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Πρόλογος 
 

Η παρούσα μελέτη με θέμα  “Ενσωμάτωση «μουσικών δραστηριοτήτων αισθητικής 

διδασκαλίας» στις διδακτικές διαδικασίες του νηπιαγωγείου”, εκπονήθηκε στα πλαίσια της 

διπλωματικής μου εργασίας για το μεταπτυχιακό Τέχνη και Εκπαίδευση. Πρώτος λόγος που 

αποφάσισα να μελετήσω για την ενσωμάτωση δραστηριοτήτων τέχνης είναι η επιβλέπουσα 

καθηγήτριά μου κα. Μαρίνα Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, που από το πρώτο μάθημά της που 

παρακολούθησα, ήξερα ότι βρήκα το αντικείμενο που ήθελα να ασχοληθώ. Για αυτό θα 

ήθελα να την ευχαριστήσω πραγματικά, όχι μόνο για τη βοήθειά της κατά την εκπόνηση της 

εργασίας μου, αλλά κυρίως γιατί είναι η αιτία που ανακάλυψα την «αισθητική διδασκαλία». 

Μια διδακτική προσέγγιση, που για τους εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής σαν εμένα, 

έχει να διδάξει πολλά και είναι πολύτιμο εργαλείο στα χέρια τους, κυρίως για όλες τις 

δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει στους μικρούς μαθητές. Επιπλέον, θέλω να την 

ευχαριστήσω, γιατί μέσα από τη δική της αισθητική διδασκαλία με έκανε να νιώσω κι εγώ 

νήπιο, με τον ίδιο ενθουσιασμό, που είχαν και τα δικά μου νήπια, όταν τους έκανα την 

παρέμβαση αισθητικής μουσικής διδασκαλίας. Μου έδωσε την ανανέωση που χρειαζόμουν 

και μου θύμισε όλους τους λόγους που επέλεξα να κάνω αυτό το λειτούργημα. Η τέχνη που 

επέλεξα να ασχοληθώ και να εμβαθύνω είναι η μουσική λόγω  της χρόνιας ενασχόλησής μου 

με αυτήν και της βασικής μου εμπειρικής παρατήρησης ότι είναι μια παραμελημένη τέχνη 

στις προσχολικές τάξεις.  

 Φυσικά θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου που με στήριξε σε όλη αυτήν 

την προσπάθειά μου. Τα τρία μου παιδάκια, που έκαναν ησυχία και υπομονή όποτε 

χρειαζόταν να παρακολουθήσω διαδικτυακά μαθήματα, με συνόδευαν στη βιβλιοθήκη, μου 

έδιναν ένα φιλί κι έφευγαν όταν τους έλεγα πως διαβάζω ακόμα, χοροπηδούσαν στους 

καναπέδες όταν έκανα παρουσίαση εργασιών ή καθόντουσαν στα πόδια μου όποτε 

μελετούσα. Τους δικούς μας - γονείς και αδέρφια - που περιστασιακά βοηθούσαν όποτε τους 

χρειαζόμουν και κυρίως φτάνοντας στο τέλος όλης αυτής της προσπάθειας. Και φυσικά το 

σύζυγό μου, που ήταν απαραίτητος αρωγός στο εγχείρημά μου, μου έδινε θάρρος, κουράγιο 

και διέξοδο, ψυχολογική και συναισθηματική υποστήριξη, ήταν σίγουρος ότι θα τα 

καταφέρουμε και ήταν εκεί τις ώρες, που λόγω μελέτης δεν ήμουν εγώ.  
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Περίληψη 
 

Η παρούσα διπλωματική εργασία ερευνά τους τρόπους που μπορούν να καταπολεμηθούν 

τρία προβληματικά φαινόμενα του εκπαιδευτικού συστήματος για την προσχολική ηλικία. 

Αυτά είναι ο ακραίος συμπεριφορισμός, η μονομερής νοησιαρχία και η μονοτροπικότητα της 

επικοινωνίας. Προτείνεται η δημιουργικότητα, η ολιστικότητα και η πολυτροπικότητα, σαν 

λύση αυτών των φαινομένων κατά την ενσωμάτωση των τεχνών και συγκεκριμένα, με μια 

σχετικά καινούρια προσέγγιση που ονομάζεται αισθητική διδασκαλία. Η αισθητική 

διδασκαλία είναι μια διδακτική προσέγγιση κατά την οποία οι τέχνες διαχέονται στις 

διδακτικές διαδικασίες, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουν την αισθητική προσέγγιση κάθε 

διδασκόμενου θέματος (Pike, 2004 ˙ Sotiropoulou-Zormpala, 2012a ˙ Granger, 2006). Η 

μουσική, ως μια από τις τέχνες, επιλέγεται με σκοπό να διερευνηθεί πώς επηρεάζεται η 

δημιουργικότητα, η ποικιλία των ειδών εμπλοκής και η ποικιλία των τρόπων επικοινωνίας 

των παιδιών προσχολικής ηλικίας κατά την προσέγγιση των διδασκόμενων θεμάτων όταν 

ενσωματώνονται σε αυτά «μουσικές δραστηριότητες αισθητικής διδασκαλίας». 

 Για τις ανάγκες της έρευνας, σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν 23 «μουσικές 

δραστηριότητες αισθητικής διδασκαλίας» σε ένα από τα τμήματα του 2/θέσιου 

Νηπιαγωγείου Σταυρωμένου στο Ρέθυμνο. Το δείγμα ήταν 14 παιδιά προσχολικής ηλικίας 

και η ερευνήτρια είναι η νηπιαγωγός της τάξης. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδωσαν 

απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν, επαληθεύοντας τη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε. Συγκεκριμένα έδειξαν ότι κατά την ενσωμάτωση 

«μουσικών δραστηριοτήτων αισθητικής διδασκαλίας», οι μαθητές επηρεάζονται 

δημιουργικά, πολύπλευρα και πολυτροπικά. 
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Abstract 
 

The current thesis investigates the ways in which three challenging phenomena of the 

preschool education system can be tackled. These phenomena are the extreme behaviorism, 

unilateral mentality, and unimodality of communication. As a solution to these phenomena is 

proposed creativity, holism and multimodality, during arts integration and specifically through 

a relatively new approach called aesthetic teaching. Aesthetic teaching is a kind of a teaching 

approach in which the arts pervade to the teaching processes, while at the same time trying 

to ensure an aesthetic approach to each taught subject (Pike, 2004 ˙ Sotiropoulou-Zormpala, 

2012a ˙ Granger, 2006). Music, as one of the arts, is chosen to examine how the creativity, the 

variety of types of engagement and the variety of ways to communicate of preschool children 

are affected when approaching the taught subjects when “musical activities of aesthetic 

teaching» are involved. 

For this research, 23 “musical activities of aesthetic teaching” were planned and 

implemented at one of the classes of the Kindergarten of Stavromenos in Rethymnon, Crete. 

The sample of the research is 14 preschool children, and the researcher is the kindergarten-

teacher of the class. The final results answered the research’s questions validating the 

literature review that was previously made. Specifically, the results shows that when “musical 

activities of aesthetic teaching” embody in the teaching process, students are creatively, 

multifaceted and multimodally influenced. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Εισαγωγή 
 

Η βιβλιογραφική έρευνα δείχνει την ύπαρξη ορισμένων προβληματικών φαινομένων, που 

συνδέονται με βασικά χαρακτηριστικά της τυπικής παραδοσιακής εκπαίδευσης. Αυτά είναι 

ο ακραίος συμπεριφορισμός, η μονομερής νοησιαρχία και η μονοτροπικότητα της 

επικοινωνίας (Winner & Hetland, 2000 ˙ Cho & Vitale, 2019 ˙ Cope & Kalantzis, 2015˙ Efland, 

2004b ˙ Cook, 1993 ˙Wieder, 1975 ˙ Denac, 2014 ˙ Παπαδήμα, 2017 ˙ Ασημάκη, Κουστουράκης 

& Κουμαριανός, 2011 ˙ Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2020 ˙ Austring & Sorensen, 2012 ˙ Kress, 

Jewitt, Ogborn & Tsatsarelis, 2001 ˙ Πουρκός & Κατσαρού, 2011). Πιο συγκεκριμένα, ως προς 

τον ακραίο συμπεριφορισμό, φαίνεται ότι τα προγράμματα σπουδών δίνουν βαρύτητα στην 

επιβράβευση, ως πρωταρχικό μηχανισμό για τη δημιουργία και διατήρηση της 

συμπεριφοράς, αντί να δώσουν έμφαση στα κίνητρα ή τις ανάγκες των μαθητών (Brophy, 

2004). Ως προς τη μονομερή νοησιαρχία, φαίνεται ότι η μάθηση, όταν αντιστοιχεί μόνο στη 

νόηση, τη γνώση, την επιστήμη και την αντικειμενικότητα, δεν δίνει ευκαιρίες για 

συναισθηματικές, κοινωνικές και ενσώματες εμπειρίες (Ασημάκη, Κουστουράκης & 

Κουμαριανός, 2011), που είναι βασικές για μια ολόπλευρη ανάπτυξη. Ως προς την 

μονοτροπικότητα της επικοινωνίας, φαίνεται ότι στο σχολείο, χρησιμοποιούνται κυρίως οι 

λεκτικοί κώδικες επικοινωνίας (Kress, Jewitt, Ogborn & Tsatsarelis, 2001) και δεν δίνεται η 

ευκαιρία στους μαθητές να δημιουργούν ποικίλα νοήματα, όπως κινητικά, οπτικά και 

ηχητικά, στα διδασκόμενα θέματα (Cope & Kalantzis, 2000).  

Λύση για αυτές τις προβληματικές τάσεις της εκπαίδευσης αποτελεί η δημιουργία 

ενός περιβάλλοντος, όπου να αναπτύσσεται η δημιουργικότητα, η ολιστικότητα και η 

πολυτροπικότητα, στοιχεία που μπορούν να προσφερθούν όταν οι τέχνες ενσωματώνονται 

στις εκπαιδευτικές διαδικασίες (Cho & Vitale, 2019 ˙ Rozman, 2009 ˙ Brophy, 2004 ˙ Manley 

Delacruz & Dunn, 1996 ˙ Winner et al., 2013 ˙ Burnaford et al., 2007 ˙ Gardner, 2011 ˙ Kalantzis, 

Cope, Στελλάκης & Αρβανίτη, 2019 ˙ Cope & Kalantzis, 2000). 

Διερευνάται λοιπόν εάν η ενσωμάτωση των τεχνών μπορεί όντως να αποτελέσει τη 

λύση σε αυτά τα προβληματικά φαινόμενα και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να 

επιτευχθεί αυτό. Πλέον είναι ευρέως αποδεκτό το ότι η ενασχόληση με δημιουργικές και 

καλλιτεχνικές δραστηριότητες, που αυξάνουν τη δημιουργικότητά των μαθητών, και 

προσφέρουν ευχαρίστηση, τους δίνει μεγαλύτερα κίνητρα για μάθηση και συμμετοχή, χωρίς 

να σκέφτονται την επιβράβευση ή την τιμωρία (Brophy, 2004 ˙ Vygotsky, 2004 ˙ 

Csikszentmihalyi, 2014 ˙ Zimmerman, 2010 ˙ Plucker, Beghetto & Dow, 2004 ˙ Smith, 1995 ˙ 
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Atchley, Keeney & Burgess, 1999) και επίσης το ότι οι τέχνες εκφράζουν την υποκειμενικότητα 

και μπορούν να προσφέρουν μια ολόπλευρη ανάπτυξη, σε νοητικό, κινητικό, κοινωνικό και 

συναισθηματικό επίπεδο (Ασημάκη, Κουστουράκης & Κουμαριανός, 2011 ˙ Melnick, Witmer 

& Strickland, 2011 ˙ Winner et al., 2013 ˙ Burnaford et al., 2007 ˙ Αργυριάδη, 2018 ˙ Johnson, 

2007 ˙ Smithrim & Upitis, 2005 ˙ Austring & Sorensen, 2012 ˙ Miller, 2007). Αντίστοιχα, η 

ενασχόληση με τα καλλιτεχνικά πεδία δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να επικοινωνούν με 

εναλλακτικούς σημειωτικούς κώδικες, όπως σωματικούς, ηχητικούς, οπτικούς, πέρα από 

τους λεκτικούς (Kress, Jewitt, Ogborn & Tsatsarelis, 2001 ˙ Αlbers & Harste, 2007 ˙ Sanders & 

Albers, 2010 ˙  Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2020). 

Ωστόσο, φαίνεται ότι τα τρία αυτά προβληματικά φαινόμενα φέρνουν εμπόδια και 

στην αποτελεσματική ενσωμάτωση των τεχνών στην εκπαίδευση (Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 

2020).  Όπως ο Wieder (1975) σχολιάζει σχετικά με τα προβλήματα που συναντώνται, 

απομένουν πολλά να γίνουν προτού προσφερθούν ορθές διδακτικές οδηγίες, που θα 

διευκολύνουν την ανάπτυξη της αισθητικής ευαισθησίας και της εκφραστικότητας στους 

μαθητές στην καλλιτεχνική εκπαίδευση. Αυτό έρχεται η παρούσα εργασία να εξετάσει και να 

διαλευκάνει. 

Η αισθητική αγωγή, ξεκινώντας από την προσχολική εκπαίδευση, μπορεί να 

επηρεάσει τις εμπειρίες, τα συναισθήματα και την αντίληψη των παιδιών, αναπτύσσοντας 

την ικανότητά τους να απολαμβάνουν τις τέχνες και την ομορφιά του κόσμου γύρω τους 

(Denac, 2014). Είναι πολύτιμη η αισθητική συμβολή των τεχνών στην εκπαίδευση και πολλές 

έρευνες, με σκοπό την συμπερίληψή τους στα αναλυτικά προγράμματα, αποδεικνύουν τη 

συμβολή τους στις ακαδημαϊκές επιδόσεις των μαθητών (Baker, 2013).  

Για παράδειγμα, πολλές έρευνες έχουν ενδείξεις για τα θετικά αποτελέσματα που 

προκύπτουν στην σχολική επίδοση, στη δημιουργικότητα και στη γνωστική ανάπτυξη, με τη 

διδασκαλία της μουσικής, ως μιας από τις τέχνες (Winner et. al., 2013). Όταν όμως γίνεται 

περαιτέρω διερεύνηση της μουσικής, συμπεραίνεται ότι στην προσχολική εκπαίδευση 

διδάσκεται συχνά ελλιπώς, κατέχοντας δευτερεύον ρόλο (Κοκκίδου, 2015), παρά τα 

σημαντικά οφέλη που φαίνεται ότι επιφέρει.  

Κρίνεται απαραίτητη λοιπόν η διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους γίνεται η 

ενσωμάτωση της μουσικής στη σύγχρονη προσχολική εκπαίδευση. Η βιβλιογραφική έρευνα 

αναδεικνύει δύο διδακτικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται, δηλαδή τη διδασκαλία της 

τέχνης της μουσικής ως διδακτικό αντικείμενο και τη διδασκαλία άλλων διδασκόμενων 

θεμάτων μέσω της μουσικής, όπου η μουσική χρησιμοποιείται ως εργαλείο (Σωτηροπούλου-
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Ζορμπαλά, 2020). Ωστόσο, παρά τα σημαντικά οφέλη που παρατηρούνται από την 

ενσωμάτωση της μουσικής στα νηπιαγωγεία, αυτά δεν είναι αρκετά για να καταπολεμηθεί ο 

ακραίος συμπεριφορισμός, η μονομερής νοησιαρχία και η μονοτροπικότητα της 

επικοινωνίας. Αυτό φαίνεται ότι μπορεί να συμβεί, όταν δημιουργηθεί ένα περιβάλλον μέσα 

στο οποίο τα παιδιά ενθαρρύνονται να διαχειρίζονται τα διδασκόμενα θέματα ως αισθητικά 

ερεθίσματα. 

Όσο πιο πλούσιες είναι οι αισθητικές εμπειρίες που βιώνει ένας μαθητής στην 

εκπαίδευσή του, τόσο περισσότερο αναπτύσσεται η προσωπικότητά του και οι γνώσεις του 

για κοινωνικά και ηθικά ζητήματα (Best, 1992). Οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες στην 

εκπαίδευση, έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν στους μαθητές αυθεντικές μαθησιακές 

εμπειρίες. Εμπειρίες που να απασχολούν τα μυαλά, τις καρδιές και τα σώματά τους. 

Εμπειρίες που να είναι αυθεντικές, αληθινές και γεμάτες σημασία για την πολύπλευρη 

ανάπτυξή τους (Burton, Horowitz & Abeles, 1999). 

Αναζητούνται πρακτικές ενίσχυσης της δημιουργικότητας, της ολιστικότητας και της 

πολυτροπικότητας,  με σκοπό την ανάπτυξη πλούσιων εμπειριών με αυθεντικό περιεχόμενο 

για τους μαθητές και την καταπολέμηση των τριών προβληματικών φαινομένων. Η 

βιβλιογραφική ανασκόπηση καταλήγει στο ζητούμενο, που είναι οι δραστηριότητες τέχνης 

να λειτουργήσουν ως κατάσταση με δημιουργικά, πολύπλευρα και πολυτροπικά 

χαρακτηριστικά (Eisner, 2002). Είναι απαραίτητο αρχικά, να αντληθούν τα πλεονεκτήματα 

των ήδη υπαρχουσών προσεγγίσεων αλλά να ελαχιστοποιηθούν τα μειονεκτήματά τους 

(Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2020) και να απορροφηθούν όλα τα δυνητικά οφέλη της 

ενσωμάτωσης των τεχνών στα διδασκόμενα θέματα μη καλλιτεχνικών θεμάτων (Winner & 

Hetland, 2007). 

Προτείνεται και αναλύεται μια άλλη προσέγγιση, η οποία είναι γνωστή ως αισθητική 

διδασκαλία (Pike, 2004 ˙Sotiropoulou-Zormpala, 2012a). Η αισθητική διδασκαλία είναι μια 

εναλλακτική διδακτική προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία οι αισθητικές δραστηριότητες 

μπορούν να αποτελέσουν, υπό προϋποθέσεις, ταυτόχρονα, ερεθίσματα αισθητικών 

εμπειριών για τα παιδιά, αλλά και καταστάσεις μάθησης. Η παιδαγωγική στην οποία 

βασίζεται η αισθητική διδασκαλία, στηρίζεται εκτός των άλλων στη θεωρία της πολλαπλής 

νοημοσύνης, σύμφωνα με την οποία ο ανθρώπινος νους μπορεί να εκλαμβάνει τον κόσμο 

που τον περιβάλλει με περισσότερους από έναν τρόπο (Gardner, 2011). Η συγκεκριμένη 

προσέγγιση, μπορεί να προσφέρει στους μαθητές της προσχολικής ηλικίας ευκαιρίες να 

επεξεργάζονται ό,τι μαθαίνουν με πολλαπλούς τρόπους, δηλαδή, νοητικά, λεκτικά, 
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σωματικά-κιναισθητικά, μουσικά, χωρικά, ενδοπροσωπικά, διαπροσωπικά (Σωτηροπούλου-

Ζορμπαλά, 2011 ̇  Sotiropoulou-Zormpala, 2012b ̇  Granger, 2006). Επίσης, κατά την αισθητική 

διδασκαλία, μαθητές και εκπαιδευτικοί χειρίζονται τη γνώση πολυτροπικά, με τη σωματική 

έκφραση, τη μουσική, το θέατρο, την ποίηση, και επηρεάζονται σε πολλαπλά επίπεδα, 

δηλαδή νοητικά, σωματικά, συναισθηματικά και κοινωνικά (Sotiropoulou-Zormpala, 2012a). 

Ωστόσο, χρειάζεται να γίνει πειραματική έρευνα με σκοπό τη λήψη περισσότερων 

δεδομένων για τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η αισθητική διδασκαλία, οδηγεί στην 

αποκάλυψη νέων παραμέτρων της πραγματικότητας και στην εισαγωγή ενός νέου είδους 

γνώσης (Sotiropoulou-Zormpala, 2012a). Εφόσον προκύπτουν όλα τα παραπάνω ζητήματα, 

γίνεται φανερή η αναγκαιότητα σχεδιασμού και εφαρμογής της ενσωμάτωσης τέτοιων 

αισθητικών δραστηριοτήτων. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε ένα νέο είδος 

δραστηριοτήτων που λαμβάνει υπόψη όλα τα παραπάνω. Ονομάζονται «μουσικές 

δραστηριότητες αισθητικής διδασκαλίας». 

Ο όρος έχει προταθεί για να επεξηγήσει τις δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν με 

βάση την προσέγγιση της αισθητικής διδασκαλίας και είναι προσαρμοσμένες στην 

κατεύθυνση της τέχνης της μουσικής. Κατά το σχεδιασμό τέτοιων δραστηριοτήτων 

επιχειρείται να δοθούν εκείνα τα χαρακτηριστικά στοιχεία, που έχουν αναδειχθεί από την 

βιβλιογραφική ανασκόπηση για τις δραστηριότητες αισθητικής διδασκαλίας. Από την 

αναζήτηση στη βιβλιογραφία, δεν υπάρχουν ευρήματα τέτοιων δραστηριοτήτων με μουσική 

και έρευνες που να έχουν αναζητήσει δεδομένα ως προς το πώς επηρεάζονται τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας με τέτοιου είδους δραστηριότητες. Με την παρούσα έρευνα, 

επιχειρείται να διερευνηθεί πώς η δημιουργικότητα, η ποικιλία των ειδών εμπλοκής και η 

ποικιλία των τρόπων επικοινωνίας επηρεάζεται όταν στη διδασκαλία οποιουδήποτε 

θέματος, τα παιδιά συμμετέχουν σε ενσωματωμένες «μουσικές δραστηριότητες αισθητικής 

διδασκαλίας».  

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος 

περιλαμβάνει δύο κεφάλαια που περιλαμβάνουν τη θεωρητική θεμελίωση των αρχικών 

διαπιστώσεων που αναφέρονται παραπάνω και το τρίτο κεφάλαιο που αναφέρει την  

αναγκαιότητα της έρευνας που ακολουθεί. Πιο αναλυτικά, το πρώτο κεφαλαίο χωρίζεται σε 

εννέα ενότητες. Στην πρώτη ενότητα αναλύεται ο ακραίος συμπεριφορισμός που συναντάται 

στην εκπαίδευση. Στη δεύτερη ενότητα αναλύεται η δημιουργικότητα που προκύπτει ως 

αντίποδας του ακραίου συμπεριφορισμού. Στην τρίτη ενότητα μελετάται η ενσωμάτωση των 

τεχνών στην εκπαίδευση και οι δυνατότητές της να δώσει τη λύση σε αυτό το προβληματικό 
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φαινόμενο. Στην τέταρτη ενότητα αναλύεται το δεύτερο προβληματικό φαινόμενο, η 

μονομερής νοησιαρχία, που συναντάται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στην πέμπτη ενότητα 

αναλύεται η ολιστικότητα που προκύπτει ως αντίποδας της μονομερούς νοησιαρχίας. Στην 

έκτη ενότητα του κεφαλαίου γίνεται μελέτη της ενσωμάτωσης των τεχνών στην εκπαίδευση 

με σκοπό να φανεί αν μπορεί να καταπολεμήσει το δεύτερο αυτό προβληματικό φαινόμενο. 

Στην έβδομη ενότητα αναλύεται η μονοτροπικότητα της επικοινωνίας στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, που αποτελεί το τρίτο προβληματικό φαινόμενο. Στην όγδοη ενότητα μελετάται 

η πολυτροπικότητα που προκύπτει σαν αντίποδας της μονοτροπικότητας. Στην ένατη 

ενότητα μελετάται η ενσωμάτωση των τεχνών στην εκπαίδευση και οι πιθανότητες να μπορεί 

να δώσει λύση στο τρίτο αυτό προβληματικό φαινόμενο.  

Στο δεύτερο  κεφάλαιο μελετώνται οι διδακτικές προσεγγίσεις της ενσωμάτωσης των 

τεχνών, και ειδικότερα της μουσικής, που συναντώνται στη σύγχρονη πραγματικότητα της 

προσχολικής εκπαίδευσης. Στην πρώτη ενότητα του κεφαλαίου αναλύονται οι δυνατότητες 

που έχει η μουσική στην εκπαίδευση και κυρίως στην προσχολική. Μελετώνται οι στόχοι της 

μουσικής, και περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο η μουσική προωθεί την ανάπτυξη της 

δημιουργικότητας, της ολιστικότητας και της πολυτροπικότητας έτσι ώστε να μπορέσει να 

καταπολεμήσει τα προβληματικά φαινόμενα, αλλά και τις δυσκολίες που συναντά. Στην 

δεύτερη ενότητα του κεφαλαίου, περιγράφονται οι διδακτικές προσεγγίσεις της μουσικής 

διδασκαλίας έτσι όπως πραγματοποιούνται στην προσχολική εκπαίδευση. Διερευνάται με 

ποιους τρόπους ενσωματώνεται και διδάσκεται στα σχολεία της προσχολικής αγωγής και 

ποιοι ρόλοι της αποδίδονται σήμερα στη διεθνή αλλά και ελληνική βιβλιογραφία. 

Μελετώνται τα προβλήματα και οι ωφέλειες που απορρέουν κατά την ενσωμάτωσή της στις 

εκπαιδευτικές διαδικασίες. Ακόμη ερευνάται αν μπορεί να καταπολεμήσει τις 

προβληματικές τάσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης. Στην τρίτη ενότητα, αναλύεται η 

αισθητική διδασκαλία ως προτεινόμενη μέθοδος προσέγγισης της ενσωμάτωσης των τεχνών, 

συνεπώς και της μουσικής, στις διδακτικές διαδικασίες στην εκπαίδευση. Σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση, το συμπέρασμα που προκύπτει φανερά, είναι ότι αυτή η 

προσέγγιση έχει τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις ώστε να καταπολεμήσει τις 

συμπεριφοριστικές, νοησιαρχικές και μονοτροπικές τάσεις της εκπαίδευσης. 

Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο του πρώτου μέρους, επισημαίνεται η 

αναγκαιότητα αλλά και η πρωτοτυπία αυτής της έρευνας. Αρχικά αφού γίνεται 

ανακεφαλαίωση της θεωρίας και επιβεβαίωση των ευρημάτων, εξηγείται γιατί κρίνεται  

αναγκαίος ο σχεδιασμός ενός καινούριου τύπου δραστηριοτήτων, που χάρη στη δομή και τα 
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χαρακτηριστικά τους, τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά, ονομάζονται «μουσικές 

δραστηριότητες αισθητικής διδασκαλίας». 

Έτσι, στο πρώτο μέρος επιχειρείται η ενδελεχής παρουσίαση του σχετικού με την 

εργασία, θεωρητικού υπόβαθρου. Η παρουσίαση των ευρημάτων ερευνών και των απόψεων 

ανθρώπων που ασχολούνται με τα εξεταζόμενα αντικείμενα, γίνεται με τη συνεχή παράθεση, 

των σημαντικότερων σημείων, έτσι όπως κρίθηκαν από τη συγγραφέα της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας, για το σκοπό της έρευνας. 

Ακολουθεί το δεύτερο μέρος, το οποίο αποτελεί το ερευνητικό μέρος της εργασίας. 

Πιο αναλυτικά, το τέταρτο κεφάλαιο χωρίζεται σε ενότητες που περιλαμβάνουν αρχικά το 

σκοπό της έρευνας, ο οποίος είναι να αναδειχθούν οι τρόποι που επηρεάζονται τα παιδιά 

όταν στη διδασκαλία οποιουδήποτε θέματος συμμετέχουν σε ενσωματωμένες «μουσικές 

δραστηριότητες αισθητικής διδασκαλίας». Έπειτα αναφέρονται τα ερευνητικά ερωτήματα, 

και πιο συγκεκριμένα: 

1. Πώς επηρεάζεται η δημιουργικότητα των παιδιών ως προς τα διδασκόμενα θέματα, 

όταν συμμετέχουν σε ενσωματωμένες «μουσικές δραστηριότητες αισθητικής 

διδασκαλίας». 

2. Πώς επηρεάζεται η ποικιλία των ειδών εμπλοκής των παιδιών με τα διδασκόμενα 

θέματα, όταν συμμετέχουν σε ενσωματωμένες «μουσικές δραστηριότητες 

αισθητικής διδασκαλίας». 

3. Πώς επηρεάζεται η ποικιλία των τρόπων επικοινωνίας των παιδιών, κατά τη 

διδασκαλία, όταν συμμετέχουν σε ενσωματωμένες «μουσικές δραστηριότητες 

αισθητικής διδασκαλίας». 

Ακολούθως η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει το δείγμα της έρευνας και στην τρίτη 

ενότητα αναλύονται τα μέσα συλλογής δεδομένων, που είναι η άμεση συμμετοχική 

παρατήρηση, το δομημένο ημερολόγιο, οι ηχητικές καταγραφές και οι κλείδες παρατήρησης.  

Στην τέταρτη ενότητα περιγράφονται τα κριτήρια ανάλυσης δεδομένων και τέλος η πέμπτη 

ενότητα περιλαμβάνει την περιγραφή της παρέμβασης, η οποία χωρίζεται σε υποενότητες 

ανάλογα με το θέμα των δραστηριοτήτων. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο καταγράφονται τα αποτελέσματα της παρέμβασης και 

συμπεριλαμβάνονται πίνακες αυτών των αποτελεσμάτων με τα ποσοστά τους σύμφωνα με 

τα κριτήρια ανάλυσης δεδομένων. Επίσης, αναφέρονται ενδεικτικά, αποτελέσματα που 

αντλήθηκαν από το δομημένο ημερολόγιο και τις κλείδες παρατήρησης, που κρίνονται άξια 
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αναφοράς και τέλος συγκεντρωτικοί πίνακες, σύμφωνα με τα ερευνητικά ερωτήματα, που 

περιλαμβάνουν τα συνολικά ποσοστά. Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο γίνεται η συζήτηση 

και τα συμπεράσματα που απορρέουν από την ερευνητική εργασία, καθώς και οι προοπτικές 

για μελλοντική έρευνα. Ακολουθούν η βιβλιογραφία και το παράρτημα που περιλαμβάνει τις 

κλείδες παρατήρησης όλων των δραστηριοτήτων της παρέμβασης με τη σειρά.  
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ΜΕΡΟΣ 1Ο 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

 

1.1 Ο ακραίος συμπεριφορισμός στην εκπαίδευση 
 

Ένα προβληματικό φαινόμενο που αντιμετωπίζει το σύγχρονο σχολείο είναι αυτό που 

ονομάζεται ακραίος συμπεριφορισμός και αφορά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι 

γνωστή η θέση του συμπεριφορισμού, έτσι όπως μελετήθηκε από τους Skinner, Pavlov, 

Thorndike και άλλους, που υποστηρίζει ότι μια πράξη που επιβραβεύεται, θα επαναληφθεί 

(Cook, 1993). Λαμβάνοντας υπόψη αυτή τη βασική θέση του συμπεριφορισμού, δηλαδή το 

γεγονός ότι ο ανθρώπινος οργανισμός λειτουργεί μηχανικά ανταποκρινόμενος σε διάφορα 

ερεθίσματα του εξωτερικού περιβάλλοντος, η συμπεριφορά του ανθρώπου δεν εξαρτάται 

τόσο από εσωτερικούς παράγοντες προσωπικότητας αλλά από αυτά τα εξωτερικά 

ερεθίσματα που διαμορφώνουν την συμπεριφορά του (Ματσαγγούρας, 1996 και Κολιάδης, 

1996 στο Γρίβας, 2021). Οι συμπεριφοριστές αντί να δώσουν έμφαση στα κίνητρα ή τις 

ανάγκες των μαθητών, εστίασαν στην ενίσχυση ως πρωταρχικό μηχανισμό για τη δημιουργία 

και διατήρηση της συμπεριφοράς (Brophy, 2004).  

Σύμφωνα με το συμπεριφοριστικό μοντέλο, σκοπός του σχολείου είναι να μεταδίδει 

τη γνώση αποτελεσματικά και αποδοτικά στην επόμενη γενιά, να οικοδομεί δεξιότητες, να 

παρέχει επαγγελματική κατάρτιση και κοινωνικοποίηση των παιδιών. Ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού είναι να είναι η εξουσία, υπεύθυνος για αυτά που διαδραματίζονται στην 

τάξη, να δίνει πληροφορίες και γνώσεις, να επιλέγει και να οργανώνει τη μαθησιακή 

διαδικασία. Οι μαθητές είναι δέκτες των πληροφοριών και η επιτυχία τους είναι ανάλογη με 

τις ικανότητες και τις προσπάθειές τους (Manley Delacruz & Dunn, 1996). 

Στην εκπαίδευση, σύμφωνα με το συμπεριφοριστικό μοντέλο που διαδόθηκε από 

τον Skinner και τους ακόλουθούς του, ενισχύεται η επανάληψη της μαθησιακής διεργασίας 

και η ενίσχυση της επιθυμητής συμπεριφοράς των μαθητών. Η εκπαιδευτική διαδικασία 

είναι δασκαλοκεντρική αφού κατευθύνεται από τον εκπαιδευτικό, ο οποίος δημιουργεί τις 

διδακτικές δραστηριότητες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι η φύση της γνώσης θεωρείται 

αντικειμενική και δεδομένη, ενώ απορρίπτεται η υποκειμενική γνώμη και εμπειρία των 

μαθητών (Παπαδήμα, 2019 στο Γρίβας, 2021).Επιπλέον, η γνώση βρίσκεται έξω από το 

μαθητή και διέπεται από κανόνες και η μάθηση γενικά θεωρείται ως τροποποίηση 

συμπεριφοράς και ενισχύεται ακόμα και με εξωτερικές ανταμοιβές (Manley Delacruz&Dunn, 

1996). 
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Η εφαρμογή του συμπεριφορισμού στην εκπαίδευση, αφορά στη βασική ιδέα ότι η 

ανατροφοδότηση, που παράγεται από τις συνέπειες της συμπεριφοράς, μπορεί να 

ενδυναμώσει αυτήν τη συμπεριφορά. Άρα η ανατροφοδότηση είναι απαραίτητη για την 

ανάπτυξη εξειδικευμένης και εκλεπτυσμένης συμπεριφοράς (Cook, 1993). Βέβαια με αυτόν 

τον τρόπο γίνεται παρατήρηση και μελέτη μόνο των απτών, μετρήσιμων και αξιολογήσιμων 

δεδομένων συμπεριφοράς, όπως η αντίδραση σε ένα ερέθισμα ή η νοημοσύνη (IQ) και 

παραμελείται η φαντασία και το μυαλό που δεν μπορούσαν να μετρηθούν- μέχρι τότε 

τουλάχιστον (Efland, 2004b).  

Έτσι, τα προβλήματα του συμπεριφορισμού, που παρατηρούνται στην εκπαίδευση, 

είναι ότι υποβιβάζει τη σκέψη και τις δεξιότητες του να λύνει κάποιος προβλήματα και οι 

εκπαιδευτικοί «τοποθετούν στα κεφάλια» των εκπαιδευόμενων τις γνώσεις. Επίσης, δεν 

μπορεί να ληφθεί υπόψη η ποικιλομορφία των μαθητών σε μια τάξη και η ύλη που πρέπει 

να καλυφθεί δεν σημαίνει και πολλά για τους μαθητές, ενώ δίνεται έμφαση σε μετρήσιμες 

πτυχές της συμπεριφοράς τους (Cook, 1993). Οι συμπεριφοριστικές τάσεις της εκπαίδευσης 

αγνοούν σημαντικές διαστάσεις της μάθησης, όπως τη συναισθηματική, την ποιοτική και την 

ευφάνταστη μάθηση (Wieder, 1975). 

Σύμφωνα με τους Cope&Kalantzis (2015) οι εκπαιδευτικοί ως αυθεντίες, καλούνται 

να διδάξουν κάτι στους μαθητές τους, παρά οι τελευταίοι να το διδαχθούν και να το 

ανακαλύψουν από μόνοι τους, παρουσιάζοντάς τους ως ευεργετούμενους της γνώσης που 

έλαβαν. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν οι εκπαιδευτικοί μιλούν και διδάσκουν και οι μαθητές 

συμμορφώνονται στο να είναι σιωπηλοί, να ακούν και να διδάσκονται. Ακολουθώντας το 

μοντέλο της ερώτησης- απάντησης- αξιολόγησης, παρατηρείται μια έλλειψη 

δημιουργικότητας, πρωτοτυπίας και κριτικής σκέψης.  

Σύμφωνα με τους Cho&Vitale (2019), πολλοί δάσκαλοι ακολουθούν έναν τρόπο 

διδασκαλίας «βήμα-βήμα» και «κάντο με αυτόν τον τρόπο». Κάτι τέτοιο καλλιεργεί και 

τρέφει την εξάρτηση και όχι την ανεξαρτησία και την ενδυνάμωση, που θα έπρεπε να είναι 

τα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης. Επίσης επιβάλλει προσεγγίσεις καλλιτεχνικής 

εκπαίδευσης που δεν είναι δημιουργικές και καινοτόμες. Παρόλα αυτά πολλοί είναι αυτοί 

που υποστηρίζουν ένα τέτοιου είδους στυλ διδασκαλίας, καθώς τους προσφέρει οργάνωση 

και βασίζεται στις προσδοκίες που τίθενται. Αυτή η αποκαλούμενη «αποτελεσματική» 

παιδαγωγική τείνει να συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με συντηρητικές, συμβατικές και 

κομφορμιστικές πρακτικές σε βάρος της ικανότητας των μαθητών να είναι δημιουργικοί, 

καινοτόμοι και να αναλαμβάνουν ρίσκα (Cho&Vitale, 2019). 
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Σύμφωνα με την Παπαδήμα(2017), κατά την εκπαιδευτική διαδικασία μέσω του 

συμπεριφορισμού, δεν εξακριβώνεται ο τρόπος με τον οποίο ο μαθητής δομεί εσωτερικά και 

νοητικά την γνώση και κατά επέκταση τις διανοητικές διεργασίες που επιστρατεύει, αλλά 

μονό ό,τι παρατηρείται αντικειμενικά στη συμπεριφορά του και οι αλλαγές σε αυτήν μέσω 

των μαθησιακών ερεθισμάτων που προκαλεί ο εκπαιδευτικός. Παραγκωνίζεται ο εσωτερικός 

και ψυχικός κόσμος των μαθητών, αφού η συμπεριφορά τους εξαρτάται από το δομημένο 

εξωτερικό περιβάλλον, που παρέχει τα επιθυμητά διδακτικά ερεθίσματα με σκοπό να 

επιτευχθεί και η αντίστοιχη επιθυμητή συμπεριφορά τους. Επίσης περιορίζεται η αυτονομία, 

η αυτενέργεια, η πρωτοβουλία και η ελεύθερη βούλησή τους, αφού δεν διαμορφώνουν οι 

ίδιοι το εκπαιδευτικό τους περιβάλλον αλλά αντιθέτως, μπορούν κάλλιστα να 

διαμορφωθούν οι ίδιοι από αυτό, στα πλαίσια ενός ενιαίου εκπαιδευτικού συστήματος 

(Σκίνερ, 2002οπ. αν. στο Γρίβας, 2021). 

Τα τρέχοντα προγράμματα σπουδών, δεσμεύονται από σκοπούς αρκετά 

συγκεκριμένους, που στοχεύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην απόκτηση γνώσεων, 

ανιχνεύοντας τις αποκλίσεις και επιβραβεύοντας τη συμμόρφωση (Σωτηροπούλου-

Ζορμπαλά, 2020).  Κατά τη σχολική ζωή του, το παιδί φαίνεται ότι αναγκάζεται να αναστείλει 

τη δημιουργική έκφραση και πρωτοτυπία ώστε να προσαρμοστεί στη μηχανική 

απομνημόνευση, και μειώνονται οι δημιουργικές του ικανότητες εξαιτίας της 

κοινωνικοποίησης και της συμμόρφωσης του σε κανόνες συμπεριφοράς (Παρασκευόπουλος, 

1982, όπ.αν. στο Μπουρνέλλη, 2006).Σε αντίθεση με όλα τα παραπάνω, η ενασχόληση με 

δημιουργικές δραστηριότητες που ευχαριστιούνται οι μαθητές, έχουν μεγαλύτερα κίνητρα 

για μάθηση και συμμετοχή, χωρίς να σκέφτονται την επιβράβευση ή την τιμωρία, και οι 

καλλιτεχνικές δραστηριότητες δίνουν τα ζητούμενα κίνητρα (Brophy, 2004). Αντίστοιχα, 

σύμφωνα με τον Torrance (1963, οπ. αν. στο Ξανθάκου, 1998), διαπιστώνεται πως η μάθηση 

είναι πιο αποτελεσματική και ευχάριστη μέσα από δημιουργικές προσεγγίσεις, παρά μέσα 

από παραδοσιακούς τρόπους διδασκαλίας. Με αυτόν τον τρόπο οι ανάγκες και τα κίνητρα 

εμπλέκονται σε κάθε στάδιο της δημιουργικής διαδικασίας, όπως η ανακάλυψη, η 

δραστηριοποίηση της φαντασίας και οι δυνατότητες προσωπικής έκφρασης (Ξανθάκου, 

1998). Ο Robert Epstein (οπ.αν. στο Cook, 1993) μέσα από την έρευνά του για το 

συμπεριφορισμό, εστιάζει  επίσης στην ανάγκη εμφάνισης και άλλων απαντήσεων που 

ονομάζονται «δημιουργικές» ή «επίλυσης προβλημάτων». Φαίνεται πως η δημιουργικότητα 

μπορεί να προωθήσει τέτοιες διαδικασίες, καθώς ένα από τα χαρακτηριστικά της σύμφωνα 

με τον Rozman (2009) είναι ότι προωθεί τη δυνατότητα της λύσης προβλημάτων. 
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Η Amabile (1996, οπ. αν. στο Plucker, Beghetto&Dow, 2004), υποστηρίζει πως η 

δημιουργική σκέψη αφορά στους τρόπους που οι άνθρωποι προσεγγίζουν υπάρχοντα 

προβλήματα και βρίσκουν λύσεις. Για την επίλυση των προβλημάτων ενθαρρύνονται τα πιο 

υψηλά επίπεδα σκέψης, τα οποία χαρακτηρίζονται από πρωτοτυπία και μπορούν να 

οδηγήσουν σε αυθεντικές αλλά και ποιοτικές λύσεις (Rozman, 2009). Επιπλέον, η 

δημιουργικότητα εκτός από τη λύση προβλημάτων, προωθεί επίσης την απαγωγική λογική, 

τη γνωστική ευελιξία και τη λογική σταθερότητα σύμφωνα με τους Plucker, Beghetto&Dow 

(2004). 

Συνεπώς, ένας τρόπος για να καταπολεμηθεί ο ακραίος συμπεριφορισμός στη 

σύγχρονη εκπαίδευση είναι η ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών αλλά και δραστηριοτήτων 

που προωθούν τη δημιουργικότητα των μαθητών.  

 

1.2 Η δημιουργικότητα ως αντίποδας του ακραίου συμπεριφορισμού  
 

Η δημιουργικότητα, η καλλιέργειά της και η σημασία της για την γενικότερη ανάπτυξη και 

ωρίμανση των παιδιών έχει απασχολήσει πολλούς επιστήμονες. Σε αυτό το σημείο, κρίνεται 

χρήσιμο να δοθούν κάποιοι λειτουργικοί ορισμοί της δημιουργικότητας, με σκοπό να 

αναδειχθεί ακόμη περισσότερο, η ανάγκη για καλλιέργειά της στην εκπαίδευση.  

Δημιουργικότητα είναι η δραστηριότητα που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 

νέων εικόνων ή ενεργειών σε αντίθεση από την αναπαραγωγή πρότερων βιωμένων 

εντυπώσεων(Vygotsky, 2004). Καθορίζεται ως η ικανότητα του ατόμου να ανατρέχει σε 

προηγούμενες εμπειρίες και να καταλήγει σε κάτι νέο. Νέο όχι απαραίτητα για τον κόσμο, 

αλλά για το ίδιο το άτομο (Σέργη, 1994). Οι Plucker, Beghetto, Dow επιχειρούν έναν ορισμό 

για τη δημιουργικότητα, έπειτα από βιβλιογραφική έρευνα, που αφορά «στην 

αλληλεπίδραση μεταξύ των δεξιοτήτων, των διαδικασιών και του περιβάλλοντος, με την 

οποία ένα άτομο ή ομάδα παράγει ένα αντιληπτό προϊόν που είναι ταυτόχρονα καινούριο 

και χρήσιμο όπως ορίζεται μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο» (Plucker, Beghetto&Dow, 2004, σ. 

90). Άλλοι ερευνητές ορίζουν τη δημιουργικότητα ως «τη διανοητική λειτουργία της 

συνειρμικής ευχέρειας, που μπορεί να θεωρηθεί ως η ικανότητα να σχηματίζονται χειριστικοί 

συσχετισμοί των ιδεών ώστε να δημιουργηθούν χρήσιμες λύσεις σε ένα δεδομένο 

πρόβλημα» (Atchley, Keeney&Burgess, 1999). Ο Guilford (1957, οπ. αν. στο Rozman, 2009), 

κατηγοριοποιεί τη δημιουργικότητα σε τέσσερις διαστάσεις: την πρωτοτυπία, την ευχέρεια, 

την ευελιξία και την ανάπτυξη.  
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Η δημιουργικότητα είναι μια διανοητική διαδικασία που μπορεί να οριστεί ως μια 

ιδέα ή ένα προϊόν που είναι πρωτότυπο, εκτιμάται και εφαρμόζεται (Csikszentmihalyi, 2014). 

Είναι η ικανότητα να επινοεί κάποιος κάτι καινούριο, να φέρνει στο φως κάτι νέο, κάτι 

πρωτότυπο, θέτοντας σε ενέργεια μια πνευματική λειτουργία (Mosston&Ashworth, 1997 και 

Storr, 1991,όπ. αν. στο Μπουρνέλλη, 2006). Η πρωτοτυπία αφορά σε οποιαδήποτε καινούρια 

ιδέα ή προϊόν, η δημιουργικότητα αποτελεί υποσύνολό της που όμως έχει μεγάλη αξία 

(Csikszentmihalyi, 2014).  Επιπλέον, η δημιουργικότητα  αποτελεί σημαντικό συστατικό και 

άλλων γνωστικών ικανοτήτων, υγιών κοινωνικών και συναισθηματικών σχέσεων, σχολικής 

και ενήλικης επιτυχίας (Plucker, Beghetto&Dow, 2004). Το αποτέλεσμα της ελεύθερης και 

αυθόρμητης έκφρασης του παιδιού, που είναι νέο και πρωτότυπο, ως προς το ίδιο το παιδί, 

ονομάζεται δημιουργικό προϊόν(Michell, 1983, όπ. αν. στο Μπουρνέλλη, 2006). Τέλος, μέρος 

της δημιουργικής δραστηριότητας αποτελεί η φαντασία του ατόμου. Η φαντασία εξαρτάται 

άμεσα από τον πλούτο και την ποικιλία των εμπειριών που έχει κάποιος, επειδή η εμπειρία 

του παρέχει υλικό για να κατασκευάσει ένα φανταστικό προϊόν (Vygotsky, 2004).Σύμφωνα 

με τη Σάλλα-Δοκουμετζίδη (1996), φαντασία είναι η ικανότητα που βοηθά το παιδί να 

συνθέτει και να παρουσιάζει τις σκέψεις του με έναν πρωτότυπο τρόπο.  

Η ανάγκη για καλλιέργειά της δημιουργικότητας είναι μεγάλη και η δημιουργική 

σκέψη μπορεί να βελτιωθεί με την κατάλληλη εξάσκηση (Michell, 1983, όπ. αν. στο 

Μπουρνέλλη, 2006). Σύμφωνα με τον Vygotsky ο ενεργητικός ρόλος του παιδαγωγού, στην 

αφύπνιση των δημιουργικών δυνάμεων του παιδιού, είναι άκρως σημαντικός. Αναφέρει 

χαρακτηριστικά πως για να χτιστεί μια δυνατή βάση για την παιδική δημιουργικότητα, 

χρειάζεται να του παρέχει η εκπαίδευση διευρυμένες εμπειρίες, έτσι ώστε η φαντασία του 

να είναι πιο παραγωγική (Vygotsky, 2004). 

Η καλλιέργεια της δημιουργικότητας επιτυγχάνεται με την ελευθερία ανάπτυξης 

πρωτοβουλιών, την ελευθερία επικοινωνίας και την ύπαρξη της δυνατότητας και την 

ενθάρρυνση των παιδιών για εκδήλωση του αυθορμητισμού τους και προβολή της 

προσωπικότητάς τους (Phenix, 1964, όπ. αν. στο Μπουρνέλλη, 2006).Η δημιουργικότητα του 

παιδιού είναι σημαντικό να καλλιεργηθεί προς όλες τις κατευθύνσεις και να αποτελεί 

διαδικασία με «παιχνιδιάρικο χαρακτήρα» (Ροντάρι, 2003, σ. 203-204). Η συμβολή που έχουν 

οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί των παιδιών στην ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους είναι 

ιδιαίτερα σημαντική. Η οικογένεια και το σχολείο, ανάλογα με τα κίνητρα και τα ερεθίσματα 

που παρέχουν, ενισχύουν ή αποθαρρύνουν τις δημιουργικές ενέργειές των παιδιών 

(Μπουρνέλλη, 2006). Έτσι, αν δοθούν στα παιδιά τα σωστά ερεθίσματα στον κατάλληλο 
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χρόνο, παρέχεται η δυνατότητα εμπειριών που εξασκούν την αντιληπτική τους ικανότητα και 

εμπλουτίζουν τη φαντασία τους (Σάλλα- Δοκουμεντζίδη, 1996).  

Στα ίδια συμπεράσματα καταλήγει και ο Zimmerman(2010), σύμφωνα με τον οποίο, 

η δημιουργικότητα μπορεί να ενισχυθεί στα παιδιά και άρα μπορούν να αναπτυχθούν 

διάφορες στρατηγικές μάθησης με σκοπό να παρακινήσουν αυτήν τη δημιουργικότητα. Οι 

εκπαιδευτικοί και οι μαθητές χρειάζεται να παίρνουν ρίσκα και να επιτρέπουν στον εαυτό 

τους να εμπλέκεται στη μαθησιακή διαδικασία, μέσα από την αυτοκαθοδηγούμενη μάθηση. 

Υπάρχουν πολλές διαδικασίες και εκπαιδευτικά μοντέλα που μπορούν να επηρεάσουν τη 

δημιουργική ανάπτυξη των μαθητών. Η αληθινή δημιουργική αυτό-έκφραση των παιδιών 

υποστηρίζεται και εκτιμάται με την εμπλοκή τους με τις τέχνες. Οι εκπαιδευτικοί, χρειάζεται 

να επικεντρώνονται στις διαδικασίες και τα αποτελέσματα των μαθητών τους να είναι 

δημιουργικά και όχι προβλέψιμα, καθώς έτσι αναπτύσσονται οι δεξιότητες κατανόησης, 

γνώσης και αυτό-έκφρασης. Η Κοκκίδου (2005, οπ. αν. στη Σούκουλη, 2013) σημειώνει πάνω 

σε αυτό, πως η δημιουργική σκέψη μπορεί να αναπτυχθεί και να βελτιωθεί μέσα από την 

διδακτική διαδικασία, ξεκινώντας από τον εκπαιδευτικό, που οργανώνει τη διδακτική 

διαδικασία, έτσι ώστε οι μαθητές να έχουν ευκαιρίες για προβληματισμό, έρευνα, 

αξιολόγηση, επαλήθευση και αξιοποίηση σε σχέση με τα διδασκόμενα. 

 

1.3 Η ενσωμάτωση των τεχνών  στην εκπαίδευση, προβλήματα 

συμπεριφορισμού  
 

Στη σύγχρονη εποχή, η ενσωμάτωση των τεχνών προωθεί μια καλλιτεχνική εκπαίδευση, που 

βασίζεται στη σκέψη και τις έννοιες, που χτίζει εννοιολογικές και τεχνικές δεξιότητες, που 

χρησιμοποιεί τις υπάρχουσες στρατηγικές διδασκαλίας της τέχνης και που εξετάζει την τέχνη 

υπό ένα ανθρωπολογικό πρίσμα, εξετάζει πώς οι τέχνες εκφράζουν πολιτιστικές αξίες και 

νοήματα και διδάσκει πολλές τεχνικές, υλικά, μορφές και είδη (Marshall, 2006). Γίνεται 

σήμερα ακόμη πιο σαφές, ότι οι αισθητικές δραστηριότητες ενδυναμώνουν τη διάθεση για 

ζωή, και αποτελούν πεδίο για την ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας, 

σημαντικά στοιχεία για την κοινωνία (Austring&Sorensen, 2012). Νεότεροι ερευνητές 

καταλήγουν στο κοινό συμπέρασμα, ότι η αποτελεσματική ενσωμάτωση των τεχνών στη 

διδασκαλία των ακαδημαϊκών θεμάτων προσφέρει κίνητρα στους μαθητές και μεγαλύτερη 

ακαδημαϊκή βελτίωση (Winner&Hetland, 2000 ˙ Brophy, 2004). 
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Σύμφωνα με την ανασκόπηση των Davies et al. (2013), κατανοήθηκε ότι για την 

προώθηση πιο αποτελεσματικών δημιουργικών δεξιοτήτων στα παιδιά, λαμβάνονται υπόψη 

διάφορα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, όπως η χρήση του εξωτερικού περιβάλλοντος, το 

φυσικό και παιδαγωγικό περιβάλλον μέσα στην τάξη, η μάθηση που βασίζεται στο παιχνίδι, 

η ευελιξία του χρόνου και η καλή σχέση μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Γενικά, 

υποστηρίζεται ότι η ευελιξία στο φυσικό και παιδαγωγικό περιβάλλον, στο χώρο και στο 

χρόνο που λαμβάνει χώρα η μαθησιακή διαδικασία εντός και εκτός σχολικού πλαισίου, οι 

παιδοκεντρικές πρακτικές και η φύση της σχέσης μεταξύ των εκπαιδευτικών και των 

μαθητών, αλλά και οι ευκαιρίες για συνεργασία με τους συμμαθητές τους και η 

αυτοαξιολόγηση, αποτελούν παράγοντες για την προώθηση της δημιουργικότητας. Η 

επίδραση των δημιουργικών περιβαλλόντων μάθησης αφορά στα ακαδημαϊκά επιτεύγματα, 

στην αύξηση της αυτοπεποίθησης και της ανθεκτικότητας των μαθητών,  στα ενισχυμένα 

κίνητρα και τη δέσμευσή τους στη μαθησιακή διαδικασία, στην ανάπτυξη κοινωνικών και 

συναισθηματικών δεξιοτήτων (Davies et al., 2013). 

Από όλα τα παραπάνω διαφαίνεται η αναγκαιότητα καλλιέργειας, ανάπτυξης και 

έκφρασης της δημιουργικότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας ως αντίποδα στον ακραίο 

συμπεριφορισμό που παρατηρείται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Ακόμη διαφαίνεται 

ότι η ενσωμάτωση των τεχνών στην εκπαίδευση μπορεί υπό προϋποθέσεις να την 

καλλιεργήσει.  Μακριά από τη θεωρία ωστόσο, υπάρχουν έρευνες που αποδεικνύουν πως ο 

συμπεριφορισμός ως προβληματικό φαινόμενο του συστήματος, φέρνει εμπόδιο στην 

αποτελεσματική ενσωμάτωση των τεχνών.  

Κατά τις δραστηριότητες τέχνης, «οι εκπαιδευτικοί αναμένουν προγραμματισμένες 

αποκρίσεις από τους μαθητές, οι οποίες είναι η αναπαραγωγή και η μίμηση συγκεκριμένων 

διδασκόμενων αισθητικών μοντέλων. Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών αισθητικής 

αγωγής, στοχεύουν στην εκμάθηση κανόνων και τεχνικών από τα παιδιά» (Σωτηροπούλου-

Ζορμπαλά, 2020, σ.20). Έτσι οι εκπαιδευτικοί όταν διδάσκουν τέχνη, αναπτύσσουν 

«συγκεκριμένα και περιορισμένα πολιτισμικά πρότυπα, αλλά και αγνοούν συχνά τη 

δημιουργική και παραγωγική διάσταση που παίρνουν τα καλλιτεχνικά θέματα. Κατά την 

αισθητική αγωγή, εφαρμόζονται προγραμματισμένες δράσεις από τις οποίες αναμένονται 

προδιαγεγραμμένα αποτελέσματα» (Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2020, σ.20). Οι 

δραστηριότητες τέχνης, όπως και αυτές των υπόλοιπων θεμάτων, συχνά έχουν έναν 

προσανατολισμό στις επιδόσεις των παιδιών, αναμένοντας ότι μπορούν να μετρηθούν και 

να αξιολογηθούν (Denac, 2014).  
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Οι Plucker, Beghetto&Dow (2004) μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που 

διενεργούν ως προς τη δημιουργικότητα, αναφέρουν ως προβλήματα για την ανάπτυξή της 

την απουσία σχολικών αιθουσών που να ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα, κυρίως εξαιτίας 

της προτίμησης των εκπαιδευτικών και των παραδοσιακά οργανωμένων αιθουσών, την 

έλλειψη πρωτοτυπίας στις προσπάθειες βελτιστοποίησης της διδασκαλίας σε τέτοιες 

αίθουσες και την έλλειψη ουσιαστικών διαφοροποιημένων προγραμμάτων σπουδών.  

Ο Smith (1995) συμπεραίνει ότι οι μαθητές στα σχολεία μαθαίνουν για τις τέχνες 

αποκομμένα από το «εδώ και τώρα». Μακριά από τις δικές τους ζωές και τα συναισθήματά 

τους έτσι όπως τα βιώνουν μέσα από τις δικές τους εμπειρίες. Συνήθως οι τέχνες που 

διδάσκονται στα σχολεία είναι επηρεασμένες από κάποια άλλη εποχή και από κάποιο άλλο 

μέρος, και τα παραγόμενα αποτελέσματα από τους μαθητές δεν έχουν καμία σχέση με την 

ανάγκη τους να «πουν τη δική τους ιστορία» μέσα από τις τέχνες. Οι εκπαιδευτικοί 

παραμελούν τη δημιουργικότητα των μαθητών, που μπορεί να εκφραστεί μέσα από τις 

εμπειρίες τους. Συχνά αποτυχαίνουν να παρέχουν στους μαθητές τους τις δεξιότητες ή τα 

μοντέλα σκέψης που θα τους δώσουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν εικόνες σχετικές με 

τις εμπειρίες τους (Smith, 1995). Είναι φανερή η διαπίστωση του ερευνητή ως προς τα 

προδιαγεγραμμένα και χωρίς πρωτοτυπία έργα των μαθητών στη σύγχρονη εκπαίδευση, η 

έλλειψη της δημιουργικότητας που παρατηρείται και η κοινοτυπία με την οποία οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί διδάσκουν τις τέχνες στα σχολεία.  Έτσι, καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι η εκπαίδευση σήμερα έχει περισσότερο ανάγκη να συνδέει τις εμπειρίες 

των παιδιών με τις αισθητικές εμπειρίες, που μορφοποιήθηκαν σύμφωνα με τον Dewey 

(1934, οπ.αν. στο Smith, 1995),  και να δίνει βαρύτητα στην δημιουργική έκφρασή τους. 

Όλα αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι παραγκωνίζεται εντελώς η δυναμική των 

τεχνών, που οδηγεί στην έκφραση της υποκειμενικότητας και της δημιουργικότητας των 

μαθητών (Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2020). Κρίνεται απαραίτητο η περαιτέρω διερεύνηση 

του θέματος, η εξακρίβωση των προβλημάτων που παρατηρούνται κατά την ενσωμάτωση 

των τεχνών και σαφώς η προσπάθεια ανεύρεσης ουσιαστικής λύσης. 

 

1.4 Η μονομερής νοησιαρχία στην εκπαίδευση 

 

Συνεχίζοντας τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, συναντάται το δεύτερο προβληματικό 

φαινόμενο, που σχετίζεται με την εκπαίδευση, το οποίο είναι η μονομερής νοησιαρχία. Με 

τον όρο αυτό «υποδηλώνονται οι φιλοσοφικές αντιλήψεις που θέτουν τη νόηση ως 
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αυτοτελές κριτήριο, κύριο και μοναδικό της αλήθειας» (Dictionary of Greek, 2013). Στη 

φιλοσοφία, νοησιαρχία είναι η «κυριαρχία ή προτεραιότητα του νου, της νόησης έναντι των 

άλλων στοιχείων που καθορίζουν τη γνώση και σύμφωνα με την οποία οι βασικές έννοιες, 

ιδέες ή κρίσεις είναι εγγενείς του πνεύματος ή αποτελούν αποκλειστικά δημιουργήματά του 

και δεν γεννώνται μέσω μιας σύνθετης διεργασίας με αφετηρία τα δεδομένα της εμπειρίας 

και των αισθήσεων. Χαρακτηρίζεται από την υποτίμηση ή την πλήρη απόρριψη της 

αισθητικής εμπειρίας ως παραπλανητικής και τη θεώρηση της νόησης ως αξιωματικής 

αρχής» (Dictionary of Greek, 2013). Σύμφωνα με αυτήν, καθορίζεται ο νους «ως νομοθετική 

αρχή ξέχωρη από την αισθητική εμπειρία. Κατά την εποχή μας, η νοησιαρχία 

(intellectuallismus) υποδηλώνει έναν αφηρημένο και μονόπλευρο τρόπο σκέψης» βασισμένο 

στη νόηση(Dictionary of Greek, 2013). 

Στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, παρατηρείται η «κυριαρχία ενός νοησιαρχικού, 

ορθολογιστικού και γνωστικιστικά προσανατολισμένου τρόπου λειτουργίας» στην 

επικοινωνία, την εκπαίδευση, τη μάθηση και τη γνώση (Πουρκός & Κατσαρού, 2011, σ. 64). 

Συχνά παρατηρείται ότι τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα διέπονται από μια 

νοησιαρχική λογική και στα εκπαιδευτικά αναλυτικά προγράμματα σπουδών υπερισχύει μια 

μορφή νοησιαρχίας (Παναγιωτόπουλος, 2004). Η μάθηση αντιστοιχεί στη νόηση, τη γνώση, 

την επιστήμη και την αντικειμενικότητα (Ασημάκη, Κουστουράκης  &Κουμαριανός, 2011). 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, «η γνώση αποτελεί αυτοσκοπό, έχει αξία όσο είναι τεχνικά 

χρήσιμη και οι μαθητές εκπαιδεύονται και μαθαίνουν όχι για να γνωρίζουν, αλλά 

καταρτίζονται για να μπορούν να χρησιμοποιούν τη γνώση» (Ασημάκη, Κουστουράκης& 

Κουμαριανός, 2011, σ.111).  

Σύμφωνα με τον Bourdieu (όπ. αν. στο Θεριανός, 2002) η νοησιαρχία καλλιεργείται 

στην εκπαίδευση επειδή η σχολική γνώση προσφέρεται σε χωριστά μαθήματα και δεν 

συνδέεται άμεσα με την κοινωνική και φυσική πραγματικότητα που ζουν οι μαθητές. Από 

άλλες έρευνες φαίνεται η κοινή διαπίστωση ότι στο σημερινό σχολείο με την παραδοσιακή 

διδασκαλία κυριαρχεί μια άκρατη νοησιαρχία (Αγγελής, 2015). Ο μαθητής είναι παθητικός 

δέκτης ξένων επιθυμιών και πορισμάτων και ο εκπαιδευτικός είναι ο μεσολαβητής, ο 

ενδιάμεσος, που μεταβιβάζει τη γνώση στον μαθητή (Ροντάρι, 1985, οπ. αν. στο Αγγελής, 

2015). Ο εκπαιδευτικός στο νοησιαρχικό σχολείο προσπαθεί βιαστικά να διεκπεραιώσει μια 

μη στοχαστική διδασκαλία, που καταρτίζει αλλά δε μορφώνει (Πάνου, 2019). Για να 

ξεπεραστεί το δασκαλοκεντρικό και νοησιαρχικό μοντέλο της παραδοσιακής διδασκαλίας, 

κρίνεται απαραίτητη η ριζική αναδιάρθρωση των συστημάτων εκπαίδευσης, η αναθεώρηση 

των στρατηγικών και μεθόδων διδασκαλίας και η δημιουργία νέου μαθησιακού 
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περιβάλλοντος, που να προάγει εκτός των άλλων την ενεργητική και ομαδική εργασία 

(Κοντορλή, 2010). 

Επιπλέον, το σύγχρονο σχολείο στην προσπάθειά του να αναπτύξει επαγγελματικές 

γνώσεις και δεξιότητες στους μαθητές, παραμελεί άλλες διαστάσεις της προσωπικότητάς 

τους, όπως είναι τα συναισθήματα και η κοινωνικότητά τους (Denac, 2014). Αναζητείται έτσι 

λοιπόν ένας νέος τρόπος που θα αναδεικνύει την οργανική ενότητα της γνώσης και 

παράλληλα θα συνδέει αυτήν τη γνώση με την κοινωνική και φυσική πραγματικότητα στην 

οποία ζουν οι μαθητές.  

 

1.5 Η ολιστικότητα ως αντίποδας της μονομερούς νοησιαρχίας 
 

Ένας τρόπος που να αναδεικνύει όλες τις διαστάσεις της μάθησης, μπορεί να θεωρηθεί η 

ολιστική εκπαίδευση που ανακαλεί τις προοδευτικές ιδέες του Dewey, βασίζεται στη δουλειά 

του Bruner και στην οικοδόμηση της γνώσης (οπ.αν. στο Manley Delacruz & Dunn, 1996). 

Σύμφωνα με το ολιστικό μοντέλο, η γνώση ανακατασκευάζεται από τους μαθητές, η μάθηση 

είναι ολόπλευρη και βασίζεται σε πολλαπλές γνωστικές, κοινωνικές και συναισθηματικές 

διαδικασίες. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα και ο πολιτισμός στο σύνολό του έχουν δώσει 

έμφαση στον ορθολογισμό και τις γραμμικές προσεγγίσεις στα προβλήματα. Μια πιο 

ολιστική προσέγγιση απαιτεί συγχώνευση της λογικής με τη διαίσθηση, του μυαλού με το 

σώμα, γιατί όταν αυτά τα στοιχεία συνδέονται, εμπλουτίζεται η μαθητική σκέψη (Miller, 

2007). 

Έρευνες δείχνουν ότι οι προσεγγίσεις που βελτιώνουν ολιστικά τους μαθητές, την 

επιτυχία τους στο σχολείο και στη ζωή γενικότερα, απευθύνονται στις κοινωνικές και 

συναισθηματικές ανάγκες των μαθητών με σκοπό να προάγουν υγιή συναισθηματική και 

φυσική ανάπτυξη καθώς και κορυφαίες ακαδημαϊκές επιδόσεις (Weissberg & O'Brien, 2004). 

Μια ολιστική εκπαίδευση λοιπόν, που θα έχει στόχο την ανάπτυξη όχι μόνο του νου των 

μαθητών, αλλά και των συναισθημάτων τους, της κοινωνικότητάς τους και της σωματικής 

τους εξέλιξης, θα μπορούσε να μάχεται τη νοησιαρχία. 

Από τους ορισμούς που δόθηκαν παραπάνω, διαφαίνεται ότι οι αισθητικές εμπειρίες 

που αναπτύσσουν πολύπλευρα τους μαθητές, βρίσκονται στον αντίποδά της νοησιαρχίας. Η 

μάθηση όταν κυριαρχεί η νοησιαρχία αντιτίθεται στην υποκειμενικότητα, την κατάθεση 

προσωπικών εμπειριών και την ανάπτυξη των ενσώματων, συναισθηματικών και κοινωνικών 

βιωμάτων των μαθητών, καταστάσεις που μπορούν να εκτυλιχθούν κατά τις αισθητικές-
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καλλιτεχνικές δραστηριότητες και μαθήματα (Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2020). Φαίνεται ότι 

τα προγράμματα σπουδών που ενσωματώνουν τις τέχνες και τις καλλιτεχνικές 

δραστηριότητες στη διδασκαλία των διδακτικών θεμάτων έχουν τη δυνατότητα να 

αναπτύξουν μια ποικιλία στα είδη που εμπλέκονται οι μαθητές με τα διδασκόμενα θέματα.  

Πολλές έρευνες τα τελευταία χρόνια αποκαλύπτουν συνδέσεις μεταξύ νοητικής, 

κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης με τις τέχνες. Παρατηρούνται οφέλη όπως 

ανάπτυξη της φαντασίας, μεγαλύτερα κίνητρα για μάθηση, αύξηση της μαθητικής 

δημιουργικότητας, αυξημένες κοινωνικές δεξιότητες και αυξημένες ακαδημαϊκές επιτυχίες 

(Melnick, Witmer & Strickland, 2011). Αυθεντικές, δημιουργικές δραστηριότητες μέσω 

καλλιτεχνικής εμπλοκής, παρέχουν δυνατότητες για ολιστική δραστηριότητα, 

ενεργοποιώντας το μυαλό, το σώμα και το πνεύμα των μαθητών (London, 2006).Είναι 

φανερό πια, πως το άτομο θεωρείται ότι αναπτύσσεται πολύπλευρα και ολιστικά μέσα από 

την ενασχόλησή τους με τις τέχνες (Miller, 2007). Όταν ενσωματώνονται οι τέχνες λοιπόν, 

υπό προϋποθέσεις, στην εκπαίδευση μπορεί να επιτευχθεί μια ολιστική και ολόπλευρη 

ανάπτυξη των μαθητών. Η εμπλοκή των παιδιών σε δραστηριότητες τέχνης, μπορεί να 

προσφέρει την ολιστικότητα που αποτελεί τον αντίποδα της μονομερούς νοησιαρχίας και 

που είναι το ζητούμενο στην εκπαίδευση σήμερα. 

Με τον όρο ολιστικότητα εννοείται η εμπλοκή ενός ανθρώπου σε νοητικό, 

σωματικό, κοινωνικό και συναισθηματικό επίπεδο. Η ολιστική και ολόπλευρη ανάπτυξη 

των παιδιών κρίνεται αναγκαία, και τα τελευταία χρόνια προωθείται στην εκπαίδευση 

μέσω των προγραμμάτων σπουδών. Η ολιστική ανάπτυξη της προσωπικότητας του 

μαθητή, δηλαδή ταυτόχρονα οφέλη σε σωματικό, συναισθηματικό, κοινωνικό και 

γνωστικό επίπεδο, η βαθύτερη κατανόηση του εαυτού και της κοινωνίας, είναι 

ζητούμενα για την εκπαίδευση, κάτι που μπορεί να προσφερθεί από την ενιαιοποίηση 

των τεχνών (Deasy, 2002), δηλαδή κατά την ενσωμάτωση των τεχνών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Οι δραστηριότητες τέχνης επιτυγχάνουν την ολιστική δραστηριοποίηση του 

παιδιού. Δίνονται ευκαιρίες ενεργοποίησης των αισθήσεων, των συναισθημάτων και της 

νόησης του παιδιού. Επίσης, μέσα από τις αισθητικές εμπειρίες που βιώνει, 

επεξεργάζεται αισθητικά το περιβάλλον και εκφράζεται με διαφορετικούς τρόπους 

σκέψεις και συναισθήματα (Αργυριάδη, 2018). 
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1.6 Η ενσωμάτωση των τεχνών στην εκπαίδευση, προβλήματα νοησιαρχίας  

 
Η ενσωμάτωση των τεχνών μπορεί να επιφέρει πολλαπλά οφέλη και σε νοητικό, αλλά και σε 

κοινωνικό, συναισθηματικό και σωματικό επίπεδο, προσφέροντας την ολιστικότητα στην 

εκπαίδευση, κάτι που θα μπορέσει να ελαχιστοποιήσει τις νοησιαρχικές τάσεις της. 

Αναλύοντας σε βάθος τα εκπαιδευτικά οφέλη που προκύπτουν από την ενιαιοποίηση των 

τεχνών σε κάθε διδασκόμενο θέμα, φαίνεται ότι πολλά από αυτά αφορούν στη νοητική 

ανάπτυξη του μαθητή. Ένα αναλυτικό πρόγραμμα που ενσωματώνει τις τέχνες με τα 

υπόλοιπα διδασκόμενα αντικείμενα επιτρέπει στους μαθητές να μάθουν πώς να αναλύουν, 

να αξιολογούν και να βγάζουν αιτιολογημένα συμπεράσματα από αυτά που βλέπουν και 

ακούν. Μαθαίνουν να συλλογίζονται το νόημα των αντιλήψεων, των εμπειριών τους αλλά 

και να εκφέρουν τις ιδέες και τα συναισθήματά τους, δημιουργώντας τα δικά τους έργα. Η 

γνώση και η εμπειρία από την ενασχόληση με τις τέχνες παρέχουν στα παιδιά την ικανότητα 

να διευρύνουν το συλλογισμό τους, να κάνουν συνδέσεις και να σκέφτονται δημιουργικά 

(Winner et al., 2013˙ Burnaford et al., 2007). 

Ακόμη, τα οφέλη από την ενιαιοποίηση των τεχνών στα υπόλοιπα διδασκόμενα 

θέματα φαίνεται να έχουν σχέση με την κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών. Η αισθητική 

εμπειρία που μπορούν να βιώσουν τα παιδιά, βοηθά στην επικοινωνία και τη σύνδεση των 

παιδιών με τους άλλους και τον κόσμο. Καθώς η αισθητική μαθησιακή διαδικασία έχει πάντα 

σχέση και αναπτύσσει αλληλεπίδραση με τον κοινωνικό πολιτισμό, οι μαθητές σε αισθητικές 

δραστηριότητες  μπορούν να αναπτύξουν πολιτισμική ταυτότητα και κοινωνικές δεξιότητες. 

Δημιουργείται ισορροπία μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού κόσμου των μαθητών, 

προσωπική και συλλογική ταυτότητα (Austring&Sorensen, 2012). Η ομιλία, οι χειρονομίες, η 

κίνηση, η μουσική και τα εικαστικά είναι όλα μέρος των επικοινωνιακών συμπεριφορών του 

παιδιού και παρέχουν ευκαιρίες προσωπικής έκφρασης και συνεργασίας. Η συμμετοχή των 

μαθητών σε προγράμματα ενιαιοποίησης των τεχνών έχει φανεί ότι επιφέρει γενικά θετικές 

αλλαγές στην κοινωνική συμπεριφορά των μαθητών και στην αυτορρύθμισή τους (Johnson, 

2007 ˙ Αργυριάδη, 2018). 

Συνεχίζοντας, τα οφέλη, σε συναισθηματικό επίπεδο από την εφαρμογή 

προγραμμάτων ενιαιοποίησης των τεχνών, προκύπτουν καθώς οι τέχνες ικανοποιούν τις 

ατομικές συναισθηματικές ανάγκες των παιδιών. Τα παιδιά φαίνεται να εμπλέκονται 

συναισθηματικά στη μαθησιακή διαδικασία σε προγράμματα, από τα οποία αντλούν 

απόλαυση και τα οποία διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον τους και ενισχύουν την ενεργή 

συμμετοχή τους (Burnaford et al., 2007). Άλλα συναισθηματικά οφέλη αποτελούν ο 
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μεγαλύτερος ενθουσιασμός για μάθηση και η βελτίωση της διάθεσης των μαθητών, 

καταστάσεις που συμβάλλουν και στη βελτίωση της επίδοσης και στον γνωστικό τομέα 

γενικότερα (Winner et. al, 2013).  

Τέλος, από την ενσωμάτωση των τεχνών, παρατηρούνται οφέλη σε σωματικό-

κιναισθητικό επίπεδο. Κατά τις δραστηριότητες αισθητηριακής εμπλοκής, οι μαθητές 

ωθούνται σε σωματικές αναπαραστάσεις των διδασκόμενων θεμάτων. Σύμφωνα με τον 

Hartjen (2012, οπ. αν. στο Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2020), οι δραστηριότητες τέχνης που 

προβλέπουν σωματική εμπλοκή των μαθητών με το διδασκόμενο θέμα, προωθούν την 

επικέντρωση της προσοχής τους σε κιναισθητικές-αισθητηριακές αναπαραστάσεις του 

θέματος. Πολλές έρευνες επίσης, συνδέουν τη χρήση της δημιουργικής κίνησης και του 

χορού με τη βελτίωση στις ακαδημαϊκές και κοινωνικές δεξιότητες (Skoning, 2010).  

Βέβαια, στην πράξη παρατηρείται ένας υποβιβασμός των τεχνών, που υπόκεινται και 

αυτές στους ορθολογιστικούς στόχους των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών. Οι 

δραστηριότητες τέχνης χρησιμοποιούνται με σκοπό τη διανοητική προσέγγιση της σχολικής 

γνώσης, και λειτουργούν ως εργαλεία διδασκαλίας ακαδημαϊκών γνώσεων. Αφαιρείται έτσι 

συχνά η ευρύτητα με την οποία οι τέχνες επηρεάζουν τις μαθησιακές εμπειρίες των 

εκπαιδευτικών και των μαθητών. Οι μαθητές αδυνατούν να βιώσουν πλήρεις αισθητικές 

εμπειρίες, καθώς το σχολείο με τις νοησιαρχικές του τάσεις δεν αποτελεί γόνιμο περιβάλλον 

για κάτι τέτοιο, περιορίζοντας την εμπλοκή τους στην καλλιτεχνική μαθησιακή διαδικασία 

(Σωτηροπούλου- Ζορμπαλά, 2020).   

Εάν παρατηρήσει κανείς τη δομή και τη σύσταση των ωρολόγιων προγραμμάτων του 

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος κυριαρχούν οι επιστήμες (γλώσσα, μαθηματικά, 

μελέτη περιβάλλοντος, γεωγραφία, ξένες γλώσσες κτλ.) έναντι των καλλιτεχνικών  θεμάτων 

(εικαστικών, της μουσικής, της θεατρικής και φυσικής αγωγής). Ενδεικτικά, στα δημοτικά, τα 

καλλιτεχνικά μαθήματα καταλαμβάνουν πολύ μικρότερο μέρος του προγράμματος. Για 

παράδειγμα στην α’ δημοτικού η αισθητική αγωγή (θεατρική αγωγή, μουσική, εικαστικά, 

φυσική αγωγή) καταλαμβάνει επτά διδακτικές ώρες έναντι των άλλων μαθημάτων (γλώσσα, 

μαθηματικά, μελέτη περιβάλλοντος, αγγλικά, ΤΠΕ) που καταλαμβάνουν είκοσι ώρες. Ενώ στη 

στ’ δημοτικού προσφέρονται τέσσερις ώρες για την αισθητική αγωγή (εικαστικά, μουσική, 

φυσική αγωγή) και εικοσιπέντε ώρες μαθήματα θετικών και θεωρητικών επιστημών. 

Επιπροσθέτως, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται ότι σχεδιάζουν δραστηριότητες με βαρύτητα 

κυρίως σε γνωστικούς στόχους, επικεντρωμένοι περισσότερο στην ακαδημαϊκή ανάπτυξη 

των μαθητών (ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Π.Ι., 2003). Αλλά και οι γονείς των μαθητών, και η ίδια η κοινωνία, 
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φαίνεται ότι αναμένει μια ακαδημαϊκή εξέλιξη από τα παιδιά, με εστίαση στις γνωστικές 

δεξιότητες έναντι των άλλων, όπως συναισθηματικών, κινητικών, κοινωνικών και αισθητικών 

(Raveaud & van Zanten, 2007 ˙ Σαλπιγκτής, 2010). 

Ως προς την προσχολική εκπαίδευση στην Ελλάδα, δεν μπορεί να σχολιαστεί 

γενικευμένα η χρήση της αισθητικής αγωγής, καθώς στα ωρολόγια προγράμματα για τα 

νηπιαγωγεία δεν κατανέμονται τα θέματα και οι ενότητες, παρά αφήνονται στην κρίση της 

νηπιαγωγού (Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. - Π.Ι., 2011). Αυτή η κρίση βέβαια, δεν θα μπορούσε να είναι 

αποκομμένη από το γενικότερο πλαίσιο, καθώς και οι νηπιαγωγοί γνωρίζουν τη νοησιαρχική 

τάση του εκπαιδευτικού συστήματος, που δίνει ακαδημαϊκή βαρύτητα και όχι αισθητική. 

Πέρα από την ελληνική πραγματικότητα, μελετώντας διεθνή βιβλιογραφία, φαίνεται πως σε 

όλη την Ευρώπη είναι φανερή η εστίαση στα μαθηματικά, τη φυσική, τις φυσικές επιστήμες 

προκειμένου να επιτευχθεί οικονομική ανάπτυξη, παρά στην καλλιτεχνική εκπαίδευση 

(Austring & Sorensen, 2012). 

Μια ακόμη αιτία που συμβαίνουν όλα τα παραπάνω, σύμφωνα Eisner (2003) αλλά 

και με τους Cho & Vitale (2019), είναι το γεγονός ότι οι μαθητές διδάσκονται αυτά για τα 

οποία αξιολογούνται. Ευτυχώς ή δυστυχώς, δεν υπάρχουν γενικευμένα τεστ για τις τέχνες 

στις δυτικές χώρες. Η μουσική, το θέατρο, ο χορός και οι οπτικές τέχνες όπως είναι 

αναμενόμενο, δεν λαμβάνουν της ίδιας προσοχής με τις θετικές ή φυσικές επιστήμες. Αρχικά, 

σαν αντικείμενο, οι τέχνες στην εκπαίδευση αναγνωρίζονται ως αγωγός για τη 

δημιουργικότητα και την καινοτομία. Ωστόσο, πολλοί εκπαιδευτικοί διδάσκουν τις τέχνες 

χρησιμοποιώντας πολύ προβλέψιμη, γραμμική και τυποποιημένη προσέγγιση που στερείται 

δημιουργικότητας, καινοτομίας και ανάληψης κινδύνων, όπως και με τα παιδαγωγικά 

μοντέλα που υπάρχουν στα μαθηματικά, τη φυσική και τη γλώσσα. Διδάσκουν αυτό που 

θέλουν να μάθουν οι μαθητές, γεγονός που δημιουργεί ένα τυποποιημένο περιβάλλον 

διδασκαλίας και μάθησης σε καθημερινή βάση (Cho & Vitale, 2019). 

Σε σχέση με τα βασικά μαθήματα κορμού (γλώσσα, μαθηματικά, μελέτη 

περιβάλλοντος), κατά τα μαθήματα αισθητικής αγωγής και ΤΠΕ 

(Τεχνολογία/Πληροφορική/Επικοινωνία), ενσωματώνονται περισσότερο οι οπτικοχωρικές, 

διαπροσωπικές και κιναισθητικές μορφές γνώσης. Παρόλα αυτά τα σχολεία τείνουν να 

δίνουν έμφαση σε άλλες μορφές γνώσης, όπως γλωσσικές και λογικομαθηματικές, όπου 

συμπεριλαμβάνονται στα βασικά μαθήματα κορμού. Για να εμπλακούν όλα τα παιδιά στο 

σχολείο, θα ήταν χρήσιμο να δίνεται έμφαση και στα άλλα μαθήματα, τα πιο καλλιτεχνικά, 

αλλά και στις μορφές γνώσης που είναι ενσωματωμένες σε αυτά (Smithrim & Upitis, 2005). 
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Οι τέχνες στην εκπαίδευση, όπως έχει αναδειχθεί από τις εργασίες του Project Zero (Gardner, 

2011), δεν αποτελούν μόνο πεδία ψυχαγωγίας, ώρες διανοητικής ξεκούρασης ή τον 

αντίποδα της νοησιαρχίας στα  προγράμματα σπουδών των σχολείων. Είναι εξίσου 

απαραίτητο, οι τέχνες, ως τρόποι σκέψης, να τροφοδοτούνται όσο ο λεκτικός και ο λογικο-

μαθηματικός, οι επικρατέστεροι σήμερα, τρόποι σκέψης (Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 

2011,σ.75). 

Συμπεραίνεται λοιπόν από την παραπάνω βιβλιογραφική ανασκόπηση, ότι η 

μονομερής νοησιαρχία που παρατηρείται στην εκπαιδευτική διαδικασία, είναι αδύνατο να 

απουσιάζει πλήρως, κατά την ενσωμάτωση των τεχνών. Αξίζει και αυτό περαιτέρω 

διερεύνηση, αποκάλυψη των αιτιών που παρατηρείται αυτή η προβληματική κατάσταση και 

εύρεση τρόπων εξάλειψής της μέσω διαδικασιών που να προωθούν την ολιστικότητα. 

  

1.7 Η μονοτροπικότητα της επικοινωνίας στην εκπαίδευση 
 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση, αναδεικνύει και ένα τρίτο προβληματικό φαινόμενο που 

συναντάται στις διδακτικές διαδικασίες. Η μονοτροπικότητα ή αλλιώς βερμπαλισμός, αφορά 

στη χρήση μόνο ενός τρόπου επικοινωνίας, που συνήθως είναι η γλώσσα, και στην 

αναγνώρισή της ως μοναδικό κώδικα επικοινωνίας. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, 

παρατηρείται μια έντονη μονοτροπική και λογοκρατούμενη πρακτική. Δεν είναι σπάνια τα 

φαινόμενα κυριαρχίας των μονοτροπικών πρακτικών που χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες 

της διδασκαλίας, της μάθησης και της αξιολόγησης, κάτι που προκαλεί προβληματισμό 

(Πουρκός & Κατσαρού, 2011).  

Σύμφωνα με τους Kress, Jewitt, Ogborn & Tsatsarelis (2001), σε μια παραδοσιακή 

τάξη δίνεται βάση στην γλώσσα ως τρόπο επικοινωνίας. Η γλώσσα (γραπτός και προφορικός 

λόγος) αποτελεί μόνο έναν από τους πολλούς τρόπους επικοινωνίας, που θα μπορούσαν να 

υπάρχουν, σε μια σχολική τάξη. Παρόλα αυτά η γλώσσα είναι αυτή που χρησιμοποιείται ως 

ο κυρίαρχος τρόπος επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία. Παρατηρείται συχνά, οι 

εκπαιδευτικοί να κάνουν χρήση κυρίως της λεκτικής επικοινωνίας για να διδάξουν τους 

μαθητές τους, παραγκωνίζοντας άλλους εξίσου παραγωγικούς τρόπους, όπως η 

ψυχοκινητική, η χρήση εποπτικού υλικού, η χρήση των ΤΠΕ (Τεχνολογίας/ Πληροφορικής/ 

Επικοινωνίας), οι αισθητηριακές δραστηριότητες, η επίλυση προβλημάτων κλπ. Επιπλέον, 

στο σχολείο, αντικείμενο μελέτης αποτελεί μόνο το γλωσσικό σημειωτικό σύστημα, έναντι 
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των άλλων, κάτι που αντανακλάται έντονα και στο σχεδιασμό των σχολικών εγχειριδίων 

(Χοντολίδου, 1999). 

Παρά την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και μέσων επικοινωνίας, φαίνεται ότι 

συνεχίζει να παραμένει σπουδαία η ανάπτυξη και διατήρηση της παραδοσιακής πρακτικής 

του γραμματισμού, που βασίζεται στη γραφή και την ανάγνωση, με αποτέλεσμα να 

αποκλείονται άλλα μέσα παραγωγής και πρόσληψης των νοημάτων (Πουρκός & Κατσαρού, 

2011). Παρά τον πλούτο των σημειωτικών τρόπων και εργαλείων που διαθέτει κανείς σήμερα 

για την καλλιέργεια του γραμματισμού, θεωρείται προβληματική η αγνόηση και ο 

αποκλεισμός των νέων μορφών παραγωγής και πρόσληψης νοήματος (Πουρκός & Κατσαρού, 

2011). Έρευνες έχουν δείξει ότι δεν επαρκεί η απλή παρακολούθηση και απομνημόνευση του 

διδασκόμενου περιεχομένου. Οι μαθητές θα έπρεπε να είναι σε θέση να ξαναεπεξεργάζονται 

τις ιδέες και να αναδιατυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο αυτές ταιριάζουν μεταξύ τους, 

προκειμένου να οικοδομηθεί η διδασκόμενη γνώση. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη 

γραμμική πρόοδο, με την οποία τα σχολικά εγχειρίδια και οι περισσότεροι διδακτικοί πόροι 

διατίθενται σε μαθητές και εκπαιδευτικούς (Kress, Jewitt, Ogborn & Tsatsarelis, 2001). 

Αποτελεί συνεπώς, προβληματικό φαινόμενο για το σχολείο η μονοτροπικότητα ή 

αλλιώς ο βερμπαλισμός, που συνήθως παρατηρείται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Με 

τον όρο αυτό εννοείται η συχνή μονο-λεκτική προσέγγιση των διδασκόμενων θεμάτων. Μέσα 

από τις εκπαιδευτικές διαδικασίες σε μια παραδοσιακή τάξη δίνονται ευκαιρίες στους 

μαθητές να συμμετέχουν μόνο προφορικά (Liu & Littlewood, 1997 ˙ Wilms, Friesen & 

Milton,2009). 

Είναι ζητούμενο στη σημερινή εκπαίδευση να προωθείται μια διδασκαλία με 

έμφαση στην ποικιλία των ειδών της επικοινωνίας, εμπλέκοντας τους μαθητές στη μάθηση, 

και όχι μια βερμπαλιστική διδασκαλία όπου ο εκπαιδευτικός διδάσκει και ο μαθητής 

μαθαίνει. Οι μαθητές καλούνται να κατανοούν αυτά που μαθαίνουν και όχι απλά να 

λαμβάνουν ξεκομμένες πληροφορίες και δεξιότητες(Willms, Friesen & Milton, 2009).Κατά τη 

διδασκαλία και τη μάθηση, οι μαθητές κουβαλούν μαζί τους διαφορετικές εμπειρίες ζωής. 

Οι γνώσεις και οι εμπειρίες τους ποικίλουν, και άρα ποικίλει και η ίδια η εκπαιδευτική 

διαδικασία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι εμπειρίες των μαθητών από την εκπαίδευση να 

διαφέρουν και τα αποτελέσματά τους να διαφέρουν εξίσου. Οι Cope&Kalantzis (2000) 

αναφέρονται στην ανάγκη της εκπαίδευσης, να υιοθετήσει εκτός από τη λεκτική επικοινωνία, 

την οπτική, την ηχητική και την κινητική επικοινωνία κατά τη μαθησιακή διαδικασία.  
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Στην καθημερινή μας επικοινωνία δεν χρησιμοποιούμε μόνο τη γλώσσα (λεκτικούς 

κώδικες), αλλά μεταφέρουμε τα μηνύματά μας με πολλούς τρόπους (κινήσεις, ήχους, εικόνες 

κλπ.). Τα νοήματα που μεταφέρουμε  και λαμβάνουμε ενυπάρχουν σε όλους τους τρόπους 

και ο κάθε ένας, ξεχωριστά και μαζί, συνεισφέρει σε αυτά (Kress, Jewitt,Ogborn & Tsatsarelis, 

2001). Στη θεωρία των Πολυγραμματισμών αναφέρονται επτά τρόποι παραγωγής νοήματος, 

ο γραπτός, ο απτικός, ο χειρονομιακός, ο ακουστικός, ο οπτικός, ο χωρικός και ο προφορικός 

(Kalantzis, Cope, Στελλάκης & Αρβανίτη, 2019). Όταν χρησιμοποιείται πάνω από ένας από 

αυτούς τους τρόπους για την παραγωγή ενός νοήματος, αυτό ονομάζεται πολυτροπικότητα.  

 

1.8 Η πολυτροπικότητα ως αντίποδας της μονοτροπικότητας της επικοινωνίας 

 

Πολυτροπικότητα είναι η θεωρία που περιγράφει τη διασύνδεση όλων αυτών των τρόπων 

παραγωγής νοήματος στις πρακτικές αναπαράστασης και επικοινωνίας. Σύμφωνα με τους 

Kress, Jewitt, Ogborn & Tsatsarelis (2001), αυτή η συνειδητοποίηση για την εξέλιξη της 

επικοινωνίας και της παραγωγής των νοημάτων, έχει σημαντικές συνέπειες στη διδασκαλία, 

που δεν είναι μια διαδικασία που βασίζεται μόνο ή κατά κύριο λόγο στη λεκτική επικοινωνία. 

Η πολυτροπικότητα δημιουργεί νοήματα μέσω μιας εικόνας, μιας χειρονομίας, ενός 

βλέμματος, μιας σωματικής κίνησης, ενός ήχου, μιας μουσικής, μιας λέξης και πολλών άλλων 

(Jewitt, 2008). Η πολυτροπικότητα θα έλεγε κανείς πως είναι το κλειδί για μια καλύτερη 

μάθηση, που με τους διαφορετικούς τρόπους δημιουργίας νοημάτων, έχει τη δυνατότητα να 

παρουσιάσει διαφορετικές πτυχές και προοπτικές στους μαθητές. Η πολλαπλή χρήση της 

πολυτροπικότητας, χρειάζεται να κατανοηθεί καλύτερα από τους εκπαιδευτικούς και ο 

πολυτροπικός γραμματισμός χρειάζεται να ενσωματωθεί πλήρως στα προγράμματα 

σπουδών των παιδιών μικρής ηλικίας (VanLeeuwen, 2015, σ. 461). 

Συμμετέχοντας σε διαδικασίες πολυγραμματισμού, οι μαθητές έχουν δυνατότητες 

να αναπτύξουν τη δημιουργική τους σκέψη, τις οργανωτικές τους ικανότητες, την κριτική 

σκέψη και να αναδιαμορφώσουν εν τέλει τον ίδιο τους τον εαυτό (Macintyre Latta, 2008, όπ. 

αν. στο Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2020). Η πολυτροπικότητα έρχεται σε αντίθεση με την 

επικρατούσα βερμπαλιστική και μονοτροπική νοοτροπία του σχολείου, όπου κυρίαρχες 

μορφές κατέχουν ο μονόλογος του εκπαιδευτικού και οι ερωταπαντήσεις, με αποτέλεσμα τα 

αρνητικά συναισθήματα των μαθητών που δεν βιώνουν ευχαρίστηση, η έλλειψη 

ενδιαφέροντος, η απάθεια και η μείωση της μαθητικής εμπλοκής (Kumari, 2004, όπ. αν. στο 

Αργυριάδη, 2018). 
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Αντί λοιπόν ο εκπαιδευτικός να χρησιμοποιεί μόνο τον προφορικό του λόγο, μπορεί 

να τον συνδυάσει με τον γραπτό, με μια κινούμενη ή μη εικόνα, μια φωτογραφία, ένα σχέδιο 

ή σχεδιάγραμμα, με μουσική, ήχους, χειρονομίες και πολλά άλλα με αποτέλεσμα την 

βαθύτερη κατανόηση και απομνημόνευση των νοημάτων. Οι δραστηριότητες μέσα στην τάξη 

θα έπρεπε να είναι ανοιχτές στις εμπειρίες και τα συναισθήματα των μαθητών, οι οποίες 

καθορίζονται όλο και περισσότερο από την πολιτισμική ποικιλομορφία και τα διαφορετικά 

γλωσσικά υπόβαθρά τους. Θα μπορούσε να κατανοήσει κανείς ότι η πολυτροπικότητα 

εμπεριέχει αρκετά την έννοια της δημιουργικότητας, την έννοια της ανασύνθεσης και τελικά 

της νέας μορφής. Η μάθηση για να είναι, τέλος, αληθινή και ουσιαστική, χρειάζεται να είναι 

πολυτροπική και όχι μονοτροπική (Φλουρή, 2020).  

Η αυξανόμενη πολυτροπικότητα των μέσων αναπαράστασης και επικοινωνίας 

νοημάτων αποτελεί πρόκληση για το παλιό μοντέλο διδασκαλίας. Η ανάμειξη των 

διαφορετικών τρόπων μεταφοράς των νοημάτων έχει μεγαλύτερη ισχύ από ότι παλαιότερα 

(Kalantzis, Cope, Στελλάκης & Αρβανίτη, 2019). Τα νοήματα κατασκευάζονται από όλους τους 

τρόπους χωριστά αλλά και ταυτόχρονα. Οι μαθητές μαθαίνουν –ή καλύτερα εμπλέκονται 

ενεργά- μέσα από όλους τους τρόπους, μέσα από τους οποίους ο γραπτός και προφορικός 

λόγος εμπλέκονται μαζί με πολλούς άλλους (Kress, Jewitt, Ogborn&  Tsatsarelis, 2001).  

Κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, οι μαθητές μέσω της πολυτροπικότητας έχουν 

την ευκαιρία να κατανοούν και να κρίνουν, να δίνουν προσοχή στη λεπτομέρεια, να 

συγκρίνουν διαφορετικά στοιχεία και άρα να βιώνουν πολύπλευρα την πολυπλοκότητά τους 

κατά την οικοδόμηση νοημάτων (Cope & Kalantzis, 2000). Γίνεται σαφές, ότι όταν ένας 

εκπαιδευτικός δίνει πολυτροπικές μορφές οδηγιών σε μια δραστηριότητα, επιτρέπει στους 

μαθητές του να πλησιάσουν περισσότερο την ακαδημαϊκή σκέψη και τον εγγραμματισμό, 

παρά αν έδινε μονοδιάστατες μορφές οδηγιών. Με αυτόν τον τρόπο, αναδεικνύεται η 

σημαντικότητα αυτής της προσέγγισης, και η ανάγκη επανεξέτασης των προγραμμάτων 

σπουδών, σε πολυτροπικά  που προάγουν την κοινωνική συνείδηση (Αlbers&Harste, 2007).  

Είναι γνωστό ότι όταν οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά στην έρευνα, επιθυμούν να 

μάθουν καινούρια πράγματα, να δοκιμάσουν διαφορετικά οπτικοακουστικά, μουσικά, 

αισθητικά κτλ. εργαλεία και μεθόδους και έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν έτσι 

όπως δεν θα φαντάζονταν ποτέ (Sanders & Albers, 2010). Η πολυτροπική προσέγγιση στην 

εκπαίδευση αποτελείται από πολλαπλούς τρόπους και μορφές επικοινωνίας, όπως 

ψηφιακές, οπτικές, χωρικές, μουσικές και άλλες. Οι μαθητές αξιοποιούν όλα τα ερεθίσματα 

που λαμβάνουν στην τάξη και έτσι καθίσταται η μάθηση πιο αποτελεσματική. Επιπλέον, η 
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εμπλοκή των μαθητών με αισθητικές εμπειρίες στην εκπαίδευση, παράγει θετικές 

ακαδημαϊκές και κοινωνικές επιδράσεις. Η χρήση πολυτροπικών μεθόδων, ιδίως αισθητικών, 

στην μαθησιακή διαδικασία, βοηθά τους μαθητές στην κατανόηση των θεμάτων, δηλαδή των 

διδασκόμενων αντικειμένων, και τους εκπαιδευτικούς στην πλαισίωση και υποστήριξη των 

πρακτικών τους (Sanders & Albers, 2010). 

Ερευνητές παρατηρούν τη διεύρυνση της σκέψης των παιδιών και την επέκταση των 

δυνατοτήτων μάθησης με μοναδικούς και εκπληκτικούς τρόπους μέσω της ενσωμάτωσης 

των τεχνών (Sanders&Albers, 2010).  

 

1.9 Η ενσωμάτωση των τεχνών στην εκπαίδευση, προβλήματα μονοτροπικότητας  
 

Η εμπλοκή με τις τέχνες και η ενσωμάτωσή τους υπό προϋποθέσεις, μπορεί να προσφέρει 

αισθητικές εμπειρίες, που όχι μόνο προκαλούν ευχαρίστηση και ψυχαγωγία, αλλά 

μεταμορφώνουν ακόμα και τον τρόπο που κάποιος αντιλαμβάνεται τον κόσμο (Αlbers & 

Harste, 2007). Κατά την ενσωμάτωση των διάφορων τεχνών στις εκπαιδευτικές διαδικασίες, 

χρησιμοποιούνται διάφοροι τρόποι επικοινωνίας. Για παράδειγμα με την ενσωμάτωση της 

μουσικής, της σωματικής έκφρασης, των εικαστικών, της λογοτεχνίας οι μαθητές λαμβάνουν 

πολυτροπικά ερεθίσματα, ηχητικά, σωματικά, οπτικά και λεκτικά αντίστοιχα. Οι τέχνες έτσι, 

έρχονται να συμβάλλουν σημαντικά στον πολυτροπικό γραμματισμό, χρησιμοποιώντας ένα 

πλήθος λειτουργιών (φωνή, σχέδιο, έκφραση, δράμα) ώστε μέσα από τον πολυαισθητηριακό 

χαρακτήρα τους, να προσφέρουν ένα ολόπλευρο πλαίσιο δημιουργικής και προσωπικής 

αναζήτησης νέων μορφών της διδασκόμενης γνώσης (Φλουρή, 2020).  

Η ενσωμάτωση των τεχνών στην εκπαίδευση, μπορεί να προσφέρει ένα πολυτροπικό 

εκπαιδευτικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο δημιουργούνται ευκαιρίες για τους μαθητές να 

εκλαμβάνουν τα διδασκόμενα θέματα όχι μόνο λεκτικά, αλλά και κιναισθητικά, μουσικά, 

οπτικά. Αλλά δίνει και την ευκαιρία στους μαθητές να μπορούν να εκφραστούν και να 

επικοινωνήσουν τα διδασκόμενα, όχι μόνο λεκτικά, αλλά και ηχητικά, κινητικά, οπτικά 

(Sotiropoulou-Zormpala, 2012a).   

Στην πράξη, η ενσωμάτωση των τεχνών στην εκπαιδευτική διαδικασία 

παρεμποδίζεται μέσα στο βερμπαλιστικό περιβάλλον που βασίζονται τα σύγχρονα 

προγράμματα σπουδών. Έτσι οι μαθησιακές διαδικασίες περιορίζονται καθώς δεν 

αξιοποιούν τα μη λεκτικά σημειωτικά συστήματα, δηλαδή τους  επικοινωνιακούς κώδικες 

που βασίζονται στις εικόνες, τους ήχους, τις κινήσεις, τις υφές, τα χρώματα, τα σχήματα, τις 



33 
 

μουσικές κλπ. Γενικά δεν αξιοποιείται η ποικιλομορφία που έχουν οι τέχνες στα σχολεία, με 

αποτέλεσμα οι μαθητές να μην έχουν συστηματικές ευκαιρίες να ασχοληθούν με αυτές τις 

διαφορετικές τέχνες ως μη λεκτικές μορφές προσέγγισης και έκφρασης των διδασκόμενων 

θεμάτων. Παρατηρείται έλλειψη καλλιέργειας της συστηματικής ενασχόλησης με τα 

διαφορετικά καλλιτεχνικά πεδία που υπάρχουν, και αυτό οδηγεί στην έλλειψη ευκαιριών για 

επικοινωνία με εναλλακτικούς κώδικες, αλλά και δημιουργίας ποικίλων νοημάτων πάνω στα 

θέματα που διδάσκονται (Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2020). 

Τα παραπάνω έρχεται να τα επιβεβαιώσει η Αργυριάδη (2018), που με την έρευνά 

της, παρατηρεί την απουσία της πολυτροπικότητας από την παραδοσιακή μέθοδο 

διδασκαλίας. Προσθέτει ακόμη ότι επιφέρει επιζήμια αποτελέσματα στην εμπλοκή των 

μαθητών, αποκαλύπτοντας την ελλιπή κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε τέτοιου είδους 

πρακτικές διδασκαλίας, ως τον βασικό λόγο που παρατηρείται αυτή η απουσία. Χάρη σε 

αυτήν την έλλειψη δεν αξιοποιείται η ποικιλότητα των σημειωτικών συστημάτων, με 

αποτέλεσμα τη μονόπλευρη διαχείριση των πληροφοριών που δέχονται οι μαθητές. Τονίζει 

επίσης η ερευνήτρια, την ανάγκη ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών και ενημέρωσής 

τους πάνω στην ενιαιοποίηση των τεχνών που βοηθά στον πολυτροπικό εμπλουτισμό της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας (Αργυριάδη, 2018). 

 Συμπεραίνεται λοιπόν, ότι ενώ στη θεωρία η πολυτροπικότητα που προσφέρει η 

ενσωμάτωση των τεχνών, μπορεί να αποτελέσει τη λύση στο προβληματικό φαινόμενο της 

μονοτροπικότητας, χρειάζεται να  διερευνηθούν οι λόγοι που δεν το καταφέρνει αυτό 

αποτελεσματικά. Όπως και στις παραπάνω ενότητες, έτσι και εδώ, χρειάζεται να γίνει 

διερεύνηση των τρόπων που ενσωματώνονται οι τέχνες στην εκπαίδευση, τα οφέλη αλλά και 

τα μειονεκτήματα που παρουσιάζουν, με σκοπό την εύρεση αποτελεσματικών λύσεων στα 

προβληματικά φαινόμενα που συζητήθηκαν.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Διδακτικές προσεγγίσεις της ενσωμάτωσης των 

τεχνών και ιδιαίτερα της μουσικής, στην προσχολική 

εκπαίδευση 
 

Οι τέχνες στην ελληνική προσχολική εκπαίδευση συμπεριλαμβάνονταν στο Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών του νηπιαγωγείου αρχικά στην κατεύθυνση της Δημιουργίας και 

Έκφρασης, και πιο αναλυτικά στα προγράμματα των Εικαστικών, της Δραματικής Τέχνης, της 

Μουσικής και της Φυσικής Αγωγής (ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Π.Ι., 2003) και αργότερα σε πέντε μορφές 

καλλιτεχνικής έκφρασης και συγκεκριμένα στα Εικαστικά, στη Μουσική, στο Θέατρο, στο 

Χορό και στην Οπτικοακουστική Έκφραση (ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ. - Π.Ι., 2011). 

Για τους σκοπούς της εργασίας, σε αυτό το σημείο, θα γίνει εστίαση σε μία από τις 

τέχνες, τη μουσική, η οποία, κατά την προσωπική άποψη και εμπειρία της ερευνήτριας 

παρουσιάζει ορισμένα προβλήματα κατά την ενσωμάτωση της στις διδακτικές διαδικασίες. 

Συμπεραίνεται από πολλούς ότι στην προσχολική εκπαίδευση διδάσκεται συχνά ελλιπώς, και 

κατέχει δευτερεύοντα ρόλο (Κοκκίδου, 2015). Όπως διάφορες μελέτες έχουν αναδείξει, αυτό 

οφείλεται, και στους εκπαιδευτικούς αλλά και στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ειδικότερα, η 

ελλιπής εμπειρία και μουσική κατάρτιση των πρώτων, μπορεί να τους στερήσουν τη 

δυνατότητα οργάνωσης μουσικών δραστηριοτήτων με ποικιλομορφία, στοχεύοντας στην 

ανάπτυξη μόνο συγκεκριμένων μουσικών δεξιοτήτων των παιδιών από εύκολα εφαρμόσιμες 

και κοινότυπες δραστηριότητες (Δογάνη, 2012). Η μουσική υποτιμάται από την εκπαιδευτική 

διαδικασία ή ακόμα αγνοείται και από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς (Ράπτης, 2015, 

όπ.αν. στο Λίτος, 2018). Από το εκπαιδευτικό σύστημα, παρέχονται για μουσική και κίνηση 

μόνο λίγα μουσικά υλικά. Αλλά ακόμα κι αυτά, δεν ανανεώνονται από τους εκπαιδευτικούς 

για τη διατήρηση του ενδιαφέροντος των παιδιών ή δεν είναι προσβάσιμα στα παιδιά και σε 

πολύ μικρό ποσοστό προσφέρεται η μουσική καθημερινά (Ρέντζιου & Σακελλαρίου, 2014, 

όπ.αν. στο Λίτος, 2018). 

 

2.1 Δυνατότητες της μουσικής στην προσχολική εκπαίδευση 
 

«Η φύση της μουσικής εκπαίδευσης εξαρτάται από τη φύση της μουσικής. Η σημασία της 

μουσικής εκπαίδευσης εξαρτάται από τη σημασία της μουσικής στην ανθρώπινη ζωή. Με 

άλλα λόγια, ο πιο λογικός τρόπος να επεξηγηθεί η φύση και οι αξίες της μουσικής 

εκπαίδευσης είναι με την επεξήγηση της φύσης και της σημασίας της ίδιας της μουσικής» 

(Elliott, 2009, σ. 8). Η μουσική ορίζεται ως η τέχνη ή η επιστήμη που συνδυάζει ή διασκευάζει 
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φωνητικούς ή οργανικούς ήχους, έτσι ώστε να παραχθούν ευχάριστοι ήχοι και συνθέσεις που 

έχουν ομορφιά, μορφή, αρμονία, μελωδία, ρυθμό, ενότητα, συνέχεια, συναισθηματικό 

περιεχόμενο κ.α. (Cambridge Dictionary, Merriam-Webster Dictionary, The Britanica 

Dictionary). Επιπλέον όμως ένας πιο συμπεριληπτικός ορισμός θα έπρεπε να περιλαμβάνει 

και τους όχι και τόσο ευχάριστους ήχους (Kokkidou, 2021). Η έννοια της ομορφιάς αποκλείει 

πολλές πρωτοποριακές μορφές, περιβαλλοντικές μουσικές, πειραματικές μουσικές που 

βασίζονται σε ήχους του περιβάλλοντος κ.α. και όπως ο Davies (2014, όπ. αν. στο Kokkidou, 

2021) συμπληρώνει, η μουσική μπορεί να είναι άσχημη, άμορφη, παράφωνη ή να μην 

εκφράζει συναισθήματα. Βέβαια ούτως ή άλλως ο ορισμός της μουσικής βρίσκεται υπό 

συνεχή κατασκευή αφού κάθε όρος που εμπλέκεται επαναπροσδιορίζεται και περιμένει να 

αναγνωριστεί υπό νέες διαστάσεις, καθώς οι άνθρωποι αναπτύσσουν και υιοθετούν νέες 

μουσικές και μουσικο-κοινωνικές αξίες (Kokkidou, 2021).  

Σύμφωνα με την Kokkidou (2021), η μουσική είναι μια  μορφή  γραμματισμού που 

περιλαμβάνει σωματικές, γνωστικές, κοινωνικές, συναισθηματικές, πολιτισμικές, ηθικές και 

αισθητικές ικανότητες. Είναι κάτι παραπάνω από τέχνη ή επιστήμη, κάτι παραπάνω από ένα 

προϊόν ή μια διαδικασία. Έχει τη δύναμη να αφυπνίσει το νου και ταυτόχρονα να παρέχει τα 

βήματα για να επιτευχθεί αυτή η αφύπνιση. Εμπλέκει τη δημιουργικότητα και ταυτόχρονα 

δίνει τα εργαλεία της δημιουργικότητας (Kokkidou, 2021). 

Η διακήρυξη της Εθνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση (NAfME)  αναφέρει 

μεταξύ άλλων πως «Είναι δικαίωμα κάθε παιδιού να λάβει μια ισορροπημένη, 

ολοκληρωμένη, διαδοχική μουσική εκπαίδευση. Μια υγιής κοινωνία απαιτεί μουσικά 

ολοκληρωμένους ανθρώπους. Ο πρωταρχικός σκοπός της εκπαίδευσης είναι η βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των ατόμων και της κοινωνίας (NAfME, 2007).  

Επικεντρώνοντας στην προσχολική εκπαίδευση που είναι το θεμέλιο του σχολείου 

και της εκπαίδευσης, και ως θεμέλιο δεν θα έπρεπε να αγνοεί τη διδασκαλία και εκμάθηση 

της μουσικής. Προκειμένου να εφαρμοστεί αποτελεσματική μάθηση, η εκπαίδευση στη 

μουσική θα έπρεπε να ξεκινάει από την πρώιμη παιδική ηλικία (Leung, 2004). Ίσχυε παλιά, 

ισχύει και σήμερα, ότι ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο χρειάζεται οι μαθητές να εμπλέκονται 

ολόπλευρα με τη μουσική καθημερινά και σε όλη τη διάρκεια της σχολικής τους ζωής  

(Gonzales, 1946). Ένα ισορροπημένο και περιεκτικό πρόγραμμα σπουδών για τη μουσική, θα 

έπρεπε να περιλαμβάνει εκτός από το τραγούδι, το παίξιμο μουσικής, τον αυτοσχεδιασμό, 

τη σύνθεση, την ανάγνωση μουσικών συμβόλων, την ακρόαση, την αξιολόγηση της μουσικής, 
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αλλά και την ενσωμάτωση της μουσικής μέσα στα καλλιτεχνικά και μη καλλιτεχνικά 

μαθήματα και σε σχέση με την ιστορία και την κουλτούρα (Reimer, 1997a).  

Η Davis (2013) υποστηρίζει ότι οι μουσικές εμπειρίες στις οποίες μπορούν να 

λειτουργήσουν άτυπες διαδικασίες στην τάξη θα πρέπει να περιλαμβάνουν ευκαιρίες για 

τους μαθητές, να έχουν τη δύναμη να επιλέξουν τη δική τους μουσική, να ασχοληθούν με τη 

μουσική χρησιμοποιώντας διαδικασίες που σχετίζονται με τη μουσική και να συνεργαστούν 

με συνομήλικους. 

Στην εκπαίδευση θα ήταν πολύ χρήσιμο να παρέχονται στους μαθητές εμπειρίες που 

έχουν νόημα για αυτούς, που θα τους βοηθούν να σκέφτονται, να επικοινωνούν ιδέες και να 

αναπτύσσουν πολιτιστική συνείδηση. Απώτερος σκοπός της εκπαίδευσης είναι να βοηθήσει 

τους μαθητές να σκέφτονται για, μέσω, με, σχετικά με και μέσα από τη μουσική. Έτσι θα 

αναπτύξουν αντανακλαστικά του μουσικού κόσμου και θα κατανοήσουν τη μουσική τους 

ταυτότητα ως πτυχή της αυτοπραγμάτωσής τους (Kokkidou, 2021). 

Ως προς το πρώτο προβληματικό φαινόμενο που παρατηρήθηκε κατά την 

ενσωμάτωση των τεχνών στο προηγούμενο κεφάλαιο, η μουσική δημιουργικότητα, έχει 

συνδεθεί με την ανάπτυξη δημιουργικών δεξιοτήτων και τη γνωστική και συναισθηματική 

ανάπτυξη των παιδιών. Η αξία της γενικότερα έχει επισημανθεί από διάφορες σχετικές 

έρευνες, όπως των Fox & Gardiner (1997), Pratt (1995) και Gruhn (2005) (όπ. αν. στο 

Koutsoupidou & Hargreaves, 2009), όπου οι παραπάνω υποστηρίζουν ότι συμβάλλει στην 

ανάπτυξη της λήψης αποφάσεων και στην επίλυση προβλημάτων, έχει θετικές επιπτώσεις 

στην νοημοσύνη και προωθεί τις μαθηματικές δεξιότητες. Άλλες έρευνες έχουν συμπεράνει 

ότι παιδοκεντρικά είδη μουσικής διδασκαλίας μπορούν να προωθήσουν την ανάπτυξη της 

δημιουργικότητας στα παιδιά, καθώς και την ανάπτυξη ψυχολογικών και κοινωνικών 

δεξιοτήτων (Koutsoupidou, 2008). Η ανάπτυξη της μουσικής δημιουργικότητας σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας σύμφωνα με την Coleman  τα βοηθά να διαμορφώσουν μια 

ισορροπημένη και προσαρμοσμένη προσωπικότητα (οπ. αν. στο Σέργη, 1994).  

Σύμφωνα με την Campbell (1991), η μουσική έχει τη δυνατότητα να είναι μια 

δημιουργική και εκφραστική μορφή τέχνης. Συνήθως η μουσική στην εκπαίδευση διδάσκεται 

έτσι ώστε οι μαθητές να αναπαράγουν και όχι να δημιουργούν. Αντίστοιχα και η διδασκαλία 

συχνά έχει προσανατολισμό προς την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και όχι της μουσικής 

έκφρασης. Ωστόσο εάν είναι ζητούμενο η μουσική να συνεχίσει να είναι μια από τις 

δημιουργικές τέχνες, είναι σημαντικό να αφήνεται ελεύθερος ο μαθητής να εξερευνά, με τις 

μουσικές του δεξιότητες να ερμηνεύει τη μουσική και να αντανακλά τις ιδέες και τις κλίσεις 
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του σε αυτά που δημιουργεί. Η αυτοσυναίσθηση και αυτοπραγμάτωση του ατόμου 

προάγεται μόνο όταν υιοθετείται ένα συνεργατικό-αλληλεπιδραστικό μοντέλο διδασκαλίας, 

ενδυναμώνοντας το πνεύμα της αναζήτησης και όχι με τη στείρα αναπαραγωγή 

πληροφοριών από τον εκπαιδευτικό (Κοκκίδου, 2015).  

Κατά τη μουσική εκπαίδευση, θα πρέπει να δίνονται οι ευκαιρίες στους μαθητές να 

εξερευνούν και να προσεγγίζουν τη μάθηση διανοητικά αλλά και εμπειρικά, να 

επικεντρώνονται στον αναστοχασμό, στον πειραματισμό και στην αναζήτηση λύσεων 

(Κοκκίδου, 2015), σύμφωνα με την ανακαλυπτική μάθηση όπως αναφέρει και ο Swanwick 

(2003, οπ.αν. στο Κοκκίδου, 2015) υπενθυμίζοντας την κοινωνική φύση αυτής της τέχνης.  

Η μουσική μπορεί να χρησιμεύσει ως τρόπος σύλληψης των συναισθημάτων, γνώση 

για αυτά ή γνώση για τις μορφές που εκφράζουν αυτά, επικοινωνώντας τα από τον 

δημιουργό στον προσεκτικό ακροατή (Gardner, 2011). Οι ενσωματωμένες μουσικές 

εμπειρίες, παρέχουν δυνατότητες για κιναισθητικές εμπειρίες και καθώς η μουσική 

επίγνωση βαθαίνει, οι δραστηριότητες γίνονται ακόμη πιο αισθητικές. Ανακαλύπτοντας 

μουσικές έννοιες μέσα από τη σωματική εμπειρία, οι μαθητές εμπλέκονται σε πιο προσωπικό 

επίπεδο, σε αντίθεση με το ορθολογικό εκπαιδευτικό στυλ επεξεργασίας δεδομένων που 

συναντάται στις παραδοσιακές δημόσιες τάξεις (Miller, 2007). 

Ως προς το δεύτερο προβληματικό φαινόμενο κατά την ενσωμάτωση των τεχνών, για 

την ολιστικότητα που μπορεί να προκύψει από την μουσική διδασκαλία, έχει αναδειχθεί ο 

μοναδικός τρόπος που η μουσική συμβάλλει στη συναισθηματική, σωματική, κοινωνική και 

γνωστική ανάπτυξη των μαθητών, αλλά και στη μεταβίβαση της πολιτισμικής κληρονομιάς 

και των αξιών, την ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών και την ικανότητά τους για 

αυτοέκφραση (Pascoe, Leong, MacCallum, Mackinley, Marsh & Smith, 2005 όπ. αν. στην 

Αργυριάδη, 2018). Σύμφωνα με τον Σταυρίδη (1985), πρωταρχικός λειτουργικός ρόλος της 

μουσικής στην εκπαίδευση είναι η συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού μέσω της 

ικανοποίησης των ατομικών, συναισθηματικών αναγκών του, η πνευματική  ανάπτυξη μέσω 

της ικανοποίησης πνευματικών διεργασιών νοημοσύνης και ευστροφίας, η σωματική 

ανάπτυξη μέσω του ελέγχου και συντονισμού μικρών και μεγάλων μυϊκών ομάδων και τέλος 

κοινωνική ανάπτυξη μέσω της συλλογικής συμμετοχής, της συνεργασίας, της 

αλληλεπίδρασης και γενικότερα της κοινωνικής ωρίμανσης. Φαίνεται επίσης ότι όταν τα 

παιδιά συμμετέχουν σε μουσικές δραστηριότητες, δείχνουν να απορροφώνται περισσότερο 

σε σχέση με άλλα διδασκόμενα αντικείμενα και ότι βιώνουν ευχαρίστηση (Fraser et al., 2007, 

όπ. αν. στην Αργυριάδη, 2018).  
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Η δημιουργική έκφραση μέσω της μουσικής παρέχει ευκαιρίες για να διαμορφώσει 

κάποιος ποικίλες καλλιτεχνικές και πολιτιστικές  μορφές στα συναισθήματα, τη σκέψη, την 

κατανόηση, την αξιολόγηση, και έτσι με τη σειρά τους προκαλούν στους ακροατές τους 

μουσική συνείδηση και κατανόηση (Elliott, 2009), ενώ σύμφωνα με την Gonzales (1946), η 

μουσική στην εκπαίδευση έχει τη δυνατότητα να ωφελήσει τους μαθητές νοητικά, 

συναισθηματικά, σωματικά και κοινωνικά.  

Δραστηριότητες που περιλαμβάνουν τη δημιουργία μουσικής, δίνουν στους μαθητές 

την ελευθερία να εξερευνήσουν μουσικούς ήχους και μοτίβα και να επιλέξουν τις μουσικές 

τους απαντήσεις από ποικίλες δυνατότητες (Rozman, 2009). Τα δημιουργικά μουσικά 

αποτελέσματα που παράγουν οι μαθητές βασίζονται στην εξερεύνηση των μουσικών ήχων, 

ανακαλύπτοντας τη μουσική μέσω του πειραματισμού, της δοκιμής και των πιθανών λαθών, 

μοιράζοντας τις μουσικές τους ιδέες και συνεργαζόμενοι σε ομάδες (Rozman, 2009).  

Σύμφωνα με την Campbell (2000), η μουσική παίζει σημαντικό ρόλο στην καθημερινή 

ζωή των παιδιών. Μέσω της μουσικής τα παιδιά κοινωνικοποιούνται, εκτονώνουν 

συναισθήματα και διασκεδάζουν. Κάθε παιδί φέρνει τη δική του οπτική σε ένα τραγούδι, 

μουσικό όργανο ή μουσικό γεγονός. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα νοήματα που παράγονται 

να εξαρτώνται από το ποιο παιδί τα παράγει και ποιες είναι οι προσωπικές, πολιτιστικές και 

μουσικές εμπειρίες του. Δεν χρειάζονται μουσικά όργανα, αφού ακόμα και μη μουσικά 

παιχνίδια μπορούν να αποτελέσουν έναυσμα για να έχουν τα παιδιά μουσικές 

συμπεριφορές. Τα παιδιά γίνονται περισσότερο μουσικά μέσα από αυθεντικές παρεμβάσεις 

που οι εκπαιδευτικοί τους παρέχουν, στα πλαίσια της σχολικής μουσικής εκπαίδευσης. Οι 

εκπαιδευτικές στρατηγικές είναι αυθεντικές όταν δρομολογούνται από το πραγματικό 

ενδιαφέρον και τις ανάγκες των παιδιών (Campbell, 2000). 

Ως προς το τρίτο προβληματικό φαινόμενο στην ενσωμάτωση των τεχνών, η μουσική 

μπορεί να ενεργοποιήσει πολυτροπικά την εμπλοκή και την επικοινωνία των παιδιών. Πολλοί 

συνθέτες έχουν τονίσει τους στενούς δεσμούς που υπάρχουν μεταξύ της μουσικής και της 

σωματικής ή χειρονομιακής γλώσσας. Ο Gardner, στη θεωρία του για την πολλαπλή 

νοημοσύνη ξεχωρίζει τη μουσική νοημοσύνη ως μια από αυτές. Κατά την ανάλυσή του, 

αναφέρει με σιγουριά ότι τα μικρά παιδιά συνδέουν τη μουσική με τη σωματική κίνηση, 

φυσικά, αφού είναι πρακτικά αδύνατο να τραγουδήσουν χωρίς να εμπλακούν σε κάποια 

συνοδευτική σωματική δραστηριότητα. Ακόμη σημειώνει τις συχνά αποτελεσματικές 

μεθόδους μουσικής διδασκαλίας που ενσωματώνουν τη φωνή, με τα χέρια και το σώμα  

(Gardner, 2011). Είναι γεγονός ότι κάθε φορά που ο εκπαιδευτικός προσχολικής ηλικίας 
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ενσωματώνει τη μουσική στη διδακτική διαδικασία, αμέσως ενεργοποιείται αυθόρμητα η 

επιθυμία για κινητική και σωματική επικοινωνία. Ταυτόχρονα ενεργοποιείται η ηχητική 

επικοινωνία, με την ακρόαση της μουσικής, και πολύ συχνά συνδέεται με τη χρήση 

πολυμέσων που ενεργοποιεί την οπτική επικοινωνία.   

Κατά τη διδασκαλία των τεχνών η πολυτροπική μέθοδος έχει αποδειχθεί ότι ενισχύει 

τη μάθηση σε πολλούς τομείς και αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο για να βοηθήσει τους 

μαθητές να δημιουργήσουν ουσιαστική γνώση κάνοντας συνδέσεις μεταξύ νοητικών 

αναπαραστάσεων. Μια τέτοια απόδειξη, αποτελεί η πειραματική έρευνα των Yu, Lai, Tsai & 

Chang (2010) για τη διδασκαλία της μουσικής σε μικρά παιδιά. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

έδειξαν ότι η χρήση οπτικού υλικού μπορεί να βοηθήσει τη διδασκαλία της μουσικής και να 

προωθήσει τη μάθηση. Τα θετικά αποτελέσματα της έρευνας αυτής από την πειραματική 

ομάδα, αφορούν στα κίνητρα των μαθητών αλλά και στις θετικές στάσεις τους απέναντι στις 

διδακτικές διαδικασίες. Γενικά σημειώνουν ότι η μαθησιακή διαδικασία της μουσικής, με τη 

χρήση της πολυτροπικότητας, γίνεται ουσιαστική, ενδιαφέρουσα και εύκολα κατανοητή.  

Σύμφωνα με τον Martinec (2000), η μουσική αποτελεί βέβαια και από μόνη της ένα 

πολυτροπικό σύστημα που χρησιμοποιεί δύο ή περισσότερους τρόπους επικοινωνίας. Για 

παράδειγμα τους ήχους από ένα ή περισσότερα μουσικά όργανα, σε ένα τραγούδι που 

συγχρονίζονται με τη φωνή, πόσο μάλλον όταν συμπληρώνεται από τη ρυθμική κίνηση αυτού 

που το τραγουδάει αλλά και αυτού που το ακούει.  

Επικεντρώνοντας όμως στην ελληνική προσχολική εκπαίδευση που μας απασχολεί, 

σύμφωνα με το θεσμοθετημένο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών του 

νηπιαγωγείου, η Μουσική σκοπεύει «στην καλλιέργεια της αισθητικής ικανότητας και 

ευαισθησίας, στην κατανόηση και απόλαυση της μουσικής και στην απελευθέρωση της 

δημιουργικής ικανότητας των παιδιών» (ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Π.Ι., 2003, σ. 589). Η ανάπτυξη της 

μουσικής αντίληψης και δεξιοτήτων των παιδιών εξαρτάται από την ποιότητα, ποικιλία και 

μέσα από κατάλληλες για την ηλικία μουσικές εμπειρίες που προσφέρονται στα παιδιά στο 

σχολείο και στο περιβάλλον τους. «Τα παιδιά χρειάζεται να αποκτήσουν μουσικές δεξιότητες 

σχετικές με τον έλεγχο, το χειρισμό και την παρουσίαση του ήχου. Αυτές οι μουσικές 

δεξιότητες αφορούν στην ακουστική αντίληψη και διάκριση των ήχων και στο στοιχειώδη 

έλεγχο της φωνής και των μουσικών οργάνων, αλλά και στην ανάπτυξη και κατανόηση των 

μουσικών ιδεών. Ορισμένα μουσικά στοιχεία που καλούνται να μάθουν τα παιδιά είναι ο 

ήχος, η χροιά, η ένταση, η διάρκεια, η σιωπή, ο παλμός, ο ρυθμός και η ταχύτητα. Η 

εκπαιδευτικός δημιουργεί ένα κατάλληλο περιβάλλον, όπου τα παιδιά ενεργοποιούνται στο 

να ακούν μουσική και να παίζουν με τη μουσική, να βιώνουν μουσικές εμπειρίες, να 
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πειραματίζονται με τους ήχους, το τραγούδι, την κίνηση, να παίζουν μουσικά όργανα και να 

έρθουν σε επαφή με τη σημειογραφία της μουσικής. Η προσέγγιση της μουσικής στο 

νηπιαγωγείο αναπτύσσεται μέσα από δεξιότητες εκτέλεσης, μουσικής δημιουργίας και 

αξιολόγησης», όπως αναφέρονται στο ΔΕΠΠΣ (ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Π.Ι., 2003, σ. 590). 

Οι μουσικές πρακτικές που μπορεί να ακολουθήσει ένας εκπαιδευτικός είναι 

ποικίλες. Ενδεικτικά αναφέρονται στην Κοκκίδου (2015) η σύνδεση της σχολικής διδασκαλίας 

με την καθημερινότητα των μαθητών (ολιστική προοπτική που συνδυάζει την εμπειρία, την 

αντίληψη, τη γνωστική λειτουργία και τη συμπεριφορά), η ομαδοσυνεργατική μέθοδος 

(κοινωνική προοπτική με στόχο την ομαδικότητα και τη συνεργασία, την αυτονόμηση και την 

αλληλεπίδραση), η διαλεκτική και ανακαλυπτική μέθοδος (μαθησιακή προοπτική 

στηριζόμενη στην αυτενέργεια, την έρευνα, τον πειραματισμό, την εξερεύνηση, την 

ανακάλυψη, την κριτική σκέψη και τον στοχασμό), η βιωματική-εμπειρική μάθηση 

(αισθητηριακή προοπτική με αυθεντικό χαρακτήρα). Επιπλέον η μάθηση με επίλυση 

προβλημάτων (προοπτική προβληματισμού, υποθέσεων, επιβεβαίωσης ή απόρριψής τους), 

η μέθοδος project (προοπτική δόμησης της νέας γνώσης, σχεδιασμού, υλοποίησης και 

αξιολόγησης), η τεχνική της εμψύχωσης (προοπτική απελευθέρωσης της δημιουργικότητας 

των μαθητών, προσωπική έκφραση και αλληλεπίδραση) και οι νέες τεχνολογίες (προοπτική 

μεθοδολογικής χρήσης) (Κοκκίδου, 2015). 

Βασικές μουσικοπαιδαγωγικές θεωρίες που έχουν επηρεάσει τη μουσική 

παιδαγωγική πράξη στην προσχολική ηλικία, είναι αυτές των Orff και Kodaly και λιγότερο του 

Dalcroze. Αν και είναι διαφορετικές, συνηθίζεται να συνδυάζονται κατά τη διδασκαλία της 

μουσικής, αφού αλληλοσυμπληρώνονται, εμπλουτίζονται και ενδυναμώνονται δανειζόμενες 

σποραδικά, μεμονωμένα στοιχεία η μια από την άλλη (Δογάνη, 2012 ˙ Ανδρούτσος, 2012). Οι 

εφαρμογές στην προσχολική αγωγή αφορούν στο ρυθμό, την ακρόαση και κίνηση με τη 

μουσική (σύμφωνα με τον Dalcroze), μουσικοκινητικές δραστηριότητες σε συνδυασμό με το 

λόγο και μουσικά όργανα (σύμφωνα με τον Orff), και έμφαση στο παραδοσιακό τραγούδι με 

προσωπικές κινήσεις από κάθε παιδί (σύμφωνα με τον Kodaly) (Καραδήμου- Λιάτσου, 2003). 

 

2.2 Διδακτικές προσεγγίσεις μουσικής διδασκαλίας στην προσχολική εκπαίδευση 
 

Η ενσωμάτωση της μουσικής, όπως και γενικά των τεχνών, στα προγράμματα σπουδών της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, πραγματοποιείται συνήθως με δύο διδακτικές προσεγγίσεις. Η 

πρώτη είναι η διδασκαλία της μουσικής, όπου η μουσική έχει το ρόλο του διδασκόμενου 
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αντικειμένου. Η δεύτερη προσέγγιση είναι η διδασκαλία μέσω της μουσικής, όπου η μουσική 

έχει το ρόλο του μέσου διδασκαλίας των διδασκόμενων θεμάτων (Lindstrom, 2012 ˙ 

Sotiropoulou-Zormpala, 2012b ̇  Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2020 ̇  Burton & Horowitz, Abeles, 

2000 ˙ Burnaford et. al., 2007 ˙ Deasy, 2003).  

Η πρώτη προσέγγιση αφορά στη διδασκαλία της μουσικής, κατά την οποία η μουσική 

έχει το ρόλο ενός διδασκόμενου αντικειμένου. Μέσα από τη διδασκαλία της μουσικής (αλλά 

και οποιασδήποτε από τις τέχνες) δημιουργείται η ικανότητα για διαμόρφωση καταστάσεων 

υψηλού αισθητικού επιπέδου (Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2020). Πιο συγκεκριμένα, τα 

παιδιά εκπαιδεύονται στα βασικά στοιχεία της μουσικής, στον σχεδιασμό, τα μουσικά 

όργανα, τους καλλιτέχνες, τα στυλ και τα είδη αυτών. Προτείνεται ο πειραματισμός με 

μουσικά όργανα και τεχνικές προκειμένου να επιτευχθεί ένα ηχητικό εφέ, να διδαχθεί ο 

ρυθμός ή να εκφραστεί μια διάθεση. Κατά τη διδασκαλία και την εκμάθηση σχετικά με τη 

μουσική, υπάρχει συνήθως μια συνειδητή προσπάθεια να αναπτυχθούν οι αισθητικές 

ευαισθησίες των μαθητών μέσω καθοδηγούμενων εμπειριών που συνδέονται με τους 

στόχους των προγραμμάτων σπουδών (Lindstrom, 2012). Σύμφωνα με τον Eisner (2004), οι 

τέχνες γενικά διδάσκουν τους μαθητές να ενεργούν και να κρίνουν, να βασίζονται στην 

αίσθηση, να δίνουν προσοχή στη λεπτότητα. 

Τα βασικά οφέλη που προκύπτουν από το συγκεκριμένο ρόλο που αποδίδεται στην 

τέχνη της μουσικής είναι η διαμόρφωση αισθητικών κριτηρίων των παιδιών, η κατάκτηση 

καλλιτεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων και η εν γένει κατανόηση αυτής της τέχνης. Μέσα 

από την επαφή των παιδιών με τα μουσικά έργα τέχνης, γίνεται προσιτή η γνωριμία τους με 

τα διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα, τις πολλαπλές διαστάσεις της πραγματικότητας, 

της ιστορίας και του πολιτισμού. Με άμεσο και διαδραστικό τρόπο, τα παιδιά έρχονται σε 

επαφή με την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους, αλλά και άλλων πολιτισμών, γεγονός 

που δημιουργεί την αντίληψη της ενότητας και σύνδεση της τέχνης με την ίδια τη ζωή. Με 

άλλα λόγια η διδασκαλία της μουσικής μπορεί να συμβάλλει στην αισθητική ανάπτυξη των 

παιδιών, στην κατάκτηση γνώσεων σχετικών με την διδασκόμενη ύλη, στην γνωριμία και 

εξάσκηση σε καλλιτεχνικές τεχνικές, στην κατάκτηση καλλιτεχνικών δεξιοτήτων, στην επαφή 

με γνωστά έργα τέχνης, στην ικανότητα ανάλυσης τους και τέλος στην έκφραση 

συναισθημάτων (Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2020 ˙ Denac, 2014 ̇  Reimer, 1997a ̇  Hetland, et. 

al., 2013). 

Ορισμένα γενικά χαρακτηριστικά που προκύπτουν από την διδασκαλία μιας τέχνης, 

όπως η μουσική  στην προσχολική εκπαίδευση, είναι ότι πραγματοποιείται από τη νηπιαγωγό 
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της τάξης σε αντίθεση με το δημοτικό που γίνεται από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό 

αισθητικής αγωγής, δηλαδή τον μουσικό. Επίσης επιδιώκεται  η επίτευξη στόχων που 

αναφέρονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου, που αποβλέπει στην 

ανάπτυξη της καλλιτεχνικής και αισθητικής παιδείας γενικότερα. Οι δραστηριότητες όποτε 

είναι εφικτό πραγματοποιούνται με χρήση εξειδικευμένων υλικών και εξοπλισμού, όπως 

μουσικά και ηχητικά όργανα, ηχοσυστήματα, προτζέκτορες κλπ. (Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 

2020). 

Παρά τα σημαντικά οφέλη, με τη διδασκαλία της μουσικής παρατηρείται μια 

περιθωριοποίηση και μειωμένη συχνότητα της διδασκαλίας της μουσικής σε σχέση με τα 

υπόλοιπα διδασκόμενα αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, αλλά και 

συναντάται χαμηλό επίπεδο ενσωμάτωσης και συσχετισμού των δραστηριοτήτων με τα 

υπόλοιπα διδακτικά θέματα (Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2020), παρότι έχει σημασία ο 

συνδυασμός και συσχετισμός του αντικειμένου της μουσικής με άλλα μαθήματα (Leung, 

2004). Κρίνεται επίσης σημαντική η διεύρυνση των γνώσεων των εξειδικευμένων 

εκπαιδευτικών της μουσικής και σε άλλα διδακτικά αντικείμενα, καλλιτεχνικά και μη (Leung, 

2004).  

Ακόμη, καθώς στην κουλτούρα των δυτικών πολιτισμών το άκουσμα μουσικών 

τραγουδιών αποτελεί την κυρίαρχη μουσική εμπλοκή, αντίστοιχα και κατά τη μουσική 

εκπαίδευση οι τρεις κυρίαρχες δραστηριότητες παραμένουν το να ακούν τα παιδιά μουσική, 

να τραγουδούν και να παίζουν μουσική (Reimer, 1997b). Ένα πολύ μικρό ποσοστό των 

μαθητών επιλέγουν να εμπλακούν με ουσιώδη τρόπο κατά την εκτέλεση της μουσικής. Ενώ 

είναι σημαντική παράμετρος το πόσο αποτελεσματικά εμπλέκονται οι μαθητές με όλους τους 

τρόπους που βιώνεται η μουσική και εκφράζεται σε έναν «πολυμουσικό κόσμο» αλλά και 

κατά πόσο είναι ικανοί να πάρουν έξυπνες και ενημερωμένες αποφάσεις σε σχέση με τα 

επίπεδα και τα είδη της μουσικής εμπλοκής που επιλέγουν να ενσωματώσουν στη ζωή τους 

(Reimer, 1998).  

Έρευνες αναφέρουν εκπαιδευτικούς, που τονίζουν ότι οι μαθητές θεωρούν τη μελέτη 

της ιστορίας, της θεωρίας και της φιλοσοφίας της μουσικής ότι είναι κυρίως ακαδημαϊκής 

φύσης και βρίσκουν αυτές τις περιοχές σχετικά μη ελκυστικές και μη ενδιαφέρουσες (Leung, 

2004). Άλλα ζητήματα αφορούν στο γνωσιοκρατικό προσανατολισμό που υιοθετείται συχνά, 

στη βελτίωση των αισθητικών αποτελεσμάτων και στη μη αισθητικότητα των διαδικασιών 

που μετέχουν τα παιδιά. Τέλος, δεν μπορεί να υπάρξει ομοιογένεια στις δραστηριότητες 

αυτές λόγω του ποικίλου υπόβαθρου (γνώσεων, μουσικής εκπαίδευσης, διάθεσης για 
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ενασχόληση) των εκάστοτε εκπαιδευτικών που τις πραγματοποιούν (Σωτηροπούλου-

Ζορμπαλά, 2020).  

Σύμφωνα με τον Eisner (1980) είναι αμφίβολο το πόσο αποτελεσματικά οι τέχνες 

μπορούν να διδαχθούν στο σχολείο, δεδομένης της έλλειψης αισθητικότητας, φαντασίας 

αλλά και υποστήριξης. Ως προς τα μουσικά προγράμματα σπουδών, ο Reimer (1991, οπ. αν. 

στο Κοκκίδου, 2015) διαφωνεί με την υιοθέτηση και χρήση στόχων συμπεριφοράς αφού δεν 

συνάδουν με την ανάπτυξη της ευαισθησίας και την αισθητική καλλιέργεια των μαθητών. 

Ειδικότερα δηλώνει ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα στο καλλιτεχνικό πεδίο 

χαρακτηρίζονται από μη-προβλεψιμότητα, υποκειμενικότητα, ευαισθησία, 

δημιουργικότητα, πρωτοτυπία και εσωτερικότητα και έτσι οι μπιχεβιοριστικοί στόχοι 

στέκονται εμπόδιο στην αισθητική και μουσική ανάπτυξη των μαθητών (Κοκκίδου, 2015). 

Η δεύτερη προσέγγιση που συναντάται στο νηπιαγωγείο, αφορά στη διδασκαλία 

μέσω της τέχνης της μουσικής, όπου ο εκπαιδευτικός ρόλος που αποδίδεται στη μουσική 

είναι αυτός του μέσου διδασκαλίας. Δηλαδή η μουσική χρησιμοποιείται για να διδαχθεί ένα 

άλλο διδασκόμενο αντικείμενο, όπως τα μαθηματικά, η γλώσσα, το περιβάλλον κτλ. 

Σύμφωνα με τους Burnaford et.al. (2001) με αυτήν την προσέγγιση, οι δραστηριότητες 

μουσικής δεν περιορίζονται στα μαθήματα των καλλιτεχνικών αλλά διαπερνούν όλες τις 

διδακτικές διαδικασίες και αποτελούν ένα εργαλείο για να διδαχθούν όλα τα θέματα (όπ. αν. 

στη Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2020).  

Κύρια οφέλη όταν η διδασκαλία γίνεται μέσω της μουσικής, όπως και μέσω των 

υπόλοιπων τεχνών, είναι «η ολόπλευρη ανάπτυξη σε σωματικό, κοινωνικό, συναισθηματικό, 

νοητικό και αισθητικό επίπεδο και η ανάπτυξη και εξισορρόπηση της προσωπικότητας των 

παιδιών». Ακόμη λόγω του «ελκυστικού και παιγνιώδη χαρακτήρα των δραστηριοτήτων 

αυτών φαίνεται πως αυξάνονται τα κίνητρα των παιδιών και άρα η συμμετοχή τους, και 

βελτιώνεται το μαθησιακό περιβάλλον γενικότερα» (Σωτηροπούλου- Ζορμπαλά, 2020, σ. 39). 

Ταυτόχρονα, ερευνητές τονίζουν ότι όταν η μουσική αξιοποιείται ως μέσο διδασκαλίας, 

επιφέρει οφέλη στην επίδοση σε άλλα διδασκόμενα θέματα, όπως η γλώσσα και τα 

μαθηματικά, και οδηγεί τα παιδιά στη βίωση αισθητικών εμπειριών σε διάφορα 

διδασκόμενα αντικείμενα (Sotiropoulou- Zormpala, 2012b). 

Διάφορες μελέτες δείχνουν ότι όταν οι μαθητές εμπλέκονται με τις τέχνες και 

ιδιαίτερα με τη μουσική παρουσιάζουν υψηλότερα ακαδημαϊκά επιτεύγματα (Deasy, 2002˙ 

Sotiropoulou-Zormpala 2012a ˙ Winner & Hetland, 2000). Επιπλέον, σύμφωνα με την 

Robinson (2011) υπάρχει σαφής σύνδεση μεταξύ της ενσωμάτωσης των τεχνών γενικότερα 
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και της σχολικής επιτυχίας. Έχει βρεθεί θετική επίδραση στη γνωστική λειτουργία των 

μαθητών, στις κοινωνικές τους σχέσεις, στην αυτοεκτίμησή, αυτοπεποίθηση, αυτοαντίληψη, 

αυτό-αποτελεσματικότητα, αυτορρύθμισή τους, και στη στάση των μαθητών απέναντι στο 

σχολείο. Τέλος ο Eisner (2004) αναφέρει ότι με τη διδασκαλία γενικά μέσω των τεχνών τα 

παιδιά γίνονται περισσότερο «ποιοτικά έξυπνα» και μαθαίνουν να προσέχουν σε θεωρητικό 

και πρακτικό επίπεδο. 

Χαρακτηριστικά της διδασκαλίας μέσω μιας τέχνης, όπως είναι η μουσική, είναι πως 

συνήθως οργανώνεται και πραγματοποιείται από τον εκπαιδευτικό της τάξης, καθώς δεν 

απαιτούνται εξειδικευμένες υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικές δεξιότητες από πλευράς του. 

Στόχος είναι η ακαδημαϊκή πρόοδος των παιδιών αλλά και η επίτευξη των στόχων του 

προγράμματος σπουδών σε κάθε διδασκόμενο θέμα. Η μουσική μπορεί να διαχέεται σε όλο 

το πρόγραμμα σπουδών και να προσεγγίζεται διαθεματικά. Τέλος ο χώρος που μπορούν να 

γίνουν τέτοιες δραστηριότητες είναι η σχολική τάξη και η αυλή του σχολείου, δεν απαιτείται 

απαραίτητα εξειδικευμένος εξοπλισμός (Σωτηροπούλου- Ζορμπαλά, 2020). 

Με τη διδασκαλία μέσω της μουσικής, ωστόσο παρατηρούνται ορισμένα 

προβλήματα, όπως ότι οι δραστηριότητες δεν μπορούν να αποτελέσουν γόνιμο έδαφος για 

τη δημιουργική, κριτική και ερμηνευτική απόκριση των μαθητών σε σχέση με το διδασκόμενο 

θέμα. Δεν διασφαλίζεται με άλλα λόγια η ενεργοποίηση των δημιουργικών και αισθητικών 

δυνάμεων των παιδιών ως προς το διδασκόμενο θέμα. Παρατηρείται επίσης χαμηλού 

επιπέδου αισθητικότητα και αισθητική ποιότητα, αφού ο γενικός εκπαιδευτικός που τις 

εφαρμόζει (νηπιαγωγός ή δάσκαλος) δεν είναι εξειδικευμένος στις τέχνες αλλά και δεν 

προσβλέπει στην αισθητική πρόοδο του παιδιού (Σωτηροπούλου- Ζορμπαλά, 2020 ˙ LaJevic, 

2013). 

Σύμφωνα με τον Reimer (2004), η μουσική στην εκπαίδευση θα έπρεπε να έχει ως 

πρωταρχικό σκοπό την ίδια τη μουσική, γιατί όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, αυτή έχει 

σημασία. Από μόνη της μπορεί να προσφέρει ποικίλα οφέλη στους μαθητές, και δε 

χρειάζεται να μελετάται η αξία της ως προς τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει στα άλλα 

διδακτικά αντικείμενα (Reimer, 2004). Ως τέχνη, η μουσική έχει αξία και ακεραιότητα που 

στέκεται μόνη της με τη δική της μορφή, και η ενσωμάτωση διαφορετικών διδακτικών 

θεμάτων θα έπρεπε να θεωρείται ως μέσο για να διδαχθεί η μουσική αποτελεσματικά παρά 

ως αυτοσκοπός (Leung, 2004).Τέλος μια ενδιαφέρουσα άποψη είναι ότι «δεν θα έπρεπε να 

διδάσκεται η μουσική ως μέσο της διδασκαλίας των άλλων μαθημάτων, έτσι όπως δεν 

διδάσκονται τα άλλα μαθήματα ως μέσα για τη διδασκαλία της μουσικής» (Reimer, 1997a). 



45 
 

Συμπερασματικά, τα προβληματικά φαινόμενα παραμένουν κατά την ενσωμάτωση 

της μουσικής, όπως πραγματώνεται με τις παραπάνω προσεγγίσεις. Η Εθνική Ένωση για τη 

Μουσική Εκπαίδευση αναφέρει χαρακτηριστικά πως «Αν και η μουσική εκπαίδευση έχει 

εκτιμηθεί σε όλη την ιστορία για τις μοναδικές συνεισφορές της, δεν είναι ακόμη καθολική 

στα σχολεία. Εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, όπως η ανισότητα 

πρόσβασης, η άνιση ποιότητα των προγραμμάτων και η ανεπαρκής αποτίμηση της μουσικής 

ως μέρος του προγράμματος σπουδών. Ως αποτέλεσμα, η μουσική συχνά 

περιθωριοποιείται» (NAfME, 2007). Σκοπός της μουσικής εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη της 

μουσικότητας στους μαθητές. Αυτό περιλαμβάνει τη σκέψη, τα συναισθήματα και το σώμα 

τους, διαμορφώνει την αυτοαντίληψή, το δυναμικό και το χαρακτήρα τους. Δεν αρκεί μόνο 

η διδασκαλία για να τραγουδούν σωστά, για να παίζουν μουσικά όργανα, να διαβάζουν νότες 

ή να αυτοσχεδιάζουν ή να συνθέτουν μουσική. Μέσα από τη μουσική εκπαίδευση οι μαθητές 

ανήκουν σε μια ομάδα, προσδιορίζουν την κοινωνική και προσωπική τους ταυτότητα 

δίνοντας νόημα στον κόσμο γύρω τους (Κοκκίδου, 2015). Έτσι, στη σύγχρονη κοινωνία, που 

μοναδικός στόχος της μουσικής εκπαίδευσης, είναι μόνο οι γνώσεις δεν προωθείται η 

δημιουργικότητα και η κριτική σκέψη, δεν φαίνεται να γίνεται βαθύτερη κατανόηση της 

μουσικής και τα βαθύτερα οφέλη, που μπορεί η μουσική να προσφέρει για την υπόλοιπη ζωή 

των μαθητών, κινητικά, κοινωνικά και συναισθηματικά, μένουν ανεκπλήρωτα και 

ανολοκλήρωτα (Elliott, 2009). Σύμφωνα με την Gonzales (1946) αν η μουσική, αλλά και τα 

άλλα αντικείμενα, διδάσκονταν στεγνά και μόνο πληροφοριακά, δεν θα είχαν την ίδια αξία, 

όπως αν διδάσκονταν ως ολοκληρωμένες εμπειρίες. 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω η μουσική στην προσχολική εκπαίδευση δεν 

αποφέρει τα μέγιστα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Δεν διαφαίνεται να μπορεί να 

καταπολεμήσει τις προβληματικές τάσεις του εκπαιδευτικού συστήματος, που είναι ο 

ακραίος συμπεριφορισμός, η μονομερής νοησιαρχία και η μονοτροπικότητα της 

επικοινωνίας, όπως αναλύθηκαν στο πρώτο κεφάλαιο, παρά τις υποστηρικτικές θεωρίες. 

Μόνο με αυτές τις δύο προσεγγίσεις που αναλύθηκαν, δεν μπορεί να προκύψει μια 

πολυεπίπεδη, πολύπλευρη και πολυτροπική εκπαιδευτική διαδικασία. Για αυτό τον λόγο, 

προτείνεται από τη βιβλιογραφία μια τρίτη προσέγγιση, η οποία όμως δεν 

συμπεριλαμβάνεται στα προγράμματα σπουδών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας 

μας. Αυτή η διδακτική προσέγγιση αφορά στην ενσωμάτωση των τεχνών και έχει τη 

δυνατότητα να συγκρατήσει τα οφέλη και να εξαλείψει τα μειονεκτήματα που 

παρατηρήθηκαν, αποφέροντας σημαντικά εργαλεία για να καταπολεμήσει αυτά τα 

προβληματικά φαινόμενα. 
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Ακολουθεί παρακάτω η ανάλυση αυτής της προσέγγισης, παρουσιάζονται τα οφέλη 

που αποφέρει στην εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι δυνατότητες 

που έχει να καταπολεμήσει τις τρεις προβληματικές τάσεις της εκπαίδευσης και τα 

χαρακτηριστικά της. Κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση δεν βρέθηκαν συγκεκριμένες πηγές 

που να αναφέρονται αποκλειστικά στην ενσωμάτωση της μουσικής, και το σύνολο των 

πηγών αφορά στην ενσωμάτωση όλων των τεχνών. Για αυτόν το λόγο λοιπόν, η επόμενη 

ενότητα αναφέρεται σε όλες τις τέχνες -δεν διαχωρίζεται η μουσική από τις άλλες- ωστόσο 

πάντα συμπεριλαμβάνεται σε αυτές. 

 

2.3 Διδακτική προσέγγιση αισθητικής διδασκαλίας 
 

Η αισθητική διδασκαλία είναι μια εναλλακτική διδακτική προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία 

οι αισθητικές δραστηριότητες μπορούν να αποτελέσουν, υπό προϋποθέσεις, ταυτόχρονα, 

ερεθίσματα αισθητικών εμπειριών για τα παιδιά, αλλά και καταστάσεις μάθησης. Αυτό 

συμβαίνει με κύριο σκοπό οι αισθητικές δραστηριότητες να εντάσσονται στη διδακτική 

διαδικασία διάφορων γνωστικών αντικειμένων και θεμάτων. Αυτή η προσέγγιση, όπως 

αναφέρθηκε, αντλεί τα οφέλη από τις δύο προσεγγίσεις που προηγήθηκαν στο προηγούμενο 

κεφάλαιο, και ελαχιστοποιεί τα μειονεκτήματά τους (Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2011). 

Αυτός ο τρόπος διδασκαλίας φαίνεται να είναι κάτι περισσότερο από ένα εκπαιδευτικό 

εργαλείο. Κατά την αισθητική διδασκαλία τα παιδιά συμμετέχουν σε καταστάσεις που 

σχετίζονται με τα αισθητικά γνωρίσματα κάθε διδασκόμενου μαθήματος. Έτσι, κάθε 

διδασκόμενο αντικείμενο μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ένα πιθανό πλαίσιο μέσα στο οποίο 

το παιδί μπορεί να έχει αισθητικές εμπειρίες (Pike, 2004 ˙  Sotiropoulou-Zormpala, 2012a 

˙Granger, 2006 ˙ Eisner, 2002).  

Για να ενεργοποιηθούν και να ενισχυθούν οι αισθητικές εμπειρίες σύμφωνα με 

έρευνες όπως αναφέρει ο Gardner (1982, οπ. αν. στη Σταματοπούλου, 1998), είναι χρήσιμο 

να επικεντρώνονται οι μαθητές στη διαδικασία και όχι στο αποτέλεσμα. Όταν η διδασκαλία 

επικεντρώνεται στη διαδικασία με πιο αυθόρμητο τρόπο προσέγγισης, πχ. μέσω του 

παιχνιδιού, δίνονται περισσότερες ευκαιρίες για ευχάριστες και έντονες αισθητικές 

εμπειρίες, οι οποίες λόγω αυτής της έντασης είναι και μαθησιακά ισχυρότερες 

(Σταματοπούλου, 1998). 

Αισθητική διδασκαλία με άλλα λόγια ονομάζεται η κατάσταση κατά την οποία οι 

τέχνες εντάσσονται στη διδασκαλία μη καλλιτεχνικών θεμάτων και ενσωματώνονται με 
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τρόπο που να συμβάλλουν στην αισθητικότητα της όλης διαδικασίας. Με τον όρο 

αισθητικότητα εννοούνται όχι μόνο τα καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά ενός αισθητικού 

ερεθίσματος αλλά και η ικανότητά του να επηρεάζει με αισθητικό τρόπο την εμπειρία που 

αποκομίζεται από αυτό. Για να επηρεαστεί ένα άτομο αισθητικά, ενεργοποιεί τις 

δημιουργικές του δυνάμεις, τη φαντασία του, εμπλουτίζει και εμβαθύνει αυτό που βλέπει ή 

βιώνει και του προσδίδει αισθητικό χαρακτήρα (Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2020). Σύμφωνα 

με τον Pike (2004) η αισθητική διδασκαλία είναι η πιο σημαντική προσέγγιση, γιατί 

ασχολείται με τη ζωή και την σημαντικότατη πολυπλοκότητά της. Ο Granger (2006), βασίζεται 

στο έργο του Dewey Art as Experience, του 1934, και στις παιδαγωγικές εφαρμογές που 

εισήγαγε, και δίνει έναν ορισμό για την αισθητική διδασκαλία, αναγνωρίζοντας την ως 

ωφέλιμη εφαρμογή της αισθητικής στις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Αναφέρει ότι μέσα από 

την αισθητική ενασχόληση των διδασκόμενων θεμάτων, δίνεται η δυνατότητα στους 

μαθητές να στηριχθούν στις γνώσεις που κατέχουν από τα γνωστικά αντικείμενα, και να 

βιώσουν μια καθαρά αισθητική διαδικασία, δίνοντας καινούριο νόημα στις εμπειρίες τους. 

Προς την ίδια κατεύθυνση συναντάται και η Macintyre Latta (2004), που αναφέρει για την 

αισθητική διδασκαλία τρόπους με τους οποίους οι  εκπαιδευτικοί δημιουργούν εμπειρίες 

που ενθαρρύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν στον κόσμο αισθητικά. Θεωρεί αναγκαία 

την ενασχόληση με τη μάθηση που έχει νόημα για τους μαθητές, που βιώνεται ως περιπέτεια 

γεμάτη φαντασία και οδηγεί στη λήψη σωστών αποφάσεων οδηγούμενων από την ίδια τη 

μάθηση και στη δημιουργία διαλογικών πολυφωνικών συζητήσεων. 

Μέσα από την ενεργό εμπλοκή, την αισθητηριακή εμπειρία, τις συνδέσεις, τη 

φαντασία, την οξυδέρκεια και την ανάληψη κινδύνων, ενθαρρύνονται οι αισθητικές 

εμπειρίες που προκαλούνται από την αισθητική διδασκαλία. Με τις αισθητικές εμπειρίες 

υποστηρίζονται η βαθιά εμπλοκή και η διατήρηση της μνήμης, η αύξηση της γνώσης και της 

ικανοποίησης των μαθητών, η δημιουργικότητα και η δημιουργία νοημάτων (Uhrmacher, 

2009, σ. 632). Κατά την αισθητική διδασκαλία, η μάθηση πραγματοποιείται ανάμεσα στους 

μαθητές, σε έναν εκπληκτικό χώρο που δημιουργούν μεταξύ τους. Εκεί, βρίσκουν 

ευχαρίστηση και κίνητρα για μάθηση. Οι ευκαιρίες για τους μαθητές να συνθέσουν, να δουν, 

να βιώσουν τις ποιοτικές σχέσεις που αναδύονται και να ασκήσουν κριτική, παρέχονται από 

την αισθητική διδασκαλία (Macintyre Latta, 2008).  

Μέσα από αυτήν τη προσέγγιση, διαφαίνονται αρκετά οφέλη. Βασικό προτέρημα, 

σύμφωνα με την Sotiropoulou-Zormpala (2012a), είναι ότι η τέχνη έχει τη δυνατότητα να 

προσφέρει μια αισθητική προσέγγιση σε κάθε διδασκόμενο μάθημα και να προωθήσει 
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διδακτικές πρακτικές που διαφαίνονται ιδιαίτερα επωφελείς, γεγονός που μπορεί να δώσει 

νέα πνοή στην αισθητική αγωγή γενικότερα. 

Όταν τα παιδιά λειτουργούν αισθητικά, μπορούν να οικοδομούν μια μοναδική και 

αυθεντική κατανόηση των μαθησιακών διαδικασιών. Ακόμη,  αναπτύσσεται η αισθητική τους 

έκφραση που δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να συνδέουν τα διδασκόμενα αντικείμενα με 

το ιστορικό τους, τις ρεαλιστικές και φαντασιακές τους εμπειρίες και γενικότερα τον κόσμο 

που τα περιβάλλει. Το περιεχόμενο της αισθητικής διδασκαλίας προκύπτει σταδιακά από τη 

συνεχή αλληλεπίδραση της καινούριας πληροφορίας που λαμβάνεται, με τις διαθέσεις, τις 

επιθυμίες και τα συναισθήματα που το διδασκόμενο θέμα προκαλεί σε κάθε μαθητή 

ξεχωριστά. Η τέχνη φέρνει στην επιφάνεια τα αισθητικά χαρακτηριστικά κάθε διδασκόμενου 

θέματος και έτσι όλα τα θέματα προσεγγίζονται αισθητικά (Σωτηροπούλου- Ζορμπαλά, 

2020). 

 Επιπλέον, τα οφέλη της αισθητικής διδασκαλίας αφορούν πέρα από την 

ακαδημαϊκή ανάπτυξη των παιδιών, στη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας για αυτά και 

προωθούν υψηλές διανοητικές λειτουργίες. Σύμφωνα με τους Hetland, et. al. (2007, όπ. αν. 

στον Lindstrom, 2012), τέτοιες διανοητικές λειτουργίες είναι η επιμονή, η έκφραση, η 

σύνδεση, η παρατήρηση, ο οραματισμός δηλαδή ο σχηματισμός ψυχικών εικόνων, η 

καινοτομία και ο προβληματισμός, αλλά ακόμα η εξερεύνηση, η ετοιμότητα, η στρατηγική 

σκέψη κ.α. Μέσα από την αισθητική διδασκαλία τα παιδιά έχουν ευκαιρίες να ανακαλέσουν 

προσωπικές εμπειρίες σχετικές με το διδασκόμενο θέμα και χρησιμοποιώντας τη φαντασία 

τους να λειτουργήσουν δημιουργικά, να δομήσουν προσωπικά νοήματα και συναισθήματα, 

αντλώντας εν τέλει ικανοποίηση από τη συμμετοχή τους. Ενθαρρύνονται ακόμη να τολμούν, 

να ελέγχουν, να οικοδομούν συλλογισμούς πέρα από κοινωνικούς κανόνες και να 

διαχειρίζονται προσωπικές προβληματικές καταστάσεις. Επιπλέον, η προσέγγιση αυτή 

οδηγεί στον στοχασμό, στην παραγωγή πρωτότυπων αντιλήψεων και λύσεων και φυσικά 

πρωτότυπων απαντήσεων και γνήσιων αισθητικών έργων από μέρους των παιδιών 

(Σωτηροπούλου- Ζορμπαλά, 2020). Ο Eisner (2004) αναφέρει ότι οι εκπαιδευτικές αξίες  που 

αντιπροσωπεύει η αισθητική διδασκαλία περιλαμβάνουν την προώθηση της μάθησης που 

ξεκινά από τον ίδιο το μαθητή, την αναζήτηση εναλλακτικών δυνατοτήτων και την προσδοκία 

των εγγενών ικανοποιήσεων που εξασφαλίζονται μέσω της χρήσης του νου. Σύμφωνα με τον 

Uhrmacher, η αισθητική διδασκαλία μπορεί να αυξήσει την ικανοποίηση των μαθητών, την 

αύξηση της αντιληπτικής γνώσης, την επεισοδιακή διατήρηση της μνήμης, τη δημιουργία 

νοημάτων, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία (Uhrmacher, 2009, σ. 630).  
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Ο Pike (2004) αναφέρει ακόμα, ότι οι διάφορες μορφές τέχνης που επεξεργάζεται 

ένας μαθητής κατά την αισθητική διδασκαλία, περιέχουν το δικό του όραμα και τη 

δημιουργικότητά του, έτσι που του παρέχεται μια πιο ικανοποιητική μαθησιακή εμπειρία. Η 

συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία επιτυγχάνεται με τη μειωμένη 

ρητορικότητα από μεριάς των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να επιτρέπεται στους μαθητές να 

ολοκληρώσουν αυτήν τη διαδικασία με τη δική τους αισθητικότητα. Όσο πιο σαφής είναι η 

διδασκαλία, τόσο δεν αφήνει περιθώρια στους μαθητές να εμπλακούν σε βάθος και να 

εξερευνήσουν τη γνώση. 

Ως εκ τούτου, η αισθητική διδασκαλία δεν κυριαρχείται από την ανησυχία για την 

ολοκλήρωση της ύλης μέσα από συγκεκριμένους στόχους ή για τη μετάδοση της γνώσης με 

την τυπική διδακτική έννοια. Περιλαμβάνει μια καθοδήγηση προς την παράδοση ή προς έναν 

τρόπο εργασίας και μια κουλτούρα όπου προωθείται η προσωπική ανάπτυξη. Σε ένα τέτοιο 

αισθητικό περιβάλλον ο μαθητής δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αντικείμενο και ο δάσκαλος 

δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ο μεταφορέας της γνώσης. Μια άλλη παράμετρος λοιπόν, που 

εισέρχεται κατά την αισθητική διδασκαλία είναι η εστίαση στον μαθητή ως άτομο, κάτι τόσο 

σημαντικό που όμως δε σημαίνει ότι η αισθητική εκτίμηση λαμβάνει χώρα μεμονωμένα. 

Αντίθετα, η αισθητική ανταπόκριση είναι πιθανό να ενισχυθεί μέσω της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης στην τάξη επειδή δεν περιορίζονται οι μαθητές στις δικές τους εμπειρίες, 

αλλά τους φέρνει σε επαφή με την αλήθεια που συμβαίνει στην τάξη (Pike, 2004). 

Η εκπαίδευση οφείλει να παρέχει τέτοια αισθητική σκέψη και εμπειρία, έτσι όπως 

περιγράφηκε παραπάνω, στους μαθητές της. Είναι αναγκαίο να μετασχηματιστεί η 

εκπαιδευτική διαδικασία ώστε να συμπεριλαμβάνει τέτοιες προσεγγίσεις που θα δίνουν 

βαρύτητα στις διαδικασίες, στην αισθητικότητα, στη συνεργατικότητα, στη διαπραγμάτευση 

δυνατοτήτων και την αναζήτηση σχέσεων. Να μεταλλαχθούν τα παραδοσιακά προγράμματα 

και οι δομές της εκπαίδευσης που διαχωρίζουν τη γνώση και το περιεχόμενο σε διακριτά 

μαθήματα, αποσυνδέοντας τη θεωρία από την πρακτική, και να δημιουργούν περισσότερες 

ευκαιρίες για αισθητικές εμπειρίες (Macintyre Latta, 2008).Εδώ και χρόνια σημειώθηκε ότι 

τα παιδιά, είναι πιθανό να αναπτυχθούν καλύτερα στην τέχνη, εάν οι δάσκαλοι 

υποστηρίζουν, αντί να παρεμβαίνουν στη φυσική τους ανάπτυξη (Eisner, 1973 οπ. αν. στο 

Wieder, 1975). 

Η αισθητική διδασκαλία λοιπόν, είναι απαραίτητο εργαλείο για την αντιμετώπιση 

των προβληματικών τάσεων, που προέκυψαν από την βιβλιογραφική ανασκόπηση, κατά την 

ενσωμάτωση των τεχνών. Για την καταπολέμηση του ακραίου συμπεριφορισμού και την 
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καλλιέργεια της δημιουργικότητας στην εκπαίδευση, προϋπόθεση αποτελούν οι αισθητικές 

εμπειρίες που οι μαθητές αποκομίζουν από το σχολείο και η αισθητικότητα που προσδίδεται 

σε αυτές. Για να είναι αισθητικές οι εμπειρίες των παιδιών, χρειάζεται να έχουν προσωπικό, 

ερμηνευτικό, συμβολικό και μεταφορικό νόημα από τα ίδια τα παιδιά. Έτσι γίνεται η 

ενεργοποίηση των δημιουργικών δυνάμεων των παιδιών, εμπλουτίζοντας και εμβαθύνοντας 

στη νοηματοδότηση και προσδίδοντάς της αισθητικό χαρακτήρα, όπως φάνηκε και 

παραπάνω (Σταματοπούλου, 1998 ̇  Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2020). Κατά την εκπαιδευτική 

διαδικασία ένα πρώτο επίπεδο αποτελεί η καταδηλωτική προσέγγιση των διδασκόμενων 

γνώσεων, δηλαδή η επιφανειακή νοηματοδότηση, που εάν εμπλουτιστεί και αποκτήσει 

αισθητικό χαρακτήρα θα γίνει συμπαραδηλωτική, δηλαδή νοηματοδότηση σε βάθος. 

Κατάσταση που ευνοεί υπό προϋποθέσεις τις συμπαραδηλωτικές προσεγγίσεις, είναι η 

ενασχόληση με τις τέχνες. Εκεί εξελίσσεται η μαθησιακή διαδικασία από ένα επιφανειακό 

επίπεδο προς ένα βαθύτερο επίπεδο κατανόησης και αντίληψης. Δίνεται η δυνατότητα στους 

μαθητές να παράγουν νοήματα διαδοχικά, αρχικά πιο επιφανειακά και σταδιακά ολοένα και 

πιο εσωτερικά. Φτάνοντας σε νοήματα που να έχουν βάθος και καταλήγοντας σε πιο σύνθετα 

επίπεδα κατανόησης (Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2020). 

Η δημιουργικότητα και η φαντασία ενεργοποιούνται όταν ένα παιδί λαμβάνει την 

κυριολεκτική σημασία των εννοιών που διδάσκεται και τη μετατρέπει σε μεταφορική. Αυτό 

μπορεί να το πραγματοποιήσει και με τη βοήθεια των τεχνών. Νοηματοδοτεί έτσι τις έννοιες 

σε προσωπικό και υποκειμενικό επίπεδο αποδίδοντάς τους αισθητικότητα. Σύμφωνα με τους 

Eaton & Moore (2002), η αισθητικότητα δεν αφορά μόνο στα καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά 

ενός αισθητικού ερεθίσματος, αλλά κυρίως στην ικανότητά του να επηρεάζει με αισθητικό 

τρόπο τις εμπειρίες που λαμβάνει ένα άτομο από την επαφή μαζί του, αναφέροντας 

χαρακτηριστικά πως έχουν μικρότερη σημασία οι λόγοι, που ένα αισθητικό ερέθισμα αγγίζει 

κάποιον συναισθηματικά, από τη στιγμή που καταφέρνει να το κάνει. Όπως αναφέρει και ο 

Eisner (2003) οι τέχνες προσεγγίζονται κυριολεκτικά, με αντικειμενικά και στερεοτυπικά 

στοιχεία, αλλά αποφέρουν τα μέγιστα αποτελέσματα όταν προσεγγίζονται με ποιητικούς, με 

μεταφορικούς και με φαντασιακούς τρόπους. Επομένως αυτό αποτελεί και το ζητούμενο 

κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, έτσι ώστε να καλλιεργηθεί η δημιουργικότητα με την 

ενσωμάτωση των τεχνών και να μειωθεί ή να εξαλειφθεί ο ακραίος συμπεριφορισμός. 

 Αντίστοιχα, για την αντιμετώπιση της μονομερούς νοησιαρχίας, βοηθητικά 

λειτουργεί η δημιουργία πολύπλευρων νοημάτων κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Η 

αισθητική διδασκαλία, βοηθά τα παιδιά να ενεργοποιήσουν όλους τους τύπους σκέψης, τους 

οποίους έχει αναλύσει ο Gardner στη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης και καθώς 
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συγκεντρώνονται στα διδασκόμενα θέματα, ενεργοποιείται και ολόκληρη η προσωπικότητά 

τους σε νοητικό, σωματικό, συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο. Επίσης, δημιουργούνται 

πολύπλευρα νοήματα, νοητικά, κοινωνικά, συναισθηματικά, σωματικά και διαμορφώνουν 

τον τρόπο που τα παιδιά αντιλαμβάνονται τον κόσμο (Sotiropoulou-Zormpala, 2012a), κάτι 

που επιτυγχάνεται με τη μετασχηματιστική μάθηση. Στο πλαίσιο της μετασχηματιστικής 

μάθησης, σημαντική παράμετρος έχει αναδειχθεί ότι είναι οι αισθητικές εμπειρίες που 

αποκομίζονται μέσα από την επαφή των παιδιών με την τέχνη (Κόκκος, 2011). Σύμφωνα με  

τη μετασχηματιστική μάθηση η διδασκόμενη γνώση δεν αποτελεί μια αντικειμενική αλήθεια, 

αλλά μια κατασκευή που ο μαθητής τη δημιουργεί. Εκπαιδευτικοί και μαθητές 

συγκεντρώνονται πάνω σε πραγματικά προβλήματα, εξερευνούν και θέτουν σε λειτουργία 

την κριτική τους συνείδηση και τη φαντασία τους μετασχηματίζοντας τον κόσμο 

τους(σύμφωνα με τους Freire (1998), και Merizow (2009), οπ.αν. στο Σωτηροπούλου-

Ζορμπαλά, 2020). Με τη μετασχηματιστική μάθηση, οι μαθητές μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν την κριτική τους νοημοσύνη για να ακοπωδικοποιήσουν τους τρόπους που 

βλέπουν τον εαυτό τους και τον κόσμο (Fleming, 2018). Επιπλέον σύμφωνα με τη 

μετασχηματιστική θεωρία, η μάθηση που προέρχεται από διαφορετικά διδακτικά 

αντικείμενα, μπορεί να μετασχηματιστεί και να ενισχύσει και στην μάθηση των τεχνών, αλλά 

και αντίστροφα, δηλαδή οι ικανότητες που αποκτήθηκαν από τη μάθηση των τεχνών με 

κάποιον τρόπο θεωρείται ότι γενικεύονται και στα άλλα διδασκόμενα αντικείμενα (Burton, 

Horowitz & Abeles, 2000). 

 Όταν οι μαθητές ασχολούνται με τις τέχνες, τους δίνεται η δυνατότητα να 

εμπλουτίζουν τις πληροφορίες τους πάνω στο διδασκόμενο θέμα, κάτι που επιτυγχάνουν με 

την πληροφοριακή μάθηση (Epstein, 2007), να το αναθεωρούν επαναπροσδιορίζοντας αυτά 

που πιστεύουν με αποτέλεσμα την παραγωγή καινούριων νοημάτων πάνω σε αυτό, κάτι που 

επιτυγχάνεται με τη μετασχηματιστική μάθηση (Freire, 1970, 1978, οπ. αν. στο Κόκκος, 2011). 

Έτσι, με το συνδυασμό της πληροφοριακής με τη μετασχηματιστική μάθηση, προκύπτει η 

ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, η επαναξιολόγηση των αντιλήψεων των μαθητών, και η 

αναθεώρηση των πεποιθήσεών τους(Austring & Sorensen, 2012). Με αυτούς τους τρόπους, 

δίνονται ευκαιρίες να αντιμετωπιστούν οι μονομερείς νοησιαρχικές τάσεις της εκπαίδευσης 

με τη δημιουργία πολλαπλών ειδών εμπλοκής, και πολύπλευρων νοημάτων, με σκοπό να 

ανταποκριθούν σε αυτά που θεωρούν αληθινά για τους ίδιους τους μαθητές, αυθεντικά και 

εν τέλει αποτελεσματικά για τη μάθησή τους. Μπορούν έτσι να ενεργοποιηθούν πολλαπλές 

μαθησιακές πλευρές των μαθητών και να οδηγήσουν σε μια ολιστική-πολύπλευρη μάθηση 

των διδασκόμενων θεμάτων (Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2020). 
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Τέλος, ως προς την τρίτη προβληματική τάση της εκπαίδευσης, αφού ο χορός, η 

μουσική, το θέατρο και οι οπτικές τέχνες, αποτελούν και αυτές σημειωτικούς κώδικες, 

θεωρούνται εναλλακτικές γλώσσες για να επικοινωνεί κανείς (Eisner, 2003). Ως σημειωτικά 

συστήματα λοιπόν, οι τέχνες, μπορούν να αποτελέσουν κάθε μια ξεχωριστά έναν μοναδικό 

και αναντικατάστατο τρόπο σημασιοδότησης της πραγματικότητας (Σωτηροπούλου-

Ζορμπαλά, 2020). Έτσι, έρχονται να συμβάλλουν σημαντικά στον πολυτροπικό γραμματισμό, 

χρησιμοποιώντας ένα πλήθος λειτουργιών (φωνή, σχέδιο, έκφραση, δράμα) ώστε μέσα από 

τον πολυαισθητηριακό χαρακτήρα τους να προσφέρουν ένα ολόπλευρο πλαίσιο 

δημιουργικής και προσωπικής αναζήτησης νέων μορφών της διδασκόμενης γνώσης 

(Φλουρή, 2020). Οι τέχνες κατέχοντας κοινά στοιχεία με τα σημειωτικά συστήματα, 

παρέχουν τα μέσα και μπορούν να συμβάλλουν στην πολυτροπικότητα. Όταν 

ενσωματώνονται οι εικαστικές και οπτικές τέχνες στην εκπαιδευτική διαδικασία, προωθείται 

η οπτική επικοινωνία των μαθητών, με τη λογοτεχνία και την ποίηση προωθείται η λεκτική 

επικοινωνία, με τη μουσική προωθείται η ηχητική επικοινωνία των μαθητών, με το χορό και 

τη σωματική έκφραση προωθούνται η σωματική-κινητική επικοινωνία των μαθητών και 

τέλος με το θέατρο προωθούνται όλες οι παραπάνω μαζί (Greene, 2001˙ Αlbers & Harste, 

2007). 

Επιπλέον, «οι ενσωματωμένες δραστηριότητες ποικίλων πεδίων τέχνης φαίνεται ότι 

μπορούν να παρέχουν ευκαιρίες ώστε τα παιδιά να λειτουργούν με το δικό τους ρυθμό, 

εκτιμώντας τα αντιληπτικά τους πλεονεκτήματα, ενισχύοντας και εξισορροπώντας τις 

δυνατότητες αντίληψής τους» (Atkinson, 2018a, οπ. αν. στο Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 

2020). Έτσι διαπιστώνεται ότι προέρχονται σημαντικότατα οφέλη από τη χρήση πολλών 

καλλιτεχνικών πεδίων κατά την εκπαιδευτική διαδικασία της ενσωμάτωσης των τεχνών, με 

αποτέλεσμα την κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση πολυτροπικών, δηλαδή γλωσσικών, 

οπτικών, ηχητικών και κινητικών νοημάτων (Martin, 2017). 

Συνδυάζοντας τις δύο προσεγγίσεις που ήδη χρησιμοποιούνται στην προσχολική 

εκπαίδευση, η αισθητική μουσική διδασκαλία προσφέρει την αισθητικότητα που 

παρατηρείται κατά τη διδασκαλία της μουσικής και την πολυπλευρικότητα που παρατηρείται 

κατά τη διδασκαλία μέσω της μουσικής. Όταν τα παιδιά έχουν στοχευμένη επαφή με τον 

κόσμο των τεχνών κατά τη διδασκαλία της τέχνης, αλλά και διείσδυση στη διδασκαλία 

οποιουδήποτε θέματος κατά τη διδασκαλία μέσω των τεχνών, συναντάται η προσέγγιση της 

αισθητικής διδασκαλίας. Με αυτόν τον τρόπο οι τέχνες δεν επηρεάζονται από τις 

συμπεριφοριστικές τάσεις της εκπαίδευσης και επιβάλλουν τον αισθητοκεντρικό 

προσανατολισμό που έχουν από τη φύση τους (Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2020, σ. 61). Η 
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αισθητική διδασκαλία θα έλεγε κανείς πως είναι ένα μέσο για να εμπλακούν οι μαθητές 

δημιουργικά, πολύπλευρα και πολυτροπικά κατά την εκπαιδευτική διαδικασία 

(Sotiropoulou-Zormpala, 2012a). 

Ολοκληρώνοντας, όπως και στις προηγούμενες προσεγγίσεις διδασκαλίας, κρίνεται 

αναγκαίο να αναφερθούν ορισμένα χαρακτηριστικά που προκύπτουν για τις 

δραστηριότητες, κατά την αισθητική προσέγγιση των διδασκόμενων θεμάτων. Σύμφωνα με 

τη Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά (2020), αρχικά είναι το γεγονός ότι τις δραστηριότητες τις  

οργανώνει είτε ο εκπαιδευτικός της τάξης, στην περίπτωση της προσχολικής εκπαίδευσης, 

καθώς δεν απαιτούνται ειδικές καλλιτεχνικές δεξιότητες από μεριάς του, είτε ο 

εξειδικευμένος εκπαιδευτικός αισθητικής αγωγής ή ο δάσκαλος, στην περίπτωση της 

δημοτικής εκπαίδευσης. Στόχος σε αυτού του είδους τις δραστηριότητες είναι η δημιουργική 

προσέγγιση των διδασκόμενων θεμάτων, η ολοκληρωμένη και πλήρης μαθησιακή εμπειρία 

και η υπέρβαση των στόχων που έχουν τεθεί στα προγράμματα σπουδών, αφού τα παιδιά 

ενθαρρύνονται να εξερευνούν και να διαχειρίζονται αισθητικά τα διδασκόμενα θέματα.  

Επιπροσθέτως, οι μαθητές, παράγουν πρωτότυπα αισθητικά αποτελέσματα και 

αντιλαμβάνονται διαφορετικά και προσωπικά αυτά που προσεγγίζονται. Υπάρχει διάχυση 

των τεχνών σε όλο το πρόγραμμα σπουδών, αλλά και μπορούν να σχετίζονται με 

περισσότερες από μία τέχνες (τη μουσική, τα εικαστικά, τη θεατρική αγωγή και τη φυσική 

αγωγή). Επιπλέον, ο χώρος που πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες αισθητικής 

διδασκαλίας είναι η σχολική τάξη ή η αυλή και δεν απαιτείται απαραίτητα ειδικός 

εξοπλισμός. Τέλος οι δραστηριότητες είναι σημαντικό να βιώνονται από τα παιδιά ως 

παιγνιώδεις καταστάσεις, να ενθαρρύνουν τα παιδιά να δημιουργούν αισθητικά έργα 

εμπνευσμένα από το θέμα και τέλος να προκαλούν τα παιδιά να παρουσιάζουν πολλαπλές 

εκδοχές πρόσληψης του θέματος (Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2020). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Αναγκαιότητα της έρευνας 
 

Ανακεφαλαιώνοντας τη μελέτη που προηγήθηκε, η βιβλιογραφική ανασκόπηση υποδεικνύει 

τρεις τάσεις που κυριαρχούν στην προσχολική εκπαίδευση σήμερα. Αυτές είναι ο 

συμπεριφορισμός, η νοησιαρχία και η μονοτροπικότητα, ωστόσο φαίνεται να είναι 

προβληματικές και να παρεμποδίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία (Cope & Kalantzis, 2015˙  

Winner et al., 2013 ˙ Burnaford et al., 2007 ˙ Kress, Jewitt, Ogborn & Tsatsarelis, 2001 ˙ Cope 

& Kalantzis, 2000 ̇  Πουρκός & Κατσαρού, 2011). Η μελέτη φανερώνει πως η δημιουργικότητα 

υπό προϋποθέσεις μάχεται το συμπεριφορισμό, η ολιστικότητα, επίσης υπό κάποιες 

προϋποθέσεις καταπολεμά τη νοησιαρχία και επιπλέον, η επικοινωνία κρίνεται απαραίτητο 

να είναι πολυτροπική, σε αντίθεση με τη μονοτροπικότητα της επικοινωνίας που 

παρατηρείται σήμερα (Cho & Vitale, 2019 ˙ Rozman, 2009 ˙ Brophy, 2004 ˙ Manley Delacruz & 

Dunn, 1996 ˙ Winner et al., 2013 ˙ Burnaford et al., 2007 ˙ Gardner, 2011 ˙ Kalantzis, Cope, 

Στελλάκης & Αρβανίτη, 2019 ˙ Cope & Kalantzis, 2000).  

Η δημιουργικότητα, η ολιστικότητα και η πολυτροπικότητα, σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία, μπορούν να αναπτυχθούν με την ενσωμάτωση των τεχνών στις διδακτικές 

διαδικασίες. Με την ενσωμάτωση των τεχνών τα παιδιά εμπλέκονται σε διάφορα επίπεδα  

προσέγγισης των διδασκόμενων θεμάτων είτε πιο γνωσιακά είτε πιο δημιουργικά (Brophy, 

2004 ˙ Vygotsky, 2004 ˙ Csikszentmihalyi, 2014 ˙ Plucker, Beghetto & Dow, 2004 ˙ Atchley, 

Keeney & Burgess, 1999). Επίσης, δημιουργείται ένα περιβάλλον που επιτρέπει την 

ενεργοποίηση των σωματικών, νοητικών, κοινωνικών και συναισθηματικών δυνατοτήτων 

των παιδιών, περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από την πολύπλευρη και ολιστική μάθηση 

(Ασημάκη, Κουστουράκης & Κουμαριανός, 2011 ˙ Melnick, Witmer  & Strickland, 2011 ˙ 

Winner et al., 2013 ˙ Burnaford et al., 2007 ˙ Αργυριάδη, 2018 ˙ Johnson, 2007 ˙ Smithrim & 

Upitis, 2005 ˙ Austring & Sorensen, 2012 ˙ Miller, 2007). Τέλος, με την ενσωμάτωση των 

τεχνών, τα παιδιά είναι σε θέση να επιλέγουν ποικίλους καλλιτεχνικούς τρόπους για να 

προσεγγίζουν τα διδασκόμενα θέματα προσδίδοντάς τους πολυτροπικά χαρακτηριστικά 

(Kress, Jewitt, Ogborn & Tsatsarelis, 2001 ˙ Αlbers & Harste, 2007 ˙ Sanders & Albers, 2010 ˙  

Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2020 ˙ Φλουρή, 2020).  

Ωστόσο, όπως διαφαίνεται, τα προβληματικά φαινόμενα συνεχίζουν να εμποδίζουν 

την αποτελεσματική ενσωμάτωση των τεχνών. Γίνεται επικέντρωση στη μουσική ως μια εκ 

των τεχνών, με σκοπό την διερεύνηση των δυνατοτήτων της και το βαθμό της ενσωμάτωσης 

που πετυχαίνει (Gardner, 2011 ˙ Winner et. al., 2013 ˙ Campbell, 1991, ˙ Elliott, 2009 ˙ 

Martinec, 2000 ˙ Σταυρίδης, 1985).  Τα οφέλη που προκύπτουν από την ενσωμάτωση της 
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μουσικής, με τις προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται, φάνηκε ότι δεν είναι αρκετά ώστε να 

καταπολεμήσουν και να αντιμετωπίσουν τις τάσεις που φαίνεται πως είναι προβληματικές 

στις εκπαιδευτικές διαδικασίες. 

Μια άλλη προσέγγιση της ενσωμάτωσης των τεχνών, που αναδεικνύει η διεθνής 

βιβλιογραφία αλλά δεν είναι ευρέως γνωστή στην ελληνική εκπαίδευση και δεν φαίνεται να 

προτείνεται από τα ελληνικά προγράμματα σπουδών, που όμως σύμφωνα με τον Pike (2004) 

είναι η πιο σημαντική, ονομάζεται αισθητική διδασκαλία. Η αισθητική διδασκαλία αφορά 

στην κατάσταση κατά την οποία οι τέχνες εντάσσονται στη διδασκαλία μη καλλιτεχνικών 

θεμάτων και ενσωματώνονται με τρόπο που να συμβάλλουν στην αισθητικότητα της όλης 

διαδικασίας (Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2020). Μέσα από την αισθητική ενασχόληση των 

διδασκόμενων θεμάτων, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να στηριχθούν στις γνώσεις 

που κατέχουν από τα γνωστικά αντικείμενα, και να βιώσουν μια καθαρά αισθητική 

διαδικασία, δίνοντας καινούριο νόημα στις εμπειρίες τους (Granger, 2006). Επιπλέον, η 

αισθητική ανταπόκριση είναι πιθανό να ενισχυθεί μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

στην τάξη και ταυτόχρονα να προωθείται η προσωπική ανάπτυξη (Pike, 2004). Τέλος, η χρήση 

πολλών καλλιτεχνικών πεδίων κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, έχει ως αποτέλεσμα την 

κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση πολυτροπικών, δηλαδή γλωσσικών, οπτικών, ηχητικών 

και κινητικών νοημάτων (Martin, 2017). Κρίνεται, από όλα τα παραπάνω, αναγκαίος ο 

σχεδιασμός δραστηριοτήτων αισθητικής διδασκαλίας, που να απορροφούν όλα τα οφέλη της 

τέχνης της μουσικής, δηλαδή, μουσικών δραστηριοτήτων πολυεπίπεδης νοηματοδότησης, 

πολύπλευρης ενεργοποίησης και πολυτροπικής ενασχόλησης που να απευθύνονται στην 

προσχολική ηλικία. Αυτό επιχειρείται παρακάτω, με την εισαγωγή ενός νέου τύπου 

δραστηριοτήτων οι οποίες ονομάστηκαν «μουσικές δραστηριότητες αισθητικής 

διδασκαλίας». Κατά την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας δεν βρέθηκε εργασία ή μελέτη που 

να αφορά στην ενσωμάτωση τέτοιων δραστηριοτήτων στα διδασκόμενα θέματα του 

νηπιαγωγείου. Για να συμβάλλω στην έρευνα της αποτελεσματικότητας της ενσωμάτωσης 

των τεχνών, στην επαναφορά της θέσης που της αξίζει της μουσικής στο νηπιαγωγείο και 

στην καταπολέμηση των τριών προβληματικών φαινομένων της εκπαίδευσης, προτείνω τη 

συστηματική εφαρμογή «μουσικών δραστηριοτήτων αισθητικής διδασκαλίας» στο 

νηπιαγωγείο, οι οποίες σύμφωνα με όλα όσα προηγούνται, είναι απαραίτητο: 

• Να διέπονται από χαρακτηριστικά που είναι «δημιουργικά-παραγωγικά, 

πολύπλευρα-ολιστικά, πολυτροπικά-πολυλογικά» 

• Να προκαλούν «πολυεπίπεδη νοηματοδότηση, πολύπλευρη εμπλοκή και 

πολυ-καλλιτεχνική ενασχόληση» (Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2020, σ.187). 
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Πιο συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν, ώστε να προκαλούν τα παιδιά: 

• Να θέτουν σε λειτουργία τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και την 

πρωτοτυπία τους (Macintyre Latta, 2004 ˙ Uhrmacher, 2009). 

• Να μαθαίνουν σε ένα περιβάλλον ενεργοποίησης πολύπλευρων και 

ολιστικών χαρακτηριστικών, όπως σωματικά, νοητικά, κοινωνικά, 

συναισθηματικά (Winner et al., 2013 ˙ Burnaford et al., 2007 ˙ Αργυριάδη, 

2018˙ Garcia, 2014). 

• Να επικοινωνούν πολυτροπικά, χρησιμοποιώντας όλους τους σημειωτικούς 

κώδικες επικοινωνίας (Sanders & Albers, 2010 ˙ Αlbers & Harste, 2007). 

• Να ενεργοποιούν τις δημιουργικές δυνάμεις τους, να εμπλουτίζουν και να 

εμβαθύνουν τη νοηματοδότηση, προσδίδοντάς της αισθητικό χαρακτήρα, 

παρουσιάζοντας συμπαραδηλωτική συμπεριφορά (Σταματοπούλου, 1998 ˙ 

Granger, 2006 ˙ Pike, 2004 ˙ Eisner, 2003). 

• Να εμπλέκονται πολύπλευρα, δηλαδή σωματικά, νοητικά, κοινωνικά και 

συναισθηματικά (Αlbers & Harste, 2007 ˙ Deasy, 2002). 

• Να καταπιάνονται με ενασχολήσεις σωματικής έκφρασης, μουσικής, 

εικαστικής και οπτικής τέχνης, δημιουργικού λόγου και δραματοποίησης 

(Eisner, 2003, ˙ Φλουρή, 2020 ˙ Martin, 2017). 

Η εφαρμογή των «μουσικών δραστηριοτήτων αισθητικής διδασκαλίας» με αυτά τα 

χαρακτηριστικά, αποτελεί έναν πρωτότυπο τρόπο εφαρμογής των δραστηριοτήτων 

αισθητικής διδασκαλίας και αναμένεται να επιφέρει καινούρια δεδομένα στην ενσωμάτωση 

των τεχνών και μάλιστα της μουσικής. Επιπλέον, οι «μουσικές δραστηριότητες αισθητικής 

διδασκαλίας» που θα ακολουθήσουν, αποτελούν το πρώτο αρχείο τέτοιων σχεδιασμένων 

δραστηριοτήτων και μπορούν οι νηπιαγωγοί που θέλουν να φέρουν τέτοια αποτελέσματα 

στις τάξεις τους, να τις χρησιμοποιήσουν. 

Η αναγκαιότητα αυτής της έρευνας έγκειται ακόμη στο ότι θα συμβάλλει στην 

ύπαρξη  δεδομένων που θα αποτελούν την επιβεβαίωση, των όσων προηγήθηκαν στα πρώτα 

κεφάλαια. Βασική προσδοκία, των όσων ακολουθούν, είναι να αρχίσει να αποτελεί συνήθη 

πρακτική στην προσχολική εκπαίδευση η χρήση τέτοιου τύπου δραστηριοτήτων κατά την 

ενσωμάτωση των τεχνών, με απώτερο σκοπό την αντιμετώπιση των προβληματικών 

φαινομένων, του συμπεριφορισμού, της νοησιαρχίας και της μονοτροπικότητας, στις 

προσχολικές τάξεις, και όχι μόνο. 
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ΜΕΡΟΣ 2Ο 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Μεθοδολογία 

 

4.1 Σκοπός Έρευνας- Ερευνητικά Ερωτήματα 

 

Σκοπός της έρευνας είναι να αναδειχθούν οι τρόποι που επηρεάζονται τα παιδιά όταν στη 

διδασκαλία οποιουδήποτε θέματος συμμετέχουν σε ενσωματωμένες «μουσικές 

δραστηριότητες αισθητικής διδασκαλίας». 

Ειδικότερα θα επιχειρήσω να απαντήσω στα εξής ερευνητικά ερωτήματα:  

1. Πώς επηρεάζεται η δημιουργικότητα των παιδιών ως προς τα διδασκόμενα θέματα, 

όταν συμμετέχουν σε ενσωματωμένες «μουσικές δραστηριότητες αισθητικής 

διδασκαλίας». 

2. Πώς επηρεάζεται η ποικιλία των ειδών εμπλοκής των παιδιών με τα διδασκόμενα 

θέματα, όταν συμμετέχουν σε ενσωματωμένες «μουσικές δραστηριότητες 

αισθητικής διδασκαλίας». 

3. Πώς επηρεάζεται η ποικιλία των τρόπων επικοινωνίας των παιδιών, κατά τη 

διδασκαλία, όταν συμμετέχουν σε ενσωματωμένες «μουσικές δραστηριότητες 

αισθητικής διδασκαλίας». 

 

4.2 Δείγμα 
 

Η παρέμβαση έχει γίνει στο 2/θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο του Σταυρωμένου κατά το σχολικό 

έτος 2021-2022. Η περιοχή που βρίσκεται το σχολείο είναι 10 χιλιόμετρα ανατολικά από το 

Ρέθυμνο και είναι ημιαστική. Οι κάτοικοι της περιοχής ανήκουν κυρίως στην εργατική τάξη. 

Το δείγμα αποτελείται από 14 παιδιά. Το σύνολο του δείγματος των παιδιών έχουν ηλικία 

από 4,3 ετών έως 5,9 ετών. Τα αγόρια είναι  οκτώ, εκ των οποίων τα τέσσερα νήπια και τα 

τέσσερα προνήπια και τα κορίτσια είναι έξι και είναι όλα νήπια, όπως αναφέρονται στον 

πίνακα παρακάτω. Είναι παιδιά ελληνικής καταγωγής, με πολύ καλό επίπεδο επικοινωνίας 

και χρήσης της γλώσσας, ανάλογο της ηλικίας τους. Το δείγμα αποτελεί το 60% των παιδιών 

της τάξης. Επειδή στην περιοχή οι κάτοικοι ανήκουν, όπως θα λέγαμε στην καθομιλουμένη, 

σε χαμηλά κοινωνικά στρώματα, τα παιδιά των μεταναστών, γνωρίζουν τα ελληνικά ελάχιστα 

ή καθόλου. Αυτό το γεγονός αποτελεί και το λόγο που δεν θα καταμετρηθεί το 40% των 
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παιδιών της τάξης, καθώς αποτελείται από παιδιά μεταναστών Ινδικής και Αλβανικής 

καταγωγής, γεγονός που καθιστά δυστυχώς δύσκολη την επικοινωνία. Η ερευνήτρια είναι η 

νηπιαγωγός της τάξης και η παρέμβαση της πραγματοποιήθηκε τους πρώτους μήνες του 

2022. Πιο συγκεκριμένα από τις 11 Ιανουαρίου μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου του 2022. Τέλος, 

ζητήθηκε έγγραφη έγκριση από τους γονείς των παιδιών, για τη συμμετοχή τους στην έρευνα 

και τις ηχογραφήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια αυτής.  

Πίνακας 1.Σύνολο Μαθητών. 

ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

ΝΗΠΙΑ ΠΡΟΝΗΠΙΑ ΝΗΠΙΑ ΠΡΟΝΗΠΙΑ 

Βασίλης 

(10/11/2016) 

Δημήτρης Α. 

(22/05/2017) 

Μαριάννα 

(02/09/2016) 

 

Γιώργος Κολ. 

(26/10/2016) 

Δημήτρης Κ. 

(18/08/2017) 

Λυδία 

(16/05/2016) 

 

Πάρης 

(30/08/2016) 

Γιώργος Ξ. 

(16/10/2017) 

Δάφνη 

(06/05/2016) 

 

Κωνσταντίνος 

(02/03/2016) 

Γιώργος Κουν. 

(02/08/2017) 

Φανή 

(18/05/2016) 

 

  Μαρία 

(21/10/2016) 

 

  Φλώρα 

(10/05/2016) 

 

ΣΥΝΟΛΟΑΓΟΡΙΑ: 8 ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 6 

 

 

4.3 Μέσα Συλλογής δεδομένων 
 

Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η συμμετοχική παρατήρηση. Η 

συμμετοχική παρατήρηση είναι απόλυτα ενδεδειγμένη για έρευνα από τον εκπαιδευτικό της 

τάξης, όπως στην παρούσα περίπτωση. Πρόκειται για έναν μηχανισμό έρευνας που 

χαρακτηρίζεται από έντονες κοινωνικές διαδράσεις μεταξύ του ερευνητή και των 

υποκειμένων της έρευνας (Πανταζή, 2011). Ο ερευνητής βρίσκεται πολύ κοντά στα 

υποκείμενα και έχει πρόσβαση στις αλληλεπιδράσεις των μαθητών. Αυτή η εξοικείωση, η 

άμεση και προσωπική επαφή των μαθητών/υποκειμένων με τον εκπαιδευτικό/ ερευνητή 
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προσφέρει πολλές δυνατότητες και πλεονεκτήματα. Ένα βασικό πλεονέκτημα είναι ότι ο 

εκπαιδευτικός έχει την καλύτερη θέση για να ανακαλύψει και να συλλέξει δεδομένα (Μάγος, 

2005). Ως ενεργό μέλος του συστήματος που ερευνά, του επιτρέπεται να συγκεντρώνει 

πληροφορίες που διαφορετικά θα του ήταν απρόσιτες. Πολλές φορές είναι εκείνος που 

αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα της κατάστασης και της επιδιωκόμενης αλλαγής 

(Βαμβούκας, 2002). Επίσης με τη συμμετοχική παρατήρηση δίνεται η ευκαιρία στον 

ερευνητή να συλλέγει δεδομένα για το πλαίσιο που συντελούνται οι αλληλεπιδράσεις των 

παιδιών μεταξύ τους και με τον ίδιο, τόσο λεκτικές όσο και μη λεκτικές (Cohen, Manion & 

Morrison, 2008). Αποτελεί μια κατάλληλη μέθοδο για τη μελέτη των συμπεριφορών, που 

κατανοούνται και νοηματοδοτούνται καλύτερα μέσα στον φυσικό τους χώρο, δηλαδή την 

τάξη, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη και πολύπλευρη οπτική και κατανόηση (Ίσαρη & 

Πουρκός, 2015). 

Για τις ανάγκες της έρευνας τηρήθηκε καθημερινά δομημένο ημερολόγιο, το οποίο 

συμπληρώθηκε μετά από κάθε παρέμβαση. Στο ημερολόγιο καταγράφηκαν οι παρατηρήσεις 

της ερευνήτριας, αμέσως μετά την εφαρμογή των δραστηριοτήτων ή όσο το δυνατόν 

νωρίτερα από τις παρεμβάσεις, γεγονός που σύμφωνα με τους Ίσαρη & Πουρκό (2015) είναι 

απαραίτητο για την λεπτομερέστερη και διεξοδικότερη καταγραφή των συμβάντων. Για κάθε 

δραστηριότητα της παρέμβασης αφιερώθηκαν τέσσερις παράγραφοι στο ημερολόγιο. Οι 

πληροφορίες που καταγράφηκαν αφορούν στα ερευνητικά ερωτήματα που έχουν τεθεί 

παραπάνω και αφορούν στο σκοπό της έρευνας. Συγκεκριμένα στην πρώτη παράγραφο 

καταγράφηκαν πληροφορίες που αφορούν στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα, δηλαδή πώς 

επηρεάζεται η δημιουργικότητα των παιδιών ως προς τα διδασκόμενα θέματα, όταν 

συμμετέχουν σε ενσωματωμένες «μουσικές δραστηριότητες αισθητικής διδασκαλίας». Στη 

δεύτερη παράγραφο καταγράφηκαν πληροφορίες ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, 

δηλαδή σχετικά με το πώς επηρεάζεται η ποικιλία των ειδών εμπλοκής των παιδιών με τα 

διδασκόμενα θέματα, όταν συμμετέχουν σε ενσωματωμένες «μουσικές δραστηριότητες 

αισθητικής διδασκαλίας». Στην τρίτη παράγραφο καταγράφηκαν οι πληροφορίες που 

αφορούν στο τρίτο ερευνητικό ερώτημα, δηλαδή το πώς επηρεάζεται η ποικιλία των τρόπων 

επικοινωνίας των παιδιών, κατά τη διδασκαλία, όταν συμμετέχουν σε ενσωματωμένες 

«μουσικές δραστηριότητες αισθητικής διδασκαλίας». Τέλος καταγράφηκαν στην τέταρτη 

παράγραφο, που είχε τον τίτλο «Κάτι άλλο», πληροφορίες από άλλες παρατηρήσεις που 

έγιναν στην τάξη κατά την διάρκεια των «μουσικών δραστηριοτήτων αισθητικής 

διδασκαλίας» και θεωρείται ότι είναι σχετικές με την έρευνα. 
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Επιπλέον, κατά την εφαρμογή των δραστηριοτήτων έγινε ηχητική καταγραφή των 

δραστηριοτήτων, κάτι που εξασφαλίζει σύμφωνα με τον Βαμβούκα (2002) την ακρίβεια, την 

αυθεντικότητα και την αντικειμενικότητα των λεκτικών μορφών συμπεριφοράς και 

επιτυγχάνεται έτσι η ανάλυση των αλληλεπιδράσεων. Με αυτήν την τεχνική εξασφαλίζεται 

συνέχεια και δυνατότητα για αναπαραγωγή. Μετά το πέρας της εφαρμογής των 

δραστηριοτήτων και σε μεταγενέστερο χρόνο ακολούθησε απομαγνητοφώνηση και ανάλυση 

περιεχομένου. Σύμφωνα με το Βαμβούκα (2002), η ανάλυση του περιεχομένου έχει σκοπό 

τη μετατροπή του ποιοτικού περιεχομένου σε ποσοτικό και μετρήσιμο. Η ποιοτική ανάλυση 

βασίζεται στην παρουσία ή απουσία μιας συμπεριφοράς. Στην παρούσα έρευνα, η ανάλυση 

περιεχομένου έγινε με καταγραφή των δεδομένων από την απομαγνητοφώνηση, σε κείμενο 

και σύμφωνα με τους κανόνες διαφόρων συστημάτων της σημειογραφίας. Αυτό συμβαίνει 

για να αποτυπωθούν οι μορφές επικοινωνίας και διάδρασης στο πεδίο, όπως η γλώσσα του 

σώματος, το ύφος της φωνής των παιδιών, η ένταση και έκφραση των συναισθημάτων, οι 

παύσεις και άλλα, που δεν είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν στην απλή μεταγραφή του 

προφορικού σε γραπτό κείμενο (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Επίσης με την απομαγνητοφώνηση 

έγινε έλεγχος επιπλέον στοιχείων που δεν αξιολογήθηκαν επί τόπου κατά τη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων και δεν καταγράφηκαν στο ημερολόγιο. Έτσι οι λεκτικές αναφορές του 

δείγματος και της ερευνήτριας μετατράπηκαν σε κείμενο, το οποίο αναλύθηκε ανάλογα με 

το περιεχόμενό του, το ύφος και τις εναλλαγές των ομιλητών (Neuendorf, 2002). Οι 

ηχογραφήσεις περιέχουν τις λεκτικές αλληλεπιδράσεις  μεταξύ των παιδιών με την 

εκπαιδευτικό και μεταξύ τους, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην ολομέλεια, της 

δραστηριοποίησης στα τραπεζάκια και στον ευρύτερο χώρο της τάξης κατά την εφαρμογή 

των δραστηριοτήτων. 

Τα δεδομένα από τα ημερολόγια και την ανάλυση των καταγραφών αυτών από τις 

απομαγνητοφωνήσεις οργανώθηκαν σε κλείδες παρατήρησης. Οι κλείδες παρατήρησης 

είναι ένα όργανο που χρησιμοποιείται για την καταγραφή των συμπεριφορών των παιδιών. 

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η κωδικοποίηση των πληροφοριών που συγκεντρώνονται 

και σχετίζονται με το σκοπό της έρευνας. Οι κλείδες παρατήρησης εμπεριέχουν τις μορφές 

συμπεριφοράς που εκδηλώνονται από το σύνολο των υποκειμένων και επιτρέπουν την 

ποσοτική έκφραση των αποτελεσμάτων της παρατήρησης και την ταξινόμηση των 

παρατηρήσεων (Βαμβούκας, 2002). Συσχετίζονται με το σκοπό της έρευνας και τα ερευνητικά 

ερωτήματα. Αφού έχουν ορισθεί στο πρώτο μέρος της εργασίας οι έννοιες που σχετίζονται 

με τα ερευνητικά ερωτήματα, αλλά και οι συμπεριφορές που συνδέονται με αυτές, 

ταξινομήθηκαν και διαχωρίστηκαν οι σχετικές καταγραφές στις κλείδες παρατήρησης.  
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Πιο συγκεκριμένα για κάθε δραστηριότητα που εφαρμόζεται, δημιουργούνται τρεις 

κλείδες παρατήρησης με τη μορφή πίνακα. Η πρώτη αφορά στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα, 

και άρα τις μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με τη δημιουργικότητα. Για το λόγο αυτόν 

καταγράφονται σε αυτήν οι καταδηλωτικές ή/και συμπαραδηλωτικές συμπεριφορές κάθε 

παιδιού. Η δεύτερη κλείδα παρατήρησης αφορά στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, δηλαδή 

την πολύπλευρη-ολιστική εμπλοκή των παιδιών. Καταγράφονται σε μορφή πίνακα για κάθε 

παιδί και κάθε δραστηριότητα, αν παρατηρήθηκε σωματική εμπλοκή, νοητική εμπλοκή, 

κοινωνική εμπλοκή ή/και συναισθηματική εμπλοκή. Τέλος η τρίτη κλείδα παρατήρησης 

αφορά στο τρίτο ερευνητικό ερώτημα, δηλαδή την πολυτροπικότητα. Καταγράφεται για 

κάθε παιδί σε κάθε δραστηριότητα, αν επικοινώνησε κινητικά, λεκτικά, ηχητικά ή/και οπτικά.  

Ορισμένα από τα προβλήματα, που εμφανίστηκαν κατά την διεξαγωγή της 

έρευνας, είναι ο μεγάλος όγκος των μαγνητοφωνήσεων και οι πολλές κλείδες 

παρατήρησης. Ακόμη, η έλλειψη εμπειρίας του ερευνητή και η υποκειμενικότητά του. 

Όπως αναφέρεται και στον Βαμβούκα (2002), η σημασία που ο παρατηρητής αποδίδει 

στα γεγονότα που καταγράφει συχνά ανταποκρίνεται στις υποκειμενικές του σχέσεις με 

την πραγματικότητα, αλλά και η ερμηνεία που θα δώσει στις αντιδράσεις των παιδιών 

γίνεται με υποκειμενικά κριτήρια. Η εκπαιδευτική κατάσταση μέσα στην οποία βρίσκεται 

ο ερευνητής, αποτελεί βασικό στοιχείο της έρευνας, συμμετέχοντας ενεργητικά στη 

δυναμική εξέλιξη αυτής της κατάστασης. Η παρουσία και η δράση του επηρεάζει την 

κατάσταση που θέλει να παρατηρήσει. Δημιουργούνται πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ του 

παρατηρητή και των υποκειμένων, καθώς ο πρώτος επιδρά στα δεύτερα με μια σειρά 

ενεργειών του, που κατευθύνονται προς κάποιο σκοπό. Μπορεί να προκαλέσει μια σειρά 

αντιδράσεων στο υποκείμενο ή να τροποποιήσει την κατάσταση (Βαμβούκας, 2002). 

Επίσης, η ηχογράφηση λαμβάνει χώρα σε ένα σημείο και καταγράφει τους πιο κοντινούς 

ήχους, ή αλλιώς μια ομάδα παιδιών τη φορά. Το ίδιο και ο ερευνητής, όταν 

παρακολουθεί μια ομάδα παιδιών από κοντά, του διαφεύγουν οι συζητήσεις που 

πραγματοποιούνται σε μια άλλη ομάδα παιδιών την ίδια στιγμή. Ένα εμπόδιο που είναι 

αναμενόμενο και αναπόφευκτο, είναι η χρήση προστατευτικής μάσκας για τον covid-19 

καθώς η παρέμβαση έλαβε χώρα στις αρχές του 2022. Κατά την δημιουργία ήχων λοιπόν 

ο ερευνητής δεν ήταν εύκολο να αντιληφθεί τι ακριβώς ήχο έκανε ένας μαθητής αλλά 

και ποιος τον έκανε ακριβώς, όπως αν έβλεπε άμεσα τα στόματά τους και τις κινήσεις 

αυτών.  
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4.4 Κριτήρια ανάλυσης δεδομένων 

 

Τα κριτήρια ανάλυσης δεδομένων της παρούσας έρευνας είναι σε συνάρτηση με  τα 

ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν νωρίτερα. Ειδικότερα, το πρώτο κριτήριο ανάλυσης 

σχετίζεται με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα και αφορά σε δεδομένα που είναι ενδείξεις 

καταδηλωτικής ή συμπαραδηλωτικής συμπεριφοράς των παιδιών. Η καταδήλωση τείνει να 

περιγράφεται στη βιβλιογραφία ως η κυριολεκτική σημασία ενός σημείου ή μιας 

αναπαράστασης και η συμπαραδήλωση αναφέρεται σε κοινωνικοπολιτιστικούς και 

προσωπικούς συνειρμούς που προκύπτουν από αυτό (Chandler, 1999). Σύμφωνα με τον 

Barthes η σημασιοδότηση πραγματοποιείται σε δύο επίπεδα, όπου πρώτο επίπεδο είναι 

αυτό της καταδήλωσης και σε ένα δεύτερο επίπεδο, αυτό της συμπαραδήλωσης (οπ.αν. στον 

Chandler, 1999 και στον Eco, 1987). Με τον όρο καταδηλωτική συμπεριφορά λοιπόν 

εννοείται η άμεση, ρεαλιστική, και αντικειμενική συμπεριφορά ενός μαθητή, ως προς το 

διδασκόμενο θέμα. Από την άλλη, με τον όρο συμπαραδηλωτική συμπεριφορά, εννοείται η 

συναισθηματική, προσωπική και υποκειμενική συμπεριφορά που υιοθετεί στα νοήματα ο 

μαθητής σύμφωνα με τα ερεθίσματα που λαμβάνει και πέρα από την καταδηλωτική 

νοηματοδότηση, την οποία εμπλουτίζει, εμβαθύνει και προσδίδει έναν αισθητικό χαρακτήρα 

(Μπόκλουντ-Λαγοπούλου, 1983 ˙ Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2020). Έγινε προσεκτική 

καταγραφή ενδείξεων των παραπάνω συμπεριφορών. 

Το δεύτερο κριτήριο ανάλυσης δεδομένων σχετίζεται με το δεύτερο ερευνητικό 

ερώτημα. Τα δεδομένα αναλύονται σε σχέση με το αν τα παιδιά φαίνεται να εμπλέκονται 

στη διδακτική διαδικασία πολύπλευρα, και συγκεκριμένα α)σωματικά, β)νοητικά, γ) 

κοινωνικά, δ) συναισθηματικά (Gardner, 2011), σύμφωνα με τα πρότυπα μιας ολιστικής- 

αισθητικής διδασκαλίας (Miller, 2007). Έγιναν καταγραφές σωματικής εμπλοκής των παιδιών 

κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, όπως κινήσεις του σώματος και του προσώπου. Νοητικές 

καταγραφές που σχετίζονται με το γνωστικό τομέα και απορρέουν από τα λεγόμενά τους, ή 

γνωστική και μνημονική επεξεργασία του θέματος. Κοινωνικές καταγραφές, όπως 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους (λεκτικές ή σωματικές) και με την εκπαιδευτικό τους ή σχόλια 

που σχετίζονται με την κοινωνικότητα των παιδιών, ομαδοσυνεργατική εργασία, 

αλληλοβοήθεια, συμφωνία ή διαφωνία με τις απόψεις των άλλων και συνεργατική επίλυση 

προβλημάτων. Και τέλος συναισθηματικές καταγραφές όπως εκφράσεις συναισθημάτων στο 

πρόσωπο και σώμα τους ή λεκτικές καταγραφές συναισθηματικών καταστάσεων (Garcia, 

2014).  
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Το τρίτο κριτήριο ανάλυσης σχετίζεται με το τρίτο ερευνητικό ερώτημα. 

Παρατηρήθηκαν οι συμπεριφορές των παιδιών ανάλογα με τους σημειωτικούς κώδικες που 

χρησιμοποιούνται στην επικοινωνία (Sanders & Albers, 2010 ˙ Jewitt, 2008). Έτσι, τα 

δεδομένα που αναλύθηκαν, αφορούν στη κινητική επικοινωνία, την λεκτική επικοινωνία, την 

ηχητική-μουσική επικοινωνία και την οπτική επικοινωνία που χρησιμοποιούν τα παιδιά. Οι 

αναφορές στην κινητική επικοινωνία αφορούν κινήσεις είτε του προσώπου είτε του σώματος 

των παιδιών άμεσα σχετιζόμενες με τη διδασκαλία (Skoning, 2010 ˙ Hartjen, 2012 στο 

Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2020). Η λεκτική επικοινωνία ενδιαφέρει και ως προς την 

εκπαιδευτικό και ως προς τους συμμαθητές των παιδιών και καταγράφηκε ομαδικά (στην 

περίπτωση της συζήτησης) ή ατομικά (στην περίπτωση της απάντησης σε ερώτηση της 

εκπαιδευτικού) (Liu & Littlewood, 1997 ˙ Wilms, Friesen & Milton,2009). Οι ηχητικές 

καταγραφές αφορούν είτε σε ήχους που παράγουν τα παιδιά είτε σε ηχητικές πηγές που 

συμπεριλαμβάνει η εκπαιδευτικός για τους σκοπούς της διδασκαλίας, στην ενεργητική 

ακρόαση μουσικής ή στη δημιουργία μουσικής από τα παιδιά (Martinec, 2000). Τέλος, οι 

καταγραφές οπτικής επικοινωνίας αφορούν σε οποιαδήποτε οπτικοποίηση από μεριάς των 

παιδιών είτε της εκπαιδευτικού, της διδασκαλίας και μέρους αυτής, χρήση εικαστικών μέσων 

έκφρασης, παρακολούθηση ή δημιουργία βίντεο και παρακολούθηση δραματοποιήσεων 

που δημιούργησαν τα παιδιά (Jewitt, 2008 ˙ Hetland, et. al., 2013, στο Σωτηροπούλου-

Ζορμπαλά, 2020). 

 

4.5 Περιγραφή Παρέμβασης 
 

Ακολουθούν 23«μουσικές δραστηριότητες αισθητικής διδασκαλίας». Όλες οι 

δραστηριότητες που επιλέχθηκαν και σχεδιάστηκαν ως αισθητικής διδασκαλίας, είναι 

διαμορφωμένες κατάλληλα για τα θέματα που χρησιμοποιούνται και με σκοπό να γίνουν 

«μουσικές δραστηριότητες αισθητικής διδασκαλίας». Για το λόγο αυτό διέπονται από 

«δημιουργικά-παραγωγικά, πολύπλευρα-ολιστικά, πολυτροπικά-πολυλογικά» 

χαρακτηριστικά που προκαλούν «πολυεπίπεδη νοηματοδότηση, πολύπλευρη εμπλοκή και 

πολυ-καλλιτεχνική ενασχόληση», έτσι όπως περιγράφηκαν στο κεφάλαιο 3 (Σωτηροπούλου-

Ζορμπαλά, 2020, σ.187). 

Πρόκειται για επιλεγμένες δραστηριότητες από τα βιβλία Κάθε μέρα πρεμιέρα 

(Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2011), Ενσωματώνοντας τις τέχνες στην εκπαίδευση 

(Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2020) και «...Είχε μαμά ο Μιρό;» (Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 

2021) οι οποίες παραλλάχθηκαν για να προσαρμοστούν στα παραπάνω χαρακτηριστικά και 
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στο διδασκόμενο θέμα στη διδασκαλία του οποίου ενσωματώθηκαν. Παρακάτω ακολουθεί 

περιγραφή των δραστηριοτήτων, οι οποίες ανάλογα με το θέμα και τη σειρά εφαρμογής, 

είναι αριθμημένες, με σκοπό την ευκολία εύρεσης κατά την ανάλυση των δεδομένων. 

 

4.5.1 Θέμα: Διακοπές Χριστουγέννων. 
 

Δραστηριότητα 1: Η εκπαιδευτικός βάζει στα παιδιά να ακούσουν ήχους από έλκηθρο(του 

Αη-Βασίλη-δηλαδή κουδουνάκια, καλπασμοί κλπ.), καμινάδα(ήχος Αη-Βασίλη που 

στριμώχνεται, λέει χοχοχο και περπατάει), παιδικά γέλια, σκίσιμο χαρτιών-ξετύλιγμα δώρων. 

Ζητά έπειτα από τους μαθητές να αναγνωρίσουν τη σκηνή και να την τοποθετήσουν χρονικά. 

Με βάση αυτό το ερέθισμα τα παιδιά καλούνται να διηγηθούν μια σχετική ιστορία από τις 

διακοπές των Χριστουγέννων που μόλις πέρασαν και από το δώρο που βρήκαν κάτω από το 

χριστουγεννιάτικο δέντρο τους (Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2020, σ. 64). 

 

4.5.2 Θέμα: Οι μέρες της εβδομάδας. 
 

Δραστηριότητα 2: Η εκπαιδευτικός βάζει το τραγούδι «Οι μέρες της βδομάδας» από το 

μουσικό έργο Εδώ Λιλιπούπολη (Κηπουργός, Μαραγκόπουλος & Πλάτωνος, 1980). Τα παιδιά 

παίρνουν έμπνευση και ιδέες από το τραγούδι και καλούνται να ζωγραφίσουν τις μέρες της 

βδομάδας όπως τις φαντάζονται. Ακολουθεί συζήτηση και παρουσίαση των ζωγραφιών τους. 

Τέλος δημιουργείται στον υπολογιστή ένα βίντεο κολάζ, όπου εναλλάσσονται οι ζωγραφιές 

των παιδιών με μουσική υπόκρουση το συγκεκριμένο τραγούδι και προβάλλεται στην τάξη  

(Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2011, σ. 218). 

 

4.5.3 Θέμα: Μέρα νύχτα. 
 

Δραστηριότητα 3: Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες. Επιλέγουν σε ποια θέλουν να είναι, 

στην ομάδα της μέρας ή της νύχτας. Στη συνέχεια τα παιδιά κάθε ομάδας καλούνται να 

δημιουργήσουν ένα ηχητικό κολλάζ και να αποδώσουν ηχητικά τη μέρα και τη νύχτα. Η 

ηχητική απόδοση ηχογραφείται και συζητείται στην ολομέλεια τα συναισθήματα που 

προκαλεί σε κάθε παιδί (Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2020, σ. 96). 
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4.5.4 Θέμα: Χειμώνας. 
 

Δραστηριότητα 4: Η εκπαιδευτικός αφηγείται μια ιστορία σχετική με το θέμα και τα παιδιά 

στέκονται όρθια στο χώρο με τα μάτια κλειστά1. Μετά από κάθε πρόταση σταματά την 

αφήγηση και ζητά από τα παιδιά να εκφραστούν ηχητικά και με επιτόπιες κινήσεις σε αυτό 

που άκουσαν. Γίνεται ηχογράφηση και στο τέλος τα παιδιά την ακούνε και τη σχολιάζουν 

(Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2020, σ. 144). 

Δραστηριότητα 5: Η εκπαιδευτικός βάζει το μελοποιημένο ποίημα «Το παγωμένο πουλάκι» 

από τη συλλογή Σαράντα τραγούδια για παιδάκια και παιδιά(Θεοδωράκης, Σακελαρίου, 

1994). Μετά από κάθε πρόταση σταματά τη μουσική και διαβάζει/τονίζει τα λόγια. Αμέσως 

ένα παιδί παίρνει μια θέση στο χώρο και μια στάση-έκφραση που θεωρεί ότι αποδίδει το 

νόημα της πρότασης. Ακολουθούν στη συνέχεια και τα υπόλοιπα παιδιά και έτσι 

δημιουργείται σταδιακά ένας ζωντανός πίνακας. Το κάθε παιδί στήνεται διατηρώντας επαφή 

με το προηγούμενο παιδί. Όταν το ποίημα ολοκληρωθεί, φωτογραφίζεται ο ζωντανός αυτός 

πίνακας και το έργο σταδιακά διαλύεται. Προβάλλεται η φωτογραφία και τα παιδιά συζητούν 

για τα νοήματα που προέκυψαν από το καθένα(Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2020, σ. 64). 

 

4.5.5 Θέμα: Τα ρούχα του χειμώνα. 
 

Δραστηριότητα 6: Τα παιδιά καλούνται να δημιουργήσουν την περιπέτεια που έζησαν δύο 

γάντια. Από τις ιδέες που αναφέρονται και με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού δημιουργείται 

ένα ποίημα το οποίο στη συνέχεια το μελοποιούν, εμπνευσμένα από τις μουσικές εμπειρίες 

που έχουν. Γίνεται ηχογράφηση και σχολιασμός πάνω στην ακρόασή του (Σωτηροπούλου-

Ζορμπαλά, 2020, σ. 71). 

 

 
1«Μακριά στο δάσος με τα πολλά ζωάκια, ήταν και ένα δεντράκι που το ξέρω.  Γύρω του είχε ένα μικρό, 
στενό ποταμάκι που κυλούσε ασταμάτητα. Πάνω στα κλαδάκια του, συχνά κάθονταν και κελαηδούσαν 
τα πουλάκια. Όμως όσο τελείωνε το φθινόπωρο και έμπαινε ο χειμώνας, τόσο πιο πολύ ησυχία 
ακούγονταν γύρω του. Μέχρι που ο παγωμένος βοριάς έφερε για τα καλά το χειμώνα. Το δεντράκι 
άρχισε να κρυώνει και να τρέμει.Τα κοκαλωμένα κλαδιά του κουνιούνται δεξιά κι αριστερά, και μερικά 
μάλιστα σπάνε από τη δύναμη του αέρα. Σιγά σιγά πέφτουν ήρεμα από τον ουρανό οι πρώτες 
χιονονιφάδες και ακουμπάνε στα κλαδιά του. Αυτό ανατριχιάζει αμέσως. Προσπαθεί να τις 
ξεφορτωθεί κουνώντας τα κλαδιά του και φυσώντας τες.Από το χιόνι που πέφτει, παγώνει και το 
ποταμάκι και εκεί που κυλούσε, ξαφνικά πάγωσε. Πέρασε λίγος καιρός και οι ακτίνες του ήλιου 
άρχισαν να ζεσταίνουν τη φύση. Ο πάγος από το ποταμάκι άρχισε να σπάει. Η ζεστασιά του ήλιου 
ζεσταίνει και το δεντράκι και λιώνει και το τελευταίο χιόνι από τα κλαδάκια του. Σκέφτεται πως 
επιτέλους ήρθε η άνοιξη, γιούπι!» 

https://www.greekstixoi.gr/stixoi/album/%cf%83%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b1-%cf%84%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%8d%ce%b4%ce%b9%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%ac%ce%ba%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%ce%b1/
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4.5.6 Θέμα: Χειμώνας. 
 

Δραστηριότητα 7: Η εκπαιδευτικός διαβάζει το ποίημα «Χιόνι» του Κ. Καρυωτάκη (Ανθολόγιο 

Λογοτεχνικών Κειμένων για το νηπιαγωγείο, σ.105) δύο φορές, κάθε φορά με διαφορετική 

μουσική υπόκρουση2. Το κάθε παιδί καλείται να διαλέξει τη μία από τις δύο μουσικές 

εκδοχές ως καταλληλότερη για τα νοήματα που το ίδιο αποδίδει στο ποίημα αλλά και στα 

μουσικά αποσπάσματα. Ακολουθεί συζήτηση για τις επιλογές των παιδιών (Σωτηροπούλου-

Ζορμπαλά, 2020, σ. 164). 

Δραστηριότητα 8: Προβάλλεται ένα βίντεο3σχετικό με το θέμα αλλά χωρίς ήχο. Τα παιδιά 

καλούνται να συμπληρώσουν τους ήχους που πιστεύουν ότι ακούγονται στο βίντεο. Γίνεται 

ηχογράφηση και στη συνέχεια ταυτόχρονη προβολή του βίντεο με την ηχογράφηση. 

(Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2020, σ. 156). 

Δραστηριότητα 9: Τα παιδιά καθισμένα οκλαδόν σχηματίζουν έναν κύκλο. Κάθε παιδί με τη 

σειρά του καλείται να πει μια λέξη σχετική με τον χειμώνα και να δημιουργήσει έναν ήχο με 

τη φωνή ή το σώμα του σχετικό με τη λέξη. Τα υπόλοιπα παιδιά επαναλαμβάνουν τον ήχο 

που κάνει το κάθε παιδί. Ακολουθεί συζήτηση για τους ήχους που άρεσαν περισσότερο στην 

ομάδα (Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2011, σ. 144).  

Δραστηριότητα 10: Τα παιδιά καλούνται να δώσουν έναν τίτλο στο Τραγούδι του Χειμώνα 

του Σαββόπουλου από το άλμπουμ Τέσσερις Εποχές και μια συγνώμη (Μυζάλης, Ζεμενίδης, 

2014), που να είναι σχετικός με τα συναισθήματα που τους δημιουργεί. Μετά συζητούν τους 

τίτλους που επέλεξαν και τον αξιοποιούν για να ζωγραφίζουν πώς νιώθουν με αυτό το 

τραγούδι (Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2020, σ. 111). 

 

4.5.7 Θέμα: Οι τέσσερις εποχές. 
 

Δραστηριότητα 11: Η εκπαιδευτικός βάζει στα παιδιά να ακούσουν χαρακτηριστικούς ήχους 

από κάθε εποχή. Γίνεται ανάλυση των ήχων, αναζήτηση του θέματος μέσα από τη σύνδεση 

των ήχων. Στη συνέχεια τα παιδιά καλούνται να ζωγραφίσουν τους ήχους της αγαπημένης 

 
2 Την πρώτη φορά θα ακούγεται το LaValsed’ Amelie (YannTiersen, 2001). Τη δεύτερη φορά θα 
ακούγεται το blue’ssolitude(Χατζηδάκις, 2001) 
3Ταινία μικρού μήκους κινουμένων σχεδίωνπου έχει αποσπάσει CGI βραβείο, του OrsBarczy, 
προβολή στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.youtube.com/watch?v=O1C9zOQpKG4 

https://www.youtube.com/watch?v=O1C9zOQpKG4
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τους εποχή. Ακολουθεί παρουσίαση των έργων των παιδιών και συζήτηση (Σωτηροπούλου-

Ζορμπαλά, 2020, σ. 64).   

Δραστηριότητα 12: Η ομάδα αποτελεί μια ορχήστρα η οποία είναι χωρισμένη στα τέσσερα 

(κάθε ομάδα είναι άλλη εποχή). Κάθε παιδί/μουσικό όργανο, θα παράγει έναν σχετικό με την 

εποχή της ομάδας του ήχο που θα παρουσιάσει στην ομάδα. Η εκπαιδευτικός σε ρόλο 

μαέστρου δίνει οδηγίες με τις κινήσεις της, ως προς το ποια ομάδα θα ηχεί, πότε, πόσο 

δυνατά κτλ. Το ηχητικό έργο ηχογραφείται και στη συνέχεια γίνεται ακρόαση, συζήτηση και 

σχολιασμός (Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2020, σ. 149). 

Δραστηριότητα 13: Η εκπαιδευτικός εξοικειώνει τα παιδιά με το τραγούδι του Νταλάρα 

«Τέσσερις Εποχές» από τη συλλογή Τραγουδοπαραμυθόκοσμος (Λάμπρου, Σταύρου, 2020). 

Πιο συγκεκριμένα ακούνε το τραγούδι μία φορά, ξαπλωμένα στο πάτωμα με κλειστά τα 

μάτια τους, έχοντας την οδηγία να διαλέξουν έναν από τους στίχους. Έπειτα καλείται κάθε 

παιδί να ζωγραφίσει τον στίχο που επέλεξε κατά το άκουσμα. Στη συνέχεια απλώνεται στο 

πάτωμα χαρτί του μέτρου με τους στίχους και τοποθετούνται οι ζωγραφιές στη σωστή σειρά. 

Ακολουθεί ανάλυση και συζήτηση των έργων και του τελικού εικονόλεξου που 

δημιουργήθηκε (Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2020, σ. 142). 

4.5.7 Θέμα: Φωνήεντα. 
 

Δραστηριότητα 14: Η εκπαιδευτικός κάνει μια γκριμάτσα και τα παιδιά καλούνται να 

παράγουν τον ήχο από ένα φωνήεν που θεωρούν ότι ταιριάζει με το ύφος που βλέπουν στην 

γκριμάτσα. Για παράδειγμα κάνει την έκπληκτη και ενδεικτικά τα παιδιά να φωνάξουν «α», 

κάνει τη φοβισμένη και ενδεικτικά φωνάζουν «ο», τρομάζει και ενδεικτικά φωνάζουν «ι» κτλ. 

Μετά από κάποιες φορές μπορεί να παίρνει τη θέση της όποιο παιδί θέλει. Γίνεται 

ταυτόχρονα συζήτηση και επεξήγηση των επιλογών των παιδιών (Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 

2011, σ. 212). 

Δραστηριότητα 15: Τα φωνήεντα μετατρέπονται σε ανθρωπάκια που ακούγονται το κάθε ένα 

σαν τον ήχο του. Τα παιδιά διατυπώνουν ιδέες και επεξηγούν πώς φαντάζονται τον κάθε 

«χαρακτήρα» των φωνηέντων (για παράδειγμα το «α» είναι ένα χαρούμενο και έκπληκτο 

ανθρωπάκι, το «ο» είναι πολύ σοβαρό και θυμωμένο, το «ε» είναι αντιδραστικό, σκουντάει, 

προειδοποιεί και εκφράζει συνεχώς αντιρρήσεις κλπ.). Μετά μπαίνουν στο ρόλο τους, 

δηλαδή περπατάνε σύμφωνα με το χαρακτήρα που διατύπωσαν και μιλάνε μόνο με α ή ο ή 

ε κλπ. (Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2021, σ. 93). 
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Δραστηριότητα 16: Τα παιδιά καλούνται να ξεχωρίσουν το αγαπημένο τους φωνήεν. Στη 

συνέχεια διαλέγουν ένα αγαπημένο τους τραγούδι (ή ρεφρέν από τραγούδι) και 

προσπαθούν να του μετατρέψουν όλα τα φωνήεντα με το αγαπημένο τους. Τέλος καλούνται 

να ζωγραφίσουν πώς νιώθει το φωνήεν τους μέσα στο τραγούδι που 

δημιούργησαν(Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2011, σ. 209, Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2020, σ. 

143). 

4.5.8 Θέμα: Εφημερίδα. 
 

Δραστηριότητα 17: Τα παιδιά εξερευνούν τους ήχους που κάνει μια εφημερίδα. Στη συνέχεια 

παράγουν στην ολομέλεια έναν από αυτούς που τους αρέσει περισσότερο. Τέλος με τη 

βοήθεια της εκπαιδευτικού δημιουργείται ένα ηχητικό έργο το οποίο ηχογραφείται και 

σχολιάζεται από τα παιδιά (Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2011, σ. 175).  

Δραστηριότητα 18: Τα παιδιά αναφέρουν στην ολομέλεια είδη ειδήσεων που γράφονται στα 

διάφορα είδη εφημερίδας. Ο εκπαιδευτικός καταγράφει τις ιδέες των παιδιών. Μετά 

διαβάζει την κάθε είδηση και τα παιδιά καλούνται, με τη βοήθειά της εκπαιδευτικού, να 

δώσουν ρυθμό στο λόγο και να μετατρέψουν την είδηση αυτή σε έρρυθμο σύνθημα. Μετά 

τα παιδιά επαναλαμβάνουν δυο-τρεις φορές συντονισμένα την είδηση στη ρυθμική της 

μορφή (Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2011, σ. 176).    

Δραστηριότητα 19: Καθισμένα την ολομέλεια, τα παιδιά καλούνται να δείξουν τρόπους 

χρήσης μιας εφημερίδας (τη διαβάζουν, τη διπλώνουν, γυρνάνε τα φύλλα της κλπ.). Στη 

συνέχεια τους ζητείται να τη μεταμορφώσουν σε κάτι άλλο, κάνοντας και τον αντίστοιχο ήχο 

(ενδεικτικά, αν τη μεταμορφώσουν σε πουλί που πετάει μπορούν να κάνουν τσίουτσίου, σε 

τιμόνι κάνουν βρουμβρουμκλπ). Κάθε φορά που έχει ένα παιδί μια ιδέα, τα υπόλοιπα την 

επαναλαμβάνουν, με σκοπό τα παιδιά να έρθουν σε επαφή και με τις ιδέες των άλλων 

παιδιών. Ακολουθεί σχολιασμός των ιδεών των παιδιών και των κινητικών-ηχητικών τους 

αναπαραστάσεων (Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2020, σ. 72-73).  

4.5.9 Θέμα: Ζώα σε χειμερία νάρκη. 
 

Δραστηριότητα 20: Μετά τη διδασκαλία των ζώων που πέφτουν σε χειμερία νάρκη το 

χειμώνα, τα παιδιά καλούνται, με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού όπου χρειάζεται, να 

δημιουργήσουν ένα-δύο στίχους για όποιο ζωάκι από αυτά θεωρούν ότι είναι το αγαπημένο 

τους και εμπλουτίζοντάς τους με μια μικρή μελωδία να το παρουσιάσουν στην ολομέλεια. 

Ακολουθεί σχολιασμός από τους υπόλοιπους (Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2021, σ. 93). 
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Δραστηριότητα 21: Τα παιδιά χωρίζονται και εργάζονται σε τέσσερις ομάδες (αρκούδες, 

φίδια, βατράχια, νυχτερίδες). Κάθε ομάδα καλείται να οργανώσει και να αναπαραστήσει 

«μια περιπέτεια» που έζησαν όταν ξύπνησαν τα ζώα από τη χειμερία νάρκη. Τα παιδιά 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους ήχους των ζώων και κινήσεις με το σώμα τους. Κάθε 

αναπαράσταση παρουσιάζεται και σχολιάζεται από την ομάδα (Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 

2021, σ. 117). 

4.5.10 Θέμα: Συναισθήματα. 
 

Δραστηριότητα 22: Την περίοδο της αποκριάς, τα παιδιά καλούνται να μετατρέψουν το 

πρόσωπό τους σε μάσκα που έχει την έκφραση και παράγει τον ήχο ενός συναισθήματος. Η 

εκπαιδευτικός βιντεοσκοπεί το έργο (έκφραση και ήχο) του κάθε παιδιού. Τέλος γίνεται 

προβολή του βίντεο με τις εκφράσεις των συναισθημάτων των παιδιών και σχολιάζεται από 

όλους το έργο κάθε παιδιού (Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2021, σ. 108). 

4.5.11 Θέμα: Σουρεαλισμός. 
 

Δραστηριότητα 23: Την περίοδο της αποκριάς, παρουσιάζεται στην τάξη ο πίνακας Το 

καρναβάλι του αρλεκίνου (Joan Miró, «To Καρναβάλι του Αρλεκίνου» (ελαιογραφία σε 

καμβά, 66×90.5 εκ.). 1924/1925). Έχει προηγηθεί μια συζήτηση σχετικά με τον τίτλο του 

πίνακα, το ζωγράφο, το ρεύμα τέχνης και τα στοιχεία του πίνακα. Αφού τα παιδιά είναι 

εξοικειωμένα λοιπόν με τον πίνακα, χωρίζεται ο πίνακας σε τέσσερα μέρη και τίθεται η 

ερώτηση «Τι είδους ήχοι θα ακούγονταν από αυτό το μέρος του πίνακα;» Τα παιδιά για τις 

ηχητικές τους υποδείξεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη φωνή τους, ηχηρές κινήσεις και 

μουσικά όργανα. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται και για τα τέσσερα μέρη του πίνακα και 

ηχογραφείται. Η ηχογράφηση τέλος αποτελεί τη μουσική επένδυση του πίνακα και 

σχολιάζεται από την ολομέλεια (Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2021, σ. 124-125). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Αποτελέσματα 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση και η ανάλυση των αποτελεσμάτων που 

προέκυψαν με τη συλλογή των δεδομένων από τις κλείδες παρατήρησης, για κάθε μία 

δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε. Πρώτα γίνεται καταγραφή των δεδομένων ως προς 

τα τρία ερευνητικά ερωτήματα, αναφέρονται ενδεικτικά κάποια παραδείγματα και έπειτα 

ακολουθούν πίνακες που παρουσιάζουν αυτά τα δεδομένα σε ποσοστά. Το σύνολο του 

δείγματος σε κάθε δραστηριότητα αποτελεί το σύνολο των παιδιών που παρευρισκόταν στο 

σχολείο τη μέρα της παρέμβασης. Ακολουθούν ενδεικτικές καταγραφές, από το δομημένο 

ημερολόγιο, με βοηθητικές για την έρευνα παρατηρήσεις. 

Η δραστηριότητα 1 πραγματοποιήθηκε στις 11/01/2022 και συμμετείχαν δέκα 

παιδιά. Ως προς το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, καταμετρήθηκαν 2 παιδιά που είχαν 

καταδηλωτική συμπεριφορά («Δηλαδή ήταν αληθινοί οι ήχοι;») και 9 παιδιά που είχαν 

συμπαραδηλωτική συμπεριφορά («Άκουσα τέτοιους ήχους και ξύπνησα και είδα τον Αη 

Βασίλη. Έκανα μύτες, είχα κρυφτεί πίσω από την πόρτα και τον τρόμαξα και έφυγε 

κατευθείαν», «Όταν κοιμόμουν εγώ δεν άκουσα τον Αη Βασίλη, έκανε έτσι -περπατούσε στις 

μύτες των ποδιών του»). Ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα 8 παιδιά είχαν σωματική 

εμπλοκή (ο Π. σηκώθηκε από τη θέση του (από ενθουσιασμό), όταν ήξερε το όνομα από το 

δώρο της Μ. και το είπε, η Λ. έδειχνε με τα χέρια της τι κάνει το παιχνίδι της και μέχρι που 

πέταξε), 2 παιδιά είχαν νοητική εμπλοκή («Το κόκκινο είναι για κορίτσια», «Το κόκκινο δεν 

είναι για κορίτσια»), 5 παιδιά είχαν κοινωνική εμπλοκή (Π προς τη Λ: «το ξέρω το είχα κι εγώ 

παλιά αυτό», Β για τη Δ «θα πήρε κάτι κοριτσίστικο σίγουρα») και 6 παιδιά είχαν 

συναισθηματική εμπλοκή («Χάρηκα με τα δώρα που είχα ζητήσει και ήρθαν», «Μου άρεσε 

το δώρο, ήταν αυτό που είχα ζητήσει»). Ως προς το τρίτο ερευνητικό ερώτημα 8 παιδιά 

παρουσίασαν κινητική επικοινωνία (Η Φ. έδειχνε με τα χέρια της το μέγεθος των δώρων, η 

Λ. έδειξε πώς γυρίζει το ελικόπτερο με τα χέρια της και σηκώθηκε για να δείξει το ύψος που 

πετάει, η Δ. έδειξε με τα χέρια της, πώς πατάς κουμπιά και τραβάς και παίρνεις στο παιχνίδι 

της), 10 παιδιά λεκτική επικοινωνία (μίλησαν και συζήτησαν στην ολομέλεια), 10 παιδιά 

ηχητική επικοινωνία (άκουσαν την ηχογράφηση των ήχων από το κινητό) και κανένα οπτική 

επικοινωνία. Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον πίνακα 2. 
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Πίνακας 2.Ποσοστιαία αποτελέσματα εμφάνισης συμπεριφορών από τη δραστηριότητα 1 

Δραστηριότητα 

1 

Κριτήρια ανάλυσης 

δεδομένων 

Παιδιά Ποσοστά % 

1ο ερ. Ερώτημα Καταδηλωτική 

συμπεριφορά 

2 20% 

Συμπαραδηλωτική 

συμπεριφορά 

9 90% 

2ο ερ. Ερώτημα Σωματική εμπλοκή 8 80% 

Νοητική εμπλοκή 2 20% 

Κοινωνική εμπλοκή 5 50% 

Συναισθηματική εμπλοκή 6 60% 

3ο ερ. Ερώτημα Κινητική επικοινωνία 8 80% 

Λεκτική επικοινωνία 10 100% 

Ηχητική επικοινωνία 10 100% 

Οπτική επικοινωνία 0 0% 

Σύνολο  10  

 

 Με βάση τις παρατηρήσεις που καταγράφηκαν στο ημερολόγιο, στη 

συγκεκριμένη δραστηριότητα ως προς το πρώτο ερευνητικό ερώτημα υπάρχουν 

ενδείξεις παιδοκεντρικής και ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας «Αναρωτήθηκαν αν ήταν 

αλήθεια η σκηνή που άκουσαν και συζήτησαν/επιχειρηματολόγησαν και λίγο μεταξύ 

τους». Ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα καταγράφηκαν παρατηρήσεις που 

αφορούν στη σωματική εμπλοκή των παιδιών, όπως «Η σωματική εμπλοκή των παιδιών 

παρατηρείται όταν έδειχναν με κινήσεις τα δώρα τους, πως γυρνάνε και πόσο μεγάλα 

είναι, αλλά και όταν από τον ενθουσιασμό τους σηκώνονται όρθια όταν είναι η σειρά 

τους να μιλήσουν». Επιπλέον καταγράφηκαν παρατηρήσεις που αφορούν στην 

κοινωνική εμπλοκή των παιδιών όπως «Σχολίαζαν και μιλούσαν με τους συμμαθητές 

τους και τους έκαναν ερωτήσεις για τα δώρα τους». Τέλος ως προς το δεύτερο 

ερευνητικό ερώτημα καταγράφηκαν παρατηρήσεις που αφορούν στη συναισθηματική 

εμπλοκή των παιδιών όπως «Ενθουσιάστηκαν όταν ανακάλυψαν ότι ο Αη Βασίλης ήταν 

στο σαλόνι μου, κάτι που παραπέμπει στη συναισθηματική εμπλοκή που εκφράστηκε 

από όλους σχεδόν». Ως προς το τρίτο ερευνητικό ερώτημα καταγράφηκαν παρατηρήσεις 

που αφορούν στην ηχητική επικοινωνία των παιδιών, όπως «Άκουγαν προσεκτικά τους 
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ήχους από την ηχογράφηση του κινητού μου, αλλά «πετάγονταν» και από βιασύνη 

έλεγαν τις ιδέες τους πριν τελειώσει η ηχογράφηση. Παρατηρήθηκε μεγάλο ενδιαφέρον 

κατά την ακρόαση των ήχων και ιδιαίτερη διάθεση να βρουν τη λύση του προβλήματος 

που τους έθεσα: «Τι ήχοι άραγε ήταν αυτοί που ακούστηκαν από το κινητό μου, που το 

είχα ξεχάσει στο σαλόνι, την παραμονή των Χριστουγέννων;». Ορισμένες παρατηρήσεις 

που καταγράφηκαν στο δομημένο ημερολόγιο στην παράγραφο «Κάτι άλλο» αφορούν 

στη γενική εντύπωση που μου έμεινε μετά το πέρας της δραστηριότητας, ως προς την 

εμπλοκή των παιδιών, την παιδοκεντρική μέθοδο που προσεγγίστηκε και τον τρόπο που 

βίωσαν τα παιδιά την πρώτη δραστηριότητα, όπως «Υπήρχε εμφανής προθυμία από τα 

πιο πολλά παιδιά για να μοιραστούν με τους συμμαθητές τους τα δώρα τους. 

Παρατηρήθηκε δυσκολία ως προς την περιγραφή της δικής τους σκηνής. Στην τάξη 

υπήρχε γενικά ευχάριστη ατμόσφαιρα και τα παιδιά ένιωσαν ότι κάναμε συζήτηση παρά 

μάθημα. Ένιωσαν στην αρχή σαν ντεντέκτιβ που προσπαθούν να λύσουν το γρίφο». 

 Η δραστηριότητα 2 πραγματοποιήθηκε στις 11/01/2022 και συμμετείχαν 

σε αυτήν δέκα παιδιά. Ως προς το πρώτο ερευνητικό ερώτημα δεν καταμετρήθηκε 

κανένα παιδί με καταδηλωτική συμπεριφορά ενώ καταγράφηκαν 9 παιδιά που είχαν 

συμπαραδηλωτική συμπεριφορά («Η Κυριακή είναι η λυπημένη μέρα, οι χαρούμενες 

είναι η Τρίτη και η Πέμπτη, επειδή τρώγανε πολλά καλά φαγητά», «Η Κυριακή είναι 

λυπημένη γιατί είναι κλειστά τα σχολεία. Το Σάββατο είναι χαρούμενη μέρα γιατί 

κοιμάμαι», «Είναι όλες οι μέρες και παίζουν στο λούνα παρκ. Η Δευτέρα είναι λυπημένη 

γιατί η Πέμπτη μπορεί να χτυπήσει την Κυριακή. Το Σάββατο είναι χαρούμενο επειδή δεν 

έπεσε από το μονόζυγο. Η Παρασκευή περιμένει το Σάββατο να παίξουν»). Ως προς το 

δεύτερο ερευνητικό ερώτημα καταγράφηκαν 10 παιδιά που είχαν σωματική εμπλοκή 

(Χόρευε στο ρυθμό της μουσικής, Χειροκρότησε), 2 παιδιά με νοητική εμπλοκή, 7 παιδιά 

με κοινωνική εμπλοκή (χόρευαν ζευγαράκι, συζήτηση με τους συμμαθητές στη 

ζωγραφική για τις μέρες) και 8 παιδιά που είχαν συναισθηματική εμπλοκή («Μου φάνηκε 

ωραίο το βίντεο, ένιωσα χαρούμενα», «Ένιωσα χαρούμενος όταν έβλεπα το βίντεο. 

Σκέφτηκα ότι όλα τα παιδάκια έκαναν μια ωραία ζωγραφιά», «Το δικό μου ήταν πάρα 

πολύ ωραίο. Ήμουν χαρούμενος όταν το έβλεπα»).  
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Εικόνα 1.Οι μέρες της εβδομάδας όπως τις φαντάζονται τα παιδιά. 

 

Ως προς το τρίτο ερευνητικό ερώτημα καταγράφηκαν 10 παιδιά που παρουσίασαν 

κινητική επικοινωνία (Χόρευε στο ρυθμό της μουσικής και χειροκρότησε), 10 παιδιά 

παρουσίασαν λεκτική επικοινωνία (Σχολιασμός ζωγραφιάς και βίντεο. Συνομιλία με 

συμμαθητές), 10 παιδιά που παρουσίασαν ηχητική επικοινωνία (ακρόαση του 

τραγουδιού)και 10 παιδιά παρουσίασαν οπτική επικοινωνία (ενεργή παρακολούθηση 

του βίντεο). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον πίνακα 3. 
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Πίνακας 3.Ποσοστιαία αποτελέσματα εμφάνισης συμπεριφορών από τη δραστηριότητα 2 

Δραστηριότητα 

2 

 

Κριτήρια ανάλυσης 

δεδομένων 

Παιδιά Ποσοστά % 

1ο ερ. Ερώτημα Καταδηλωτική συμπεριφορά 0 0% 

Συμπαραδηλωτική 

συμπεριφορά 

9 90% 

2ο ερ. Ερώτημα Σωματική εμπλοκή 10 100% 

Νοητική εμπλοκή 2 20% 

Κοινωνική εμπλοκή 7 70% 

Συναισθηματική εμπλοκή 8 80% 

3ο ερ. Ερώτημα Κινητική επικοινωνία 10 100% 

Λεκτική επικοινωνία 10 100% 

Ηχητική επικοινωνία 10 100% 

Οπτική επικοινωνία 10 100% 

Σύνολο  10  

 

 Κάποιες παρατηρήσεις που καταγράφηκαν στο ημερολόγιο, στη 

συγκεκριμένη δραστηριότητα ως προς το πρώτο ερευνητικό ερώτημα αφορούν στη 

φαντασία των παιδιών «κάθε παιδί σκέφτηκε και φαντάστηκε τις μέρες της βδομάδας 

διαφορετικά», την πρωτοτυπία, τη μοναδικότητα και τα διαφορετικά αποτελέσματα των 

παιδιών, «Οι πιο πολλές ζωγραφιές των παιδιών είναι πρωτότυπες και μοναδικές. Τα πιο 

πολλά παιδιά ζωγράφισαν τις ημέρες προσωποποιημένες, σαν παιδιά ή ανθρώπους». Ως 

προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα καταγράφηκαν παρατηρήσεις που αφορούν στη 

σωματική εμπλοκή των παιδιών «Ενώ δεν τους δόθηκε οδηγία να χορέψουν, με ρώτησε ο Δ. 

αν μπορούν να το κάνουν». Επιπλέον ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα 

καταγράφηκαν παρατηρήσεις που αφορούν στην κοινωνική εμπλοκή των παιδιών 

«Αναρωτήθηκαν κατά τη ζωγραφική ο Π., η Δ. και η Φ. «τι έκανε το Σάββατο (στο τραγούδι); 

Είναι αγόρι ή κορίτσι το Σάββατο;». Ακόμη ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα 

καταγράφηκαν παρατηρήσεις που αφορούν στη συναισθηματική εμπλοκή των παιδιών 

«Επικρατεί στη δραστηριότητα η συναισθηματική εμπλοκή, με την έκφραση των 

συναισθημάτων στη ζωγραφική τους και κατά την παρακολούθηση του βίντεο που τους 

άρεσε εμφανώς (χαμόγελα περηφάνιας και χαράς)». Ως προς το τρίτο ερευνητικό ερώτημα 

καταγράφηκαν παρατηρήσεις που αφορούν στην κινητική επικοινωνία των παιδιών με τους 
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το σώμα «Τα παιδιά χόρεψαν και κινήθηκαν στο χώρο κατά την ακρόαση του τραγουδιού, 

έτσι εκφράστηκαν τόσο κινητικά όσο και ηχητικά στο πρώτο μέρος της δραστηριότητας. Στο 

τέλος του βίντεο ένιωσαν την ανάγκη να χειροκροτήσουν». Ως προς το τρίτο ερευνητικό 

ερώτημα καταγράφηκαν παρατηρήσεις που αφορούν στην ηχητική επικοινωνία των παιδιών 

«Τα παιδιά όμως φαίνεται συχνά ότι συνδέουν την ηχητική επικοινωνία με την κινητική. Δεν 

χωρίζει εύκολα αυτή η μουσικοκινητική!». Τέλος ως προς το τρίτο ερευνητικό ερώτημα 

καταγράφηκαν παρατηρήσεις που αφορούν στην οπτική επικοινωνία των παιδιών 

«Ζωγράφισαν τις μέρες με πολλά χρώματα και φατσούλες με διαφορετικά συναισθήματα και 

τις οπτικοποίησαν όπως τις φαντάστηκαν. Η επικοινωνία στη δραστηριότητα αυτή 

παρατηρείται ότι είναι πολυτροπική». Καταγραφές από την τέταρτη παράγραφο με τίτλο 

«Κάτι άλλο» είναι ενδείξεις της συναισθηματικής εμπλοκής των παιδιών και της 

πολυτροπικής επικοινωνίας «Τους άρεσε το τραγούδι, ήθελαν να το ακούσουν δεύτερη 

φορά. Ενθουσιάστηκαν με το βίντεο. Φαινόταν στα πρόσωπά τους που φωτίστηκαν, ότι δεν 

το περίμεναν και ένιωθαν περήφανα μόλις έβλεπαν τη δική τους ζωγραφιά. 

Παρακολουθούσαν το βίντεο με προσοχή και ενδιαφέρον. Αλλά δυσκολεύτηκαν να 

μοιραστούν τα συναισθήματά τους. Περιορίστηκαν στο να το αξιολογούν και να το 

σχολιάζουν». 

 Η δραστηριότητα 3 πραγματοποιήθηκε στις 11/01/2022 και συμμετείχαν 

δέκα παιδιά. Ως προς το πρώτο ερευνητικό ερώτημα δεν καταμετρήθηκε κάποια 

καταδηλωτική συμπεριφορά από τα παιδιά και καταμετρήθηκαν 9 παιδιά να έχουν 

συμπαραδηλωτική συμπεριφορά («Μου θύμισε τη νύχτα. Μου άρεσαν οι κουκουβάγιες», 

«Μου ήρθε να κοιμηθώ τη νύχτα», «Αστείες μου φάνηκαν οι ηχογραφήσεις. Στη νύχτα 

ένιωσα χαρούμενα»). Ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα καταμετρήθηκαν 10 παιδιά 

που είχαν σωματική εμπλοκή (Ξάπλωσε -όπως κοιμόμαστε τη νύχτα, έκανε παλαμάκια και 

κούνημα τα χέρια σαν πουλί, κουνούσε τα χέρια όπως κάνουμε την κουκουβάγια), 2 παιδιά 

με νοητική εμπλοκή («οι κουκουβάγιες ακούγονται τη νύχτα», «τα πουλάκια ακούγονται τη 

μέρα»), 2 παιδιά που είχαν κοινωνική εμπλοκή (ο Δ. προς τους συμμαθητές του 

«Χωριστήκαμε σε δύο ομάδες», ο Β. προς τους συμμαθητές του «Ελάτε όλοι πιο κοντά») και 

9 παιδιά που είχαν συναισθηματική εμπλοκή («Μου άρεσε η μέρα πιο πολύ, ένιωσα καλά», 

γέλασε με την ηχογράφηση, «Ένιωσα ωραία και χαρούμενα. Μου θύμισε τη νύχτα»). Ως προς 

το τρίτο ερευνητικό ερώτημα έγινε καταμέτρηση 10 παιδιών που παρουσίασαν κινητική 

επικοινωνία (Κουνούσε χέρια όπως κάνουμε την κουκουβάγια, κουνούσε τα χέρια της σαν 

πουλί, έκανε παλαμάκια και περπατούσε, Ξάπλωσε -όπως κοιμόμαστε τη νύχτα), 8 παιδιών 

που παρουσίασαν λεκτική επικοινωνία (Συζήτηση στην ολομέλεια), 10 παιδιών που 
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παρουσίασαν ηχητική επικοινωνία (παραγωγή ήχων όπως πουλί, κουκουβάγια, τριζόνια) ενώ 

δεν καταμετρήθηκε καθόλου οπτική επικοινωνία. Τα παραπάνω αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στον πίνακα 4. 

 

Πίνακας 4.Ποσοστιαία αποτελέσματα εμφάνισης συμπεριφορών από τη δραστηριότητα 3 

Δραστηριότητα 

3 

 

Κριτήρια ανάλυσης 

δεδομένων 

Παιδιά Ποσοστά % 

1ο ερ. Ερώτημα Καταδηλωτική 

συμπεριφορά 

0 0% 

Συμπαραδηλωτική 

συμπεριφορά 

10 100% 

2ο ερ. Ερώτημα Σωματική εμπλοκή 10 100% 

Νοητική εμπλοκή 2 20% 

Κοινωνική εμπλοκή 2 20% 

Συναισθηματική εμπλοκή 9 90% 

3ο ερ. Ερώτημα Κινητική επικοινωνία 10 100% 

Λεκτική επικοινωνία 8 80% 

Ηχητική επικοινωνία 10 100% 

Οπτική επικοινωνία 0 0% 

Σύνολο  10  

 

 Επιπλέον ευρήματα όπως προέκυψαν από το δομημένο ημερολόγιο που 

τηρήθηκε μετά από τη δραστηριότητα 3 ως προς το πρώτο ερευνητικό ερώτημα αφορούν 

στη φαντασία των παιδιών, όπως «Η συμπεριφορά των παιδιών είναι σε γενικές γραμμές 

συμπαραδηλωτική, αφού φαντάστηκαν τι ακούγεται τη μέρα και τι ακούγεται τι νύχτα, τι 

κάνουν οι άνθρωποι αλλά και οι ίδιοι τους». Επίσης εξηγείται η έλλειψη  καταδηλωτικής 

συμπεριφοράς στο ότι «Δυσκολεύτηκαν να περιγράψουν  τα ακούσματα και τι τους θύμισε 

το καθένα ή πώς τους φάνηκε. Δεν φαίνονται πρόθυμοι να απαντήσουν σε ερωτήσεις που 

τους κάνω». Ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα καταγράφηκαν παρατηρήσεις που 

αφορούν στη σωματική εμπλοκή των παιδιών «Τα παιδιά κάθισαν στο χαλάκι σε δύο ομάδες 

και έκαναν μικρές κινήσεις με τα χέρια τους και με το σώμα τους όσο παρήγαγαν ήχους 

(παλαμάκια, περπατήματα, ξάπλωμα, ήχοι από το στόμα, κινήσεις όπως των ζώων). Η 
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σωματική εμπλοκή ήταν αρκετά εμφανής, γενικά τα παιδιά ήταν σε μια κίνηση». Επίσης ως 

προς το τρίτο ερευνητικό ερώτημα καταγράφηκαν παρατηρήσεις που αφορούν στην ηχητική 

επικοινωνία των παιδιών «Παρατηρήθηκε ηχητική επικοινωνία σε μεγάλο βαθμό. Ήχοι ζώων, 

ανθρώπων αλλά και η ησυχία ήταν μέρος της ηχογράφησης και της ακρόασης που 

πραγματοποιήθηκε». Γενικές  παρατηρήσεις από την τέταρτη παράγραφο του ημερολογίου 

περιλαμβάνουν ενδείξεις συναισθηματικής εμπλοκής: «Κατά την ακρόαση τους άρεσε να 

ακούν αυτά που παρήγαγαν και τους φάνηκαν αστεία, ίσως ζωντανά και ενεργητικά της 

μέρας, και ήσυχα της νύχτας. Τους φάνηκε ενδιαφέρουσα η δραστηριότητα και διαφορετική 

από αυτά που έχουν συνηθίσει». 

 Η δραστηριότητα 4 πραγματοποιήθηκε στις 12/01/2022 και συμμετείχαν 

σε αυτήν 11 παιδιά. Ως προς το πρώτο ερευνητικό ερώτημα δεν καταμετρήθηκε κανένα 

παιδί που να παρουσίασε καταδηλωτική συμπεριφορά ενώ καταμετρήθηκαν7 παιδιά 

που παρουσίασαν συμπαραδηλωτική συμπεριφορά («Την αστραπή την έκανα έτσι, γιατί 

στο Λατζιμά στον παππού μου είδα αστραπή και έκανε έτσι», «Έκανα το ποταμάκι που 

πάγωσε έτσι και έτσι. Μου φάνηκε χειμωνιάτικο», «Το μπουμ ήταν αστραπή, από τον 

ουρανό και τη βροχή»). Ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα καταμετρήθηκαν 11 

παιδιά που είχαν σωματική εμπλοκή στη δραστηριότητα (Μικρές σωματικές κινήσεις και 

έντονη σωματική εμπλοκή), 3 παιδιά που είχαν νοητική εμπλοκή («Το χειμώνα βρέχει και 

όταν έχει βροχή κάνει μπαμ όλη την ώρα, όλο το βράδυ», «Το νερό πέφτει στο χιόνι που 

είναι παγωμένο και μετά παγώνει, βγαίνει ο πάγος και σπάει, και πάει ο πάγος μέσα στο 

ποτάμι και μετά ψαρεύουμε»), 2 παιδιά που είχαν κοινωνική εμπλοκή (συχνά 

κρατιόντουσαν και αγκαλιάζονταν κατά την κινητική έκφραση) και 6 παιδιά είχαν 

συναισθηματική εμπλοκή («Μου φάνηκε ωραία, οι κινήσεις και οι ήχοι. Και αυτό που 

άκουσα μου άρεσε», «Καλό μου φάνηκε. Οι κινήσεις που έκανα μου άρεσαν»).Ως προς 

το τρίτο ερευνητικό ερώτημα 11 παιδιά παρουσίασαν κινητική επικοινωνία 

(Αγκάλιασμα/τρίψιμο/κούνημα/σήκωμα χεριών, χοροπήδημα, τρίψιμο ποδιών, 

ανατριχίλα, τρέμουλο), 7 παιδιά παρουσίασαν λεκτική επικοινωνία (συζήτησαν στην 

ολομέλεια, ο Β. επανέλαβε από την αφήγηση «Ήρθε η άνοιξη!»), 11 παιδιά παρουσίασαν 

ηχητική επικοινωνία (παραγωγή ήχων όπως το πουλί, τον αέρα, το κρύο, το σπάσιμο των 

πάγων) και κανένα δεν παρουσίασε οπτική επικοινωνία. Τα αποτελέσματα αυτά 

παρουσιάζονται παρακάτω στον πίνακα 5. 

 



78 
 

 

Πίνακας 5.Ποσοστιαία αποτελέσματα εμφάνισης συμπεριφορών από τη δραστηριότητα 4 

Δραστηριότητα 

4 

 

Κριτήρια ανάλυσης 

δεδομένων 

Παιδιά Ποσοστά % 

1ο ερ. Ερώτημα Καταδηλωτική 

συμπεριφορά 

0 0% 

Συμπαραδηλωτική 

συμπεριφορά 

7 63,6% 

2ο ερ. Ερώτημα Σωματική εμπλοκή 11 100% 

Νοητική εμπλοκή 3 27,3% 

Κοινωνική εμπλοκή 2 18,2% 

Συναισθηματική εμπλοκή 6 54,5% 

3ο ερ. Ερώτημα Κινητική επικοινωνία 11 100% 

Λεκτική επικοινωνία 7 63,6% 

Ηχητική επικοινωνία 11 100% 

Οπτική επικοινωνία 0 0% 

Σύνολο  11  

 

 Από τις καταγραφές στο ημερολόγιο και ως προς το πρώτο ερευνητικό 

ερώτημα, επισημαίνεται η πρωτοτυπία των κινήσεων και των ήχων που έκαναν τα παιδιά 

«Υπήρχε πρωτοτυπία, που οφείλεται πιθανόν στο γεγονός ότι είχαν κλειστά τα μάτια τους 

και δεν έβλεπαν τις κινήσεις των άλλων». Ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα έγιναν 

παρατηρήσεις που αφορούν στη σωματική εμπλοκή των παιδιών  «Τα παιδιά προσπάθησαν 

να αποδώσουν αυτά που άκουγαν κυρίως κινητικά. Για παράδειγμα, για το δέντρο σήκωναν 

τα χέρια τους ψηλά, ή τα άνοιγαν επάνω, τα κουνούσαν, ή έμεναν ακίνητα όπως είναι τα 

δέντρα». Ως προς το τρίτο ερευνητικό ερώτημα καταγράφηκαν παρατηρήσεις που αφορούν 

στην πολυτροπική επικοινωνία των παιδιών με τους το σώμα  «Τα παιδιά κατάφεραν να 

εκφραστούν πολυτροπικά, με κινήσεις, ηχητικά, ορισμένα μιλούσαν και σχολίαζαν αυτά που 

άκουγαν ή συμπλήρωναν στα λόγια της αφήγησης». Από την τέταρτη παράγραφο του 

ημερολογίου της δραστηριότητας 4 διαφαίνονται ορισμένες δυσκολίες στην έκφρασή τους ή 

στη συμμετοχή τους, όπως «Δυσκολεύονται ακόμα στην προφορική έκφραση των νοημάτων 
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και συναισθημάτων τους». Αυτή πιθανό να είναι η αιτία μη ένδειξης καταδηλωτικής 

συμπεριφοράς από τα παιδιά. 

 Στη δραστηριότητα 5 που πραγματοποιήθηκε στις 12/01/2022 συμμετείχαν 

10 παιδιά. Ως προς το πρώτο ερευνητικό ερώτημα δεν καταμετρήθηκε κανένα παιδί που να 

είχε καταδηλωτική συμπεριφορά και καταμετρήθηκαν 10 παιδιά με συμπαραδηλωτική 

συμπεριφορά («Κάθισα αγκαλίτσα με τον Γ., το είδα το πουλάκι να πετάει το χειμώνα. Θα 

του είχα δώσει τροφή από πουλιά και θα το είχα βάλει στη φωλιά των πουλιών», «Με τα 

χέρια μου απλωμένα έδειξα την αυλή που είναι στρωμένη με χιόνι», «Κάθισα κάτω για να 

δείξω τη ζεστή γωνιά, όπως όταν είμαι στο κρεβατάκι μου»). Ως προς το δεύτερο ερευνητικό 

ερώτημα έγινε καταμέτρηση 10 παιδιών που είχαν σωματική εμπλοκή (Χέρια και κεφάλι 

κάτω και το πόδι στον αέρα, αγκαλιάζει το σώμα της για να ζεσταθεί, κάθεται κάτω λίγο 

κουλουριασμένη, άπλωσε το χέρι του να αγκαλιάσει τον Γ.), δεν έγινε καταμέτρηση 

εμφάνισης νοητικής εμπλοκής από κάποιο παιδί, καταμετρήθηκαν 4 παιδιά είχαν κοινωνική 

εμπλοκή (ήταν αγκαλιά με άλλο παιδί) και 3 παιδιά που είχαν συναισθηματική εμπλοκή («Για 

να μην φοβάται κάποιος τον παίρνω αγκαλιά», γέλασε όταν είδε τη φωτογραφία, «Έκανα με 

το Βασίλη αγκαλιά, που αγαπιόμαστε»). Σε σχέση με το τρίτο ερευνητικό ερώτημα 10 παιδιά 

παρουσίασαν κινητική επικοινωνία (Χέρι στο στόμα φυσάει (βοριάς), στέκεται με τα χέρια 

απλωμένα, αγκάλιασε τη Φ.), 10 παιδιά παρουσίασαν λεκτική επικοινωνία (συζήτησαν και 

σχολίασαν στην ολομέλεια), 10 παιδιά παρουσίασαν ηχητική επικοινωνία (Άκουσε ενεργά το 

μελοποιημένο ποίημα, Βββββββφφφφφφ ήχους βοριά) και 10 παιδιά παρουσίασαν οπτική 

επικοινωνία (Είδαν τη φωτογραφία που τραβήχτηκε). Τα αποτελέσματα αυτά όπως 

περιγράφηκαν παραπάνω παρουσιάζονται στον πίνακα 6. 

 Ορισμένα επιπλέον ευρήματα από το ημερολόγιο αφορούν ενδείξεις για την 

πρωτοτυπία και τη μοναδικότητα των αποτελεσμάτων των παιδιών, «Υπήρχε μεγάλη 

πρωτοτυπία στις ιδέες των παιδιών, βέβαια μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι κάθε παιδί 

αναπαριστούσε άλλο στίχο» και «Οι κινήσεις που αποτέλεσαν τον ζωντανό πίνακα είναι όλες 

διαφορετικές μεταξύ τους». Επίσης ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα καταγράφηκαν 

παρατηρήσεις που αφορούν στην κοινωνική εμπλοκή των παιδιών όπως, «Τέσσερα παιδιά 

είχαν κοινωνική εμπλοκή, καθώς όταν στάθηκαν στο ζωντανό πίνακα αγκάλιασαν τους 

διπλανούς τους». Τέλος ως προς το τρίτο ερευνητικό ερώτημα καταγράφηκαν παρατηρήσεις 

που αφορούν στην ηχητική και οπτική επικοινωνία των παιδιών «ενεπλάκησαν περισσότερο 

ηχητικά με την ακρόαση του μελοποιημένου ποιήματος και λιγότερο οπτικά με την ανάλυση 

της φωτογραφίας που τραβήχτηκε». Οι σημειώσεις από την τέταρτη παράγραφο του 

ημερολόγιου αφορούν στη συζήτηση στο τέλος της δραστηριότητας που σχετίζεται με την 
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αξιολόγησή της και πιθανό σε αυτές οφείλεται η μηδενική παρουσίαση καταδηλωτικής 

συμπεριφοράς, «Στο τέλος κουράστηκαν με τη συζήτηση και υπήρχε δυσκολία στο να 

καθίσουν στην παρεούλα». 

 

Πίνακας 6.Ποσοστιαία αποτελέσματα εμφάνισης συμπεριφορών από τη δραστηριότητα 5 

Δραστηριότητα 5 

 

Κριτήρια ανάλυσης 

δεδομένων 

Παιδιά Ποσοστά % 

1ο ερ. Ερώτημα Καταδηλωτική 

συμπεριφορά 

0 0% 

Συμπαραδηλωτική 

συμπεριφορά 

10 100% 

2ο ερ. Ερώτημα Σωματική εμπλοκή 10 100% 

Νοητική εμπλοκή 0 0% 

Κοινωνική εμπλοκή 4 40% 

Συναισθηματική εμπλοκή 3 30% 

3ο ερ. Ερώτημα Κινητική επικοινωνία 10 100% 

Λεκτική επικοινωνία 10 100% 

Ηχητική επικοινωνία 10 100% 

Οπτική επικοινωνία 10 100% 

Σύνολο  10  

 

 Η δραστηριότητα 6 που πραγματοποιήθηκε στις 12/01/2022 είχε συμμετοχή 

11 παιδιών. Ως προς το πρώτο ερευνητικό ερώτημα δεν καταμετρήθηκαν παιδιά που να είχαν 

καταδηλωτική συμπεριφορά και καταμετρήθηκαν 8 παιδιά που είχαν συμπαραδηλωτική 

συμπεριφορά («Τα γάντια τα φορούσε ένα παιδί και τα είχε χάσει», «Τα βρήκε μια 

κουκουβάγια (τα γάντια) και ήθελε να τα κάνει κρεβατάκια για τα παιδιά της», «Τα βρήκε (τα 

γάντια) μια καμηλοπάρδαλη και ήθελε να τα κάνει μια κουβέρτα για να σκεπαστεί. Ένας 

κροκόδειλος τα πέταξε πάνω στο ταβάνι με κόλλα»). Ως προς το δεύτερο ερευνητικό 

ερώτημα καταμετρήθηκαν 10 παιδιά που είχαν σωματική εμπλοκή (Κάνει ρυθμική κίνηση με 

το σώμα κατά την ακρόαση της τελευταίας εκτέλεσης, χτυπάει παλαμάκια στο ρυθμό του 

τραγουδιού), 1 παιδί που είχε νοητική εμπλοκή («Μα (τώρα) δε μοιάζει με τραγούδι. Τώρα 

ταιριάζει»), 6 παιδιά που είχαν κοινωνική εμπλοκή (Έκανε ζευγάρι στο χορό με άλλο παιδί, 

αγκαλιάστηκε με τη Μ. στο χορό) και 10 παιδιά που είχαν συναισθηματική εμπλοκή (Γέλασε 
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με την ιδέα της Φ. και κατά τη δημιουργία ποιήματος, «Μου άρεσε περισσότερο αυτή η 

μουσική για το τραγούδι», «Μου φάνηκε πολύ καλή η μουσική που βάλαμε. Νομίζω ήταν πιο 

ωραίο από όλα», «Μου άρεσε αυτό που κάναμε, η πρώτη εκτέλεση»). Ως προς το τρίτο 

ερευνητικό ερώτημα καταμετρήθηκαν 11 παιδιά που παρουσίασαν κινητική επικοινωνία 

(Χτυπάει παλαμάκια στο ρυθμό του τραγουδιού, κάνει ρυθμική κίνηση με το σώμα κατά την 

ακρόαση της τελευταίας εκτέλεσης), 9 παιδιά που παρουσίασαν λεκτική επικοινωνία 

(Δημιουργία περιπέτειας, συζήτηση στην ολομέλεια), 11 παιδιά που παρουσίασαν ηχητική 

επικοινωνία (Δημιουργία και ακρόαση μελοποιημένου ποιήματος) και κανένα δεν 

παρουσίασε οπτική επικοινωνία. Αυτά τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 7. 

 

Πίνακας 7.Ποσοστιαία αποτελέσματα εμφάνισης συμπεριφορών από τη δραστηριότητα 6 

Δραστηριότητα 

6 

 

Κριτήρια ανάλυσης 

δεδομένων 

Παιδιά Ποσοστά % 

1ο ερ. Ερώτημα Καταδηλωτική 

συμπεριφορά 

0 0% 

Συμπαραδηλωτική 

συμπεριφορά 

8 72,7% 

2ο ερ. Ερώτημα Σωματική εμπλοκή 10 90,9% 

Νοητική εμπλοκή 6 54,5% 

Κοινωνική εμπλοκή 1 9,1% 

Συναισθηματική εμπλοκή 10 90,9% 

3ο ερ. Ερώτημα Κινητική επικοινωνία 11 100% 

Λεκτική επικοινωνία 9 81,8% 

Ηχητική επικοινωνία 11 100% 

Οπτική επικοινωνία 0 0% 

Σύνολο  11  

 

 Επιπλέον οι καταγραφές στο ημερολόγιο της ερευνήτριας έδειξαν την 

παραγωγή πρωτότυπων ιδεών και τη χρήση της φαντασίας των παιδιών «Τα παιδιά είχαν 

πρωτότυπες ιδέες για την περιπέτεια που έζησαν δύο γάντια. Με τη σειρά συμπλήρωναν την 

ιστορία που ξεκίνησε και φαντάζονταν τι έπαθαν τα δύο γάντια» αλλά και δείγματα 

παιδοκεντρικής και ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, όπως «Όταν τους ζητήθηκε να το 
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μελοποιήσουν ειπώθηκαν τρεις ιδέες», «Στο τέλος συζήτησαν και αποφάσισαν ποια 

εκτέλεση τους άρεσε πιο πολύ». Ακόμη ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα 

καταγράφηκαν παρατηρήσεις που αφορούν στη συναισθηματική εμπλοκή των παιδιών «Η 

εμπλοκή που παρατηρήθηκε περισσότερο από τα παιδιά είναι η συναισθηματική. Οι ιδέες 

που ανέφεραν στην ολομέλεια ήταν ιδέες για το πώς ήθελαν να εξελιχθεί η περιπέτεια που 

έζησαν τα δύο γάντια. Όλες αυτές οι ιδέες δείχνουν ενσυναίσθηση, αφού με τον έναν ή τον 

άλλο τρόπο τα ζώα τα χρησιμοποιούν για να προστατευτούν από το κρύο». Επιπλέον ως προς 

το τρίτο ερευνητικό ερώτημα καταγράφηκαν παρατηρήσεις που αφορούν στην λεκτική 

επικοινωνία των παιδιών «Στην αρχή τα παιδιά περιορίστηκαν σε λεκτική επικοινωνία, αφού 

κατά την ανάπτυξη των ιδεών τους χρησιμοποίησαν μόνο το λόγο. Στη συνέχεια συζήτησαν 

μεταξύ τους ως προς τις μουσικές επιλογές που πρότειναν τρία παιδιά και αποφασίστηκε να 

κάνουν πράξη τις δύο από αυτές». Οι τελευταίες σημειώσεις της τέταρτης παραγράφου του 

ημερολογίου αφορούν σε δυσκολίες που παρατηρήθηκαν «Διάλεξαν ποια εκδοχή προτιμάνε 

και χρησιμοποίησαν λίγα επίθετα. Προσπάθησα να εκμαιεύσω κι άλλους σχολιασμούς αλλά 

δεν ήταν εύκολο να περιγράψουν και να αξιολογήσουν τα παιδιά τη δουλειά τους» και είναι 

ένδειξη για την απουσία καταδηλωτικής συμπεριφοράς. 

 Η δραστηριότητα 7 πραγματοποιήθηκε στις 13/01/2022 και συμμετείχαν 13 

παιδιά. Ως προς το πρώτο ερευνητικό ερώτημα δεν εμφανίστηκε κάποιο παιδί με 

καταδηλωτική συμπεριφορά ενώ καταμετρήθηκαν 12 παιδιά που είχαν συμπαραδηλωτική 

συμπεριφορά («Διαλέγω τη δεύτερη μουσική γιατί μου φάνηκε ωραία, ταίριαξε με τα λόγια 

απ’ το ποίημα γιατί ήταν ωραία», «Διαλέγω τη λυπητερή μουσική, τη δεύτερη, επειδή μου 

άρεσε και μου ταίριαξε με το ποίημα», «Δεν ξέρω ποια μουσική να διαλέξω, μου φάνηκε 

καλό το ποίημα. Τα λόγια μου φάνηκαν και χαρούμενα και στενάχωρα. Και οι μουσικές μου 

φάνηκαν ωραίες και οι δύο και δεν ξέρω ποια να διαλέξω έτσι. Την πρώτη μουσική θα την 

έλεγα χαρούμενη και με πολύ χαρούμενους ήχους, τη δεύτερη δεν ξέρω. Το ποίημα ήταν και 

χαρούμενο και στεναχωρημένο»). Ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα καταμετρήθηκαν 

8 παιδιά που είχαν σωματική εμπλοκή (Ήταν πολύ εκφραστική με το σώμα της όταν 

απευθυνόταν στην ομάδα, κουνούσε το σώμα του ρυθμικά, χόρευε από τη θέση του και μετά 

σηκώθηκε όρθιος για να χορέψει, χόρευε από τη θέση της), 5 παιδιά είχαν νοητική εμπλοκή 

(«Ήταν το ίδιο ποίημα», δεν μπορούσε να αποφασίσει ποια μουσική να επιλέξει), 2 παιδιά 

είχαν κοινωνική εμπλοκή («Μπορούμε να χορεύουμε;», χόρευε με άλλο παιδί) και 8 παιδιά 

είχαν συναισθηματική εμπλοκή («Μου άρεσε η λυπητερή μουσική, η δεύτερη», «είναι και 

χαρούμενο και λυπημένο», «Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ»). Ως προς το τρίτο ερευνητικό 

ερώτημα, καταμετρήθηκαν 5 παιδιά που παρουσίασαν κινητική επικοινωνία («Μπορούμε να 
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χορέψουμε;», «Ξέρω καλά να χορεύω», όταν μιλούσε κουνούσε έντονα τα χέρια και το 

κεφάλι της, γούρλωσε τα μάτια της σα να βρισκόταν σε απόγνωση,  «Να χορεύουμε;»), 12 

παιδιά που παρουσίασαν λεκτική επικοινωνία (Είπε και αιτιολόγησε την επιλογή του, 

συζήτηση στην ολομέλεια), 13 παιδιά παρουσίασαν ηχητική επικοινωνία (Άκουσαν το 

ποίημα δύο φορές με διαφορετικές μουσικές υποκρούσεις) με σκοπό να επιλέξουν μία από 

τις δύο και κανένα παιδί δεν παρουσίασε οπτική επικοινωνία. Τα αποτελέσματα αυτά 

παρουσιάζονται στον πίνακα 8. 

 

Πίνακας 8.Ποσοστιαία αποτελέσματα εμφάνισης συμπεριφορών από τη δραστηριότητα 7 

Δραστηριότητα 

7 

 

Κριτήρια ανάλυσης 

δεδομένων 

παιδιά Ποσοστά % 

1ο ερ. Ερώτημα Καταδηλωτική 

συμπεριφορά 

0 0% 

Συμπαραδηλωτική 

συμπεριφορά 

12 92,3% 

2ο ερ. Ερώτημα Σωματική εμπλοκή 8 61,5% 

Νοητική εμπλοκή 5 38,5% 

Κοινωνική εμπλοκή 2 15,4% 

Συναισθηματική εμπλοκή 8 61,5% 

3ο ερ. Ερώτημα Κινητική επικοινωνία 5 38,5% 

Λεκτική επικοινωνία 12 92,3% 

Ηχητική επικοινωνία 13 100% 

Οπτική επικοινωνία 0 0% 

Σύνολο  13  

 

 Ορισμένα επιπλέον ευρήματα από το ημερολόγιο, αφορούν στο πρώτο 

ερευνητικό ερώτημα και αφορούν στην καταδηλωτική συμπεριφορά «Παρατηρείται μια 

δυσκολία στο να εκφράσουν τους λόγους που το επιλέγουν. Τα παιδιά δείχνουν μια έλλειψη 

ενδιαφέροντος κατά τη συζήτηση, όταν τους ζητείται η αιτιολόγηση των επιλογών τους». 

Άλλα ευρήματα αφορούν στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα για τη σωματική εμπλοκή των 

παιδιών, συγκεκριμένα «Παρατηρήθηκε μεγάλη σωματική εμπλοκή από τα παιδιά. Στην αρχή 

δύο με ρώτησαν αν μπορούνε να χορεύουν, τους είπα όποιος αισθάνεται ότι θέλει να 
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χορέψει να το κάνει από τη θέση του. Ορισμένα παιδιά κουνιόντουσαν δεξιά αριστερά από 

τη θέση τους, στο ρυθμό της εκάστοτε μουσικής. Τρεις σηκώθηκαν όρθιοι και χόρευαν και 

ένα κοριτσάκι κουνούσε τα χέρια της». Ακόμη ως προς το τρίτο ερευνητικό ερώτημα 

καταγράφηκαν παρατηρήσεις που αφορούν στην λεκτική επικοινωνία των παιδιών 

«Εκφράστηκαν λεκτικά κατά την επιλογή των δύο μουσικών υποκρούσεων, όλα μου 

απάντησαν, ωστόσο τα πιο πολλά παιδιά με λίγα λόγια κατά την αιτιολόγηση». Επιπλέον ως 

προς το τρίτο ερευνητικό ερώτημα οι παρατηρήσεις αφορούν στην ηχητική επικοινωνία των 

παιδιών «Σε όλη τη διάρκεια που ακούγονταν τα μουσικά αποσπάσματα και διάβαζα το 

ποίημα, παρατηρήθηκε ηχητική επικοινωνία από μέρους των παιδιών». Στην τέταρτη 

παράγραφο, οι σημειώσεις πιθανό να είναι είναι ενδείξεις της έλλειψης καταδηλωτικής 

συμπεριφοράς «Παρατηρείται ότι ενώ παρακολουθούν την ανάγνωση του ποιήματος με τις 

μουσικές υποκρούσεις, όταν είναι η ώρα να απαντήσουν στην ερώτηση που έθεσα, δεν έχουν 

υπομονή να περιμένουν τη σειρά τους και αφαιρούνται ή μιλάνε με το διπλανό τους». 

 Η δραστηριότητα 8 πραγματοποιήθηκε στις 13/01/2022 και συμμετείχαν 13 

παιδιά. Ως προς το πρώτο ερευνητικό ερώτημα δεν καταμετρήθηκε κανένα παιδί που να είχε 

καταδηλωτική συμπεριφορά και καταμετρήθηκαν 12 παιδιά που είχαν συμπαραδηλωτική 

συμπεριφορά (Πρωτοτυπία στην παραγωγή ήχων -βλέπει ξυπνητήρι και κάνει ήχο τιτιτιριτιτι, 

φτυαρίζει τστστς). Ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα καταμετρήθηκαν 13 παιδιά που 

είχαν σωματική εμπλοκή (Κινήσεις με το πρόσωπο και το σώμα), 4 παιδιά που είχαν νοητική 

εμπλοκή («Βρίσκεται σε μια χιονόμπαλα», «Τι κάνει εκεί;», «Είναι χιονόμπαλα», «Παιδί είναι. 

Αστέρια»), 5 παιδιά που είχαν κοινωνική εμπλοκή (Συζήτηση με συμμαθητές: «Τι κάνει 

εκεί;», «Είναι μαμά», «Παιδί είναι όχι μαμά»), 8 παιδιά που είχαν συναισθηματική εμπλοκή, 

αφού ομόφωνα απάντησαν ότι τους άρεσε το βίντεο που είδαν με τους ήχους που έκαναν 

(«Μου άρεσε»). Ως προς το τρίτο ερευνητικό ερώτημα έγινε καταμέτρηση με 13 παιδιά να 

παρουσιάζουν κινητική επικοινωνία κατά την παραγωγή ήχων για το βίντεο που 

παρακολούθησαν (Ποικίλες κινήσεις με το πρόσωπο και το σώμα), 8 παιδιά που 

παρουσιάζουν λεκτική επικοινωνία («Που είναι τα πράγματά μου άραγε;», «Α, πίνω τον καφέ 

μου», «Τι κάνει; Τι ψάχνει;», συζήτηση στην ολομέλεια), 13 παιδιά που παρουσιάζουν 

ηχητική επικοινωνία (Παραγωγή ήχων με τη φωνή και το σώμα) και 13 παιδιά που 

παρουσιάζουν οπτική επικοινωνία (Ενεργή παρακολούθηση του βίντεο), με σκοπό να 

παράγουν σχετικούς ήχους με τις εικόνες του βίντεο. Τα αποτελέσματα που περιγράφονται, 

παρουσιάζονται στον πίνακα 9. 
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Πίνακας 9.Ποσοστιαία αποτελέσματα εμφάνισης συμπεριφορών από τη δραστηριότητα 8 

Δραστηριότητα 

8 

 

Κριτήρια ανάλυσης 

δεδομένων 

Παιδιά Ποσοστά % 

1ο ερ. Ερώτημα Καταδηλωτική 

συμπεριφορά 

0 0% 

Συμπαραδηλωτική 

συμπεριφορά 

12 92,3% 

2ο ερ. Ερώτημα Σωματική εμπλοκή 13 100% 

Νοητική εμπλοκή 4 30,8% 

Κοινωνική εμπλοκή 5 38,5% 

Συναισθηματική εμπλοκή 8 61,5% 

3ο ερ. Ερώτημα Κινητική επικοινωνία 13 100% 

Λεκτική επικοινωνία 8 61,5% 

Ηχητική επικοινωνία 13 100% 

Οπτική επικοινωνία 13 100% 

Σύνολο  13  

 

 Τα σχετικά ευρήματα από το ημερολόγιο ως προς το πρώτο ερευνητικό 

ερώτημα σχετίζονται με την πρωτοτυπία και τη διαφορετικότητα των αποτελεσμάτων 

αυτών που παρήγαγαν τα παιδιά «Τα παιδιά έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και απέδωσαν 

τους ήχους του βίντεο με διαφορετικές ιδέες. Υπήρχε πρωτοτυπία». Ως προς το δεύτερο 

ερευνητικό ερώτημα σχετίζονται με την κοινωνική εμπλοκή των παιδιών «...δείχνοντας 

κοινωνική εμπλοκή συζήτησαν με τους συμμαθητές τους τι κατάλαβαν ότι έγινε στο 

τέλος, τι ήταν όλο αυτό που έβλεπαν. «Τι είναι αυτό;» «Μαμά» «Παιδί είναι αυτό» 

«Βρίσκονται σε μια χιονόμπαλα» «Είναι χιονόμπαλα» «Χιονόμπαλα!», «Το γεγονός ότι 

παρακολουθούσαν τι ήχους έκαναν οι συμμαθητές τους και τι κινήσεις και τα 

επαναλάμβαναν μετά καταδεικνύει αυτήν την κοινωνική εμπλοκή». Ως προς το τρίτο 

ερευνητικό ερώτημα και σε σχέση με την κινητική επικοινωνία των παιδιών οι 

παρατηρήσεις είναι ότι «Υπήρχε και έντονη κινητικότητα, δεν κρατιόντουσαν στη θέση 

τους, πηδούσαν πάνω συχνά» και σε σχέση με την οπτική επικοινωνία των παιδιών 

«Έβλεπαν προσεκτικά το βίντεο και έκαναν ήχους, μετά άκουσαν την ηχογράφησή τους 

ταυτόχρονα με το βίντεο». Τέλος από την τελευταία παράγραφο του ημερολογίου για τη 
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δραστηριότητα 8 σημαντικές παρατηρήσεις που δείχνουν τα κίνητρα των παιδιών, τις 

δυσκολίες καταγραφής των δεδομένων και την ευχαρίστηση που έλαβαν «Το γεγονός ότι 

τους είπα ότι θα δούμε ένα βίντεο αλλά που δεν έχει ήχο, τους έδωσε κίνητρο να 

παράγουν αυτοί τους απαραίτητους ήχους. Με τις μάσκες δεν μπορώ να καταλάβω τους 

μικρούς ήχους ποιος τους κάνει. Τους φάνηκε ενδιαφέρουσα η δραστηριότητα, δεν την 

έχουν ξανακάνει. Ορισμένοι ήθελαν να επαναλάβουμε τη δραστηριότητα». 

 Η δραστηριότητα 9 πραγματοποιήθηκε στις 13/01/2022 και συμμετείχαν 

13 παιδιά. Ως προς το πρώτο ερευνητικό ερώτημα δεν καταμετρήθηκε κάποιο παιδί με 

δείγματα καταδηλωτικής συμπεριφοράς και καταμετρήθηκαν 13 παιδιά με δείγματα 

συμπαραδηλωτικής συμπεριφοράς, καθώς είπε το κάθε παιδί μια δική του λέξη 

παράγοντας και έναν δικό του ήχο για αυτήν («Κρύο» μπρμπρμπρ, «Αέρας» φουφουφου, 

«Χειμερία νάρκη» ροχαλητό, «Χιονοπόλεμος» φφφσσσφφφσσσφφφσσς). Ως προς το 

δεύτερο ερευνητικό ερώτημα καταμετρήθηκαν 9 παιδιά που είχαν σωματική εμπλοκή 

(κινήσεις με τα χέρια, το στόμα, το σώμα), 1 παιδί με νοητική εμπλοκή όταν του ζητήθηκε 

να πει μια λέξη για το χειμώνα («Εγώ δεν θυμάμαι τίποτα»), 1 παιδί με κοινωνική 

εμπλοκή («Κι εγώ κάνω έτσι» -τα δόντια όπως ο Κ, όταν κρυώνει) και 10 παιδιά με 

συναισθηματική εμπλοκή («Μου άρεσε πιο πολύ αυτό που έκανα εγώ, γιατί μου αρέσει 

να παίζω με τα χιόνια με τις μπουλντόζες», «Του Β. μου άρεσε περισσότερο, γιατί 

έστρωνε τα χιόνια», «Εμένα μου άρεσε πιο πολύ αυτό της Λ»).Ως προς το τρίτο 

ερευνητικό ερώτημα και όπως παρουσιάζονται και στον πίνακα παρακάτω, 

καταμετρήθηκαν 9 παιδιά που παρουσίασαν κινητική επικοινωνία (Κινήσεις με το σώμα 

ύπνου και ροχαλητού, έκανε με τα χέρια χιονοπόλεμο, έδειχνε με τα χέρια τη μπουλντόζα 

που μαζεύει χιόνι από το δρόμο, έδειχνε με τα χέρια της τις χιονονιφάδες που πέφτουν), 

13 παιδιά που παρουσίασαν λεκτική επικοινωνία (συζήτηση στην ολομέλεια και τις 

λέξεις του χειμώνα που είπε κάθε παιδί), 13 παιδιά που παρουσίασαν ηχητική 

επικοινωνία (Χσχσχσχσχς, μπρμπρμπρ, φουφουφου και επανάληψη των ήχων που 

έκαναν οι συμμαθητές) και κανένα παιδί δεν παρουσίασε οπτική επικοινωνία. Τα 

αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται αμέσως παρακάτω στον πίνακα 10. 
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Πίνακας 10.Ποσοστιαία αποτελέσματα εμφάνισης συμπεριφορών από τη δραστηριότητα 9 

Δραστηριότητα 

9 

 

Κριτήρια ανάλυσης 

δεδομένων 

Παιδιά Ποσοστά % 

1ο ερ. Ερώτημα Καταδηλωτική συμπεριφορά 0 0% 

Συμπαραδηλωτική 

συμπεριφορά 

13 100% 

2ο ερ. Ερώτημα Σωματική εμπλοκή 9 69,2% 

Νοητική εμπλοκή 1 7,7% 

Κοινωνική εμπλοκή 1 7,7% 

Συναισθηματική εμπλοκή 10 76,9% 

3ο ερ. Ερώτημα Κινητική επικοινωνία 9 69,2% 

Λεκτική επικοινωνία 13 100% 

Ηχητική επικοινωνία 13 100% 

Οπτική επικοινωνία 0 0% 

Σύνολο  13  

 

 Οι ενδεικτικές καταγραφές στο ημερολόγιο της ερευνήτριας ως προς το 

πρώτο ερευνητικό ερώτημα αφορούν στην πρωτοτυπία, τη μοναδικότητα και τα διαφορετικά 

αποτελέσματα που παρήγαγαν τα παιδιά  «Τα παιδιά ανέφεραν διαφορετικές και 

πρωτότυπες χειμωνιάτικες λέξεις», «Επίσης έκαναν και πολύ πρωτότυπους ήχους», αλλά και 

κινήσεις  «Ο Γ. είπε τη λέξη χιονοπόλεμο, έφτιαξε μια φανταστική χιονόμπαλα και την πέταξε 

κάνοντας ππφφ». Ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα οι καταγραφές είναι ενδείξεις 

κοινωνικής εμπλοκής «Τα παιδιά είχαν κυρίως κοινωνική εμπλοκή. Το γεγονός ότι 

παρακολουθούσαν τι ήχους έκαναν οι συμμαθητές τους και τι κινήσεις και τα 

επαναλάμβαναν μετά καταδεικνύει αυτήν την κοινωνική εμπλοκή». 

 Η δραστηριότητα 10 πραγματοποιήθηκε στις 14/01/2022 και συμμετείχαν 13 

παιδιά. Ως προς το πρώτο ερευνητικό ερώτημα καταμετρήθηκαν2 παιδιά που είχαν 

καταδηλωτική συμπεριφορά (έδωσαν για τίτλο στο τραγούδι και στη ζωγραφιά τους λέξεις 

που ήταν στους στίχους του τραγουδιού) και καταμετρήθηκαν 12 παιδιά που είχαν 

συμπαραδηλωτική συμπεριφορά («Το χιόνι θα ήταν ο τίτλος. Εγώ ζωγράφισα χρωματιστά 

χιόνια, αυτό μου θύμισε το τραγούδι που ακούσαμε», «Σποράκια, θα το ονόμαζα. Γιατί μου 

αρέσει να τρώω σποράκια. Πάνω στα σπόρια έχουν πέσει χιόνια, και έκανα και έναν 
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χιονάνθρωπο. Το τραγούδι αυτά μου θύμισε»).Ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα 

εμφανίστηκαν7 παιδιά που είχαν σωματική εμπλοκή (κουνιόντουσαν ρυθμικά από τη θέση 

τους κατά την ακρόαση του τραγουδιού), 4 παιδιά που είχαν νοητική εμπλοκή («Δεν μπορώ 

να ζωγραφίσω σπόρια», «Αφού κι εκεί είπε κάστανα (στο τραγούδι)», «Δεν μπορώ να 

ζωγραφίσω τα κρητικά», «Τα έλεγε πολύ γρήγορα και δεν κατάλαβα τι λέει»), 3 παιδιά που 

είχαν κοινωνική εμπλοκή (Κρατιόντουσαν αγκαλιά καθώς κουνιούνται στο ρυθμό του 

τραγουδιού, βοηθούσε τους συμμαθητές του που δεν είχαν αποφασίσει ακόμα τίτλο) και 7 

παιδιά που είχαν συναισθηματική εμπλοκή («Το τραγούδι ήταν το αγαπημένο μου. Ήταν 

όμορφο», «Μου άρεσε πολύ το τραγούδι»). Ως προς το τρίτο ερευνητικό ερώτημα δεν 

καταμετρήθηκε κάποιο παιδί που να παρουσιάσει κινητική επικοινωνία, καταμετρήθηκαν 11 

παιδιά που παρουσίασαν λεκτική επικοινωνία (τιτλοφόρηση του τραγουδιού και συζήτηση/ 

επεξήγηση των ζωγραφιών τους), 13 παιδιά που παρουσίασαν ηχητική επικοινωνία 

(άκουσαν ενεργά το τραγούδι) και 13 παιδιά παρουσίασαν οπτική επικοινωνία (ζωγράφισαν 

πώς νιώσανε ακούγοντας το τραγούδι, παρακολούθησαν τις παρουσιάσεις των έργων των 

συμμαθητών τους).Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον πίνακα 11. 

 

 

Εικόνα 2.Ζωγραφική εμπνευσμένη από το τραγούδι του χειμώνα 
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Πίνακας 11.Ποσοστιαία αποτελέσματα εμφάνισης συμπεριφορών από τη δραστηριότητα 10 

Δραστηριότητα 

10 

 

Κριτήρια ανάλυσης 

δεδομένων 

Παιδιά Ποσοστά % 

1ο ερ. Ερώτημα Καταδηλωτική συμπεριφορά 2 15,4% 

Συμπαραδηλωτική 

συμπεριφορά 

12 92,3% 

2ο ερ. Ερώτημα Σωματική εμπλοκή 7 53,8% 

Νοητική εμπλοκή 4 30,8% 

Κοινωνική εμπλοκή 3 23,1% 

Συναισθηματική εμπλοκή 7 53,8% 

3ο ερ. Ερώτημα Κινητική επικοινωνία 0 0% 

Λεκτική επικοινωνία 11 84,6% 

Ηχητική επικοινωνία 13 100% 

Οπτική επικοινωνία 13 100% 

Σύνολο  13  

 

 Τα ευρήματα από το ημερολόγιο είναι ως προς το πρώτο ερευνητικό 

ερώτημα σχετικά με τη δημιουργικότητα και την πρωτοτυπία «Τα παιδιά σε πολύ μεγάλο 

βαθμό έδωσαν εντελώς διαφορετικούς τίτλους, και αισθητικά αποτελέσματα στις ζωγραφιές 

τους». Επιπλέον υπάρχουν καταγραφές που αφορούν ενδείξεις συμπαραδηλωτικής και 

καταδηλωτικής συμπεριφοράς των παιδιών «Τα πιο πολλά παιδιά ενεπλάκησαν 

συμπαραδηλωτικά, όταν τιτλοφορούσαν το τραγούδι σύμφωνα με αυτά που τους αρέσει, 

και καταδηλωτικά όταν τιτλοφορούσαν το τραγούδι με κάποια λέξη που άκουσαν από τους 

στίχους». Ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα καταγράφηκαν παρατηρήσεις που 

αφορούν στη σωματική εμπλοκή των παιδιών «Όταν άκουγαν το τραγούδι του χειμώνα, 

ορισμένα παιδιά κουνιόντουσαν χορευτικά από τις θέσεις τους, είτε κατά τη διάρκεια όλου 

του τραγουδιού, είτε μόνο σε κάποια σημεία του». Ακόμη ως προς το τρίτο ερευνητικό 

ερώτημα καταγράφηκαν παρατηρήσεις που αφορούν στην λεκτική επικοινωνία των παιδιών 

«Υπήρχε λεκτική επικοινωνία κατά την τιτλοφόρηση του τραγουδιού και κατά το σχολιασμό 

των ζωγραφιών τους». Επίσης ως προς το τρίτο ερευνητικό ερώτημα καταγράφηκαν 

παρατηρήσεις που αφορούν στην ηχητική επικοινωνία των παιδιών «Στη δραστηριότητα τα 

παιδιά επικοινώνησαν κυρίως ηχητικά, ακούγοντας με προσοχή το τραγούδι». Τέλος ως προς 

το τρίτο ερευνητικό ερώτημα καταγράφηκαν παρατηρήσεις που αφορούν στην οπτική 
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επικοινωνία των παιδιών, όπως «Τα παιδιά χρησιμοποίησαν τέλος και την οπτική 

επικοινωνία όταν οπτικοποίησαν στις ζωγραφιές τους τα συναισθήματα που τους έβγαλε το 

τραγούδι». Τέλος είναι ενδιαφέρουσες οι καταγραφές της τελευταίας παραγράφου του 

ημερολογίου «Τους έδωσα την ελευθερία από τις οδηγίες να δώσουν έναν τίτλο σύμφωνα 

με τα συναισθήματα που τους προκαλούνται, οπότε και οι απαντήσεις τους μπορεί να ήταν 

ακόμα και αντίθετες με το θέμα, αλλά φυσικά δεκτές» και «Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα των 

αισθητικών διδασκαλιών ότι για κάθε παιδί σημαίνει κάτι άλλο, κάθε παιδί νιώθει κάτι άλλο, 

ακόμα και όταν το τραγούδι είναι τόσο συμβατό με το χειμώνα και οι εικόνες που δημιουργεί 

είναι χειμωνιάτικες, οι αισθήσεις των παιδιών να ταξιδεύουν μέχρι το καλοκαίρι». 

 Στη δραστηριότητα 11 που πραγματοποιήθηκε στις 14/01/2022συμμετείχαν 

13 παιδιά. Ως προς το πρώτο ερευνητικό ερώτημα καταμετρήθηκαν4 παιδιά που είχαν 

καταδηλωτική συμπεριφορά (κατονόμασαν τους ήχους που άκουγαν) και 11 παιδιά που 

είχαν συμπαραδηλωτική συμπεριφορά («Η αγαπημένη μου εποχή είναι η άνοιξη, γιατί 

ανθίζουν τα λουλούδια», «Το καλοκαίρι είναι η αγαπημένη μου εποχή γιατί μου αρέσει να 

κολυμπάω», «Αγαπημένη μου εποχή είναι το καλοκαίρι, γιατί μου αρέσει το παγωτό, η 

θάλασσα και η άμμος»).  

 

Εικόνα 3.Ζωγραφική των ήχων από τις αγαπημένες εποχές των παιδιών 
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Ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα καταμετρήθηκαν 8 παιδιά που είχαν σωματική 

εμπλοκή (Είχαν σωματική εμπλοκή κατά την ακρόαση των ήχων (το πουλί, τη βροχή, βροντές 

κλπ.), 10 παιδιά που είχαν νοητική εμπλοκή (Αναγνώρισαν του ήχους που άκουσαν και τους 

ονόμαζαν στην ολομέλεια), 4 παιδιά που είχαν κοινωνική εμπλοκή και συζητούσαν και 

αλληλοεπιδρούσαν μεταξύ τους («Γ. τι έκανες;» (στη ζωγραφιά), «Έκανε τικ για να δείχνει τι 

της αρέσει» (για τη Λυδία στη ζωγραφιά της), λέει στο Π.: «τον ήλιο δεν τον ακούμε», 

απαντάει στη Μ.: «τον έκανα επειδή το καλοκαίρι έχει πάντα πολύ ζεστό ήλιο, και το δέντρο 

το έκανα επειδή οι τζίτζικες κάθονται πάντα σε ένα δέντρο») και 5 παιδιά που είχαν 

συναισθηματική εμπλοκή («Οι ήχοι ήταν το καλοκαίρι και θυμάμαι που κάνουμε τους 

τζίτζικες. Έχω ακούσει πολλές φορές τους τζίτζικες, έξω από το σπίτι μου το καλοκαίρι, όταν 

πηγαίνω στη θάλασσα και γυρίζω. Η βροχή μου αρέσει, κρατάω και την ομπρέλα μου», «Οι 

ήχοι της βροχής μου θύμισαν το χειμώνα, που βρέχει, και δεν βγαίνουμε έξω να παίξουμε»). 

Ως προς το τρίτο ερευνητικό ερώτημα καταμετρήθηκαν 4 παιδιά που παρουσίασαν κινητική 

επικοινωνία (Παραστατικός κατά την επεξήγηση της ζωγραφιάς  του, Σηκώθηκε και έδειξε 

τον πελαργό στην μπλούζα μου, Έδειχνε τη βροχή με τα χέρια του), 11 παιδιά παρουσίασαν 

λεκτική επικοινωνία, συμμετέχοντας στη συζήτηση στην ολομέλεια και σχολιάζοντας, 12 

παιδιά παρουσίασαν ηχητική επικοινωνία, άκουσαν ενεργά τα ηχητικά αποσπάσματα και 

έπειτα τα συζήτησαν και ζωγράφισαν γι’ αυτά και 12 παιδιά παρουσίασαν οπτική 

επικοινωνία ζωγραφίζοντας τους ήχους της αγαπημένης τους εποχής και παρακολουθώντας 

την παρουσίαση των έργων των συμμαθητών τους. Αυτά τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 

στον πίνακα 12. 

Τα ευρήματα από τις παρατηρήσεις στο ημερολόγιο ως προς το πρώτο ερευνητικό 

ερώτημα σχετίζονται με τη μικρή πρωτοτυπία που παρατηρήθηκε σε αυτήν τη 

δραστηριότητα «Στις ζωγραφιές τους υπήρχε μικρή πρωτοτυπία, δηλαδή περιορίστηκαν 

στους ήχους που είχαν ήδη ακούσει από το ηχητικό απόσπασμα, λίγοι πρόσθεσαν ήχους που 

δεν ακούστηκαν» και με ενδείξεις της συμπεριφοράς των παιδιών «Ορισμένα παιδιά 

ανταποκρίθηκαν καταδηλωτικά αναφέροντας τι είναι οι ήχοι που ακούγονται. Αναγνώρισαν 

όλους τους ήχους. Λίγα είναι τα παιδιά που ενεπλάκησαν συμπαραδηλωτικά από την αρχή 

και που εξήγησαν με περισσότερα λόγια και με βαθύτερα νοήματα τους ήχους που 

άκουσαν». Ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα καταγράφηκαν παρατηρήσεις που 

αφορούν στη νοητική εμπλοκή των παιδιών «Τα παιδιά είχαν νοητική εμπλοκή όταν άκουγαν 

και αναγνώρισαν τους ήχους, και όταν αντιλήφθηκαν τη σχέση τους με το θέμα» και τη 

συναισθηματική εμπλοκή των παιδιών  «Τέλος απαντάνε συναισθηματικά στην ερώτησή μου 

τι σου θυμίζει αυτή η εποχή δίνοντας προσωπικά νοήματα στα λόγια τους». Ως προς το τρίτο 
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ερευνητικό ερώτημα καταγράφηκαν παρατηρήσεις που αφορούν στην πολυτροπική 

επικοινωνία των παιδιών «Κατά τη ζωγραφική και την παρουσίαση των έργων τους 

οπτικοποίησαν τους ήχους που άκουσαν και σχολίασαν τα έργα τους και των συμμαθητών 

τους, επικοινωνώντας λεκτικά». 

 

Πίνακας 12.Ποσοστιαία αποτελέσματα εμφάνισης συμπεριφορών από τη δραστηριότητα 11 

Δραστηριότητα 

11 

 

Κριτήρια ανάλυσης 

δεδομένων 

παιδιά Ποσοστά % 

1ο ερ. Ερώτημα Καταδηλωτική 

συμπεριφορά 

4 30,8% 

Συμπαραδηλωτική 

συμπεριφορά 

11 84,6% 

2ο ερ. Ερώτημα Σωματική εμπλοκή 8 61,5% 

Νοητική εμπλοκή 10 76,9% 

Κοινωνική εμπλοκή 4 30,8% 

Συναισθηματική εμπλοκή 5 38,5% 

3ο ερ. Ερώτημα Κινητική επικοινωνία 4 30,8% 

Λεκτική επικοινωνία 11 84,6% 

Ηχητική επικοινωνία 12 92,3% 

Οπτική επικοινωνία 12 92,3% 

Σύνολο  13  

   

 Η δραστηριότητα 12πραγματοποιήθηκε στις 14/01/2022 και συμμετείχαν 13 

παιδιά. Ως προς το πρώτο ερευνητικό ερώτημα δεν καταμετρήθηκε κανένα παιδί που να είχε 

καταδηλωτική συμπεριφορά και καταμετρήθηκαν 13 παιδιά που είχαν συμπαραδηλωτική 

συμπεριφορά («Διάλεξα την μέλισσα γιατί μου αρέσει και μας δίνει μέλι», «Διάλεξα το ψάρι 

γιατί μου αρέσει να ταΐζω τα ψάρια με το ψωμί», «Διάλεξα το ψάρι γιατί μου άρεσε να βλέπω 

ψάρια στο βυθό με κάτι ειδικά γυαλιά που έχω»,  έδωσε τίτλο για την ηχογράφηση «Οι ήχοι 

που ακούμε τις τέσσερις εποχές»). Ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα καταμετρήθηκαν 

7 παιδιά που είχαν σωματική εμπλοκή (Κουνούσε τα χέρια του σαν τα αποδημητικά πουλιά, 

Κουνούσε τα χέρια της σαν τη μέλισσα, Κουνούσε τα χέρια και το στόμα του κατά την 

παραγωγή ήχων, Χειροκρότησε όταν άκουσε την ηχογράφηση), 13 παιδιά που είχαν νοητική 
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εμπλοκή (Διάλεξε τη μέλισσα γιατί μας φτιάχνει το μέλι- επανάληψη διδασκόμενου θέματος, 

«Το φθινόπωρο βρέχει», Σωστή επιλογή ήχου από την αντίστοιχη εποχή), 5 παιδιά που είχαν 

κοινωνική εμπλοκή (Κρατιόντουσαν χεράκι χεράκι επειδή ήταν και οι δύο μέλισσες, 

αγκάλιασε τη Λ. και λέγανε τι κάνει ο καθένας),  και 9 παιδιά που είχαν συναισθηματική 

εμπλοκή («Μας φάνηκε φανταστικό», «Μου φάνηκε τέλειο», «Μας φάνηκε ωραία η 

ηχογράφηση»).Ως προς το τρίτο ερευνητικό ερώτημα έγινε καταμέτρηση6παιδιών που 

εμφάνισαν κινητική επικοινωνία (Κουνούσε τα χέρια του σαν τα πουλιά, Έντονη σωματική 

κίνηση σαν τον άνεμο, Κουνούσε έντονα τα χέρια και το πρόσωπό του, Κουνούσε τα χέρια 

της σαν το χιόνι που πέφτει), 8παιδιά που εμφάνισαν λεκτική επικοινωνία (Αιτιολόγησε την 

επιλογή του στην ολομέλεια, Σχολίασε την ηχογράφηση), 13 παιδιά που εμφάνισαν ηχητική 

επικοινωνία (Παρήγαγαν ήχους στην ομάδα και άκουσαν τους ήχους των άλλων ομάδων και 

την ηχογράφηση) και 13 παιδιά που εμφάνισαν οπτική επικοινωνία (Παρακολουθούσαν το 

μαέστρο ενεργά για να παράγουν ήχους όταν ήταν η σειρά της ομάδας τους). Τα 

αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 13. 

 

Πίνακας 13.Ποσοστιαία αποτελέσματα εμφάνισης συμπεριφορών από τη δραστηριότητα 12 

Δραστηριότητα 

12 

 

Κριτήρια ανάλυσης 

δεδομένων 

Παιδιά Ποσοστά % 

1ο ερ. Ερώτημα Καταδηλωτική 

συμπεριφορά 

0 0% 

Συμπαραδηλωτική 

συμπεριφορά 

13 100% 

2ο ερ. Ερώτημα Σωματική εμπλοκή 7 53,8% 

Νοητική εμπλοκή 13 100% 

Κοινωνική εμπλοκή 5 38,5% 

Συναισθηματική εμπλοκή 9 69,2% 

3ο ερ. Ερώτημα Κινητική επικοινωνία 6 46,2% 

Λεκτική επικοινωνία 8 61,5% 

Ηχητική επικοινωνία 13 100% 

Οπτική επικοινωνία 13 100% 

Σύνολο  13  
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 Άλλα σημαντικά ευρήματα από το ημερολόγιο είναι ως προς το πρώτο 

ερευνητικό ερώτημα «Τα παιδιά παρήγαγαν πρωτότυπους ήχους, παρατηρήθηκαν λίγες 

επαναλήψεις αλλά και ακόμα και τα παιδιά που επέλεξαν να κάνουν για παράδειγμα το ψάρι 

από την ομάδα του καλοκαιριού, το έκαναν με διαφορετικό ήχο και διαφορετικές κινήσεις. 

Κατά την επεξήγηση των ήχων που παρήγαγαν υπήρξε διαφοροποίηση και πρωτοτυπία, 

έδωσαν δηλαδή διαφορετικό λόγο που επέλεξαν το συγκεκριμένο ήχο». Ως προς το δεύτερο 

ερευνητικό ερώτημα αφορούν στη νοητική εμπλοκή των παιδιών «Η συμπεριφορά όλων των 

παιδιών ήταν νοητική καθώς οι ήχοι που έκαναν αφορούσαν την εποχή που ανήκαν». Τέλος 

ως προς το τρίτο ερευνητικό ερώτημα σχετικά με την πολυτροπική επικοινωνία «Η 

δραστηριότητα ήταν άκρως πολυτροπική, αλλά κυρίως περιείχε πολύ ηχητική επικοινωνία 

από μέρους των παιδιών». 

 Η δραστηριότητα 13 πραγματοποιήθηκε στις 20/01/2022 και συμμετείχαν 11 

παιδιά. Ως προς το πρώτο ερευνητικό ερώτημα δεν εμφάνισε κανένα παιδί καταδηλωτική 

συμπεριφορά ενώ 11 παιδιά εμφάνισαν συμπαραδηλωτική συμπεριφορά («Αποφάσισα να 

ζωγραφίσω το καλοκαίρι. Έχω κάνει τη θάλασσα, τα κύματα, ένα λουλούδι που βγάζει το 

παιδάκι φωτογραφία, την άμμο, ένα παιδάκι που είναι στεναχωρημένο που θέλει να βγάλει 

κι αυτό φωτογραφία με το λουλούδι, αλλά το παιδάκι το μικρό δεν το αφήνει», «Διάλεξα το 

χιόνι. Όλα αυτά είναι τα παιδιά του χειμώνα», «Διαλέγω το στίχο «Μονάχα τέσσερις εποχές». 

Ζωγράφισα το χιόνι για το χειμώνα, το δέντρο για το φθινόπωρο, το λουλούδι για την άνοιξη 

και ο ήλιος για το καλοκαίρι»). Ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα καταμετρήθηκαν 11 

παιδιά που είχαν σωματική εμπλοκή (Ξάπλωσαν με κλειστά μάτια, κουνιόταν στο ρυθμό), 

7παιδιά που είχαν νοητική εμπλοκή («Το καλοκαίρι έχουν πάντα κουβαδάκια», «Τι να 

ζωγραφίσω; το χιόνι για το χειμώνα, το δέντρο για το φθινόπωρο, το λουλούδι για την άνοιξη 

και ο ήλιος για το καλοκαίρι», «Τι βλέπουμε το καλοκαίρι;», «Ο Δεκέμβρης ο Γενάρης και ο 

Φλεβάρης ο κουτσός, είναι από το χειμώνα»), 6παιδιά που είχαν κοινωνική εμπλοκή 

(Κρατιόταν με τη Φ. κατά την ακρόαση του τραγουδιού, «Μπράβο σας!», Δεν ήξερε τι να 

ζωγραφίσει για τις εποχές και το συζήτησε με τη Μ.) και 5παιδιά που είχαν συναισθηματική 

εμπλοκή («Ζωγράφισα ένα παιδάκι που είναι στεναχωρημένο», «Ωραίο μου φάνηκε το 

εικονόλεξο!», «Εγώ ζωγράφισα μια καρδούλα που να λέει να αγαπάς», «Εμένα μου φάνηκε 

φανταστικό, μου άρεσαν οι ζωγραφιές των παιδιών»).  
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Εικόνα 4.Εικονόλεξο του τραγουδιού «Τέσσερις εποχές» 

 

Ως προς το τρίτο ερευνητικό ερώτημα δεν καταμετρήθηκαν παιδιά που να παρουσίασαν 

κινητική επικοινωνία, καταμετρήθηκαν 11 παιδιά που παρουσίασαν λεκτική επικοινωνία 

(Συζήτηση στην ολομέλεια), 11 παιδιά που παρουσίασαν ηχητική επικοινωνία (Ενεργητική 

ακρόαση του τραγουδιού) και 11 παιδιά που παρουσίασαν οπτική επικοινωνία (Ζωγράφισαν 

ένα στίχο της επιλογής τους και παρατήρησαν το εικονόλεξο που δημιουργήθηκε σιγά σιγά 

από όλες τις ζωγραφιές). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται παρακάτω στον πίνακα 14. 

 Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πρόσθετα αποτελέσματα όπως προέκυψαν 

από το δομημένο ημερολόγιο για το πρώτο ερευνητικό ερώτημα «Επέλεξαν και ζωγράφισαν 

διαφορετικούς στίχους από το τραγούδι. Η απόδοση των στίχων στη ζωγραφική των παιδιών 

είναι προσωπική, μοναδική, πρωτότυπη, με φαντασία και δημιουργική, καθώς εκφράζει τα 

λόγια και τα συναισθήματά τους». 
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Πίνακας 14.Ποσοστιαία αποτελέσματα εμφάνισης συμπεριφορών από τη δραστηριότητα 13 

Δραστηριότητα 

13 

 

Κριτήρια ανάλυσης 

δεδομένων 

Παιδιά Ποσοστά % 

1ο ερ. Ερώτημα Καταδηλωτική 

συμπεριφορά 

0 0% 

Συμπαραδηλωτική 

συμπεριφορά 

11 100% 

2ο ερ. Ερώτημα Σωματική εμπλοκή 11 100% 

Νοητική εμπλοκή 7 63,6% 

Κοινωνική εμπλοκή 6 54,5% 

Συναισθηματική εμπλοκή 5 45,5% 

3ο ερ. Ερώτημα Κινητική επικοινωνία 0 0% 

Λεκτική επικοινωνία 11 100% 

Ηχητική επικοινωνία 11 100% 

Οπτική επικοινωνία 11 100% 

Σύνολο  11  

 

 Ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα τα αποτελέσματα αφορούν στη 

σωματική εμπλοκή των παιδιών «Τα παιδιά είχαν έντονη σωματική εμπλοκή κατά την 

ακρόαση του τραγουδιού, δηλαδή κουνούσαν τα πόδια ή τα χέρια τους στο ρυθμό, από το 

σημείο που ξάπλωναν» και τη νοητική εμπλοκή τους «Η νοητική εμπλοκή παρατηρείται όταν 

τα παιδιά ζωγραφίζουν αυτολεξεί τους στίχους», «Επίσης νοητική εμπλοκή παρατηρήθηκε 

από τον  Κ. και τη Μ. που με ρώτησαν «πώς να ζωγραφίσω τις εποχές;». Ως προς το τρίτο 

ερευνητικό ερώτημα τα αποτελέσματα αφορούν στην οπτική επικοινωνία των παιδιών 

«Οπτική επικοινωνία υπήρχε επίσης μεγάλη, με τη ζωγραφική, με τη δημιουργία του 

εικονόλεξου, και με τη σύνδεση των στίχων με τις ζωγραφιές των παιδιών». Στην τελευταία 

παράγραφο του ημερολογίου έχουν ενδιαφέρον οι παρατηρήσεις που αφορούν στο 

ενδιαφέρον των παιδιών «Υπήρχε σημαντική ανταπόκριση από όλα τα παιδιά και μεγάλο 

ενδιαφέρον. Ίσως τους κέντρισε την προσοχή το γεγονός ότι ξάπλωσαν στο πάτωμα, είχαν 

κλειστά τα μάτια και είχαν να διαλέξουν έναν στίχο (κίνητρο). Τα παιδιά βίωσαν μια 

παιγνιώδη κατάσταση κατά την οποία δεν ένιωσαν βαρεμάρα ή ότι γίνεται διδασκαλία με 
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την παραδοσιακή μορφή». Αυτή η τελευταία παρατήρηση πιθανό να είναι ένδειξη της 

έλλειψης καταδηλωτικής συμπεριφοράς. 

 Στις 03/02/2022 πραγματοποιήθηκε η δραστηριότητα 14 και συμμετείχαν 

οκτώ παιδιά. Ως προς το πρώτο ερευνητικό ερώτημα καταμετρήθηκαν 6 παιδιά που είχαν 

καταδηλωτική συμπεριφορά («Γιατί έκανε έτσι το στόμα της», «Επειδή το κατάλαβα από το 

στόμα σου», «Γιατί το στόμα του έμοιαζε να λέει ου») και 8 παιδιά που είχαν 

συμπαραδηλωτική συμπεριφορά (Έκανε την έκπληκτη γκριμάτσα, έκανε τρομαγμένη 

γκριμάτσα, έκανε χαρούμενη γκριμάτσα). Ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα 

καταμετρήθηκαν 4 παιδιά που είχαν σωματική εμπλοκή (Κουνούσε έντονα τα χέρια και το 

πρόσωπό, είχε ενθουσιασμό και  ανυπομονησία και φαινόταν σε όλο της το σώμα, κουνούσε 

το σώμα του έντονα και έκανε έντονες γκριμάτσες όταν ρώτησα τι είναι η γκριμάτσα), 

6παιδιά που είχαν νοητική εμπλοκή («Γιατί το στόμα του έμοιαζε να λέει ου», «έκανε έτσι το 

στόμα της-όπως όταν λέμε ι», «Μου φάνηκε ότι ήταν το ο», «Επειδή το κατάλαβα από το 

στόμα σου»), κανένα παιδί δεν είχε κοινωνική εμπλοκή και 8παιδιά που είχαν 

συναισθηματική εμπλοκή (Γέλασε πολύ με τις γκριμάτσες, «έμοιαζες έκπληκτη» «μου θύμισε 

φόβο»).Ως προς το τρίτο ερευνητικό ερώτημα καταμετρήθηκαν 8 παιδιά που παρουσίασαν 

κινητική επικοινωνία (Έκαναν γκριμάτσα-κίνηση προσώπου), 6 παιδιά που παρουσίασαν 

λεκτική επικοινωνία (Σχολιασμός και αιτιολόγηση στην ολομέλεια), 8 παιδιά που 

παρουσίασαν ηχητική επικοινωνία (Παραγωγή ηχητικού φωνήεντος) και 8 παιδιά που 

παρουσίασαν οπτική επικοινωνία (Παραγωγή ή/και ερμηνεία γκριμάτσας). Τα αποτελέσματα 

αυτά παρουσιάζονται στον πίνακα 15. 

 Οι παρατηρήσεις στο ημερολόγιο σε σχέση με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα 

αναφέρουν ότι «Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν στην δραστηριότητα αρκετά δημιουργικά και 

πρωτότυπα. Ιδιαίτερα όταν έκαναν τα ίδια γκριμάτσα με το πρόσωπό τους, ήταν όλες 

διαφορετικές. Επίσης κάποιες φορές με την γκριμάτσα που έκανα ακούγονταν διαφορετικοί 

ήχοι από διαφορετικά παιδιά». Ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα καταγράφηκαν 

παρατηρήσεις που αφορούν στη συναισθηματική εμπλοκή των παιδιών όπως ότι «Σε 

μεγαλύτερο βαθμό παρατηρήθηκε συναισθηματική εμπλοκή από τα παιδιά,  κυρίως αφού οι 

γκριμάτσες που έκαναν αφορούσανε κάποιο συναίσθημα. Αλλά και τι φωνήεν απέδιδε κάθε 

παιδί σε κάθε γκριμάτσα που γίνονταν δείχνει κι αυτό με τη σειρά του συναισθηματική 

εμπλοκή. Επίσης παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά εκφράστηκαν με γέλια και ενθουσιασμό 

πολλές φορές». 
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Πίνακας 15.Ποσοστιαία αποτελέσματα εμφάνισης συμπεριφορών από τη δραστηριότητα 14 

Δραστηριότητα 

14 

 

Κριτήρια ανάλυσης 

δεδομένων 

Παιδιά Ποσοστά % 

1ο ερ. Ερώτημα Καταδηλωτική 

συμπεριφορά 

6 75% 

Συμπαραδηλωτική 

συμπεριφορά 

8 100% 

2ο ερ. Ερώτημα Σωματική εμπλοκή 4 50% 

Νοητική εμπλοκή 6 75% 

Κοινωνική εμπλοκή 0 0% 

Συναισθηματική εμπλοκή 8 100% 

3ο ερ. Ερώτημα Κινητική επικοινωνία 8 100% 

Λεκτική επικοινωνία 6 75% 

Ηχητική επικοινωνία 8 100% 

Οπτική επικοινωνία 8 100% 

Σύνολο  8  

 

 Ως προς το τρίτο ερευνητικό ερώτημα στο ημερολόγιο καταγράφηκαν 

παρατηρήσεις που αφορούν στην πολυτροπική επικοινωνία των παιδιών. Πιο συγκεκριμένα  

ενδείξεις κινητικής επικοινωνίας με τις κινήσεις που έκαναν με τα πρόσωπά τους όπως «Σε 

αυτήν τη δραστηριότητα η επικοινωνία των παιδιών ήταν πλήρως πολυτροπική. Πιο 

συγκεκριμένα, επικοινώνησαν κινητικά και ηχητικά τόσο όταν έκαναν γκριμάτσες, όσο και 

όταν παρήγαγαν ήχους για τις γκριμάτσες μου και των συμμαθητών τους, καθώς κουνούσαν 

το στόμα τους αλλά και το πρόσωπό τους γενικά (μάτια γουρλωμένα, φρύδια σηκωμένα, 

προεξοχή στόματος, αντιγραφή κινήσεών)», λεκτικής επικοινωνίας «Επίσης όλα 

επικοινώνησαν λεκτικά, με τη συζήτηση και την επεξήγηση που γίνονταν στο σχολιασμό στην 

ολομέλεια». Τέλος η οπτική επικοινωνία έγινε με τις γκριμάτσες που έκαναν τα παιδιά που 

ήταν σαν στιγμιαίες εικόνες που οι συμμαθητές τους ερμήνευαν και παρήγαγαν τους 

αντίστοιχους ήχους» και οπτικής επικοινωνίας «Τέλος η οπτική επικοινωνία έγινε με τις 

γκριμάτσες που έκαναν τα παιδιά που ήταν σαν στιγμιαίες εικόνες που οι συμμαθητές τους 

ερμήνευαν και παρήγαγαν τους αντίστοιχους ήχους». Η γενική εντύπωση που καταγράφηκε 
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στην τέταρτη παράγραφο ότι «Φάνηκε ότι την απόλαυσαν τη δραστηριότητα και είχαν πολλά 

χαμόγελα και γέλια ενθουσιασμού και χαράς» σχετίζεται με συναισθήματα που βίωσαν οι 

μαθητές και την εμπειρία που έζησαν.  

 Η δραστηριότητα 15 πραγματοποιήθηκε στις 04/02/2022 και συμμετείχαν 11 

παιδιά. Ως προς το πρώτο ερευνητικό ερώτημα καταμετρήθηκαν 2 παιδιά που εμφάνισαν 

καταδηλωτική συμπεριφορά («Το ι λέει να φύγει», «Θα κάνω το φωνήεν ε») και 8 παιδιά με 

συμπαραδηλωτική συμπεριφορά («Το δικό μου φωνήεν είναι ένα λυπημένο ο», «Το α μου 

το φαντάζομαι χαρούμενο και χαμογελαστό», «Το ε μου είναι θυμωμένο και μουτρωμένο, 

όταν το πλησιάζει κάποιος λέει άιντε φύγε», «Το α είναι χαρούμενο γιατί είναι στην άμμο και 

κάνει μπάνιο», «Φαντάζομαι το η να είναι μουτρωμένο και όλη την ώρα φωνάζει»). Ως προς 

το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα καταμετρήθηκαν 3παιδιά που είχαν σωματική εμπλοκή 

(Μπουσούλησε σε όλη την τάξη, κολύμπησε, περπατούσε στα τέσσερα), 4παιδιά που είχαν 

νοητική εμπλοκή («Το ε, όταν το πλησιάζει κάποιος λέει άιντε φύγε», «Κοίτα πώς κάνει το ε 

μου», «Φαντάζομαι το η του ήλιου»),2παιδιά που είχαν κοινωνική εμπλοκή («Πήγε στο 

πάρκο» με τα άλλα παιδιά, βοήθησε τον Δ. και του έδωσε ιδέα πώς να κάνει το ανθρωπάκι 

του), και 10 παιδιά που είχαν συναισθηματική εμπλοκή (Επέλεξε το ενθουσιασμένο α, μας 

έδειξε τον ενθουσιασμό, γέλασε με τις αναπαραστάσεις των φωνηέντων, επέλεξε το 

θυμωμένο ε- μας έδειξε το θυμό).  Ως προς το τρίτο ερευνητικό ερώτημα καταμετρήθηκαν 

9παιδιά που παρουσίασαν κινητική επικοινωνία (Έκανε λυπημένα μούτρα, Κινήσεις με το 

χέρι σαν να θέλει να διώξει κάποιον, έκανε επιτόπιο τρέξιμο για το χαρούμενο α, Έδεσε τα 

χέρια του θυμωμένα και τίναζε τα χέρια του (σα να διώχνει κάποιον), κούνησε τα χέρια της 

σα να κολυμπάει, έτρεξε σε όλη την τάξη στα τέσσερα, Περπατάει λυπημένα με τα χέρια της 

μαζεμένα), 9παιδιά που παρουσίασαν λεκτική επικοινωνία («Το ε μου είναι θυμωμένο και 

μουτρωμένο, όταν το πλησιάζει κάποιος λέει άιντε φύγε», «Φαντάζομαι το η να είναι 

μουτρωμένο και όλη την ώρα φωνάζει», «Θα κάνω το φωνήεν ε, κοίτα πώς κάνει το ε μου»), 

10 παιδιά που παρουσίασαν ηχητική επικοινωνία (Παρήγαγαν τον ήχο από το φωνήεν που 

επέλεξαν να αναπαραστήσουν, άκουγαν τους ήχους των συμμαθητών τους) και κανένα παιδί 

δεν παρουσίασε οπτική επικοινωνία. Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον πίνακα 

16. 
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Πίνακας 16.Ποσοστιαία αποτελέσματα εμφάνισης συμπεριφορών από τη δραστηριότητα 15 

Δραστηριότητα 

15 

 

Κριτήρια ανάλυσης 

δεδομένων 

Παιδιά Ποσοστά % 

1ο ερ. Ερώτημα Καταδηλωτική 

συμπεριφορά 

2 18,2% 

Συμπαραδηλωτική 

συμπεριφορά 

8 72,7% 

2ο ερ. Ερώτημα Σωματική εμπλοκή 3 27,3% 

Νοητική εμπλοκή 4 36,4% 

Κοινωνική εμπλοκή 2 18,2% 

Συναισθηματική εμπλοκή 10 90,9% 

3ο ερ. Ερώτημα Κινητική επικοινωνία 9 81,8% 

Λεκτική επικοινωνία 9 81,8% 

Ηχητική επικοινωνία 10 90,9% 

Οπτική επικοινωνία 0 0% 

Σύνολο  11  

  

 Στο ημερολόγιο καταγράφηκαν ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις ως προς το 

πρώτο ερευνητικό ερώτημα ότι «Φαντάστηκαν κάποιους χαρακτήρες με διαφορετικά 

συναισθήματα (χαρά, λύπη, θυμό) και τους φαντάστηκαν σε διαφορετικές καταστάσεις (στη 

θάλασσα, να χοροπηδάει, να διώχνει κάποιον).Ακόμα και αν δύο παιδιά φαντάστηκαν το ίδιο 

συναίσθημα για το ίδιο φωνήεν, κατά την εξήγηση και αναπαράσταση το έκαναν 

διαφορετικά με το σώμα τους και είχε διαφορετικό χαρακτήρα τελικά» και ότι 

«Παρατηρήθηκε έντονη έκφραση δημιουργικότητας από όλα τα παιδιά». Ως προς το δεύτερο 

ερευνητικό ερώτημα σε σχέση με τη συναισθηματική εμπλοκή των παιδιών όπως «Από όλα 

τα παιδιά παρατηρείται πολύ έντονη συναισθηματική εμπλοκή, αφού συνδέσαν τους 

χαρακτήρες των φωνηέντων με διάφορα  συναισθήματα και έκαναν τις επιλογές αυτές με 

συναισθηματικά κίνητρα», «Επίσης τα παιδιά κατά την επεξήγηση της δραστηριότητας και 

όσο τους έδινα παραδείγματα (το α είναι χαρούμενο και χοροπηδάει χαμογελαστά κάνοντας 

τον ήχο του) όλα τα παιδιά γελούσαν και διασκέδαζαν με τις μεταμορφώσεις των 

φωνηέντων». Ως προς το τρίτο ερευνητικό ερώτημα καταγράφηκαν παρατηρήσεις που 
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αφορούν στην κινητική επικοινωνία των παιδιών με το σώμα και με το πρόσωπό τους 

«Από όλα τα παιδιά παρατηρήθηκε κινητική επικοινωνία και στο πρόσωπό τους όταν 

έδειχναν το συναίσθημα του φωνήεντος και στο σώμα τους όταν έκαναν τη συμπεριφορά 

του φωνήεντος. Τα πρόσωπά τους έπαιρναν μια έκφραση (συνήθως από κάποιο 

συναίσθημα) και το σώμα τους εκφραζόταν είτε με κινήσεις των χεριών τους είτε 

ολόκληρο, περπατώντας, μπουσουλώντας κλπ.». Στην τέταρτη παράγραφο του 

ημερολογίου σημειώθηκε ότι «Η δραστηριότητα φάνηκε να είναι η πιο αγαπημένη των 

παιδιών μέχρι στιγμής. Κατά τις οδηγίες μου γελούσαν με τα παραδείγματα που τους 

έδωσα, τους άρεσε ο τρόπος που αναπαρέστησα κάποια φωνήεντα. Δεν είχαν δυσκολία 

στο να φανταστούν τους χαρακτήρες των φωνηέντων, αλλά ούτε και να τους 

αναπαραστήσουν». 

 Η δραστηριότητα 16 πραγματοποιήθηκε στις 09/02/2022 και 

συμμετείχαν 10 παιδιά. Ως προς το πρώτο ερευνητικό ερώτημα δεν καταμετρήθηκε 

κανένα παιδί που να είχε καταδηλωτική συμπεριφορά και καταμετρήθηκαν 10 παιδιά 

που είχαν συμπαραδηλωτική συμπεριφορά («Είναι το ανθρωπάκι που φωνάζει ιιι και 

έχει μπει μέσα στο σκι και βουλιάζει, νιώθει καλά το ι», «Το αγαπημένο μου φωνήεν 

είναι το ι, γιατί μου αρέσει και το αγαπημένο μου τραγούδι είναι το βοριάδες 

τσουχτεροί…Είναι στεναχωρημένο γιατί κρυώνει από τους βοριάδες το ανθρωπάκι μου», 

«Το φωνήεν μου ένιωσε χαρούμενο, είναι το κορίτσι ε», «Εμένα χαρούμενο είναι το υ, 

έχει μεγάλο στόμα, του άρεσε το τραγούδι που του έκανα»). Ως προς το δεύτερο 

ερευνητικό ερώτημα έγινε καταμέτρηση 7 παιδιών που είχαν σωματική εμπλοκή 

(Χτύπησαν τα χέρια τους στο «χαρωπά»), 6 παιδιών που είχαν νοητική εμπλοκή 

(Κατάφερε να μετατρέψει τα φωνήεντα, ζήτησε βοήθεια πώς να κάνει χαρούμενο το υ, 

«να κάνω χιόνια;»), 9 παιδιών που είχαν κοινωνική εμπλοκή (Βοήθησε τα παιδιά που 

δυσκολεύτηκαν, έδωσε βοήθεια στον Γ. κατά τη ζωγραφική, ζήτησε βοήθεια από τον Δ. 

κατά τη ζωγραφική Συζήτηση κατά τη ζωγραφική με τη Φλώρα για τη ζωγραφιά της) και 

10 παιδιών που είχαν συναισθηματική εμπλοκή («Το ο μου νιώθει στο τραγούδι 

χαρούμενο», «Το ανθρωπάκι μου είναι στεναχωρημένο», «Εμένα χαρούμενο είναι το υ, 

έχει μεγάλο στόμα, του άρεσε το τραγούδι που του έκανα», «Μου άρεσε το τραγούδι του 

Πάρη»..«Έκανα το α που είναι χαρούμενο»). 
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Εικόνα 5.Ζωγραφιές των παιδιών από τα φωνήεντα 

 

Ως προς το τρίτο ερευνητικό ερώτημα δεν καταμετρήθηκαν παιδιά που να παρουσίασαν 

κινητική επικοινωνία, ενώ 10 παιδιά παρουσίασαν λεκτική επικοινωνία (Συζήτηση στην 

ολομέλεια (επιλογή φωνήεντος και τραγουδιού, σχολιασμός στις παρουσιάσεις των 

συμμαθητών), 10 παιδιά που παρουσίασαν ηχητική επικοινωνία (Τραγούδησαν τα δικά τους 

τραγούδια και άκουσαν τις προσπάθειες των συμμαθητών τους) και 10 παιδιά που 

παρουσίασαν οπτική επικοινωνία (Ζωγράφισε το ι χαρούμενο με μαλλιά σα λιοντάρι, 

ζωγράφισε το ι μέσα στα χιόνια να κάνει σκι, ζωγράφισε το ε χαρούμενο ανάμεσα στα 

αστέρια και στο φεγγαράκι). Στον παρακάτω πίνακα 17 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

αυτά. 

 Αναφορικά με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα στις καταγραφές του 

ημερολογίου υπάρχουν σχόλια για τα αποτελέσματα των παιδιών όπως ότι «ενδιαφέρον είχε 

η απεικόνιση των φωνηέντων από τα παιδιά. Τα ζωγράφισαν να είναι χαρούμενα, να γελάνε, 

να φοράνε καπέλα (όπως έλεγαν οι στίχοι), να βρίσκονται στο φεγγάρι (όπως έλεγαν οι 

στίχοι) και όλα τα παιδιά έκαναν πολύ πρωτότυπες ζωγραφιές εκφράζοντας το συναίσθημα 

του γράμματός τους». Ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα και τη νοητική εμπλοκή που 
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είχαν τα παιδιά οι σημειώσεις στο ότι «Η νοητική εμπλοκή που παρουσιάζουν τα παιδιά είναι 

η μετατροπή των φωνηέντων, ωστόσο κάποια παιδιά  το κατάφεραν μόνο μετά από τη 

βοήθειά μου». Για την κοινωνική εμπλοκή ότι «Παρατηρήθηκε επίσης κοινωνική εμπλοκή. 

Τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας βοηθούσαν τα μικρότερα που δεν κατάφερναν να κάνουν τη 

μετατροπή στα φωνήεντα, αλλά και κατά τη ζωγραφική υπήρχε μεταξύ τους συζήτηση με 

ανταλλαγή ιδεών». 

 

Πίνακας 17.Ποσοστιαία αποτελέσματα εμφάνισης συμπεριφορών από τη δραστηριότητα 16 

Δραστηριότητα 

16 

 

Κριτήρια ανάλυσης 

δεδομένων 

Παιδιά Ποσοστά % 

1ο ερ. Ερώτημα Καταδηλωτική 

συμπεριφορά 

0 0% 

Συμπαραδηλωτική 

συμπεριφορά 

10 100% 

2ο ερ. Ερώτημα Σωματική εμπλοκή 7 70% 

Νοητική εμπλοκή 6 60% 

Κοινωνική εμπλοκή 9 90% 

Συναισθηματική εμπλοκή 10 100% 

3ο ερ. Ερώτημα Κινητική επικοινωνία 0 0% 

Λεκτική επικοινωνία 10 100% 

Ηχητική επικοινωνία 10 100% 

Οπτική επικοινωνία 10 100% 

Σύνολο  10  

 

 Σε σχέση με το τρίτο ερευνητικό ερώτημα αναφέρεται ότι «Παρατηρήθηκε 

πλήρης οπτική επικοινωνία, καθώς όλα τα παιδιά ζωγράφισαν πώς νιώθει το αγαπημένο τους 

φωνήεν στο αγαπημένο τους τραγούδι. Πήραν το χρόνο τους, συζήτησαν, σκέφτηκαν και 

εξέφρασαν εικαστικά το συναίσθημα που τους ζητήθηκε». Αναφέρθηκαν και ορισμένες 

δυσκολίες που προέκυψαν στη συγκεκριμένη δραστηριότητα όπως «Παρατηρήθηκε μεγάλη 

δυσκολία στη μετατροπή των φωνηέντων. Ιδιαίτερα τα προνήπια χρειάστηκαν τη βοήθειά 

μου κατά τη μετατροπή των φωνηέντων στα τραγούδια που επέλεξαν και περιορίστηκαν σε 

ένα-δυο στίχους. Έτσι παρότι η δραστηριότητα τους άρεσε, όλα σήκωσαν χέρι να πουν τα 
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αγαπημένα τους, κάποια δυσκολεύτηκαν στη μετατροπή, αλλά ένιωσαν πολύ δημιουργικά 

μετά κατά την εικαστική έκφραση των συναισθημάτων των φωνηέντων που επέλεξαν». 

 Η δραστηριότητα 17 πραγματοποιήθηκε στις 10/02/2022 και συμμετείχαν 12 

παιδιά. Ως προς το πρώτο ερευνητικό ερώτημα καταμετρήθηκε1 παιδί που είχε 

καταδηλωτική συμπεριφορά (Όταν παρουσίασε τον ήχο του είπε ότι έκανε: «σα να τα τρίβω 

και να τα κάνω 1000 κομματάκια») και 12 παιδιά που είχαν συμπαραδηλωτική συμπεριφορά 

(«Το ηχητικό έργο ακούγεται σαν να σπάνε ένα σχολείο με κομπρεσέρ», «Το ηχητικό μας 

έργο ήταν σαν αέρας» «μου θύμισε ότι ρίχνει χαλάζι σε κάποιο σπίτι», «λες και παίρνει ο 

αέρας τα φύλλα τα ξερά», «Η ηχογράφηση μου θύμισε ότι τα ποπ κορν είναι σε ένα γιγάντιο 

τηγάνι και σκάνε». Ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα καταμετρήθηκαν 12 παιδιά που 

είχαν σωματική εμπλοκή (Πλήρης σωματική εμπλοκή), 12 παιδιά που είχαν νοητική εμπλοκή 

(Έκανε πως διαβάζει την εφημερίδα, Εξερεύνηση του υλικού της εφημερίδα), 6παιδιά που 

είχαν κοινωνική εμπλοκή (Μιλάει με τον Πάρη στην ολομέλεια και  του λέει να πετάξει την 

εφημερίδα του ψηλά, έδειχνε στον Β. τι έφτιαχνε στην ολομέλεια, μιλούσε με τη Λ. και 

αναρωτιόντουσαν πώς να το κάνουν) και 7παιδιά που είχαν συναισθηματική εμπλοκή (Ήταν 

πολύ χαρούμενος και εξερευνούσε την εφημερίδα του με ένα χαμόγελο συνέχεια, 

Ενθουσιάστηκε και γελούσε, σαν να του έδωσα κάτι απαγορευμένο, έκπληκτος που μπορεί 

να παίξει με αυτόν τον τρόπο, γέλια και χαρά με την εξερεύνηση των εφημερίδων, ήταν 

ενθουσιασμένος με τη δραστηριότητα). Ως προς το τρίτο ερευνητικό ερώτημα έγινε 

καταμέτρηση 12 παιδιών που παρουσίασαν κινητική επικοινωνία (Τρίψιμο στα χέρια τα 

κομματάκια της εφημερίδας και πέταμα ψηλά, Χτύπημα της εφημερίδας όπως χτυπάμε μια 

πόρτα, Τρίψιμο μικρών κομματιών από την εφημερίδα, Ανέμισμα εφημερίδας), 12 παιδιών 

που παρουσίασαν λεκτική επικοινωνία («Θυμίζει τη θάλασσα», «Είναι σα να χτυπάει μια 

πόρτα», «Ακούγεται σαν τουβλάκια», «Μου θυμίζει τον ήχο από τα ντραμς», «Μου άρεσε 

αυτό που ακούσαμε»), 12 παιδιών που παρουσίασαν ηχητική επικοινωνία (Παραγωγή ήχου 

με την εφημερίδα, δημιουργία ηχητικού έργου) και 6 παιδιών που παρουσίασαν οπτική 

επικοινωνία (Παρατήρησαν τις εικόνες της εφημερίδας). Τα αποτελέσματα αυτά 

παρουσιάζονται στον πίνακα 18. 

 Με βάση τις παρατηρήσεις που καταγράφηκαν στο ημερολόγιο, στη 

συγκεκριμένη δραστηριότητα, ως προς το πρώτο ερευνητικό ερώτημα υπάρχουν ενδείξεις 

που αφορούν στη φαντασία των παιδιών, όπως ότι «Πραγματικά έβαλαν τη φαντασία τους 

να δουλέψει και βρήκαν ένα σωρό τρόπους για να παράγουν ήχους με το υλικό που τους 

δόθηκε» αλλά και την πρωτοτυπία όπως ότι «Αρχικά κατά την επεξεργασία του υλικού, 

δοκίμασαν διάφορους τρόπους παραγωγής ήχων με τις εφημερίδες τους. Όταν παρουσίαζαν 
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στην ολομέλεια τους αγαπημένους τους ήχους είχαν πολύ διαφορετικές ιδέες ως προς το τι 

τους θυμίζουν οι ήχοι. Υπήρχε πρωτοτυπία κινήσεων και ήχων, αλλά και τι θα μπορούσε να 

είναι ο κάθε ήχος που παρήγαγαν».  

 

Πίνακας 18.Ποσοστιαία αποτελέσματα εμφάνισης συμπεριφορών από τη δραστηριότητα 17 

Δραστηριότητα 

17 

 

Κριτήρια ανάλυσης 

δεδομένων 

παιδιά Ποσοστά % 

1ο ερ. Ερώτημα Καταδηλωτική 

συμπεριφορά 

1 8,3% 

Συμπαραδηλωτική 

συμπεριφορά 

12 100% 

2ο ερ. Ερώτημα Σωματική εμπλοκή 12 100% 

Νοητική εμπλοκή 12 100% 

Κοινωνική εμπλοκή 6 50% 

Συναισθηματική εμπλοκή 7 58,3% 

3ο ερ. Ερώτημα Κινητική επικοινωνία 12 100% 

Λεκτική επικοινωνία 12 100% 

Ηχητική επικοινωνία 12 100% 

Οπτική επικοινωνία 6 50% 

Σύνολο  12  

 

 Ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα καταγράφηκαν σημαντικές παρατηρήσεις 

που αφορούν στη σωματική εμπλοκή των παιδιών, δηλαδή ότι «Κατά κύριο λόγο η σωματική 

εμπλοκή ήταν η επικρατέστερη. Τα παιδιά ενεπλάκησαν σε τόσο μεγάλο βαθμό κινητικά που 

υπερίσχυσε των άλλων. Πιο συγκεκριμένα, από όταν τους μοίρασα τις εφημερίδες, άρχισαν 

να τις τρίβουν, να τις χτυπάνε, να τις τραβάνε, να τις σκίζουν, να τις τσαλακώνουν, να τις 

πατάνε, να τις βάζουν στο κεφάλι τους, να τις τσιμπάνε, να τις ανεμίζουν, άλλοι με ήρεμο 

τρόπο και άλλοι με πιο έντονο». Επίσης ως προς το τρίτο ερευνητικό ερώτημα καταγράφηκαν 

παρατηρήσεις που παρουσιάζουν την πολυτροπική επικοινωνία των παιδιών, συγκεκριμένα 

ότι «Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν ξεχώρισε η κινητική από την ηχητική επικοινωνία, 

καθώς με τις διαφορετικές κινήσεις που έκαναν έβγαιναν και διαφορετικοί ήχοι. Αυτοί οι δύο 

τρόποι ήταν στο μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας πιο έντονοι, από την πρώτη 
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εξερεύνηση των εφημερίδων που τους δόθηκαν, μέχρι την παρουσίαση των αγαπημένων 

τους ήχων και την ακρόαση της ηχογράφησης». Οι αναφορές της τελευταίας παραγράφου 

στο ημερολόγιο αποτελούν σημαντικά ευρήματα της παιγνιώδους εμπειρίας που βίωσαν τα 

παιδιά «Εντυπωσιακή ήταν η απήχηση της δραστηριότητας στα παιδιά. Ενεπλάκησαν όλα, 

διασκέδασαν, χάρηκαν, δημιούργησαν!». 

 Η δραστηριότητα 18 πραγματοποιήθηκε στις 11/02/2022 και συμμετείχαν 11 

παιδιά. Ως προς το πρώτο ερευνητικό ερώτημα δεν καταμετρήθηκε κανένα παιδί που να είχε 

καταδηλωτική συμπεριφορά και καταμετρήθηκαν 11 παιδιά που είχαν συμπαραδηλωτική 

συμπεριφορά («Ο πόλεμος θα έρθει στην Ελλάδα», «Άμα ένας άνθρωπος που ήταν κακός και 

έριχνε σκουπίδια στη θάλασσα, θα το έγραφε στην εφημερίδα», «Μερικές εφημερίδες 

μπορεί να πουν πως κάποιος έχει πεθάνει», «Μερικές λένε ότι έρχεται μια καινούρια γιορτή 

στο Ρέθυμνο»). Ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα εμφανίστηκαν11 παιδιά που 

εκδήλωσαν σωματική εμπλοκή (έκαναν παλαμάκια και κρατούσαν το ρυθμό με τα χέρια), 

6παιδιά που εκδήλωσαν νοητική εμπλοκή («Όλες οι εφημερίδες δεν είναι ίδιες», «Άλλες 

εφημερίδες λένε για τα ζώα», «Μερικές εφημερίδες λένε για το ποδόσφαιρο», «Οι ειδήσεις 

που λένε οι εφημερίδες γράφουν τα νέα»), 8παιδιά που εκδήλωσαν κοινωνική εμπλοκή 

(Συζήτηση και συμπλήρωση απόψεων συμμαθητών) και 4παιδιά που εκδήλωσαν 

συναισθηματική εμπλοκή (έκαναν λυπημένη αναφορά για τα αδέσποτα).  Ως προς το τρίτο 

ερευνητικό ερώτημα καταμετρήθηκαν 11 παιδιά που παρουσίασαν κινητική επικοινωνία 

(Έκαναν παλαμάκια στο ρυθμό των συνθημάτων), 11 παιδιά που παρουσίασαν λεκτική 

επικοινωνία («Τα αγριογούρουνα σπάσαν ένα μαγαζί», «Ειδήσεις για κλοπές ξενοδοχείων», 

«Τα εργοστάσια να μην πετάνε τα σκουπίδια τους στο δρόμο», συζήτηση στην ολομέλεια), 

11 παιδιά που παρουσίασαν ηχητική επικοινωνία (Παραγωγή ρυθμικού συνθήματος, 

ακρόαση συνθημάτων) και 11 παιδιά που παρουσίασαν οπτική επικοινωνία (Οπτικά 

ερεθίσματα από διάφορες εφημερίδες). Όλα αυτά τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον 

πίνακα 19. 

 Στο ημερολόγιο στην πρώτη παράγραφο και ως προς το πρώτο ερευνητικό 

ερώτημα καταγράφηκαν παρατηρήσεις που αφορούν στη φαντασία των παιδιών «Ανέφεραν 

πλήθος ειδήσεων από τη φαντασία τους». Ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα και σε 

σχέση με την κοινωνική εμπλοκή των παιδιών υπάρχουν αναφορές ότι «Δεδομένου ότι 

δημιουργήθηκαν συνθήματα από ειδήσεις, με σκοπό να ενημερωθούν οι άλλοι θεωρώ ότι η 

εμπλοκή των παιδιών χαρακτηρίζεται κοινωνική. Τα συνθήματα αφορούσαν τους 

ανθρώπους μιας κοινωνίας». Ως προς το τρίτο ερευνητικό ερώτημα και την πολυτροπικότητα 

υπάρχουν αναφορές ότι «Πρωτίστως τα παιδιά επικοινώνησαν λεκτικά, αναφέροντας τις 
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ειδήσεις από τα διάφορα είδη εφημερίδας. Δευτερευόντως επικοινώνησαν ηχητικά με τη 

δημιουργία έρρυθμου συνθήματος. Την πιο πολύ ώρα όμως έγινε συζήτηση για τις ειδήσεις 

και τις εφημερίδες». 

 

Πίνακας 19.Ποσοστιαία αποτελέσματα εμφάνισης συμπεριφορών από τη δραστηριότητα 18 

Δραστηριότητα 

18 

 

Κριτήρια ανάλυσης 

δεδομένων 

Παιδιά Ποσοστά % 

1ο ερ. Ερώτημα Καταδηλωτική συμπεριφορά 0 0% 

Συμπαραδηλωτική 

συμπεριφορά 

11 100% 

2ο ερ. Ερώτημα   Σωματική εμπλοκή 11 100% 

Νοητική εμπλοκή 6 54,5% 

Κοινωνική εμπλοκή 8 72,7% 

Συναισθηματική εμπλοκή 4 36,4% 

3ο ερ. Ερώτημα Κινητική επικοινωνία 11 100% 

Λεκτική επικοινωνία 11 100% 

Ηχητική επικοινωνία 11 100% 

Οπτική επικοινωνία 11 100% 

Σύνολο  11  

 

  Στη δραστηριότητα 19 που πραγματοποιήθηκε στις 15/02/2022 συμμετείχαν 

13 παιδιά. Ως προς το πρώτο ερευνητικό ερώτημα καταμετρήθηκαν 7 παιδιά που είχαν 

καταδηλωτική συμπεριφορά (Έδειξε κάτι επάνω στην εφημερίδα, Έκανε πως διαβάζει την 

εφημερίδα του, «Θα την κάνω τηλεσκόπιο»-επανάληψη ιδέας, «Την εφημερίδα την 

ανακυκλώνουμε») και 12 παιδιά που είχαν συμπαραδηλωτική συμπεριφορά (Μετατροπή της 

εφημερίδας σε άνεμο «Κάνω τον αέρα! Φφφςςς», «Θα κάνω τη δική μου εφημερίδα 

παντελόνι. Κρατς κρατς», «Θα την μετατρέψω σε χωνάκι παγωτό, σλρπ!», «Έχω ιδέα να την 

κάνουμε σημαία και να τη βάλουμε σε ένα μεγάλο πλοίο»). Ως προς το δεύτερο ερευνητικό 

ερώτημα καταμετρήθηκαν 13 παιδιά που είχαν σωματική εμπλοκή (Επανάληψη των 

κινήσεων των συμμαθητών της), 7παιδιά που είχαν νοητική εμπλοκή («Κοίτα Δ. γερανός», 

«Κάποιοι μπαμπάδες διαβάζουν τις εφημερίδες», «Μα εγώ δεν τελείωσα το διάβασμα», «Να 

σου δείξω πώς διαβάζει ο μπαμπάς μου την εφημερίδα;» «Την ανακυκλώνουμε την 
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εφημερίδα»), 12 παιδιά που είχαν κοινωνική εμπλοκή (Βοήθησε τον Δ. να διπλώσει την 

εφημερίδα του, Συζήτηση με τον Γ. για την επεξεργασία και μετατροπή της εφημερίδας του, 

Ζήτησε βοήθεια από τη Φλώρα, Βοήθησε τη Λ. να κάνει κύκλο την εφημερίδα της, Βοηθούσε 

τα προνήπια κατά τις μετατροπές) και 8παιδιά που είχαν συναισθηματική εμπλοκή («Κι 

εμένα μου άρεσε περισσότερο η βροχή και το σκίσιμο», Γελούσε ενθουσιασμένος κατά την 

εξερεύνηση της εφημερίδας του, «Μου άρεσε αυτό το τελευταίο που τις σκίσαμε», «Μου 

άρεσε του Β., με νανούρισε», «Μου άρεσε αυτό το παιχνίδι, πιο πολύ μετά που τη 

μετατρέψαμε. Μου άρεσε πιο πολύ του Κ. η ιδέα»).  Ως προς το τρίτο ερευνητικό ερώτημα, 

καταμετρήθηκαν 13 παιδιά που παρουσίασαν κινητική επικοινωνία (Ξάπλωσε κάτω, επάνω 

στην εφημερίδα του, Έκανε κύκλο την εφημερίδα (σαν τηλεσκόπιο)και έκανε δεξιά αριστερά 

ότι κοιτάει μέσα από αυτό, Ανέμισε την εφημερίδα του, Περπάτησε με την εφημερίδα 

παντελόνι, Έκανε στροφές γύρω από τον εαυτό του με το φόρεμα), 13 παιδιά που 

παρουσίασαν λεκτική επικοινωνία (Παρουσίαση στην ολομέλεια της ιδέας τους, Συζήτηση 

μεταξύ συμμαθητών ως προς τις μετατροπές. Σχολιασμός της δραστηριότητας) , 13 παιδιά 

που παρουσίασαν ηχητική επικοινωνία (Ροχαλητό, χρχρχρ, Χρατς χρατς, Πλιτς πλιτς, 

Επανάληψη των ήχων από τις μετατροπές των συμμαθητών τους) και 13 παιδιά που 

παρουσίασαν οπτική επικοινωνία («Δες εδώ τι έχει η εφημερίδα», «Τη διαβάζω έτσι», Οπτική 

επεξεργασία των μετατρεπόμενων εφημερίδων προς επανάληψη). Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται παρακάτω στον πίνακα 20. 

 Με βάση τις παρατηρήσεις που καταγράφηκαν στο ημερολόγιο, για τη 

συγκεκριμένη δραστηριότητα, ως προς το πρώτο ερευνητικό ερώτημα αφορούν στην 

πρωτοτυπία και τα διαφορετικά αποτελέσματα των παιδιών δηλαδή ότι «Εκτός από την αρχή 

που τη διάβασαν, τη δίπλωσαν και έδειξαν κάτι πάνω στην εφημερίδα, δεν άργησαν να 

θέλουν να τη μετατρέψουν σε κάτι άλλο. Οι ιδέες ήταν τους πολλές και πρωτότυπες». Η 

συγκεκριμένη παρατήρηση φανερώνει τη διάθεση των παιδιών να προχωρήσουν γρήγορα 

από την καταδηλωτική στη συμπαραδηλωτική συμπεριφορά. Ως προς το δεύτερο ερευνητικό 

ερώτημα οι παρατηρήσεις αφορούν στη μεγάλη σωματική εμπλοκή των παιδιών, όπως ότι 

«Τα παιδιά κινητοποιήθηκαν και μετέτρεπαν τις εφημερίδες τους σε ό,τι φαντάζονταν, αλλά 

και επαναλάμβαναν τις ιδέες των συμμαθητών τους. Με όλο το σώμα τους έδειχναν αυτό 

που ήθελαν, αλλά χρησιμοποιούσαν και όλο τους το σώμα με σκοπό να μετατρέψουν την 

εφημερίδα τους. Πειραματίστηκαν ως προς τον τρόπο που θα μετέτρεπαν τις εφημερίδες 

τους». Επιπλέον οι καταγραφές ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα την κοινωνική 

εμπλοκή των παιδιών αναφέροντας ότι «Επίσης τα παιδιά σε αρκετά σημεία χρειάστηκαν 

βοήθεια, που δε δίστασαν να τη ζητήσουν από εμένα αλλά και από τους συμμαθητές τους. 
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Έτσι ήταν αρκετά τα παιδιά που μετέτρεπαν την εφημερίδα τους και μετά βοηθούσαν 

κάποιον διπλανό τους να τα καταφέρει κι αυτός. Αυτό δείχνει κοινωνική εμπλοκή και από τις 

δυο μεριές». 

 

Πίνακας 20.Ποσοστιαία αποτελέσματα εμφάνισης συμπεριφορών από τη δραστηριότητα 19 

Δραστηριότητα 

19 

 

Κριτήρια ανάλυσης 

δεδομένων 

Παιδιά Ποσοστά % 

1ο ερ. Ερώτημα Καταδηλωτική 

συμπεριφορά 

7 53,8% 

Συμπαραδηλωτική 

συμπεριφορά 

12 92,3% 

2ο ερ. Ερώτημα Σωματική εμπλοκή 13 100% 

Νοητική εμπλοκή 7 53,8% 

Κοινωνική εμπλοκή 12 92,3% 

Συναισθηματική εμπλοκή 8 61,5% 

3ο ερ. Ερώτημα Κινητική επικοινωνία 13 100% 

Λεκτική επικοινωνία 13 100% 

Ηχητική επικοινωνία 13 100% 

Οπτική επικοινωνία 13 100% 

Σύνολο  13  

 

Ως προς το τρίτο ερευνητικό ερώτημα οι καταγραφές από το ημερολόγιο αφορούν στην 

κινητική επικοινωνία δηλαδή «Ξεχωρίζει η κινητική επικοινωνία, τα παιδιά κίνησαν όλο τους 

το σώμα, κατά το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας. Στην αρχή που έδειχναν τι κάνουμε 

μια εφημερίδα, μετά που έδειχναν σε τι μετατρέπουν την εφημερίδα τους και όταν 

επαναλάμβαναν τις κινήσεις των συμμαθητών τους». Οι αναφορές της τελευταίας 

παραγράφου σχετίζονται με τον παιδοκεντρικό χαρακτήρα της δραστηριότητας και με την 

παιγνιώδη κατάσταση που ένιωσαν τα παιδιά ότι βίωσαν «Πριν να προλαβαίνω να δώσω τις 

οδηγίες τα παιδιά ξεκινούσαν και έλεγαν «θα την διαβάσω», «δες εδώ τι έχει» και μετά από 

λίγο, άρχισαν μόνα τους να την μετατρέπουν σε άλλα αντικείμενα. Τα παιδιά βρήκαν πολύ 

παιγνιώδη τη δραστηριότητα». 
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 Η δραστηριότητα 20 πραγματοποιήθηκε στις 17/02/2022 και συμμετείχαν 12 

παιδιά. Ως προς το πρώτο ερευνητικό ερώτημα δεν καταμετρήθηκε κανένα παιδί που να είχε 

καταδηλωτική συμπεριφορά και καταμετρήθηκαν 12 παιδιά που είχαν συμπαραδηλωτική 

συμπεριφορά («Η αρκούδα είναι το αγαπημένο μου ζωάκι, μου αρέσει που περπατάει στο 

δρόμο και όταν μυρίζει κάτι να πάει να παίζει και μετά να τρώει», «Αγαπημένο μου ζώο που 

πέφτει σε χειμερία νάρκη είναι η αρκούδα. Μου αρέσει που ξυπνάει την άνοιξη και έχει 

μεγάλη όρεξη», «Η αρκούδα μου αρέσει, μου αρέσει όταν χορεύει»). Ως προς το δεύτερο 

ερευνητικό ερώτημα καταμετρήθηκαν 4παιδιά που είχαν σωματική εμπλοκή (Έντονη 

κινητικότητα, Έδειχνε με τα χέρια της το φίδι γύρω γύρω), 12 παιδιά που είχαν νοητική 

εμπλοκή (Επέλεξε ένα από τα ζώα που πέφτουν σε χειμερία νάρκη, αναφέρθηκε σε στοιχεία 

που διδάχθηκε: «Θυμάμαι, ο σκίουρος τρώει βελανίδια», «Το φίδι είναι πράσινο», «Ο 

βάτραχος είναι πράσινος και πηδάει»), 3παιδιά που είχαν κοινωνική εμπλοκή (Βοήθησαν 

τους συμμαθητές τους στην εύρεση των στίχων με ρίμα) και 7παιδιά που είχαν 

συναισθηματική εμπλοκή («Μου άρεσε το τραγούδι της Φ.», «Εμένα δε μου άρεσε και πολύ 

του Γ.», «Ναιιιιι μου άρεσε του Β.»).  Ως προς το τρίτο ερευνητικό ερώτημα καταμετρήθηκαν 

6παιδιά που παρουσίασαν κινητική επικοινωνία (Περπατάει σαν αρκούδα, μυρίζει, βρίσκει 

παιχνίδια, Κινήσεις σαν το σκιουράκι που σκαρφαλώνει, ανέβηκε πάνω στο παγκάκι, Κίνηση 

χεριών κατά την επεξήγηση του φιδιού που κουλουριάζεται, Έκανε τον χορό της αρκούδας), 

12 παιδιά που παρουσίασαν λεκτική επικοινωνία (Παρουσίαση του αγαπημένου τους ζώου. 

Σχολιασμός στην ολομέλεια), 12 παιδιά που παρουσίασαν ηχητική επικοινωνία («αρκούδα 

αρκούδα που κοιμάσαι, ξύπνα ξύπνα όπου και να ‘σαι», «χελωνίτσα, χελωνίτσα με το σπίτι 

στην πλατίτσα», «Πράσινο φιδάκι, πάνε στο δεντράκι, βρες και ένα ποντικάκι, για να φας», 

«φιδάκι μου στριφογυριστό, ανέβα και μια βόλτα στο βουνό»),  και κανένα παιδί που να 

παρουσίασε οπτική επικοινωνία. Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον πίνακα 21. 

 Ορισμένα επιπλέον ευρήματα που προέκυψαν από το ημερολόγιο αφορούν 

στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα και συγκεκριμένα είναι ενδείξεις της πρωτοτυπίας και της 

μοναδικότητας των ιδεών των παιδιών δηλαδή ότι «Για τη δημιουργία στίχων αλλά και 

μελωδίας θέλει πολύ φαντασία και δημιουργικότητα. Οι πιο πολλοί έδωσαν πρωτότυπες 

ιδέες και μελωδίες», «Οι ιδέες των παιδιών ήταν ανεξάντλητες, πρωτότυπες, διαφορετικές 

και ενδιαφέρουσες», «Δημιουργήθηκαν στίχοι...που εμπλουτίστηκαν με μικρές μελωδίες 

εμπνευσμένες από τους μαθητές και παρουσιάστηκαν στην ολομέλεια». Ως προς το δεύτερο 

ερευνητικό ερώτημα οι αναφορές στη νοητική εμπλοκή ήταν οι επικρατέστερες όπως φάνηκε 

και στα αποτελέσματα από τις κλείδες παρατήρησης, έτσι «Η κύρια εμπλοκή που είχαν τα 

παιδιά ήταν νοητική, καθώς όλα ανέφεραν σωστά ένα από τα ζώα που πέφτουν σε χειμερία 
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νάρκη, αλλά και πολλά από αυτά ανέφεραν και πληροφορίες που διδάχθηκαν, όπως πού 

ζουν, τι τρώνε ή τι χρώμα έχουν». 

 

Πίνακας 21.Ποσοστιαία αποτελέσματα εμφάνισης συμπεριφορών από τη δραστηριότητα 20 

Δραστηριότητα 

20 

 

Κριτήρια ανάλυσης 

δεδομένων 

παιδιά Ποσοστά % 

1ο ερ. Ερώτημα Καταδηλωτική 

συμπεριφορά 

0 0% 

Συμπαραδηλωτική 

συμπεριφορά 

12 100% 

2ο ερ. Ερώτημα Σωματική εμπλοκή 4 33,3% 

Νοητική εμπλοκή 12 100% 

Κοινωνική εμπλοκή 3 25% 

Συναισθηματική εμπλοκή 7 58,3% 

3ο ερ. Ερώτημα Κινητική επικοινωνία 6 50% 

Λεκτική επικοινωνία 12 100% 

Ηχητική επικοινωνία 12 100% 

Οπτική επικοινωνία 0 0% 

Σύνολο  12  

 

Ως προς το τρίτο ερευνητικό ερώτημα ο επικρατέστερος τρόπος επικοινωνίας ήταν η ηχητική 

όπως αναφέρθηκε ότι «Κυρίως παρατηρήθηκε ηχητική επικοινωνία με τη δημιουργία των 

μελοποιημένων στίχων των παιδιών», «Αλλά το εντυπωσιακό αποτέλεσμα ήταν τα μικρά 

τραγουδάκια των παιδιών, δηλαδή οι στίχοι που έφτιαχναν με ή χωρίς τη βοήθειά μου με τη 

συνοδεία της μελωδίας που έβρισκαν». Τα ευρήματα από την παράγραφο με τίτλο «Κάτι 

άλλο» είναι ενδιαφέροντα και επεξηγηματικά «Τα παιδιά απόλαυσαν τη δραστηριότητα, 

προσπάθησαν να δημιουργήσουν στίχους αλλά και μελωδίες, κάποια όμως χρειάστηκαν τη 

βοήθειά μου. Έχουν εξασκηθεί κάπως σε τέτοιου είδους δραστηριότητες, παρατηρώ ότι τα 

πήγαν καλύτερα από άλλες αντίστοιχες που είχαν να συνθέσουν στίχους και μουσική. 

Νιώθουν πιο άνετα, ήταν πιο ομιλητικοί και δεν ντράπηκε κανένα (στις πρώτες 

δραστηριότητες παρατήρησα στοιχεία ντροπής και ανασφάλειας σε ορισμένα παιδιά, που 

είναι ίσως πιο εσωστρεφή). Έκαναν ιδιαίτερη  ησυχία όλοι και είχαν διάθεση να βοηθήσουν». 
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 Η δραστηριότητα 21 έγινε στις 18/02/2022 και συμμετείχαν σε αυτήν 12 

παιδιά. Ως προς το πρώτο ερευνητικό ερώτημα καταμετρήθηκαν2 παιδιά που είχαν 

καταδηλωτική συμπεριφορά (Ακολουθούσε την ομάδα του και δεν πήρε πρωτοβουλία για 

να διαφοροποιηθεί, Έκανε μόνο τον ήχο και τις κινήσεις του βάτραχου) και 10 παιδιά που 

είχαν συμπαραδηλωτική συμπεριφορά («Εγώ δεν θέλω να είναι άρρωστα, αλλά χαρούμενα», 

«Εμένα το σκιουράκι μου χτύπησε», «Οι χελωνίτσες κοιμηθήκανε και μετά ξυπνήσανε και 

είδαν ένα κυνηγό και μετά κρυφτήκανε και μετά βρήκε τη χελώνα και ξέφυγε η χελώνα και 

πήγε σπίτι της», «Δεν ετοιμαστήκαν οι αρκούδες για το χειμώνα και όταν ξύπνησαν 

πεινούσανε, βρήκαν λαχανικά», «Να πω κι εγώ την ιδέα μου; Μπορεί όταν ξύπνησαν μπορεί 

να βρίσκονταν σε ένα βάζο, στο σπίτι ενός παιδιού»). Ως προς το δεύτερο ερευνητικό 

ερώτημα καταμετρήθηκαν 9παιδιά που είχαν σωματική εμπλοκή (Κατά τη συζήτηση στην 

ομάδα τους έδειχναν πώς θα αναπαραστήσουν το ζωάκι τους), 7παιδιά που είχαν νοητική 

εμπλοκή («Εγώ πηδούσα πάνω στα τραπέζια και έκανα ότι είμαι σκίουρος, επειδή 

σκαρφάλωνα στα δέντρα», «Τα βατραχάκια κάνουν κουαξ κουαξ», «Εγώ έκανα το φίδι, ο 

Πάρης έκανε το φίδι που κρύφτηκε, εγώ πήγα να τον ψάξω και φάγαμε μετά φαγητό»), 12 

παιδιά που είχαν κοινωνική εμπλοκή (Συνεργασία με τα μέλη της ομάδας τους) και 10 παιδιά 

που είχαν συναισθηματική εμπλοκή («Εγώ θέλω να είναι χαρούμενο», «Μας άρεσαν όλα τα 

φιδάκια», «Ναιιιιιι, μας άρεσε η περιπέτεια από τα βατραχάκια», «Εμένα είναι 

στεναχωρημένο»).Επίσης ως προς το τρίτο ερευνητικό ερώτημα καταμετρήθηκαν 12 παιδιά 

που παρουσίασαν κινητική επικοινωνία (Πήγαινε αργά σα χελώνα και κρύφτηκε πίσω από το 

τραπέζι, Χοροπηδούσε σα βατραχάκι πάνω κάτω, Περπάτημα σαν αρκούδα, τριγύρισε στην 

τάξη να βρει φαγητό, Χοροπηδούσε εδώ κι εκεί σα σκίουρος), 12 παιδιά που παρουσίασαν 

λεκτική επικοινωνία (Συζήτηση στην ομάδα τους, σχολιασμός στην ολομέλεια), 12 παιδιά που 

παρουσίασαν ηχητική επικοινωνία (κατά την αναπαράσταση έκαναν τους ήχους από τα 

ζωάκια της ομάδας τους: σκουικ σκουικ, τστστστς, κουαξ κουαξ, φφφσσσςςς) και 12 παιδιά 

που παρουσίασαν οπτική επικοινωνία (Παρακολούθησαν ενεργά  τις άλλες ομάδες που 

έκαναν αναπαράσταση την περιπέτειά τους). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον 

πίνακα 22. 

 Ορισμένα πρόσθετα ευρήματα που προέκυψαν από το ημερολόγιο που 

αφορούν στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα και συγκεκριμένα τη φαντασία και τον 

παιδοκεντρικό χαρακτήρα της δραστηριότητας είναι ότι «Οι ιδέες που άκουσα 

προερχόντουσαν από τη φαντασία των παιδιών (δεν σχετίζονταν με κάποια ιστορία που 

είχαμε πει τις άλλες μέρες)», ότι «Τα παιδιά εργάστηκαν ομαδικά, συζήτησαν τις ιδέες τους 

οι οποίες ήταν πρωτότυπες και διαφορετικές και συνεργάστηκαν με σκοπό να αποφασίσουν 
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τι ακριβώς θα αναπαραστήσουν στην ολομέλεια» και ότι «Κατά τη συνεργασία τους στις 

ομάδες προσπάθησαν αρχικά να συμφωνήσουν στο τι να κάνουν όλα τα μέλη της ομάδας, 

αλλά μετά αποφάσισαν να ανακατέψουν τις ιδέες τους και να μας παρουσιάσουν στην 

ολομέλεια κάτι που έχει όλες τις ιδέες μέσα». 

 

Πίνακας 22.Ποσοστιαία αποτελέσματα εμφάνισης συμπεριφορών από τη δραστηριότητα 21 

Δραστηριότητα 

21 

 

Κριτήρια ανάλυσης 

δεδομένων 

Παιδιά Ποσοστά % 

1ο ερ. Ερώτημα Καταδηλωτική 

συμπεριφορά 

2 16,7% 

Συμπαραδηλωτική 

συμπεριφορά 

10 83,3% 

2ο ερ. Ερώτημα Σωματική εμπλοκή 9 75% 

Νοητική εμπλοκή 7 58,3% 

Κοινωνική εμπλοκή 12 100% 

Συναισθηματική εμπλοκή 10 83,3% 

3ο ερ. Ερώτημα Κινητική επικοινωνία 12 100% 

Λεκτική επικοινωνία 12 100% 

Ηχητική επικοινωνία 12 100% 

Οπτική επικοινωνία 12 100% 

Σύνολο  12  

  

Ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα τα ευρήματα από το ημερολόγιο αφορούν στην 

κοινωνική εμπλοκή που είχαν τα παιδιά μεταξύ τους «Γενικά τα παιδιά αφού συνεργάστηκαν 

είχαν κυρίως κοινωνική εμπλοκή. Σκέφτηκαν, συζήτησαν, πρότειναν, δέχτηκαν, κατέληξαν, 

ομαδικά και αναπαρέστησαν στην ολομέλεια το τελικό τους αποτέλεσμα», «Τα παιδιά εκτός 

από την αναπαράσταση που έκαναν στην ολομέλεια, κατά τη συνεργασία τους στις ομάδες, 

έδειχναν και συζητούσαν ή αναρωτιόντουσαν πώς θα έκαναν την αναπαράσταση μετά». Ως 

προς το τρίτο ερευνητικό ερώτημα τα ευρήματα αφορούν στην πολυτροπική επικοινωνία 

που παρατηρήθηκε «Παρατηρήθηκε μεγάλη κινητική επικοινωνία αλλά και λεκτική και 

ηχητική. Συγκεκριμένα μου έκανε εντύπωση η ομάδα των φιδιών που κατά την 

αναπαράσταση είχαν συνομιλία μεταξύ τους κάνοντας τον ήχο των φιδιών (σσσσσσς, 
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φθσσσς), αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά έκαναν όλα τον ήχο του ζώου που έκαναν 

αναπαράσταση, ακόμα και η χελώνα, με τον ήχο που πίνει νερό ή τρώει. Η λεκτική 

επικοινωνία παρατηρείται όχι μόνο στις ομάδες αλλά και στο σχολιασμό όσων 

παρακολούθησαν. Τα παιδιά χρησιμοποίησαν κατά την αναπαράσταση στην ολομέλεια όλη 

την τάξη. Περπάτησαν σαν τα ζωάκια, πήδηξαν, πήγαν στα φαγητά που είναι στο μανάβικο 

(γωνιά της τάξης), σκαρφάλωσαν στα τραπεζάκια, κάνανε τους ήχους των ζώων με το στόμα 

τους και γενικά κινήθηκαν ελεύθερα με το σώμα τους. Οπτική επικοινωνία παρατηρείται 

όταν η ολομέλεια παρακολουθεί την αναπαράσταση κάθε ομάδας. Πραγματικά πολυτροπική 

δραστηριότητα!». Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζεται στις καταγραφές της τελευταίας 

παραγράφου γι’ αυτό και παρατίθεται σχεδόν ολόκληρη: «Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες 

καθισμένα στα τραπεζάκια και εργάστηκαν ομαδικά για να καταλήξουν σε μια περιπέτεια. 

Μου έκανε εντύπωση ο τρόπος που εργάστηκαν οι πιο πολλές ομάδες. Συζήτησαν, 

προβληματίστηκαν, με συμβουλεύτηκαν, αποφάσισαν και ετοιμάστηκαν για την 

αναπαράσταση. Για παράδειγμα στην ομάδα των φιδιών αφού είπαν όλοι τις ιδέες τους, μετά 

δεν μπορούσαν να καταλήξουν σε μια ιδέα. Τότε η Δάφνη πρότεινε «κυρία μπορούμε να 

μπλέξουμε τις ιδέες μας, γιατί δεν μπορούμε να αποφασίσουμε;» «Εννοείται, αυτό να 

κάνετε, αλλά πώς;» ο Πάρης είπε «θα κάνουμε όλοι πρώτα την ιδέα της Δάφνης μετά τη δική 

μου και μετά της Μαριάννας» (με αυτήν τη χρονική σειρά ταίριαζε η ιστορία και είχε ροή) 

και ρώτησα «Συμφωνείτε όλοι;», ομόφωνα συμφώνησαν και άρχισαν να λένε πώς ακριβώς 

θα το δείξουν αυτό. Επειδή οι ομάδες ήταν πέντε, δεν ξέρω ακριβώς τι είπαν όλοι και πώς 

κατέληξαν σε αυτό που παρουσίασαν στην ολομέλεια. Πάντως λίγο που πήρε το αυτί μου 

από τις διπλανές ομάδες όσο επικεντρωνόμουν σε μια, συζητούσαν και κατέληγαν στο τι θα 

κάνουν, άλλοτε συμφωνούσαν όλοι με την ιδέα ενός, άλλοτε έμπλεκαν τις ιδέες όλων των 

παιδιών και τα έδειχναν όλα. Η συνεργασία μεταξύ ήταν τους άψογη. Τα παιδιά το 

διασκέδασαν κάνοντας αναπαράσταση τα ζωάκια και στο τέλος φάνηκε στο χειροκρότημα!». 

Οι τελευταίες παρατηρήσεις δείχνουν και ορισμένες δυσκολίες που προκύπτουν από την 

ηχογράφηση. Παρόλα αυτά από τις σημειώσεις γίνεται φανερή ο παιγνιώδης χαρακτήρας 

της κατάστασης που βίωσαν τα παιδιά, η έμφαση που δόθηκε κατά τη διαδικασία της 

εργασίας τους συνεργατικά και τα συναισθήματα απόλαυσης που βίωσαν στο τέλος. 

 Η δραστηριότητα 22 πραγματοποιήθηκε στις 21/02/2022 και συμμετείχαν 13 

παιδιά. Ως προς το πρώτο ερευνητικό ερώτημα δεν υπήρξε καταμέτρηση κάποιου παιδιού 

που να είχε καταδηλωτική συμπεριφορά ενώ υπήρξε καταμέτρηση 13 παιδιών που είχαν 

συμπαραδηλωτική συμπεριφορά («Έδειξα την έκπληξη, είναι όταν έρχεται κάποιος σπίτι μας 

και του κάνουμε έκπληξη», «Είμαι θυμωμένος όταν δεν παίζει κανένα παιδί μαζί μου», 
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«Νιώθω θυμωμένος όταν η μαμά μου με βάζει τιμωρία», «Νιώθω νευριασμένος όταν ο 

μπαμπάς μου έχει πιο πολλά πατατάκια κι εγώ έχω λίγα», «Έκανα τη χαρά, νιώθω έτσι όταν 

έρχεται ο θείος και η θεία», «Νιώθω έκπληκτος όταν μου παίρνει κάτι η μαμά μου και δεν το 

ήξερα»). Ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα καταμετρήθηκαν 7παιδιά που είχαν 

σωματική εμπλοκή (Κατά την παρακολούθηση του βίντεο παρατηρήθηκε έντονη σωματική 

εμπλοκή), 8παιδιά που είχαν νοητική εμπλοκή («Ο Π. κάνει έκπληξη», «Κάνουμε έτσι όταν 

πεινάμε», «Ο Γ. έκανε την απέχθεια. Ξέρω πάρα πολλά για αυτά τα συναισθήματα», «Φιλάμε 

αυτόν που αγαπάμε»), 12 παιδιά που είχαν κοινωνική εμπλοκή («Μου άρεσες Φ., είσαι πολύ 

αστεία!», «Νόστιμο κάνεις;», «Τη Μ. δείτε!», «Εγώ πιο πολύ νιώθω λυπημένη σε αυτό που 

είπε ο Β.», «Εδώ τι έκανε η Δ. δεν καταλαβαίνω;»)  και 13 παιδιά που είχαν συναισθηματική 

εμπλοκή (Γελούσε κατά την προβολή του βίντεο και χειροκρότησε στο τέλος από 

ενθουσιασμό!, «Μου άρεσε πολύ το δικό μου συναίσθημα», «Τρόμαξα!», «Τέλειο μου 

φάνηκε», «Μου άρεσε η χαρά»).  Ως προς το τρίτο ερευνητικό ερώτημα καταμετρήθηκαν 13 

παιδιά που παρουσίασαν κινητική επικοινωνία (Δημιουργία εκφράσεων με το πρόσωπο και 

κινήσεις με το σώμα), 13 παιδιά που παρουσίασαν λεκτική επικοινωνία (Σχολιασμός του 

βίντεο στην ολομέλεια), 13 παιδιά που παρουσίασαν ηχητική επικοινωνία (Παραγωγή ήχων 

κατά τη δημιουργία εκφράσεων. Ακρόαση των ήχων) και 13 παιδιά που παρουσίασαν οπτική 

επικοινωνία (Ενεργή παρακολούθηση του βίντεο που δημιουργήθηκε). Τα αποτελέσματα  

παρουσιάζονται παρακάτω στον πίνακα 23. 

 Με βάση τις παρατηρήσεις που καταγράφηκαν στο ημερολόγιο, στη 

συγκεκριμένη δραστηριότητα,  ως προς το πρώτο ερευνητικό ερώτημα ότι «Τα παιδιά 

έδειξαν με το πρόσωπό τους μια ποικιλία από διαφορετικά συναισθήματα» και ότι 

«Παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά παρήγαγαν διαφορετικούς ήχους για το κάθε συναίσθημα, 

αλλά και όταν τα παιδιά έκαναν το ίδιο συναίσθημα παρήγαγαν και διαφορετικούς ήχους και 

με διαφορετικό τρόπο». Επιπλέον ότι «Οι εκφράσεις των παιδιών αλλά και ο σχολιασμός που 

έκαναν μετά δείχνουν συμπαραδηλωτική συμπεριφορά. Πιο συγκεκριμένα, κατά το 

σχολιασμό ανέφεραν στην ολομέλεια πότε δείχνουν τέτοια συναισθήματα, πώς αλλιώς τα 

δείχνει ο καθένας και αποφάσισαν ποια συναισθηματική  έκφραση και από ποιο παιδί τους 

άρεσε περισσότερο». Ακόμη ότι «Κατά τη διάρκεια της προβολής του βίντεο πολλές φορές 

γέλασαν με κάποια έκφραση συμμαθητή τους, αλλά και όταν έβλεπε το κάθε παιδί τη δική 

του έκφραση, δείχνοντας ευχαρίστηση και απόλαυση. Επίσης συμπαραδηλωτική 

συμπεριφορά παρατηρείται όταν τα παιδιά θυμούνται πότε κάνουν αυτά το ίδιο 

συναίσθημα». 
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Πίνακας 23.Ποσοστιαία αποτελέσματα εμφάνισης συμπεριφορών από τη δραστηριότητα 22 

Δραστηριότητα 

22 

 

Κριτήρια ανάλυσης 

δεδομένων 

Παιδιά Ποσοστά % 

1ο ερ. Ερώτημα Καταδηλωτική 

συμπεριφορά 

0 0% 

Συμπαραδηλωτική 

συμπεριφορά 

13 100% 

2ο ερ. Ερώτημα Σωματική εμπλοκή 7 53,8% 

Νοητική εμπλοκή 8 61,5% 

Κοινωνική εμπλοκή 12 92,3% 

Συναισθηματική εμπλοκή 13 100% 

3ο ερ. Ερώτημα Κινητική επικοινωνία 13 100% 

Λεκτική επικοινωνία 13 100% 

Ηχητική επικοινωνία 13 100% 

Οπτική επικοινωνία 13 100% 

Σύνολο  13  

 

 

Επίσης ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα καταγράφηκαν στο ημερολόγιο ενδείξεις 

κοινωνικής εμπλοκής «Μεταξύ τους συζητούσαν «ποιο διάλεξες εσύ; Κι εγώ αυτό έκανα» 

κάτι που υποδεικνύει κοινωνική εμπλοκή. Τα παιδιά παρακολούθησαν στο βίντεο και 

σχολίασαν τις εκφράσεις των συμμαθητών τους. Επίσης συζητούσαν μεταξύ τους κατά τη 

διάρκεια του βίντεο και σχολίαζαν». Ακόμη υπάρχουν ενδείξεις συναισθηματικής εμπλοκής 

«Παρατηρήθηκε έντονη συναισθηματική εμπλοκή, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της 

δραστηριότητας. Τα παιδιά σκέφτηκαν και επέλεξαν ένα συναίσθημα και προσπάθησαν να 

το αποδώσουν ηχητικά και εκφραστικά. Κατά την παρακολούθηση του βίντεο όλοι γέλασαν, 

είτε σε ένα είτε σε πιο πολλά, είτε στο τέλος, που μαζί με τα γέλια υπήρχε και αυθόρμητο 

χειροκρότημα». Τέλος ως προς το τρίτο ερευνητικό ερώτημα εξηγείται ότι «Τα παιδιά 

επικοινώνησαν κυρίως οπτικά καθώς παρακολούθησαν το βίντεο τους αρκετές φορές». Από 

την τελευταία παράγραφο ως προς τις γενικές παρατηρήσεις υπάρχουν ενδείξεις 

παιδοκεντρικού χαρακτήρα και έντονης συναισθηματικής απόλαυσης, δηλαδή ότι «Τα 
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παιδιά γέλασαν πολύ και φάνηκε πόσο το διασκέδασαν. Ενθουσιάστηκαν με τους ίδιους 

αλλά και με τους συμμαθητές τους. Παρατηρείται για άλλη μια φορά πόσο πολύ τους αρέσει 

όταν εμπλέκονται ενεργά στη δημιουργία βίντεο με τα προσωπικά τους έργα και 

δημιουργήματα. Στο σχολιασμό τα παιδιά συζητούσαν και μεταξύ τους εκτός από τις 

απαντήσεις που έδιναν στις ερωτήσεις μου. Αλληλοεπιδρούσαν και κατά την 

παρακολούθηση του βίντεο με τους συμμαθητές τους». 

 Στις 23/02/2022 πραγματοποιήθηκε η δραστηριότητα 23 και συμμετείχαν 13 

παιδιά. Ως προς το πρώτο ερευνητικό ερώτημα καταμετρήθηκαν3 παιδιά που είχαν 

καταδηλωτική συμπεριφορά (Κάνει ήχους όπως το πουλί στο μέρος που έχει το πουλί, Κάνει 

ήχους όπως η αγελάδα στο μέρος του πίνακα που έχει την αγελάδα, Έκανε ήχους αγελάδας, 

γάτας, όπως οι εικόνες στον πίνακα) και 12 παιδιά που είχαν συμπαραδηλωτική 

συμπεριφορά («Αυτό είναι ένας σωλήνας». Στο τελευταίο μέρος, κρατούσε με το τύμπανο 

ρυθμό, σαν της παρέλασης, «Να δείξω και το τυρί που βρωμάει;» «Έκανα με τα κουδουνάκια 

αυτό το σημείο του πίνακα», «Ο σουρεαλισμός είναι όταν κάποιος ζωγραφίζει με τη 

φαντασία του»). Ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα καταμετρήθηκαν 8παιδιά που 

είχαν σωματική εμπλοκή (Παίξιμο οργάνων-εκτός ηχογράφησης), 13 παιδιά που είχαν 

νοητική εμπλοκή («Βρήκα τον αρλεκίνο, έχει ρόμβους στην μπλούζα του», «Εδώ είναι ένα 

παράθυρο», «Έχει μια αγελάδα εδώ», «Εδώ έχει νότες», «Η ηχογράφηση είχε και πραγματικά 

στοιχεία»), 6παιδιά που είχαν κοινωνική εμπλοκή (Συζήτηση μεταξύ τους για μοίρασμα των 

μουσικών οργάνων) και 7παιδιά που είχαν συναισθηματική εμπλοκή («Τέλεια μου φάνηκε κι 

εμένα», «Κλαίει σαν το λυπημένο αρλεκίνο», «Ωραίοι μου φάνηκαν οι ήχοι»).Ως προς το 

τρίτο ερευνητικό ερώτημα καταμετρήθηκαν 13 παιδιά που παρουσίασαν κινητική 

επικοινωνία (Παραγωγή ήχων με το σώμα και τα μουσικά όργανα), 13 παιδιά που 

παρουσίασαν λεκτική επικοινωνία (Συζήτηση και σχολιασμός στην ολομέλεια), 13 παιδιά που 

παρουσίασαν ηχητική επικοινωνία (Παραγωγή ήχων με το στόμα και τα μουσικά όργανα) και 

13 παιδιά που παρουσίασαν οπτική επικοινωνία (Ενεργή παρακολούθηση και επεξεργασία 

του πίνακα). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον πίνακα 24. 

 Ως προς το πρώτο ερευνητικό ερώτημα καταγράφηκαν επιπλέον 

παρατηρήσεις στο ημερολόγιο που αφορούν στη συμπαραδηλωτική συμπεριφορά που 

παρουσίασαν τα παιδιά. Συγκεκριμένα ότι «Οι ήχοι και οι ηχηρές κινήσεις που έκαναν τα 

παιδιά ήταν διαφορετικά και πρωτότυπα. Ακούστηκαν πολλοί ήχοι, πολλές κινήσεις ηχηρές 

και από τα μουσικά όργανα, διαφορετικοί από κάθε παιδί σε ρυθμό, ένταση και διάρκεια» 

και ότι «Καταδηλωτική συμπεριφορά έχουν τα παιδιά όταν για την αγελάδα κάνουν μου, για 

τη γάτα νιάου, για τη μέλισσα ζζζζ κλπ.», «Αλλά σε γενικές γραμμές όλα τα παιδιά κάποια 
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στιγμή κρατούσαν ένα μουσικό όργανο και κάνανε ήχους με το σώμα που είναι 

συμπαραδηλωτική συμπεριφορά, αφού μόνο τα ίδια τα παρήγαγαν, δεν ήταν σωστά ή 

λάθος, ήταν μοναδικά, δεν θα μπορούσαν να επαναληφθούν ακριβώς τα ίδια και τα 

αποτελέσματα αυτών των ήχων δεν ήταν αναμενόμενα». 

 

Πίνακας 24.Ποσοστιαία αποτελέσματα εμφάνισης συμπεριφορών από τη δραστηριότητα 23 

Δραστηριότητα 

23 

 

Κριτήρια ανάλυσης 

δεδομένων 

Παιδιά Ποσοστά % 

1ο ερ. Ερώτημα Καταδηλωτική συμπεριφορά 3 23,1% 

Συμπαραδηλωτική 

συμπεριφορά 

12 92,3% 

2ο ερ. Ερώτημα Σωματική εμπλοκή 8 61,5% 

Νοητική εμπλοκή 13 100% 

Κοινωνική εμπλοκή 6 46,2% 

Συναισθηματική εμπλοκή 7 53,8% 

3ο ερ. Ερώτημα Κινητική επικοινωνία 13 100% 

Λεκτική επικοινωνία 13 100% 

Ηχητική επικοινωνία 13 100% 

Οπτική επικοινωνία 13 100% 

Σύνολο  13  

 

 

Ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα καταγράφηκαν παρατηρήσεις που αφορούν στη 

σωματική εμπλοκή των παιδιών, όπως ότι «Υπερισχύει στη δραστηριότητα και για όλα τα 

παιδιά η σωματική εμπλοκή. Σηκώθηκαν από τη θέση τους, χτύπησαν τα πόδια και τα χέρια 

τους, έπαιξαν τα μουσικά όργανα της τάξης, κουνήθηκαν στην προσπάθειά τους να 

παράγουν ήχους με το στόμα τους και όχι μόνο κατά τις στιγμές της ηχογράφησης». Ως προς 

το τρίτο ερευνητικό ερώτημα για τη λεκτική επικοινωνία σχολιάζεται ότι «Παρατηρήθηκε 

ωστόσο μικρή λεκτική επικοινωνία αφού στο σχολιασμό ήταν λιγομίλητοι» και για την 

ηχητική επικοινωνία ότι «Τα παιδιά επικοινώνησαν κυρίως ηχητικά στη δραστηριότητα. 

Παρήγαγαν ήχους με τη χρήση μουσικών οργάνων όπως, ντέφι, κουδουνάκι, τρίγωνο, 
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τύμπανο, μαράκα και ταμπουρίνο, με τους ήχους που έκαναν με το στόμα τους αλλά και με 

το σώμα τους». Οι τελευταίες παρατηρήσεις στο ημερολόγια σχετίζονται με τον 

αυθορμητισμό των παιδιών και στη βίωση παιγνιωδών καταστάσεων από αυτά 

«Παρατηρείται μια έλξη των παιδιών από τα μουσικά όργανα, κάτι που είναι συνηθισμένο 

για την ηλικία τους. Επίσης όταν κρατούν ένα μουσικό όργανο είναι πολύ δύσκολο να μην το 

κρούουν, ακόμη και για να ακούσουν τις οδηγίες. Τα παιδιά πήραν μέρος στη δραστηριότητα 

νομίζοντας πως είναι παιχνίδι, παρά διαδικασία μάθησης».  

Ολοκληρώνοντας την καταγραφή των αποτελεσμάτων από τις κλείδες παρατήρησης 

και το δομημένο ημερολόγιο, ακολουθεί η συγκέντρωση όλων των ποσοτικών δεδομένων 

από κάθε δραστηριότητα. Αυτό πραγματοποιείται με τη δημιουργία τριών συγκεντρωτικών 

πινάκων. Οι συγκεντρωτικοί πίνακες προσφέρουν ξεχωριστά στοιχεία ως προς τα τρία 

ερευνητικά ερωτήματα. Οι πληροφορίες που μπορούν να αντληθούν από αυτούς τους 

πίνακες, αφορούν στα ποσοστά εμφάνισης των συμπεριφορών των παιδιών σε κάθε 

δραστηριότητα και χωριστά για τα τρία ερευνητικά ερωτήματα. Επίσης στους 

συγκεντρωτικούς πίνακες αναφέρεται και ο μέσος όρος εμφάνισης κάθε συμπεριφοράς από 

όλες τις δραστηριότητες της παρέμβασης συνολικά σύμφωνα με τα κριτήρια ανάλυσης 

δεδομένων που περιγράφηκαν αναλυτικά στο παραπάνω κεφάλαιο.  

Ως προς το πρώτο ερευνητικό ερώτημα λοιπόν, στον πρώτο συγκεντρωτικό πίνακα 

δίνονται πληροφορίες για ενδείξεις εμφάνισης καταδηλωτικής και συμπαραδηλωτικής 

συμπεριφοράς. Πιο αναλυτικά, στο μέσο όρο όλων των δραστηριοτήτων, το ποσοστό 

εμφάνισης καταδηλωτικής συμπεριφοράς είναι 11,4%, και το ποσοστό εμφάνισης 

συμπαραδηλωτικής συμπεριφοράς είναι 92,1%. 
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Πίνακας 25.Συγκεντρωτικός πίνακας ως προς το πρώτο ερευνητικό ερώτημα 

Δραστηριότητα Καταδηλωτική 

Συμπεριφορά 

% 

Συμπαραδηλωτική 

Συμπεριφορά 

% 

1 20 90 

2 0 90 

3 0 100 

4 0 63,6 

5 0 100 

6 0 72,7 

7 0 92,3 

8 0 92,3 

9 0 100 

10 15,5 92,3 

11 30,8 84,6 

12 0 100 

13 0 100 

14 75 100 

15 18,2 72,7 

16 0 100 

17 8,3 100 

18 0 100 

19 53,8 92,3 

20 0 100 

21 16,7 83,3 

22 0 100 

23 23,1 92,3 

Μ.Ο. 11,4% 92,1% 
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Αντλώντας τα δεδομένα από τον πρώτο συγκεντρωτικό πίνακα, δημιουργήθηκε ένα 

διάγραμμα που αφορά στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα. Το διάγραμμα δίνει την ευκαιρία 

οπτικοποίησης των αποτελεσμάτων. Χρησιμοποιείται και στο επόμενο κεφάλαιο για τη 

συζήτηση και την εξαγωγή των συμπερασμάτων της έρευνας. 

 

 

Εικόνα 6. Αποτελέσματα 1ου ερευνητικού ερωτήματος 

 

Παρακάτω παρατίθεται ο δεύτερος συγκεντρωτικός πίνακας που 

δημιουργήθηκε. Ο πίνακας αφορά στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα και δίνει 

πληροφορίες για τα είδη εμπλοκής που παρουσίασαν τα παιδιά. Για τη δημιουργία του 

πίνακα αυτού λήφθηκαν υπόψη πληροφορίες και δεδομένα που αντλήθηκαν από τους 

πίνακες των ποσοστών από κάθε δραστηριότητα. Επίσης καταγράφει το μέσο όρο των 

ποσοστών εμφάνισης των ειδών εμπλοκής που παρουσίασαν τα παιδιά, στο σύνολο των 

δραστηριοτήτων, ανάλογα με τα κριτήρια ανάλυσης των δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα 

φάνηκε, από το μέσο όρο του συνόλου των δραστηριοτήτων, ότι η σωματική εμπλοκή 

έχει ποσοστό εμφάνισης 70,7%, η νοητική εμπλοκή ποσοστό εμφάνισης 50,9%, η 

κοινωνική εμπλοκή ποσοστό εμφάνισης 43,6% και η συναισθηματική εμπλοκή έχει 

ποσοστό εμφάνισης 67,6%. 
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Πίνακας 26.Συγκεντρωτικός πίνακας ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα 

Δραστηριότητα Σωματική 

Εμπλοκή 

% 

Νοητική 

Εμπλοκή 

% 

Κοινωνική 

Εμπλοκή 

% 

Συναισθηματική 

Εμπλοκή 

% 

1 80 20 50 60 

2 100 20 70 80 

3 100 20 20 90 

4 100 27,3 18,2 54,5 

5 100 0 40 30 

6 90,9 54,5 9,1 90,9 

7 61,5 38,5 15,4 61,5 

8 100 30,8 38,5 61,5 

9 69,2 7,7 7,7 76,9 

10 53,8 30,8 23,1 53,8 

11 61,5 76,9 30,8 38,5 

12 53,8 100 38,5 69,2 

13 100 63,6 54,5 45,5 

14 50 75 0 100 

15 27,3 36,4 18,2 90,9 

16 70 60 90 100 

17 100 100 50 58,3 

18 100 54,5 72,7 36,4 

19 100 53,8 92,3 61,5 

20 33,3 100 25 58,3 

21 75 58,3 100 83,3 

22 53,8 61,5 92,3 100 

23 61,5 100 46,2 53,8 

Μ.Ο. 70,7% 50,9% 43,6% 67,6% 
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Αντίστοιχα όπως έγινε με τον πρώτο συγκεντρωτικό πίνακα, αντλήθηκαν δεδομένα 

από το δεύτερο πίνακα με σκοπό τη δημιουργία ενός διαγράμματος. Το διάγραμμα που 

δημιουργήθηκε δείχνει τα είδη εμπλοκής που παρουσίασαν τα παιδιά στο σύνολο των 

δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν κατά την παρέμβαση στο νηπιαγωγείο. Στην 

εικόνα παρακάτω εμφανίζονται τα αποτελέσματα του δεύτερου ερευνητικού ερωτήματος, 

που δείχνει την πολύπλευρη-ολιστική εμπλοκή των μαθητών όταν συμμετέχουν σε 

«μουσικές δραστηριότητες αισθητικής διδασκαλίας» και αποτελεί ένδειξη για την επιρροή 

στην ποικιλία των ειδών εμπλοκής τους. 

 

 

Εικόνα 7. Αποτελέσματα 2ου ερευνητικού ερωτήματος 

Τέλος, δημιουργήθηκε και ένας τρίτος συγκεντρωτικός πίνακας. Αυτός, συγκεντρώνει 

δεδομένα που αφορούν στο τρίτο ερευνητικό ερώτημα της παρούσας εργασίας. Δίνει 

πληροφορίες για τους τρόπους που χρησιμοποίησαν τα παιδιά για να επικοινωνήσουν. Τα 

δεδομένα που λήφθηκαν υπόψη για τη δημιουργία του πίνακα αντλήθηκαν από τους πίνακες 

των ποσοστών κάθε δραστηριότητας. Επίσης φαίνεται και ο μέσος όρος των ποσοστών 

εμφάνισης των τρόπων επικοινωνίας που παρουσίασαν τα παιδιά, στο σύνολο των 

δραστηριοτήτων, ανάλογα με τα κριτήρια ανάλυσης των δεδομένων. 
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Πίνακας 27.Συγκεντρωτικός πίνακας ως προς το τρίτο ερευνητικό ερώτημα 

Δραστηριότητα Κινητική 

Επικοινωνία 

% 

Λεκτική 

Επικοινωνία 

% 

Ηχητική 

Επικοινωνία 

% 

Οπτική 

Επικοινωνία 

% 

1 80 100 100 0 

2 100 100 100 100 

3 100 80 100 0 

4 100 63,6 100 0 

5 100 100 100 100 

6 100 81,8 100 0 

7 38,5 92,3 100 0 

8 100 61,5 100 100 

9 69,2 100 100 0 

10 0 84,6 100 100 

11 30,8 84,6 92,3 92,3 

12 46,2 61,5 100 100 

13 0 100 100 100 

14 100 75 100 100 

15 81,8 81,8 90,9 0 

16 0 100 100 100 

17 100 100 100 50 

18 100 100 100 100 

19 100 100 100 100 

20 50 100 100 0 

21 100 100 100 100 

22 100 100 100 100 

23 100 100 100 100 

Μ.Ο. 73,8% 89.9% 99,3% 62,7% 

 

Από τον πίνακα αυτόν, προκύπτει ότι η κινητική επικοινωνία έχει ποσοστά εμφάνισης 

73,8%, η λεκτική επικοινωνία έχει ποσοστά εμφάνισης 89,9%, η ηχητική επικοινωνία έχει 

ποσοστά εμφάνισης 99,3% και η οπτική επικοινωνία έχει ποσοστά εμφάνισης 62,7%. 
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Όπως και παραπάνω, δημιουργήθηκε ένα διάγραμμα που αφορά στο τρίτο 

ερευνητικό ερώτημα. Στο διάγραμμα παρακάτω φαίνονται οι τρόποι επικοινωνίας που 

χρησιμοποίησαν τα παιδιά κατά τη συμμετοχή τους σε «μουσικές δραστηριότητες 

αισθητικής διδασκαλίας». Η απεικόνιση των πολύ υψηλών ποσοστών κάθε τρόπου 

επικοινωνίας ξεχωριστά, είναι ένδειξη της επιρροής στην ποικιλία των τρόπων που 

επικοινώνησαν τα παιδιά. 

 

 

Εικόνα 8. Αποτελέσματα 3ου ερευνητικού ερωτήματος 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Συζήτηση-Συμπεράσματα 
 

Ακολουθεί η συζήτηση των αποτελεσμάτων της παρέμβασης που πραγματοποιήθηκε. Με 

βάση τα αποτελέσματα, αναδείχθηκαν σημαντικά δεδομένα που αφορούν στο πώς 

επηρεάζονται τα παιδιά ως προς τη δημιουργικότητα, ως προς την ποικιλία των ειδών 

εμπλοκής και ως προς την ποικιλία των τρόπων επικοινωνίας, όταν κατά τη διδασκαλία των 

θεμάτων συμμετέχουν σε «μουσικές δραστηριότητες αισθητικής διδασκαλίας». Ειδικότερα, 

αναδείχθηκαν υψηλά ποσοστά συμπαραδηλωτικών συμπεριφορών από τα παιδιά. 

Επιπλέον, παρατηρήθηκε μεγάλη ποικιλία στα είδη εμπλοκής τους, πέρα από νοητική 

παρατηρήθηκε πρωτίστως σωματική, συναισθηματική, αλλά και κοινωνική εμπλοκή. 

Παράλληλα, σημειώθηκε και μεγάλη ποικιλία στους τρόπους επικοινωνίας, δηλαδή, οι 

μαθητές επικοινώνησαν κυρίως ηχητικά, αλλά σε μεγάλο βαθμό και κινητικά, λεκτικά και 

οπτικά.  

Όσον αφορά στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα, όπως επισημαίνεται στη 

βιβλιογραφία, θεωρείται σημαντική η καλλιέργεια της δημιουργικότητας των παιδιών, και 

κυρίως όταν η προσέγγιση της μάθησης γίνεται ποιητικά, με μεταφορικά και με φαντασιακά 

στοιχεία (Eisner 2003), γιατί έτσι προκύπτει η ικανοποίηση των μαθητών, η καινοτομία και η 

δημιουργία νοημάτων (Uhrmacher, 2009). Το πρώτο κριτήριο ανάλυσης δεδομένων λοιπόν, 

αφορά στις ενδείξεις παρουσίασης καταδηλωτικής ή συμπαραδηλωτικής συμπεριφοράς 

στους μαθητές (Chandler, 1999 ̇  Eco, 1987 ̇  Μπόκλουντ-Λαγοπούλου, 1983 ̇   Σωτηροπούλου-

Ζορμπαλά, 2020). Οι μετρήσεις, έτσι όπως προέκυψαν από τα αποτελέσματα, το δομημένο 

ημερολόγιο, τις κλείδες παρατήρησης και τους συγκεντρωτικούς πίνακες, αποκάλυψαν 

αρκετά υψηλότερα ποσοστά συμπαραδηλωτικής συμπεριφοράς απ’ ότι καταδηλωτικής 

συμπεριφοράς στα παιδιά του δείγματος. Παρατηρείται μια υπερίσχυση της 

συμπαραδηλωτικής συμπεριφοράς των παιδιών στο σύνολο των «μουσικών 

δραστηριοτήτων αισθητικής διδασκαλίας», γεγονός που αποτελεί ένδειξη της επιρροής στη 

δημιουργικότητά τους και στην πολυεπίπεδη νοηματοδότηση που προσέγγισαν. 

Το χαμηλό ποσοστό εμφάνισης της καταδηλωτικής συμπεριφοράς, πιθανό να 

προέρχεται από την έλλειψη ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια των πληροφοριακών 

διαδικασιών μάθησης, κατά τη διαδικασία της επανάληψης των κατεκτημένων γνώσεων από 

τα παιδιά και από την έλλειψη κινήτρων για συμμετοχή στο αρχικό στάδιο των 

δραστηριοτήτων. Αντίθετα, το υψηλό ποσοστό εμφάνισης συμπαραδηλωτικής 

συμπεριφοράς, πιθανό να προέρχεται από την εμβάθυνση των παιδιών σε πιο προσωπικό, 

υποκειμενικό και μεταφορικό επίπεδο, από την αύξηση των κινήτρων για εμπλοκή στη 
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δραστηριότητα όταν η διδασκαλία στόχευε στη μετασχηματιστική μάθηση. Το υψηλό 

ποσοστό συμπαραδηλωτικής συμπεριφοράς επίσης δείχνει ότι σχεδόν το σύνολο των 

παιδιών ενεργοποίησαν τις δημιουργικές δυνάμεις τους, παρουσιάζοντας συμπαραδηλωτική 

συμπεριφορά. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο συμπεριφορές τέλος, είναι σημαντικά μεγάλη, 

γεγονός που αποτελεί ένδειξη μιας βαθύτερης νοηματοδότησης που πραγματοποίησαν τα 

παιδιά κατά την ενσωμάτωση των «μουσικών δραστηριοτήτων αισθητικής διδασκαλίας». 

Εξετάζοντας και τις παρατηρήσεις στο δομημένο ημερολόγιο, επιβεβαιώνεται η 

συναισθηματική, προσωπική και υποκειμενική συμπεριφορά που υιοθετούν οι μαθητές κατά 

τις «μουσικές δραστηριότητες αισθητικής διδασκαλίας» (Μπόκλουντ-Λαγοπούλου, 1983). 

Από τις σημειώσεις του ημερολογίου επίσης, φανερώνεται η μη ενεργός συμμετοχή όλων 

των παιδιών όταν γινόταν συζήτηση με πληροφοριακό χαρακτήρα, για την διερεύνηση των 

γνώσεων τους, σε αντίθεση με την πλήρη συμμετοχή τους, όταν τους δίνονταν η ευκαιρία να 

εκφραστούν για κάτι που τους αφορούσε σε προσωπικό επίπεδο. Αντίστοιχα ευρήματα 

μελετήθηκαν και στη βιβλιογραφία (Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2020 ˙ Αργυριάδη, 2018). 

Όταν οι μαθητές εμπλουτίζουν τα νοήματα που διαχειρίζονται, εμβαθύνοντας και δίνοντας 

τους έναν αισθητικό χαρακτήρα, αποτελούν την ένδειξη της πολυεπίπεδης νοηματοδότησης 

που παρουσίασαν τα παιδιά στις δραστηριότητες (Eaton, & Moore,2002 ˙ Σωτηροπούλου-

Ζορμπαλά, 2020). Επίσης, υπήρχαν αρκετές ενδείξεις πρωτοτυπίας και μοναδικότητας στα 

αποτελέσματα που παρήγαγαν οι μαθητές, που προκύπτουν και αυτές από τη 

δημιουργικότητα (Vygotsky, 2004 ˙ Csikszentmihalyi, 2014). 

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι με τον προσεκτικό σχεδιασμό αλλά και 

την εφαρμογή των «μουσικών δραστηριοτήτων αισθητικής διδασκαλίας» αναμένεται να 

παρουσιαστούν δείγματα συμπαραδηλωτικής συμπεριφοράς από τα παιδιά. Καθώς δίνεται 

βαρύτητα στην αισθητική προσέγγιση των διδασκόμενων θεμάτων, διαδικασία που εξ 

ορισμού προκαλεί μια πιο υποκειμενική, προσωπική και μεταφορική προσέγγιση των 

θεμάτων, αναμένονται υψηλά ποσοστά παρουσίασης συμπαραδηλωτικής συμπεριφοράς.  

Συμπερασματικά, ως προς το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, οι «μουσικές 

δραστηριότητες αισθητικής διδασκαλίας» έθεσαν σε λειτουργία τη δημιουργικότητα, τη 

φαντασία και την πρωτοτυπία των παιδιών, και κατάφεραν να ενεργοποιήσουν τις 

δημιουργικές δυνάμεις τους, να εμπλουτίσουν και να εμβαθύνουν τη νοηματοδότηση, 

προσδίδοντάς της αισθητικό χαρακτήρα παρουσιάζοντας συμπαραδηλωτική συμπεριφορά, 

σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που ανέδειξε η βιβλιογραφία (Σταματοπούλου, 1998 ˙ 

Granger, 2006 ˙ Pike, 2004 ˙ Eisner, 2003 ˙ Macintyre Latta, 2004 ˙ Uhrmacher, 2009). 
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Όσον αφορά στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, αποτελεί ζητούμενο οι 

δραστηριότητες να παρέχουν δυνατότητες για πολύπλευρη εμπλοκή των μαθητών (Pascoe, 

Leong, MacCallum, Mackinley, Marsh & Smith, 2005 όπ. αν. στην Αργυριάδη, 2018 ˙ 

Robinson2011 ˙ Eisner, 2003 ˙ Johnson, 2007). Αναδεικνύεται η ανάγκη όχι μόνο για  

ακαδημαϊκή ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και να προκύψουν βαθύτερα οφέλη, όπως 

κινητικά, κοινωνικά και συναισθηματικά (Elliott, 2009 ˙Winner & Hetland, 2000). Έτσι 

φαίνεται ότι ενδυναμώνεται η συμμετοχή των μαθητών δυναμικά στην τάξη, και 

δημιουργούν πολύπλευρα νοήματα και διαμορφώνοντας τον τρόπο που αντιλαμβάνονται 

τον κόσμο (Sotiropoulou-Zormpala, 2012a). Σύμφωνα με το δεύτερο κριτήριο ανάλυσης 

δεδομένων, γίνεται ανάλυση σε σχέση με το αν τα παιδιά εμπλέκονται στη διδακτική 

διαδικασία α)σωματικά, β)νοητικά, γ) κοινωνικά, δ) συναισθηματικά (Gardner, 2011 ˙ Garcia, 

2014 ˙ Miller, 2007 ˙ Deasy, 2002). Οι μετρήσεις που προέκυψαν από τις κλείδες 

παρατήρησης, αποτελούν ενδείξεις ότι οι «μουσικές δραστηριότητες αισθητικής 

διδασκαλίας» έχουν υψηλά ποσοστά εμπλοκής σε σωματικό, νοητικό, κοινωνικό και 

συναισθηματικό επίπεδο, τομείς που αναφέρονται στις έρευνες που εξετάζουν την 

πολύπλευρη εμπλοκή των παιδιών με τα διδασκόμενα θέματα (Melnick, Witmer & Strickland, 

2011 ̇  Αργυριάδη, 2018 ̇  Winner et. al., 2013 ̇  Burnaford et. al., 2007 ̇  Sotiropoulou-Zormpala, 

2012a˙ Johnson, 2007 ˙ Elliott, 2009 ˙ Austring & Sorensen, 2012).   

Υψηλότερο ποσοστό καταμετρήθηκε στη σωματική εμπλοκή των παιδιών, ενώ και η 

συναισθηματική εμπλοκή είχε αρκετά υψηλό ποσοστό, γεγονός που επιβεβαιώνει τη θεωρία. 

Η μουσική σαφώς προκαλεί πιο εύκολα την σωματική και συναισθηματική εμπλοκή, αλλά 

και η επιρροή της στη νοητική και κοινωνική εμπλοκή, είναι σημαντική (Winner et al., 2013 ˙ 

Burnaford et al., 2007 ˙ Denac, 2014 ˙ Reimer, 1997a ˙ Winner & Hetland, 2000). 

Επιπλέον, από τις παρατηρήσεις στο ημερολόγιο προκύπτει η συχνή σωματική 

εμπλοκή των παιδιών με ενδείξεις στα πρόσωπα και τα σώματά τους, με ρυθμικές κινήσεις 

του σώματος και γενικά έντονη τάση για σωματική εμπλοκή (Johnson, 2007 ˙ 

Csikszentmihalyi, 2014). Ακόμη, συχνή φαίνεται και η συναισθηματική εμπλοκή, με λεκτικές 

αναφορές στα συναισθήματα των παιδιών, εμφανείς ενδείξεις χαράς ή γέλιου, ενδείξεις 

απόλαυσης και ενθουσιασμού και χαρακτηριστικές συναισθηματικές εκφράσεις στα 

πρόσωπά τους (Winner et al., 2013 ˙ Burnaford et al., 2007). Ως προς τη νοητική εμπλοκή των 

παιδιών, από το ημερολόγιο οι ενδείξεις φανερώνουν βελτιωμένες μαθησιακές επιδόσεις 

εξαιτίας της διάθεσης για συμμετοχή των παιδιών στις «μουσικές δραστηριότητες αισθητικής 

διδασκαλίας», σταδιακή αύξηση της ικανότητας για αξιολόγηση, διεύρυνση του 

συλλογισμού τους και νοητικές και μνημονικές συνδέσεις ως προς τα διδασκόμενα θέματα 
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(Burton, Horowitz & Abeles, 2000 ˙ Winner & Hetland, 2000). Τέλος, από το ημερολόγιο 

εμφανίζονται ενδείξεις της κοινωνικής εμπλοκής των παιδιών, με αυξημένα κίνητρα για 

συνεργασία με τους συμμαθητές τους, κοινωνική εμπλοκή από λεκτικές αναφορές τους, 

αλληλεπιδράσεις με την εκπαιδευτικό και τους συνομήλικους, κάτι που αναδεικνύεται και 

από τη θεωρία (Smithrim & Upitis, 2005 ˙ Austring & Sorensen, 2012˙ Johnson, 2007 ˙ 

Αργυριάδη, 2018 ˙ Κοκκίδου, 2015). Όλες οι ενδείξεις οδηγούν στην εξαγωγή του 

συμπεράσματος ότι είναι πιθανό οι «μουσικές δραστηριότητες αισθητικής διδασκαλίας» να 

προκαλούν πολύπλευρη και ολιστική επιρροή στα παιδιά. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας ακόμα παράγοντας για την αυξημένη πολύπλευρη και 

ολιστική εμπλοκή των παιδιών, είναι ότι, κατά το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων λήφθηκε 

υπόψη η βιβλιογραφία για την ολιστικότητα. Συγκεκριμένα οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν 

με μαθητοκεντρικό προσανατολισμό, ομαδοσυνεργατικό χαρακτήρα και ευκαιρίες για 

ψυχοκινητική ενεργοποίηση (Manley Delacruz & Dunn, 1996).Σημαντικό μέλημα είναι οι 

«μουσικές δραστηριότητες αισθητικής διδασκαλίας» να απευθύνονται στις κοινωνικές και 

συναισθηματικές ανάγκες των μαθητών και να προάγουν υγιή συναισθηματική και φυσική 

ανάπτυξη και ακαδημαϊκές επιδόσεις (Weissberg & O'Brien, 2004). Επιπλέον, να έχουν στόχο 

την ανάπτυξη όχι μόνο του νου των μαθητών, αλλά και των συναισθημάτων τους, της 

κοινωνικότητάς τους και της σωματικής τους εξέλιξης, δίνοντας ευκαιρίες για την ανάπτυξη 

των ενσώματων, συναισθηματικών και κοινωνικών βιωμάτων (Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 

2020). 

Συμπερασματικά,  ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, οι «μουσικές 

δραστηριότητες αισθητικής διδασκαλίας», πρόσφεραν ένα περιβάλλον ενεργοποίησης 

πολύπλευρων και ολιστικών χαρακτηριστικών, και κατάφεραν την πολύπλευρη εμπλοκή των 

παιδιών, δηλαδή κινητικά, νοητικά, κοινωνικά και συναισθηματικά, σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία (Αlbers & Harste, 2007 ˙ Deasy, 2002 ˙ Winner et al., 2013 ˙ Burnaford et al., 

2007 ˙ Αργυριάδη, 2018 ˙ Garcia, 2014).  

Όσον αφορά το τρίτο ερευνητικό ερώτημα, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία 

παρατηρείται στην εκπαίδευση η χρήση μόνο λεκτικών τρόπων επικοινωνίας (Liu & 

Littlewood, 1997 ˙ Wilms, Friesen & Milton, 2009 ˙ Πουρκός, 2011), ωστόσο είναι φανερό πως 

τα οφέλη που αντλούνται από τη χρήση ποικίλων τρόπων επικοινωνίας είναι σαφώς 

περισσότερα (Cope & Kalantzis, 2000). Επιπλέον, οι μαθητές επωφελούνται περισσότερο από 

τη χρήση της επικοινωνίας που πηγάζει από όλα τα καλλιτεχνικά πεδία, γιατί έτσι 

επιτυγχάνεται η πολυτροπικότητα (Pike, 2004 ̇  Αlbers & Harste, 2007 ̇  Sanders & Albers, 2010 
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˙ Sotiropoulou-Zormpala, 2012a ˙ Martin, 2017). Επίσης, φαίνεται να είναι ζητούμενο στη 

σύγχρονη εκπαίδευση η χρήση πολυτροπικών μέσων κατά τις διδακτικές διαδικασίες (Kress, 

Jewitt, Ogborn & Tsatsarelis, 2001). Σύμφωνα με το τρίτο κριτήριο ανάλυσης δεδομένων, τα 

δεδομένα που αναλύθηκαν έχουν σχέση με το αν τα παιδιά χρησιμοποίησαν κινητικούς, 

λεκτικούς, ηχητικούς και οπτικούς τρόπους επικοινωνίας (Cope & Kalantzis, 2000), εάν 

μετέφεραν νοήματα με ποικίλους τρόπους επικοινωνίας (Kress, Jewitt, Ogborn & Tsatsarelis, 

2001) και εάν παρήγαγαν πολυτροπικά αποτελέσματα (Kalantzis, Cope, Στελλάκης & 

Αρβανίτη, 2019) μέσα από την ενασχόλησή τους με τις «μουσικές δραστηριότητες αισθητικής 

διδασκαλίας». Πράγματι, όπως φανερώνεται από τις μετρήσεις, έτσι όπως προέκυψαν από 

τα αποτελέσματα, το δομημένο ημερολόγιο, τις κλείδες παρατήρησης και το συγκεντρωτικό 

πίνακα, φαίνεται ότι η ποικιλία των τρόπων επικοινωνίας των παιδιών ήταν μεγάλη. 

Όπως είναι αναμενόμενο, υψηλότερη καταγραφή έχει η ηχητική επικοινωνία. Αυτό 

συμβαίνει γιατί οι μουσικές δραστηριότητες συμπεριλαμβάνουν εξ ορισμού τον ήχο, την 

παραγωγή του ή την ακρόασή του, από την εκπαιδευτικό ή τα παιδιά (Martinec, 2000). 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα από τις κλείδες παρατήρησης αλλά και από το δομημένο 

ημερολόγιο, τα παιδιά είχαν ενδείξεις παρουσίασης υψηλών κινήτρων κατά τη διάρκεια της 

ηχητικής τους εμπλοκής. Σε κάθε δραστηριότητα δόθηκαν ευκαιρίες στα παιδιά να 

επικοινωνήσουν ηχητικά, ακούγοντας τραγούδια, μελοποιημένα ποιήματα από πηγές ήχου, 

να παράξουν τραγουδάκια, ρυθμικά στιχάκια και ήχους με το σώμα, το στόμα ή τα μουσικά 

όργανα της τάξης ή να εξερευνήσουν ήχους από καθημερινά υλικά (Rozman, 2009).Η λεκτική 

επικοινωνία έχει επίσης αρκετά υψηλό ποσοστό, κάτι που αποτελεί ένδειξη της διάθεσης των 

παιδιών για συζήτηση (Wilms, Friesen & Milton,2009). Αυτού του είδους η επικοινωνία 

συμπεριλαμβάνει τη συζήτηση στην ολομέλεια, την παρουσίαση των έργων των παιδιών, το 

διάλογο και την αλληλεπίδραση με την εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές τους κατά τις 

ομαδικές εργασίες και κατά το σχολιασμό και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των 

παιδιών. Η κινητική επικοινωνία κατέχει κι αυτή πολύ σημαντικά ποσοστά εμπλοκής στα 

παιδιά (Miller, 2007). Όπως σημειώθηκε και στο ημερολόγιο, κάθε φορά που υπήρχε 

ρυθμική ή μουσική παρουσίαση, τα παιδιά επικοινωνούσαν ταυτόχρονα και σωματικά, με 

ρυθμικές κινήσεις, ή χορευτικές. Επίσης κατά το παίξιμο των μουσικών οργάνων οι κινήσεις 

των χεριών είναι αυτονόητες και το ίδιο ισχύει κατά την παραγωγή ηχηρών κινήσεων με το 

σώμα (Campbell, 2000 ˙ Martinec, 2000). Τέλος, σε χαμηλότερη καταγραφή βρίσκεται η 

οπτική επικοινωνία, παρούσα όμως και αυτή σε υψηλά επίπεδα. Τα παιδιά ήρθαν σε επαφή 

με τα καλλιτεχνικά πεδία των εικαστικών και της δραματοποίησης, σχηματίζοντας εικόνες, 
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παρακολουθώντας βίντεο και ζωγραφιές των συνομήλικων και με αυτούς τους τρόπους 

επικοινώνησαν οπτικά (Jewitt, 2008). 

Σημειώνεται, ότι και εδώ λήφθηκε υπόψη η θεωρία για τα σημαντικά αποτελέσματα 

της χρήσης πολυτροπικών μεθόδων κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, όπως ψηφιακών, 

ηχητικών πηγών, οπτικών ερεθισμάτων, μουσικών και άλλων (Yu, Lai, Tsai & Chang, 2010 ˙ 

Sanders & Albers, 2010) αλλά και ευκαιριών για χρήση της φωνής, της μουσικής, ή του 

σώματος (Gardner, 2011). Κατά αυτόν τον τρόπο σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν οι 

«μουσικές δραστηριότητες αισθητικής διδασκαλίας», σύμφωνα με όλα τα παραπάνω. Οι 

δραστηριότητες παρείχαν ευκαιρίες για πολύ-καλλιτεχνική εμπλοκή με το διδασκόμενο 

θέμα, γεγονός που αποτελεί ένδειξη πολυτροπικής επικοινωνίας με τους συνομήλικους και 

την εκπαιδευτικό (Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2020).  

Συμπερασματικά, ως προς το τρίτο ερευνητικό ερώτημα, οι «μουσικές 

δραστηριότητες αισθητικής διδασκαλίας», οδήγησαν στη χρήση  όλων των σημειωτικών 

κωδικών επικοινωνίας από τα παιδιά, και έδωσαν ευκαιρίες για να καταπιάνονται με 

ενασχολήσεις σωματικής έκφρασης, μουσικής, εικαστικής και οπτικής τέχνης, δημιουργικού 

λόγου και δραματοποίησης, καταστάσεις που σύμφωνα με τη βιβλιογραφία αποτελούν 

ενδείξεις της πολυτροπικής επικοινωνίας (Sanders & Albers, 2010 ˙ Αlbers & Harste, 2007 ˙ 

Eisner, 2003, ˙ Φλουρή, 2020 ˙ Martin, 2017).   

 Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, τα ερευνητικά αποτελέσματα της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας έρχονται να επαληθεύσουν τις σχετικές έρευνες. Πιο συγκεκριμένα, 

υπάρχουν ενδείξεις ότι οι «μουσικές δραστηριότητες αισθητικής διδασκαλίας» μπορούν να 

ενισχύσουν την καλλιέργεια της δημιουργικότητας, της πολυπλευρικότητας και της 

πολυτροπικότητας. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες, τα παιδιά παρουσίασαν: 

1. Πολύ υψηλά επίπεδα συμπαραδηλωτικής συμπεριφοράς, πρωτότυπα και 

μοναδικά αποτελέσματα, ενδείξεις ενεργοποίησης της φαντασίας και της 

δημιουργικότητάς τους. 

2. Μεγάλη ποικιλία στα είδη εμπλοκής, με ολόπλευρη ενεργοποίηση σε 

νοητικό/κινητικό/συναισθηματικό/κοινωνικό επίπεδο. 

3. Μεγάλη ποικιλία στους τρόπους επικοινωνίας, χρησιμοποιώντας 

κινητικούς/λεκτικούς/ηχητικούς/οπτικούς τρόπους σε μεγάλη συχνότητα, καθώς 

τους δόθηκαν ευκαιρίες να χρησιμοποιήσουν τη μουσική, τη δραματοποίηση, το 

δημιουργικό λόγο, τη σωματική έκφραση και τις οπτικές τέχνες.  
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Από τις ενδείξεις και αναλύσεις, φαίνεται ότι όταν οι μαθητές συμμετέχουν σε 

«μουσικές δραστηριότητες αισθητικής διδασκαλίας» είναι πιθανό να μπορούν να οδηγηθούν 

σε πολυεπίπεδη νοηματοδότηση, πολύπλευρη εμπλοκή και πολύ-καλλιτεχνική ενασχόληση 

με τα διδασκόμενα θέματα, ενώ διαχειρίζονται τη μαθησιακή διαδικασία δημιουργικά, 

ολιστικά και πολυτροπικά, δεδομένα που συνάδουν με τη βιβλιογραφία (Sotiropoulou-

Zormpala, 2012a˙  Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2020). 

Ολοκληρώνοντας με τη συζήτηση και την εξαγωγή συμπερασμάτων, η έρευνα που 

διεξάχθηκε και η ερευνητική εργασία που εκπονήθηκε έχει ορισμένες προεκτάσεις για το 

μέλλον. Πιο συγκεκριμένα, θα ήταν πολύ χρήσιμες αντίστοιχες έρευνες με μεγαλύτερο 

δείγμα πληθυσμού, ώστε να συγκεντρωθούν περισσότερα δεδομένα. Επιπλέον, η εργασία 

αυτή θα μπορούσε να γίνει το έναυσμα για μελλοντικές αντίστοιχες εργασίες που θα 

αναδεικνύουν τα οφέλη της ενσωμάτωσης και των υπόλοιπων τεχνών. Δηλαδή να 

σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν δραστηριότητες αισθητικής εικαστικής διδασκαλίας, 

αισθητικής θεατρικής διδασκαλίας και αισθητικής σωματικής διδασκαλίας. Με αυτές τις 

έρευνες θα ερχόταν στο φως περισσότερες διαπιστώσεις σχετικά με τις δραστηριότητες 

αισθητικής διδασκαλίας και θα προκύπταν περισσότερα ευρήματα. Σίγουρα θα μπορούσαν 

αυτές οι έρευνες όπως και η παρούσα να επεκταθούν και στη μελέτη για τη δημοτική 

εκπαίδευση, όχι μόνο για την προσχολική.  

Τέλος τα περισσότερα και σε βάθος ευρήματα για την αισθητική διδασκαλία, έχουν 

τη δυνατότητα να δώσουν λόγο και φωνή, για ριζική αλλαγή στο εκπαιδευτικό σύστημα, με 

σκοπό να εξαλειφθεί ο ακραίος συμπεριφορισμός, η μονομερής νοησιαρχία και η 

μονοτροπικότητα της επικοινωνίας από τις βαθμίδες της προσχολικής και δημοτικής 

εκπαίδευσης τουλάχιστον, αλλά και γιατί όχι και από όλη την εκπαίδευση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Δραστηριότητα 1  11/01/2022 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 1Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΚΑΤΑΔΗΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΜΠΑΡΑΔΗΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Βασίλης  «Είχα ένα γράμμα έξω από την πόρτα 

και το πρωί το είδα εξαφανισμένο και 

εκεί ήταν το ξυλοκοφτικό μου. Πήρα 

και ένα αμάξι που κάνει κόντρες γύρω 

γύρω και τρακέρνει τα πάντα». 

Προς τη Φλώρα: «εσύ του έκανες 

μπου;(του Αη Βασίλη)» 

Γιώργος Κολ. «Ξύπνησα το πρωί και βρήκα την πίστα 

με τις σβούρες». 

 

Γιώργος Κν.  «Εγώ πήρα το πυροσβεστικό που ήταν 

τόοοοσο μεγάλο. Δεν ήταν τυλιγμένο, 

δεν το ξετύλιξα, ήταν σε ένα κουτί στο 

δέντρο. Το πρωί που ξύπνησα ο Αη 

Βασίλης έφυγε και του άφησα ένα 

γράμμα πάνω στο δέντρο και 

εξαφανίστηκε».  

Γιώργος Ξ. - - 

Δημήτρης Α.  «Όταν κοιμόμουν εγώ δεν άκουσα τον 

Αη Βασίλη, έκανε έτσι (περπατούσε 

στις μύτες των ποδιών του). Του 

‘στειλα γράμμα και μου ‘φερε μια 

αστυνομία, ήταν σε μια ντουλάπα, 

ήταν τόσο μεγάλο». 

Προς τη Φλώρα: «τον είδες στα 

κρυφά; Δε σε είδε αυτός;(ο Αη 

Βασίλης)» 
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Δημήτρης Κ. - - 

Δάφνη  «Βρήκα ένα δώρο… που ήταν η 

λιχούδα γιαγιά, κι εγώ την είχα ζητήσει 

αυτήν. Πατάς ένα κουμπί και βγαίνει η 

μασέλα της και παίρνεις τα μπισκότα 

της».  

Κωνσταντίνος - - 

Λυδία  «Δεν άκουσα τίποτα τη νύχτα, αλλά 

βρήκα δώρα το πρωί. Ένα ελικόπτερο 

ψεύτικο, με τηλεχειριστήριο που το 

πέταξα μέχρι την ταράτσα».  

Μαρία  «Το δώρο δεν ήταν κάτω από το 

δέντρο, ήταν πάνω στο σκαμπό, ήταν 

κάτι που ζήτησα από τον Αη Βασίλη. 

Μου άρεσε το δώρο μου, το ξετύλιξα, 

ήταν να φυτεύουμε λουλούδια». 

Μαριάννα - - 

Πάρης «Δηλαδή ήταν αληθινό;»(αυτό που 

άκουσε) 

«Κοίταξα το δέντρο μου το πρωί  και 

βρήκα δώρα. Η λιχούδα γιαγιά ήταν το 

δώρο που ζήτησα από τον Αη Βασίλη». 

Φανή  «Εγώ δεν άκουσα τίποτα το βράδυ, 

γιατί κοιμόμουν με τη γιαγιά έξω στον 

καναπέ. Ο Αη Βασίλης μου φερε δύο 

δώρα, αυτά που του είχα ζητήσει». 

Φλώρα  

 

 

  

«Εμένα ο Αη Βασίλης μου ‘φερε ένα 

πεταλουδάκι που είναι μωρό.  Άκουσα 

τέτοιους ήχους και ξύπνησα και είδα 

τον Αη Βασίλη. Έκανα μύτες, είχα 

κρυφτεί πίσω από την πόρτα και τον 

τρόμαξα και έφυγε κατευθείαν». 
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ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΣΩΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΝΟΗΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

Βασίλης Έδειχνε με τα 

χέρια του γύρω 

γύρω 

Προς το 

Γιώργο. Κ: «Το 

κόκκινο είναι 

για κορίτσια» 

Είπε για τη 

Δάφνη «θα πήρε 

κάτι κοριτσίστικο 

σίγουρα» 

Ρώτησε τη 

Φλώρα κάτι 

πάνω σε αυτό 

που έλεγε 

«Εγώ δεν τον 

πρόλαβα τον Αη 

Βασίλη» 

Γιώργος Κολ.    «Μου άρεσε το 

δώρο, ήταν αυτό που 

είχα ζητήσει» 

Γιώργος Κν. Έδειξε πόσο 

μεγάλο ήταν το 

δώρο του με τα 

χέρια του 

  «Χάρηκα με τα δώρα 

που είχα ζητήσει και 

ήρθαν» 

Γιώργος Ξ. - - - - 

Δημήτρης Α. Περπατούσε στις 

μύτες των ποδιών 

του 

 Ρώτησε τη 

Φλώρα κάτι 

πάνω σε αυτό 

που έλεγε 

 

Δημήτρης Κ. - - - - 

Δάφνη Έδειχνε με τα 

χέρια της τι κάνει 

το παιχνίδι της 

 Προς τη Μαρία: 

«Α! Ξέρω τι λες», 

γιατί δεν 

θυμόταν την 

ονομασία του 

δώρου της 

«Μου άρεσε πάρα 

πολύ» 
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Κωνσταντίνος - - - - 

Λυδία Έδειχνε με τα 

χέρια της τι κάνει 

το παιχνίδι της και 

μέχρι που πέταξε 

   

Μαρία    «Μου άρεσε το δώρο 

μου» 

Μαριάννα - - - - 

Πάρης Σηκώθηκε από τη 

θέση του (από 

ενθουσιασμό), 

όταν ήξερε το 

όνομα από το 

δώρο της Μαρίας 

και το είπε 

Προς το 

Βασίλη: «το 

κόκκινο δεν 

είναι για 

κορίτσια» 

Προς τη Μαρία: 

«η κηπουρική» 

είπε την 

ονομασία του 

δώρου της που 

δεν θυμόταν η 

Μαρία. 

Προς τη Λυδία: 

«το ξέρω το είχα 

κι εγώ παλιά 

αυτό» 

 

Φανή Έδειχνε με τα 

χέρια της το 

μέγεθος των 

δώρων 

   

Φλώρα Κουνούσε τα χέρια 

της και τα πόδια 

όταν έδειχνε 

 Απάντησε σε 

αυτούς που τη 

ρώτησαν 

«Είχα κρυφτεί πίσω 

από την πόρτα και 

τρόμαξα τον Αη 

Βασίλη και έφυγε 

κατευθείαν» 
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ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 3Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΚΙΝΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΛΕΚΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΗΧΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΟΠΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Βασίλης Έδειχνε με τα χέρια 

του γύρω γύρω 

Μίλησε στην 

ολομέλεια, 

ρώτησε τη 

Φλώρα 

Άκουσε την 

ηχογράφηση από 

το κινητό  

  

Γιώργος Κολ.  Μίλησε στην 

ολομέλεια 

Άκουσε την 

ηχογράφηση από 

το κινητό 

 

Γιώργος Κν. Έδειξε με τα χέρια 

του το μέγεθος του 

δώρου 

Μίλησε στην 

ολομέλεια 

Άκουσε την 

ηχογράφηση από 

το κινητό 

 

Γιώργος Ξ. - - - - 

Δημήτρης Α. Περπάτησε στις 

μύτες των ποδιών 

του 

Μίλησε στην 

ολομέλεια, 

ρώτησε τη 

Φλώρα 

Άκουσε την 

ηχογράφηση από 

το κινητό 

 

Δημήτρης Κ. - - - - 

Δάφνη Έδειξε με τα χέρια 

της, πώς πατάς 

κουμπιά και τραβάς 

και παίρνεις στο 

παιχνίδι της 

Μίλησε στην 

ολομέλεια και 

στη Μαρία 

Άκουσε την 

ηχογράφηση από 

το κινητό 

 

Κωνσταντίνος - - - - 

Λυδία Έδειξε πώς γυρίζει 

το ελικόπτερο με τα 

χέρια της και 

Μίλησε στην 

ολομέλεια 

Άκουσε την 

ηχογράφηση από 

το κινητό 
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σηκώθηκε για να 

δείξει το ύψος που 

πετάει 

Μαρία  Μίλησε στην 

ολομέλεια 

Άκουσε την 

ηχογράφηση από 

το κινητό 

 

Μαριάννα - - - - 

Πάρης Σηκώθηκε από τη 

θέση του 

ενθουσιασμένος 

Μίλησε στην 

ολομέλεια, 

πρόσθεσε στα 

λεγόμενα της 

Μαρίας, 

απάντησε στο 

Βασίλη 

Άκουσε την 

ηχογράφηση από 

το κινητό 

 

Φανή Έδειχνε με τα χέρια 

της το μέγεθος των 

δώρων 

Μίλησε στην 

ολομέλεια 

Άκουσε την 

ηχογράφηση από 

το κινητό 

 

Φλώρα Κουνούσε χέρια και 

πόδια όταν μιλούσε 

Μίλησε στην 

ολομέλεια, 

συζήτησε με τα 

παιδιά που τη 

ρώτησαν 

Άκουσε την 

ηχογράφηση από 

το κινητό 

 

 

Δραστηριότητα 2  11/01/2022 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 1Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΚΑΤΑΔΗΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΜΠΑΡΑΔΗΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Βασίλης  «Η Κυριακή είναι η λυπημένη μέρα, οι 

χαρούμενες είναι η Τρίτη και η 

Πέμπτη, επειδή τρώγανε πολλά καλά 

φαγητά».  
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Γιώργος Κολ.  «Οι μέρες πήγανε στη θάλασσα» (στη 

ζωγραφιά) 

Γιώργος Κν.  «Οι μέρες της βδομάδας είναι φίλες 

μου» (στη ζωγραφιά) 

Γιώργος Ξ. - - 

Δημήτρης Α.  «Έχω πάει στο λούνα παρκ. Η Κυριακή 

είναι λυπημένη γιατί είναι κλειστά τα 

σχολεία. Το Σάββατο είναι χαρούμενη 

μέρα γιατί κοιμάμαι (στη ζωγραφιά). 

Ήταν οι μέρες των Χριστουγέννων». 

Δημήτρης Κ. - - 

Δάφνη  «Η Δευτέρα, η Τρίτη, η Τετάρτη και η 

Πέμπτη είναι φίλες» 

Κωνσταντίνος - - 

Λυδία  «Έφτιαξα εμένα, χιόνι και τις μέρες, 

που φοράνε καπέλα και κάνουν 

πάρτι». 

Μαρία   

Μαριάννα - - 

Πάρης  «Είναι όλες οι μέρες και παίζουν στο 

λούνα παρκ. Η Δευτέρα είναι 

λυπημένη γιατί η Πέμπτη μπορεί να 

χτυπήσει την Κυριακή. Το Σάββατο 

είναι χαρούμενο επειδή δεν έπεσε 
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από το μονόζυγο. Η Παρασκευή 

περιμένει το Σάββατο να παίξουν». 

Φανή  «Έκανα την Κυριακή και την Πέμπτη να 

κάνουν τσουλήθρα» 

Φλώρα  

 

 

  

«Οι μέρες είναι χριστουγεννιάτικες, 

φέρνουν παιχνίδια. Η Τετάρτη είναι η 

μαμά, έχει και καρδούλες» (στη 

ζωγραφική). 

 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΣΩΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΝΟΗΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

Βασίλης Κινείται στο 

ρυθμό της 

μουσικής 

 Συζήτηση με 

συμμαθητές 

«Το δικό μου ήταν 

πάρα πολύ ωραίο. 

Ήμουν χαρούμενος 

όταν το έβλεπα» 

Γιώργος Κολ. Χόρευε στο ρυθμό 

της μουσικής 

 Χόρευε με τον 

Γιώργο χέρι χέρι 

 

Γιώργος Κν. Χόρευε στο ρυθμό 

της μουσικής 

 Χόρευε με τον 

Γιώργο χέρι χέρι 

 

Γιώργος Ξ. - - - - 

Δημήτρης Α. Χόρευε στο ρυθμό 

της μουσικής 

 Ψιθύριζε στη 

Φλώρα τι να πει 

«Χάρηκα και θέλω να 

το ξαναδώ» 

Δημήτρης Κ. - - - - 

Δάφνη Χειροκρότησε  Συζήτηση με 

συμμαθητές για 

τη ζωγραφική 

«Ωραίο το βίντεο» 
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Κωνσταντίνος - - - - 

Λυδία Χειροκρότησε   «Πολύ ωραίο το 

βίντεο, μου άρεσε» 

Μαρία Χειροκρότησε   «Καλό το βίντεο, 

ένιωσα όμορφα» 

Μαριάννα - - - - 

Πάρης Χειροκρότησε  Συζήτηση με 

συμμαθητές για 

τη ζωγραφική 

«Ένιωσα χαρούμενος 

όταν έβλεπα το 

βίντεο. Σκέφτηκα ότι 

όλα τα παιδάκια 

έκαναν μια ωραία 

ζωγραφιά» 

Φανή Χόρευε στο ρυθμό 

της μουσικής 

 Συζήτηση με 

συμμαθητές για 

τη ζωγραφική 

«Μου φάνηκε ωραίο 

το βίντεο, ένιωσα 

χαρούμενα» 

Φλώρα Χειροκρότησε   «Μου άρεσε» 

 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 3Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΚΙΝΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΛΕΚΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΗΧΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΟΠΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Βασίλης Χόρευε στο 

ρυθμό της 

μουσικής 

Χειροκρότησε  

Σχολιασμός 

ζωγραφιάς και 

βίντεο. Συνομιλία 

με συμμαθητές 

Άκουσε το 

τραγούδι 

Παρακολούθηση 

βίντεο 

Γιώργος Κολ. Χόρευε στο 

ρυθμό της 

μουσικής 

Σχολιασμός 

ζωγραφιάς και 

Άκουσε το 

τραγούδι 

Παρακολούθηση 

βίντεο 
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Χειροκρότησε βίντεο. Συνομιλία 

με συμμαθητές 

Γιώργος Κν. Χόρευε στο 

ρυθμό της 

μουσικής 

Χειροκρότησε 

Σχολιασμός 

ζωγραφιάς και 

βίντεο. Συνομιλία 

με συμμαθητές 

Άκουσε το 

τραγούδι 

Παρακολούθηση 

βίντεο 

Γιώργος Ξ. - - - - 

Δημήτρης Α. Χόρευε στο 

ρυθμό της 

μουσικής 

Χειροκρότησε 

Σχολιασμός 

ζωγραφιάς και 

βίντεο. Συνομιλία 

με συμμαθητές 

Άκουσε το 

τραγούδι 

Παρακολούθηση 

βίντεο 

Δημήτρης Κ. - - - - 

Δάφνη Χόρευε στο 

ρυθμό της 

μουσικής 

Χειροκρότησε 

Σχολιασμός 

ζωγραφιάς και 

βίντεο. Συνομιλία 

με συμμαθητές 

Άκουσε το 

τραγούδι 

Παρακολούθηση 

βίντεο 

Κωνσταντίνος - - - - 

Λυδία Χόρευε στο 

ρυθμό της 

μουσικής 

Χειροκρότησε 

Σχολιασμός 

ζωγραφιάς και 

βίντεο. Συνομιλία 

με συμμαθητές 

Άκουσε το 

τραγούδι 

Παρακολούθηση 

βίντεο 

Μαρία Χόρευε στο 

ρυθμό της 

μουσικής 

Χειροκρότησε 

Σχολιασμός 

ζωγραφιάς και 

βίντεο. Συνομιλία 

με συμμαθητές 

Άκουσε το 

τραγούδι 

Παρακολούθηση 

βίντεο 

Μαριάννα - - - - 
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Πάρης Χόρευε στο 

ρυθμό της 

μουσικής 

Χειροκρότησε 

Σχολιασμός 

ζωγραφιάς και 

βίντεο. Συνομιλία 

με συμμαθητές 

Άκουσε το 

τραγούδι 

Παρακολούθηση 

βίντεο 

Φανή Χόρευε στο 

ρυθμό της 

μουσικής 

Χειροκρότησε 

Σχολιασμός 

ζωγραφιάς και 

βίντεο. Συνομιλία 

με συμμαθητές 

Άκουσε το 

τραγούδι 

Παρακολούθηση 

βίντεο 

Φλώρα Χόρευε στο 

ρυθμό της 

μουσικής 

Χειροκρότησε 

Σχολιασμός 

ζωγραφιάς και 

βίντεο. Συνομιλία 

με συμμαθητές 

Άκουσε το 

τραγούδι 

Παρακολούθηση 

βίντεο 

 

 

Δραστηριότητα 3  11/01/2022 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 1Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΚΑΤΑΔΗΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΜΠΑΡΑΔΗΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Βασίλης  «Εγώ θέλω την ομάδα της νύχτας. Θα 

νόμιζα ότι είναι μέρα, ότι κοιμόμουν 

και είναι πρωί». 

Γιώργος Κολ.  «Μου θύμισε τη νύχτα. Μου άρεσαν 

οι κουκουβάγιες». 

Γιώργος Κν.  «Εγώ θέλω τον ήλιο. Τα πουλάκια μου 

άρεσαν». 

Γιώργος Ξ. - - 

Δημήτρης Α.  «Μου ήρθε να κοιμηθώ τη νύχτα» 
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Δημήτρης Κ. - - 

Δάφνη  «Ήταν ωραίο, η νύχτα μου άρεσε πιο 

πολύ, μου θύμισε να κοιμάμαι». 

Κωνσταντίνος - - 

Λυδία   

Μαρία  «Εγώ θέλω την ομάδα της μέρας. Μου 

άρεσε η μέρα, ένιωσα καλά» 

Μαριάννα - - 

Πάρης  «Αστείες μου φάνηκαν οι 

ηχογραφήσεις. Στη νύχτα ένιωσα 

χαρούμενα». 

Φανή  «Ωραία μου φάνηκε, θα κοιμόμουν τη 

νύχτα» (κατά την ακρόαση της νύχτας) 

Φλώρα  

 

 

  

«Ωραίο μου φάνηκε. Ένιωσα 

χαρούμενη, μου άρεσε πιο πολύ η 

μέρα» 

 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΣΩΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΝΟΗΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

Βασίλης Ξάπλωσε (όπως 

κοιμόμαστε τη 

νύχτα) 

«Κουκουβάγιες 

ακούγονται τη 

νύχτα» 

Προς 

συμμαθητές: 

Ελάτε όλοι πιο 

κοντά.  

«Ένιωσα ωραία και 

χαρούμενα. Μου 

θύμισε τη νύχτα» 
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Γιώργος Κολ. Έκανε 

παλαμάκια, 

κούνημα χέρια 

σαν πουλί 

  «Ένιωσα καλά. Η 

νύχτα μου άρεσε 

πολύ». 

Γιώργος Κν. Έκανε 

παλαμάκια 

  «Εγώ θέλω τον ήλιο. 

Τα πουλάκια μου 

άρεσαν, ένιωσα 

καλά. Μου φάνηκε 

αστεία. Μου θύμισε 

τη νύχτα» 

Γιώργος Ξ. - - - - 

Δημήτρης Α. Έκανε 

παλαμάκια και 

περπατούσε 

 Προς 

συμμαθητές: 

Χωριστήκαμε σε 

δύο ομάδες. 

«Θέλω να είμαι με 

την ομάδα της 

μέρας». Του φάνηκε 

αστεία και γέλασε 

Δημήτρης Κ. - - - - 

Δάφνη Κουνούσε χέρια 

όπως κάνουμε 

την 

κουκουβάγια 

  «Η νύχτα μου άρεσε 

πιο πολύ» 

Κωνσταντίνος - - - - 

Λυδία Κουνούσε χέρια 

όπως κάνουμε 

την 

κουκουβάγια 

   

Μαρία κούνημα χέρια 

σαν πουλί 

«Πουλάκια 

ακούγονται τη 

μέρα» 

 «Μου άρεσε η μέρα 

πιο πολύ, ένιωσα 

καλά. Γέλασε με την 

ηχογράφηση» 
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Μαριάννα - - - - 

Πάρης Παλαμάκια για 

τη μέρα 

  «Στη νύχτα ένιωσα 

χαρούμενα». 

Φανή Κουνούσε χέρια 

όπως κάνουμε 

την 

κουκουβάγια 

  «Ωραία μου φάνηκε 

(η ηχογράφηση). Αν 

έκλεινα τα μάτια 

μου θα νόμιζα ότι 

είναι νύχτα» 

Φλώρα Κουνούσε χέρια 

όπως κάνουμε 

την 

κουκουβάγια 

  «Ένιωσα χαρούμενη, 

μου άρεσε πιο πολύ 

η μέρα» 

 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 3Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΚΙΝΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΛΕΚΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΗΧΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΟΠΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Βασίλης Ξάπλωσε(όπως 

κοιμόμαστε τη 

νύχτα) 

Συζήτηση στην 

ολομέλεια 

Κουκου    

Γιώργος Κολ. Έκανε παλαμάκια, 

κούνημα χέρια 

σαν πουλί 

Συζήτηση στην 

ολομέλεια 

Τσιου τσιου  

Γιώργος Κν. Έκανε παλαμάκια Συζήτηση στην 

ολομέλεια 

Τσιου τσιου  

Γιώργος Ξ. - - - - 

Δημήτρης Α. Έκανε παλαμάκια 

και περπατούσε 

 Τσιου τσιου  
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Δημήτρης Κ. - - - - 

Δάφνη Κουνούσε χέρια 

όπως κάνουμε την 

κουκουβάγια 

Συζήτηση στην 

ολομέλεια 

κουκουβακουκου  

Κωνσταντίνος - - - - 

Λυδία Κουνούσε χέρια 

όπως κάνουμε την 

κουκουβάγια 

 Χουχουχου και 

τριζόνια 

 

Μαρία κούνημα χέρια 

σαν πουλί 

Συζήτηση στην 

ολομέλεια 

Τσιου τσιου, ααααα  

Μαριάννα - - - - 

Πάρης Παλαμάκια για τη 

μέρα 

Συζήτηση στην 

ολομέλεια 

τσκτσκ  

Φανή Κουνούσε χέρια 

όπως κάνουμε την 

κουκουβάγια 

Συζήτηση στην 

ολομέλεια 

κουκουβα  

Φλώρα Κουνούσε χέρια 

όπως κάνουμε την 

κουκουβάγια 

Συζήτηση στην 

ολομέλεια 

Κουκουβα, αουου  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4    12/01/2022 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 1Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΚΑΤΑΔΗΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΜΠΑΡΑΔΗΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
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Βασίλης  Έκανε πρωτότυπες κινήσεις και ήχους 

κατά την ακρόαση της ιστορίας. «Το 

μπουμ ήταν αστραπή, από τον ουρανό 

και τη βροχή». 

Γιώργος Κολ.   

Γιώργος Κν.  «Το μπουμ ήταν ο πάγος που έσπαγε» 

Γιώργος Ξ.  «Έκανα το χιόνι που είναι παγωμένο» 

Δημήτρης Α.  «Την αστραπή την έκανα έτσι, γιατί 

στο Λατζιμά στον παππού μου είδα 

αστραπή και έκανε έτσι». 

Δημήτρης Κ. - - 

Δάφνη - - 

Κωνσταντίνος - - 

Λυδία  Έκανε πρωτότυπες κινήσεις και ήχους 

κατά την ακρόαση της ιστορίας. «Μου 

θύμισαν οι ήχοι την ιστορία» 

Μαρία  Έκανε πρωτότυπες κινήσεις και ήχους 

κατά την ακρόαση της ιστορίας 

Μαριάννα   

Πάρης  Έκανε πρωτότυπες κινήσεις και ήχους 

κατά την ακρόαση της ιστορίας. 

«Έκανα το ποταμάκι που πάγωσε έτσι 

και έτσι. Μου φάνηκε χειμωνιάτικο» 
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Φανή   

Φλώρα  

  

 

 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΣΩΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΝΟΗΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

Βασίλης Έντονη 

σωματική 

εμπλοκή 

«Το χειμώνα 

βρέχει και όταν 

έχει βροχή κάνει 

μπαμ όλη την 

ώρα, όλο το 

βράδυ» 

   

Γιώργος Κολ. Έντονη 

σωματική 

εμπλοκή 

 Αγκάλιαζε και 

ακουμπούσε 

συχνά τον Πάρη 

κατά την κινητική 

έκφραση 

«Ωραία μου φάνηκαν 

αυτά που άκουσα» 

Γιώργος Κν. Μικρές 

σωματικές 

κινήσεις 

  «Μου άρεσε (αυτό 

που ακούσαμε) και 

αυτά που έκανα» 

Γιώργος Ξ. Μικρές 

σωματικές 

κινήσεις 

«Το νερό πέφτει 

στο χιόνι που 

είναι παγωμένο 

και μετά 

παγώνει, βγαίνει 

ο πάγος και 

σπάει, και πάει ο 

πάγος μέσα στο 

ποτάμι και μετά 

ψαρεύουμε» 
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Δημήτρης Α. Μικρές 

σωματικές 

κινήσεις 

«Εγώ είδα 

αστραπή και 

έκανε έτσι» 

  

Δημήτρης Κ. - - - - 

Δάφνη - - - - 

Κωνσταντίνος - - - - 

Λυδία Έντονη 

σωματική 

εμπλοκή 

   

Μαρία Έντονη 

σωματική 

εμπλοκή 

  «Καλό μου φάνηκε. 

Οι κινήσεις που 

έκανα μου άρεσαν» 

Μαριάννα Μικρές 

σωματικές 

κινήσεις 

  «Μου φάνηκε ωραία, 

οι κινήσεις και οι 

ήχοι. Και αυτό που 

άκουσα μου άρεσε». 

Πάρης Έντονη 

σωματική 

εμπλοκή 

   

Φανή Μικρές 

σωματικές 

κινήσεις 

  «Μου φάνηκε ωραίο, 

μου άρεσε και αυτό 

που κάναμε και αυτό 

που ακούγαμε» 

Φλώρα Έντονη 

σωματική 

εμπλοκή 

 Συχνά κρατάει 

και αγκαλιάζει το 

Βασίλη κατά την 

κινητική 

έκφραση 

«Μου άρεσε» 
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ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 3Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΚΙΝΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΛΕΚΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΗΧΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΟΠΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Βασίλης Αγκάλιασμα χεριών 

(κρύο), κούνημα 

χεριών (πουλάκι), 

πάγωμα-ακίνητος (το 

ποταμάκι που 

παγώνει) 

«Ήρθε η 

άνοιξη!» 

Συζήτηση στην 

ολομέλεια 

Τσίου τσιου, 

τρτρτρτρ, Γιούπι! 

  

Γιώργος Κολ. Τρίψιμο χεριών 

(κρύο), σήκωμα 

χεριών (δέντρο) 

 Μπαμ, Γιούπι!  

Γιώργος Κν. Κούνημα χεριών 

(πουλάκι, δέντρο, 

κρύο), πέφτει 

κάτω(χιονονιφάδες) 

Συζήτηση στην 

ολομέλεια 

Τσιου τσιου, 

Μπρμπρ, 

φφφφφφ, κρακ, 

Γιούπι! 

 

Γιώργος Ξ. Κούνημα χεριών 

(πουλάκια, χειμώνας, 

δεξιά αριστερά), 

πέφτει 

κάτω(χιονονιφάδες), 

χοροπήδημα (γιούπι) 

 Τσιου τσιου, 

τρτρτρτρ, φφφφφ, 

γιουπι 

 

Δημήτρης Α. πέφτει κάτω 

(χιονονιφάδες), 

ανατριχιάζει, 

χοροπήδημα (γιούπι) 

 Φουφου, γιουπι  

Δημήτρης Κ. - - - - 

Δάφνη - - - - 
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Κωνσταντίνος - - - - 

Λυδία Τύλιγμα χεριών γύρω 

από το σώμα (κρύο), 

κούνημα χεριών 

(πουλάκι), 

χοροπήδημα (γιούπι) 

 Γιούπι!  

Μαρία Τρίψιμο ποδιών 

(κρύο), κούνημα 

χεριών (πουλάκι), 

χοροπήδημα (γιούπι) 

«Ήρθε η 

άνοιξη!» 

Συζήτηση στην 

ολομέλεια 

Μπρμπρ, Γιούπι!  

Μαριάννα Ανατριχίλα (δεντράκι 

που κρυώνει), 

πάγωμα-ακίνητη (το 

ποταμάκι που 

παγώνει), κινήσεις 

χεριών (σπάει ο 

πάγος) 

Συζήτηση στην 

ολομέλεια 

Φφφφφουουου, 

τσκτσκ 

 

Πάρης Σήκωμα χεριών 

(δέντρο), κυματισμό, 

κούνημα χεριών 

(ζωάκια, ποταμάκι, 

σπάει ο πάγος), 

τρέμουλο (κρύο) 

Συζήτηση στην 

ολομέλεια 

Φφφςςς, τσιου 

τσιου, 

τρτρτρτρτρτρ 

 

Φανή Σήκωμα χεριών 

(δέντρο), κούνημα 

χεριών (πουλάκι), 

σώμα πέφτει (πάγος 

που σπάει) 

Συζήτηση στην 

ολομέλεια 

Τσιου τσιου, κρακ  

Φλώρα Κούνημα χεριών 

(πουλάκι), τρίψιμο 

χεριών (χειμώνας) 

Συζήτηση στην 

ολομέλεια 

Τσιου τσιου  
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Δραστηριότητα 5   12/01/2022 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 1Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΚΑΤΑΔΗΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΜΠΑΡΑΔΗΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Βασίλης  «Για να μην φοβάται κάποιος τον 

παίρνω αγκαλιά». 

Γιώργος Κολ.  «Καλά το κάναμε, τον αγκάλιαζα έτσι». 

Γιώργος Κν.  «Κάθισα αγκαλίτσα με τον Γιώργο, το 

είδα το πουλάκι να πετάει το χειμώνα. 

Θα του είχα δώσει τροφή από πουλιά 

και θα το είχα βάλει στη φωλιά των 

πουλιών». 

Γιώργος Ξ.   

Δημήτρης Α.  «Έκανα το πουλάκι ανάποδα, όπως 

πετούσε». 

Δημήτρης Κ. - - 

Δάφνη - - 

Κωνσταντίνος - - 

Λυδία  «Έκανα πως σφυρίζει ο βοριάς, με τα 

χέρια μου έτσι και φουφου (ήχος 

βοριά)». 

Μαρία  «Με τα χέρια μου απλωμένα έδειξα 

την αυλή που είναι στρωμένη με 

χιόνι». 
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Μαριάννα  «Έκανα τα χέρια μου έτσι που είναι η 

παγωνιά». 

Πάρης  «Όπως έκανε ο Δημήτρης το πουλί 

έκανα πως του χτυπάω το τζάμι». 

Φανή  «Κάθισα κάτω για να δείξω τη ζεστή 

γωνιά, όπως όταν είμαι στο κρεβατάκι 

μου». 

Φλώρα  

 

 

  

«Έκανα με το Βασίλη αγκαλιά, που 

αγαπιόμαστε». 

 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΣΩΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΝΟΗΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

Βασίλης Αγκάλιασε τη 

Φλώρα 

 Αγκαλιά με 

παιδί 

«Για να μην φοβάται 

κάποιος τον παίρνω 

αγκαλιά». 

Γιώργος Κολ. Άπλωσε το χέρι του 

να αγκαλιάσει τον 

Γιώργο Κουν. 

 Αγκαλιά με 

παιδί 

 

Γιώργος Κν. Στέκεται με τα χέρια 

λίγο απλωμένα 

 Αγκαλιά με 

παιδί 

 

Γιώργος Ξ.     

Δημήτρης Α. Χέρια και κεφάλι 

κάτω και το πόδι 

στον αέρα 

  Γέλασε με την 

έκφραση που έκανε 

Δημήτρης Κ. - - - - 
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Δάφνη - - - - 

Κωνσταντίνος - - - - 

Λυδία Χέρι στο στόμα 

φυσάει 

   

Μαρία Ίσια, σταθερή, στην 

αρχή άνοιξε τα 

χέρια της 

   

Μαριάννα Αγκαλιάζει το σώμα 

της για να ζεσταθεί 

   

Πάρης Χτυπάει το πόδι του 

Δημήτρη Αν. 

   

Φανή Κάθεται κάτω λίγο 

κουλουριασμένη 

   

Φλώρα Κρατάει τα χεράκια 

της 

 Αγκαλιά με 

παιδί 

Γέλασε όταν είδε τη 

φωτογραφία. 

«Έκανα με το Βασίλη 

αγκαλιά, που 

αγαπιόμαστε». 

 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 3Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΚΙΝΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΛΕΚΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΗΧΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΟΠΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Βασίλης Αγκάλιασε τη 

Φλώρα 

Συζήτηση στην 

ολομέλεια. 

Άκουσε το 

μελοποιημένο 

ποίημα 

Είδε τη 

φωτογραφία 

που τραβήχτηκε 
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Γιώργος Κολ. Άπλωσε το χέρι του 

να αγκαλιάσει τον 

Γιώργο Κουν. 

Συζήτηση στην 

ολομέλεια. 

Άκουσε το 

μελοποιημένο 

ποίημα 

Είδε τη 

φωτογραφία 

που τραβήχτηκε 

Γιώργος Κν. Στέκεται με τα 

χέρια λίγο 

απλωμένα 

Συζήτηση στην 

ολομέλεια. 

Άκουσε το 

μελοποιημένο 

ποίημα 

Είδε τη 

φωτογραφία 

που τραβήχτηκε 

Γιώργος Ξ.     

Δημήτρης Α. Χέρια κάτω και 

κεφάλι και το πόδι 

στον αέρα 

Συζήτηση στην 

ολομέλεια. 

Άκουσε το 

μελοποιημένο 

ποίημα 

Είδε τη 

φωτογραφία 

που τραβήχτηκε 

Δημήτρης Κ. - - - - 

Δάφνη - - - - 

Κωνσταντίνος - - - - 

Λυδία Χέρι στο στόμα 

φυσάει 

Συζήτηση στην 

ολομέλεια. 

Άκουσε το 

μελοποιημένο 

ποίημα, 

Βββββββφφφφφφ 

ήχους βοριά 

Είδε τη 

φωτογραφία 

που τραβήχτηκε 

Μαρία Ίσια, σταθερή, στην 

αρχή άνοιξε τα 

χέρια της 

Συζήτηση στην 

ολομέλεια. 

Άκουσε το 

μελοποιημένο 

ποίημα 

Είδε τη 

φωτογραφία 

που τραβήχτηκε 

Μαριάννα Αγκαλιάζει το 

σώμα της για να 

ζεσταθεί 

Συζήτηση στην 

ολομέλεια. 

Άκουσε το 

μελοποιημένο 

ποίημα 

Είδε τη 

φωτογραφία 

που τραβήχτηκε 
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Πάρης Χτυπάει το πόδι 

του Δημήτρη Αν. 

Συζήτηση στην 

ολομέλεια. 

Άκουσε το 

μελοποιημένο 

ποίημα 

Είδε τη 

φωτογραφία 

που τραβήχτηκε 

Φανή Κάθεται κάτω λίγο 

κουλουριασμένη 

Συζήτηση στην 

ολομέλεια. 

Άκουσε το 

μελοποιημένο 

ποίημα 

Είδε τη 

φωτογραφία 

που τραβήχτηκε 

Φλώρα Κρατάει τα χεράκια 

της 

Συζήτηση στην 

ολομέλεια. 

Άκουσε το 

μελοποιημένο 

ποίημα 

Είδε τη 

φωτογραφία 

που τραβήχτηκε 

 

Δραστηριότητα 6     12/01/2022 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 1Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΚΑΤΑΔΗΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΜΠΑΡΑΔΗΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Βασίλης  «Τα βρήκε (τα γάντια) μια 

καμηλοπάρδαλη και ήθελε να τα κάνει 

μια κουβέρτα για να σκεπαστεί. Ένας 

κροκόδειλος τα πέταξε πάνω στο 

ταβάνι με κόλλα». 

Γιώργος Κολ.   

Γιώργος Κν.  «Το παιδάκι τα βρήκε τα γάντια του 

στο δάσος» 

Γιώργος Ξ.   

Δημήτρης Α.   

Δημήτρης Κ. - - 



168 
 

Δάφνη - - 

Κωνσταντίνος - - 

Λυδία  «Μετά τα βρήκε ένας ελέφαντας και 

τα έκανε μαξιλάρι. Η γατούλα τα έκανε 

παιχνίδι για τα παιδιά της».  

Μαρία  «Τα γάντια τα φορούσε ένα παιδί και 

τα είχε χάσει». Δημιουργία στίχων με 

ρίμα. 

Μαριάννα  «Τα βρήκε μια κουκουβάγια (τα 

γάντια) και ήθελε να τα κάνει 

κρεβατάκια για τα παιδιά της». 

Πάρης  «Ένα παιδάκι έχασε το σκούφο του και 

τα έκανε σετ με τα γάντια». 

Δημιουργία στίχων με ρίμα. 

 

Φανή  «Και μετά τα βρήκε ένα άλλο παιδάκι 

και τα έκανε σεντόνι». 

Φλώρα  

 

 

  

«Ζήσανε πολύ μεγάλη περιπέτεια». 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΣΩΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΝΟΗΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

Βασίλης Κάνει ρυθμική 

κίνηση με το 

σώμα κατά την 

ακρόαση της 

τελευταίας 

εκτέλεσης 

 Έκανε ζευγάρι στο 

χορό με άλλο 

παιδί. 

Γέλασε με την ιδέα 

της Φανής και κατά τη 

δημιουργία 

ποιήματος 
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Γιώργος Κολ. Κάνει ρυθμική 

κίνηση με το 

σώμα κατά την 

ακρόαση της 

τελευταίας 

εκτέλεσης 

   

Γιώργος Κν. Κάνει ρυθμική 

κίνηση με το 

σώμα κατά την 

ακρόαση της 

τελευταίας 

εκτέλεσης 

  «Μου άρεσε το 

πρώτο με την ιδέα 

του Πάρη» 

Γιώργος Ξ. Κάνει ρυθμική 

κίνηση με το 

σώμα κατά την 

ακρόαση της 

τελευταίας 

εκτέλεσης 

  Γέλασε με τις ιδέες 

των παιδιών 

Δημήτρης Α. Κάνει ρυθμική 

κίνηση με το 

σώμα κατά την 

ακρόαση της 

τελευταίας 

εκτέλεσης 

 Έκανε ζευγάρι στο 

χορό με άλλο 

παιδί. 

«Μου άρεσε 

περισσότερο αυτή η 

μουσική για το 

τραγούδι» 

Δημήτρης Κ. - - - - 

Δάφνη - - - - 

Κωνσταντίνος - - - - 

Λυδία   Αγκαλιάστηκε με 

τη Μαριάννα στο 

χορό 

«Μου άρεσε του 

Πάρη» 



170 
 

Μαρία Κάνει ρυθμική 

κίνηση με το 

σώμα κατά την 

ακρόαση της 

τελευταίας 

εκτέλεσης 

  «Μου άρεσε η ιδέα 

της Μαριάννας. 

Γελούσε με τη 

δημιουργία στίχων» 

Μαριάννα Κάνει ρυθμική 

κίνηση με το 

σώμα κατά την 

ακρόαση της 

τελευταίας 

εκτέλεσης 

 Αγκαλιάστηκε με 

τη Λυδία στο χορό 

«Μου φάνηκε πολύ 

καλή η μουσική που 

βάλαμε. Νομίζω ήταν 

πιο ωραίο από όλα». 

Πάρης Κάνει ρυθμική 

κίνηση με το 

σώμα κατά την 

ακρόαση της 

τελευταίας 

εκτέλεσης 

«Μα (τώρα) δε 

μοιάζει με 

τραγούδι. Τώρα 

ταιριάζει». 

Δημιουργία 

στίχων με ρίμα. 

Έκανε ζευγάρι στο 

χορό με άλλο 

παιδί. 

Γέλασε κατά τη 

δημιουργία 

ποιήματος. 

«Ωραίο μου φάνηκε, 

μου θύμισε ότι 

χάθηκαν τα γάντια». 

 

Φανή Κάνει ρυθμική 

κίνηση με το 

σώμα κατά την 

ακρόαση της 

τελευταίας 

εκτέλεσης 

  Γέλασε κατά τη 

δημιουργία 

ποιήματος 

Φλώρα Κάνει ρυθμική 

κίνηση με το 

σώμα κατά την 

ακρόαση της 

τελευταίας 

εκτέλεσης 

 Έκανε ζευγάρι στο 

χορό με άλλο 

παιδί. 

«Μου άρεσε αυτό 

που κάναμε, η πρώτη 

εκτέλεση». 

 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 3Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΚΙΝΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΛΕΚΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΗΧΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΟΠΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
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Βασίλης Χτυπάει 

παλαμάκια στο 

ρυθμό του 

τραγουδιού 

Δημιουργία 

περιπέτειας. 

Συζήτηση στην 

ολομέλεια. 

Δημιουργία και 

ακρόαση 

μελοποιημένου 

ποιήματος. 

  

Γιώργος Κολ. Χτυπάει 

παλαμάκια στο 

ρυθμό του 

τραγουδιού 

 Δημιουργία και 

ακρόαση 

μελοποιημένου 

ποιήματος. 

 

Γιώργος Κν. Χτυπάει 

παλαμάκια στο 

ρυθμό του 

τραγουδιού 

Δημιουργία 

περιπέτειας. 

Συζήτηση στην 

ολομέλεια. 

Δημιουργία και 

ακρόαση 

μελοποιημένου 

ποιήματος. 

 

Γιώργος Ξ. Χτυπάει 

παλαμάκια στο 

ρυθμό του 

τραγουδιού 

 Δημιουργία και 

ακρόαση 

μελοποιημένου 

ποιήματος. 

 

Δημήτρης Α. Χτυπάει 

παλαμάκια στο 

ρυθμό του 

τραγουδιού 

Δημιουργία 

περιπέτειας. 

Συζήτηση στην 

ολομέλεια. 

Δημιουργία και 

ακρόαση 

μελοποιημένου 

ποιήματος. 

 

Δημήτρης Κ. - - - - 

Δάφνη - - - - 

Κωνσταντίνος - - - - 

Λυδία Χτυπάει 

παλαμάκια στο 

ρυθμό του 

τραγουδιού 

Δημιουργία 

περιπέτειας. 

Συζήτηση στην 

ολομέλεια. 

Δημιουργία και 

ακρόαση 

μελοποιημένου 

ποιήματος. 

 



172 
 

Μαρία Χτυπάει 

παλαμάκια στο 

ρυθμό του 

τραγουδιού 

Δημιουργία 

περιπέτειας. 

Συζήτηση στην 

ολομέλεια. 

Δημιουργία και 

ακρόαση 

μελοποιημένου 

ποιήματος. 

 

Μαριάννα Χτυπάει 

παλαμάκια στο 

ρυθμό του 

τραγουδιού 

Δημιουργία 

περιπέτειας. 

Συζήτηση στην 

ολομέλεια. 

Δημιουργία και 

ακρόαση 

μελοποιημένου 

ποιήματος. 

 

Πάρης Χτυπάει 

παλαμάκια στο 

ρυθμό του 

τραγουδιού 

Δημιουργία 

περιπέτειας. 

Συζήτηση στην 

ολομέλεια. 

Δημιουργία και 

ακρόαση 

μελοποιημένου 

ποιήματος. 

 

Φανή Χτυπάει 

παλαμάκια στο 

ρυθμό του 

τραγουδιού 

Δημιουργία 

περιπέτειας. 

Συζήτηση στην 

ολομέλεια. 

Δημιουργία και 

ακρόαση 

μελοποιημένου 

ποιήματος. 

 

Φλώρα Χτυπάει 

παλαμάκια στο 

ρυθμό του 

τραγουδιού 

Δημιουργία 

περιπέτειας. 

Συζήτηση στην 

ολομέλεια. 

Δημιουργία και 

ακρόαση 

μελοποιημένου 

ποιήματος. 

 

 

Δραστηριότητα 7  13/01/2022 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 1Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΚΑΤΑΔΗΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΜΠΑΡΑΔΗΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Βασίλης  «Διαλέγω την πρώτη μουσική επειδή 

μου αρέσει, όλο, και το ποίημα, ήταν 

ωραίο». 

Γιώργος Κολ.  «Η πρώτη μου φάνηκε καλά, επειδή 

μου άρεσε». 
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Γιώργος Κν.  «Την πρώτη που μου άρεσε, μου 

φάνηκε καλή, όμορφη, το ποίημα μου 

φάνηκε όμορφο». 

Γιώργος Ξ.   

Δημήτρης Α.  «Διαλέγω την πρώτη μουσική, μου 

φάνηκε καλή, ταίριαξε με το ποίημα» 

Δημήτρης Κ.  «Διαλέγω τη δεύτερη μουσική γιατί 

μου φάνηκε ωραία, ταίριαξε με τα 

λόγια απ’ το ποίημα γιατί ήταν 

ωραία». 

Δάφνη  «Διαλέγω την πρώτη, ήταν ωραία, μου 

ταίριαξε με τα λόγια». 

Κωνσταντίνος  «Διαλέγω τη λυπητερή μουσική, τη 

δεύτερη, επειδή μου άρεσε και μου 

ταίριαξε με το ποίημα». 

Λυδία  «Διαλέγω τη δεύτερη μουσική, μου 

φάνηκε τέλεια, όπως το ποίημα». 

Μαρία  «Το πρώτο διαλέγω, μου ταίριαξε με 

το ποίημα γιατί ταίριαξε». 

Μαριάννα  «Δεν ξέρω ποια μουσική να διαλέξω, 

μου φάνηκε καλό το ποίημα. Τα λόγια 

μου φάνηκαν και χαρούμενα και 

στενάχωρα. Και οι μουσικές μου 

φάνηκαν ωραίες και οι δύο και δεν 

ξέρω ποια να διαλέξω έτσι. Την πρώτη 

μουσική θα την έλεγα χαρούμενη και 

με πολύ χαρούμενους ήχους, τη 

δεύτερη δεν ξέρω. Το ποίημα ήταν και 

χαρούμενο και στεναχωρημένο». 

Πάρης  «Η πρώτη μου άρεσε, μου ταίριαξαν 

τα λόγια με την πρώτη μουσική. 

Είναι πάρα πολύ ωραίο». 
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Φανή - - 

Φλώρα  

 

 

  

«Διαλέγω τη στενάχωρη, τη δεύτερη 

μουσική». 

 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΣΩΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΝΟΗΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

Βασίλης Κουνούσε ρυθμικά 

το σώμα του κατά 

την ακρόαση της 

πρώτης εκτέλεσης 

«Ήταν το ίδιο 

ποίημα» 

Μπορούμε να 

χορεύουμε; 

Χόρευε με τον 

Δημήτρη Αν. 

«Επειδή μου αρέσει, 

όλα»  

Γιώργος Κολ.    «Επειδή μου άρεσε» 

Γιώργος Κν. Κουνούσε ρυθμικά 

το σώμα του κατά 

την ακρόαση της 

πρώτης εκτέλεσης 

   

Γιώργος Ξ. Κουνούσε τα 

πόδια του στο 

ρυθμό 

   

Δημήτρης Α. Κουνούσε το σώμα 

του, χόρευε και 

σηκώθηκε από τη 

θέση του για να 

χορέψει 

«Πάλι τα 

ίδια;(αναφορά 

στο ποίημα)» 

Κρατήθηκε με 

τον Βασίλη και 

χόρευαν 

 

Δημήτρης Κ.    «Ήταν ωραία» 

Δάφνη Κουνούσε 

χορευτικά τα χέρια 
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της κατά τις 

ακροάσεις 

Κωνσταντίνος  «Πάλι το ίδιο;»  «Μου άρεσε η 

λυπητερή μουσική, η 

δεύτερη» 

Λυδία    «Τέλεια μου φάνηκε 

η μουσική» 

Μαρία Χόρευε από τη 

θέση της 

   

Μαριάννα  Δεν μπορούσε να 

αποφασίσει ποια 

μουσική να 

επιλέξει.  

 «Δεν μπορούσε να 

αποφασίσει, είναι 

και χαρούμενο και 

λυπημένο» 

 

Πάρης Κουνούσε το σώμα 

του κατά την 

ακρόαση της 

πρώτης εκτέλεσης 

«Ταίριαζαν τα 

λόγια με την 

πρώτη μουσική» 

 «Εμένα μου άρεσε 

πάρα πολύ» 

Φανή - - - - 

Φλώρα Χόρευε στο ρυθμό 

των 

αποσπασμάτων 

  «Διαλέγω τη 

στενάχωρη μουσική, 

τη δύο» 

 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 3Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΚΙΝΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΛΕΚΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΗΧΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΟΠΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Βασίλης «Μπορούμε να 

χορέψουμε;» 

Είπε και 

αιτιολόγησε την 

επιλογή του 

Άκουσε το ποίημα 

δύο φορές με 

διαφορετικές 
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μουσικές 

υποκρούσεις 

Γιώργος Κολ.  Είπε και 

αιτιολόγησε την 

επιλογή του 

Άκουσε το ποίημα 

δύο φορές με 

διαφορετικές 

μουσικές 

υποκρούσεις 

 

Γιώργος Κν. «Ξέρω καλά να 

χορεύω» 

Είπε και 

αιτιολόγησε την 

επιλογή του 

Άκουσε το ποίημα 

δύο φορές με 

διαφορετικές 

μουσικές 

υποκρούσεις 

 

Γιώργος Ξ.   Άκουσε το ποίημα 

δύο φορές με 

διαφορετικές 

μουσικές 

υποκρούσεις 

 

Δημήτρης Α. «Να χορεύουμε;» Είπε και 

αιτιολόγησε την 

επιλογή του 

Άκουσε το ποίημα 

δύο φορές με 

διαφορετικές 

μουσικές 

υποκρούσεις 

 

Δημήτρης Κ.  Είπε και 

αιτιολόγησε την 

επιλογή του 

Άκουσε το ποίημα 

δύο φορές με 

διαφορετικές 

μουσικές 

υποκρούσεις 

 

Δάφνη Ήταν πολύ 

εκφραστική με το 

σώμα της όταν 

απευθυνόταν 

στην ομάδα 

Είπε και 

αιτιολόγησε την 

επιλογή του 

Άκουσε το ποίημα 

δύο φορές με 

διαφορετικές 

μουσικές 

υποκρούσεις 

 

Κωνσταντίνος  Είπε και 

αιτιολόγησε την 

επιλογή του 

Άκουσε το ποίημα 

δύο φορές με 

διαφορετικές 
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μουσικές 

υποκρούσεις 

Λυδία  Είπε και 

αιτιολόγησε την 

επιλογή του 

Άκουσε το ποίημα 

δύο φορές με 

διαφορετικές 

μουσικές 

υποκρούσεις 

 

Μαρία  Είπε και 

αιτιολόγησε την 

επιλογή του 

Άκουσε το ποίημα 

δύο φορές με 

διαφορετικές 

μουσικές 

υποκρούσεις 

 

Μαριάννα Όταν μιλούσε 

κουνούσε έντονα 

τα χέρια και το 

κεφάλι της, 

γούρλωσε τα 

μάτια της σα να 

βρισκόταν σε 

απόγνωση 

Είπε και 

αιτιολόγησε την 

επιλογή του 

Άκουσε το ποίημα 

δύο φορές με 

διαφορετικές 

μουσικές 

υποκρούσεις 

 

Πάρης  Είπε και 

αιτιολόγησε την 

επιλογή του 

Άκουσε το ποίημα 

δύο φορές με 

διαφορετικές 

μουσικές 

υποκρούσεις 

 

Φανή - - - - 

Φλώρα  Είπε και 

αιτιολόγησε την 

επιλογή του 

Άκουσε το ποίημα 

δύο φορές με 

διαφορετικές 

μουσικές 

υποκρούσεις 
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Δραστηριότητα 8  13/01/2022 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 1Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΚΑΤΑΔΗΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΜΠΑΡΑΔΗΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Βασίλης  Πρωτοτυπία στην παραγωγή ήχων 

Γιώργος Κολ.  Πρωτοτυπία στην παραγωγή ήχων (oh, 

myGod) 

Γιώργος Κν.  Πρωτοτυπία στην παραγωγή ήχων 

Γιώργος Ξ.  Πρωτοτυπία στην παραγωγή ήχων 

Δημήτρης Α.  Πρωτοτυπία στην παραγωγή ήχων 

(βλέπει ξυπνητήρι και κάνει ήχο 

τιτιτιριτιτι) 

Δημήτρης Κ.   

Δάφνη  Πρωτοτυπία στην παραγωγή ήχων 

Κωνσταντίνος  Πρωτοτυπία στην παραγωγή 

ήχων(οοοοοααααααα) 

Λυδία  Πρωτοτυπία στην παραγωγή ήχων 

(φτυαρίζει τστστς) 

Μαρία  Πρωτοτυπία στην παραγωγή ήχων 
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Μαριάννα  Πρωτοτυπία στην παραγωγή ήχων 

Πάρης  Πρωτοτυπία στην παραγωγή ήχων 

Φανή - - 

Φλώρα  

  

Πρωτοτυπία στην παραγωγή ήχων 

 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΣΩΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΝΟΗΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

Βασίλης Κινήσεις με το 

πρόσωπο και 

το σώμα 

«Παιδί είναι». 

«Αστέρια» (στο 

βίντεο) 

«Παιδί είναι όχι 

μαμά» (συζήτηση 

με συμμαθητές) 

«Μου άρεσε» 

Γιώργος Κολ. Κινήσεις με το 

πρόσωπο και 

το σώμα 

   

Γιώργος Κν. Κινήσεις με το 

πρόσωπο και 

το σώμα 

   

Γιώργος Ξ. Κινήσεις με το 

πρόσωπο και 

το σώμα 

  «Μου άρεσε» 

Δημήτρης Α. Κινήσεις με το 

πρόσωπο και 

το σώμα 

 «Είναι μαμά» 

(συζήτηση με 

συμμαθητές) 

«Μου άρεσε» 

Δημήτρης Κ. Κινήσεις με το 

πρόσωπο και 

το σώμα 

  «Μου άρεσε» 
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Δάφνη Κινήσεις με το 

πρόσωπο και 

το σώμα 

   

Κωνσταντίνος Κινήσεις με το 

πρόσωπο και 

το σώμα 

«Τι κάνει εκεί;» (συζήτηση με 

συμμαθητές) 

«Μου άρεσε» 

Λυδία Κινήσεις με το 

πρόσωπο και 

το σώμα 

  «Μου άρεσε» 

Μαρία Κινήσεις με το 

πρόσωπο και 

το σώμα 

   

Μαριάννα Κινήσεις με το 

πρόσωπο και 

το σώμα 

   

Πάρης Κινήσεις με το 

πρόσωπο και 

το σώμα 

«Είναι 

χιονόμπαλα» 

«Είναι 

χιονόμπαλα» 

(συζήτηση με 

συμμαθητές) 

«Μου άρεσε» 

Φανή - - - - 

Φλώρα Κινήσεις με το 

πρόσωπο και 

το σώμα 

«Βρίσκεται σε μια 

χιονόμπαλα» 

 «Μου άρεσε» 

 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 3Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΚΙΝΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΛΕΚΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΗΧΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΟΠΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Βασίλης Κινήσεις με το 

πρόσωπο και το 

σώμα 

«Που είναι τα 

πράγματά μου 

άραγε;», «Α, 

πίνω τον καφέ 

μου» 

Παραγωγή ήχων 

με τη φωνή και 

το σώμα 

Παρακολούθηση 

του βίντεο 
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Γιώργος Κολ. Κινήσεις με το 

πρόσωπο και το 

σώμα 

 Παραγωγή ήχων 

με τη φωνή και 

το σώμα 

Παρακολούθηση 

του βίντεο 

Γιώργος Κν. Κινήσεις με το 

πρόσωπο και το 

σώμα 

 Παραγωγή ήχων 

με τη φωνή και 

το σώμα 

Παρακολούθηση 

του βίντεο 

Γιώργος Ξ. Κινήσεις με το 

πρόσωπο και το 

σώμα 

 Παραγωγή ήχων 

με τη φωνή και 

το σώμα 

Παρακολούθηση 

του βίντεο 

Δημήτρης Α. Κινήσεις με το 

πρόσωπο και το 

σώμα 

«Τι είναι αυτό;» Παραγωγή ήχων 

με τη φωνή και 

το σώμα 

Παρακολούθηση 

του βίντεο 

Δημήτρης Κ. Κινήσεις με το 

πρόσωπο και το 

σώμα 

 Παραγωγή ήχων 

με τη φωνή και 

το σώμα 

Παρακολούθηση 

του βίντεο 

Δάφνη Κινήσεις με το 

πρόσωπο και το 

σώμα 

 Παραγωγή ήχων 

με τη φωνή και 

το σώμα 

Παρακολούθηση 

του βίντεο 

Κωνσταντίνος Κινήσεις με το 

πρόσωπο και το 

σώμα 

«Τι κάνει; Τι 

ψάχνει;» 

Παραγωγή ήχων 

με τη φωνή και 

το σώμα 

Παρακολούθηση 

του βίντεο 

Λυδία Κινήσεις με το 

πρόσωπο και το 

σώμα 

«Πάει για ύπνο» Παραγωγή ήχων 

με τη φωνή και 

το σώμα 

Παρακολούθηση 

του βίντεο 

Μαρία Κινήσεις με το 

πρόσωπο και το 

σώμα 

 Παραγωγή ήχων 

με τη φωνή και 

το σώμα 

Παρακολούθηση 

του βίντεο 

Μαριάννα Κινήσεις με το 

πρόσωπο και το 

σώμα 

 Παραγωγή ήχων 

με τη φωνή και 

το σώμα 

Παρακολούθηση 

του βίντεο 

Πάρης Κινήσεις με το 

πρόσωπο και το 

σώμα 

 Παραγωγή ήχων 

με τη φωνή και 

το σώμα 

Παρακολούθηση 

του βίντεο 

Φανή - - - - 
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Φλώρα Κινήσεις με το 

πρόσωπο και το 

σώμα 

«Πάει για ύπνο» Παραγωγή ήχων 

με τη φωνή και 

το σώμα 

Παρακολούθηση 

του βίντεο 

 

 

Δραστηριότητα 9     13/01/2022 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 1Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΚΑΤΑΔΗΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΜΠΑΡΑΔΗΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Βασίλης  «Μπουλντόζα» χσχσχσχσχς 

Γιώργος Κολ.  «Έλκυθρο» χχχχχ 

Γιώργος Κν.  «Αέρας» φουφουφου 

Γιώργος Ξ.  «Χιονοπόλεμος» 

φφφσσσφφφσσσφφφσσς 

Δημήτρης Α.  «Κρύο» μπρμπρμπρ 

Δημήτρης Κ.  «Κρύο» φφφφφφφφφφφφ 

Δάφνη  «Χιόνι» τστστστσσσσς 

Κωνσταντίνος  «Κρύο» τρίξιμο δοντιών 
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Λυδία  «Καμπαναριό» ντιν ντον ντιν ντον 

Μαρία  «Τζάκι» τσκτσκτσκ 

Μαριάννα  «Χειμερία νάρκη» ροχαλητό 

Πάρης  «Χιόνι» τττττ 

Φανή - - 

Φλώρα 

 

 

  

«Γάντια» πφπφπφ 

 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΣΩΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΝΟΗΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

Βασίλης Κινήσεις με τα 

χέρια 

  «Μου άρεσε πιο πολύ 

αυτό που έκανα εγώ, 

γιατί μου αρέσει να 

παίζω με τα χιόνια με 

τις μπουλντόζες»  

Γιώργος Κολ.     

Γιώργος Κν. Κινήσεις με τα 

χέρια 

  «Αυτό που έκανα μου 

άρεσε, το 

φφςςφφςςφφςς» 

Γιώργος Ξ. Κινήσεις με τα 

χέρια 

  «Το δικό μου μου 

άρεσε περισσότερο» 
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Δημήτρης Α. Κινήσεις με το 

σώμα 

  «Του Βασίλη μου 

άρεσε περισσότερο, 

γιατί έστρωνε τα 

χιόνια» 

Δημήτρης Κ.    «Μου άρεσε 

περισσότερο αυτό 

που έκανε ο 

Κωνσταντίνος» 

Δάφνη Κινήσεις με τα 

χέρια 

  «Όλα μου άρεσαν, 

πιο πολύ αυτό που 

είπε η Μαριάννα» 

Κωνσταντίνος Κινήσεις με το 

σώμα και το 

στόμα 

Εγώ δεν 

θυμάμαι 

τίποτα. 

 «Μου άρεσε 

περισσότερο αυτό 

που είπα» 

Λυδία    «Η μπουλντόζα μου 

άρεσε περισσότερο, 

γιατί έσκαβε το χιόνι» 

Μαρία     

Μαριάννα Κινήσεις με το 

σώμα 

 «Κι εγώ κάνω 

έτσι» (τα δόντια 

μου όπως ο 

Κωνσταντίνος) 

«Εμένα μου άρεσε 

πιο πολύ αυτό της 

Λυδίας» 

Πάρης Κινήσεις με τα 

χέρια 

  «Μου άρεσαν όλα» 

Φανή - - - - 

Φλώρα Κινήσεις με τα 

χέρια 
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ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 3Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΚΙΝΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΛΕΚΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΠΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Βασίλης Έδειχνε με τα 

χέρια τη 

μπουλτνόζα 

που μαζεύει 

χιόνι από το 

δρόμο 

«Μπουλντόζα» Χσχσχσχσχς και 

επανάληψη των ήχων που 

έκαναν οι συμμαθητές 

  

Γιώργος Κολ.   Χχχχχ το έλκυθρο  

Γιώργος Κν. Έδειχνε με τα 

χέρια στο 

στόμα τον 

αέρα που 

φυσάει 

«Αέρας» φουφουφου και 

επανάληψη των ήχων που 

έκαναν οι συμμαθητές 

 

Γιώργος Ξ. Έκανε με τα 

χέρια 

χιονοπόλεμο 

«Χιονοπόλεμος» φφφσσσφφφσσσφφφσσς 

και επανάληψη των ήχων 

που έκαναν οι 

συμμαθητές 

 

Δημήτρης Α. Έτρεμε με το 

σώμα του 

«Κρύο» μπρμπρμπρ και 

επανάληψη των ήχων που 

έκαναν οι συμμαθητές 

 

Δημήτρης Κ.  «Κρύο» φφφφφφφφφφφφ και 

επανάληψη των ήχων που 

έκαναν οι συμμαθητές 

 

Δάφνη Έδειχνε με τα 

χέρια της τις 

χιονονιφάδες 

που πέφτουν 

«Χιόνι» τστστστσσσσς και 

επανάληψη των ήχων που 

έκαναν οι συμμαθητές 

 

Κωνσταντίνος Έτρεμε από το 

κρύο και 

«Κρύο» τρίξιμο δοντιών και 

επανάληψη των ήχων που 

έκαναν οι συμμαθητές 
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έτριζε τα 

δόντια 

Λυδία  «Καμπαναριό» ντιν ντον ντιν ντον και 

επανάληψη των ήχων που 

έκαναν οι συμμαθητές 

 

Μαρία  «Τζάκι» τσκτσκτσκ και επανάληψη 

των ήχων που έκαναν οι 

συμμαθητές 

 

Μαριάννα Κινήσεις με το 

σώμα ύπνου 

και ροχαλητού 

«Χειμερία 

νάρκη» 

ροχαλητό και επανάληψη 

των ήχων που έκαναν οι 

συμμαθητές 

 

Πάρης Χτυπούσε τα 

δάχτυλα στην 

παλάμη 

«Χιόνι» τττττ και επανάληψη των 

ήχων που έκαναν οι 

συμμαθητές 

 

Φανή - - - - 

Φλώρα Χτύπημα 

χεριών σαν 

παλαμάκια 

«Γάντια» πφπφπφ και επανάληψη 

των ήχων που έκαναν οι 

συμμαθητές 

 

 

Δραστηριότητα 10    14/01/2022 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 1Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΚΑΤΑΔΗΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΜΠΑΡΑΔΗΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Βασίλης  «Σποράκια, θα το ονόμαζα. Γιατί μου 

αρέσει να τρώω σποράκια. Πάνω στα 

σπόρια έχουν πέσει χιόνια, και έκανα 

και έναν χιονάνθρωπο. Το τραγούδι 

αυτά μου θύμισε γιατί μου αρέσει» 

Γιώργος Κολ.  «Κρητικό. Μου φάνηκε κρητικό όπως 

και στη Μαριάννα».  
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Γιώργος Κν.  «Χιονοπόλεμο, γιατί μου αρέσει. 

Ζωγράφισα το χιονοπόλεμο». 

Γιώργος Ξ.  «Τίτλος: Το παγωμένο δεντράκι. Μου 

θύμισε τα παιδάκια που φοράνε 

κασκόλ και σκούφο. Κι εγώ φοράω, 

και γάντια. Ζωγράφισα ένα κασκόλ και 

ένα δέντρο και κλαδιά χωρίς φύλλα, 

θα ζωγράφιζα και χιόνια αλλά δεν έχει 

άσπρο». 

Δημήτρης Α.  «Μου άρεσε πολύ το τραγούδι. Θα 

έδινα τον τίτλο καλοκαίρι. Μου θύμισε 

το καλοκαίρι που πηγαίνουμε στη 

θάλασσα. Έκανα τα χιόνια που 

πέφτουν πάνω στα μεγάλα χιόνια. 

Έκανα και θάλασσα».  

Δημήτρης Κ. - - 

Δάφνη  «Ψαράκια. Θα έδινα αυτόν τον τίτλο 

γιατί μου αρέσουν τα ψάρια και μου 

θύμισε αυτό το τραγούδι τα ψάρια. 

Εγώ έκανα ψαράκια, μου τα θύμισε το 

τραγούδι. Γιατί μου αρέσουν τα ψάρια 

και μου άρεσε το τραγούδι».  

Κωνσταντίνος «Ο τίτλος είναι κάστανα».  

Λυδία  Ζωγράφισε τα χιόνια 

Μαρία  «Έκανα (ζωγράφισε) μια πολύχρωμη 

θάλασσα».  

Μαριάννα  «Θα έδινα τον τίτλο: κρητικά 

χριστουγεννιάτικα τραγούδια». «Γιατί 

μου άρεσε και μου φαινόταν σαν 

κρητικά». «Έκανα (ζωγράφισε) κάτι 
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χριστουγεννιάτικο. Έφτιαξα ένα δώρο 

και ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο». 

Πάρης «Γιατί έλεγε (στο τραγούδι) ότι 

χιονίζει» 

«Το χιόνι θα ήταν ο τίτλος. Εγώ 

ζωγράφισα χρωματιστά χιόνια, αυτό 

μου θύμισε το τραγούδι που 

ακούσαμε». 

Φανή  «Το σύννεφο. Επειδή ήθελα να δώσω 

αυτόν τον τίτλο». 

Ζωγράφισε το χιόνι και έγραψε 

χειμώνας στη ζωγραφιά της. Της 

θύμισε το τραγούδι το χειμώνα. 

Φλώρα  

 

 

  

«Τα χιόνια. Θα έδινα αυτόν τον τίτλο 

επειδή μου αρέσει. Έφτιαξα 

(ζωγράφισε) τα χιόνια, τον ήλιο και 

έναν χιονάνθρωπο. Αυτά μου θύμισε 

το τραγούδι γιατί μου άρεσε». 

 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΣΩΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΝΟΗΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

Βασίλης  «Δεν μπορώ να 

ζωγραφίσω 

σπόρια». 

 «Μου αρέσει να 

τρώω σποράκια. Το 

τραγούδι αυτά μου 

θύμισε γιατί μου 

αρέσει». 

Γιώργος Κολ.     

Γιώργος Κν. Κινείται ρυθμικά 

από τη θέση του 

κατά την 

ακρόαση του 

τραγουδιού. 

 Κρατιέται 

αγκαλιά με τον 

Δημήτρη καθώς 

κινείται στο 

ρυθμό του 

τραγουδιού. 

«Χιονοπόλεμο, γιατί 

μου αρέσει» 
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Γιώργος Ξ. Κινείται ρυθμικά 

από τη θέση του 

κατά την 

ακρόαση του 

τραγουδιού. 

  «Το τραγούδι ήταν το 

αγαπημένο μου. Ήταν 

όμορφο». 

Δημήτρης Α. Κινείται ρυθμικά 

από τη θέση του 

κατά την 

ακρόαση του 

τραγουδιού. 

 Κρατιέται 

αγκαλιά με τον 

Γιώργο καθώς 

κινείται στο 

ρυθμό του 

τραγουδιού. 

«Μου άρεσε πολύ το 

τραγούδι» 

Δημήτρης Κ. - - - - 

Δάφνη    «μου άρεσε το 

τραγούδι». 

Κωνσταντίνος  «Αφού κι εκεί 

είπε κάστανα» 

(στο τραγούδι). 

  

Λυδία Κινείται ρυθμικά 

από τη θέση της 

κατά την 

ακρόαση του 

τραγουδιού. 

   

Μαρία Κινείται ρυθμικά 

από τη θέση του 

κατά την 

ακρόαση του 

τραγουδιού. 

   

Μαριάννα  «Δεν μπορώ να 

ζωγραφίσω τα 

κρητικά». 

 «Γιατί μου άρεσε και 

μου φαινόταν σαν 

κρητικά» 

Πάρης Κινείται ρυθμικά 

από τη θέση του 

κατά την 

«Τα έλεγε πολύ 

γρήγορα και δεν 

κατάλαβα τι 

λέει».  

Βοηθούσε τους 

συμμαθητές του 

που δεν είχαν 
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ακρόαση του 

τραγουδιού. 

 αποφασίσει 

ακόμα τίτλο. 

Φανή Κινείται ρυθμικά 

από τη θέση της 

κατά την 

ακρόαση του 

τραγουδιού. 

   

Φλώρα    «Αυτά μου θύμισε το 

τραγούδι γιατί μου 

άρεσε». 

 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 3Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΚΙΝΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΛΕΚΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΗΧΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΟΠΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Βασίλης  Συζήτηση στην 

ολομέλεια. 

Άκουσε ενεργά το 

τραγούδι. 

Δημιούργησε μια 

ζωγραφιά και 

επεξεργάστηκε τις 

ζωγραφιές των 

συμμαθητών.  

Γιώργος Κολ.  Συζήτηση στην 

ολομέλεια. 

Άκουσε ενεργά το 

τραγούδι. 

Δημιούργησε μια 

ζωγραφιά και 

επεξεργάστηκε τις 

ζωγραφιές των 

συμμαθητών. 

Γιώργος Κν.  Συζήτηση στην 

ολομέλεια. 

Άκουσε ενεργά το 

τραγούδι. 

Δημιούργησε μια 

ζωγραφιά και 

επεξεργάστηκε τις 

ζωγραφιές των 

συμμαθητών. 

Γιώργος Ξ.   Άκουσε ενεργά το 

τραγούδι. 

Δημιούργησε μια 

ζωγραφιά και 

επεξεργάστηκε τις 

ζωγραφιές των 

συμμαθητών. 
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Δημήτρης Α.  Συζήτηση στην 

ολομέλεια. 

Άκουσε ενεργά το 

τραγούδι. 

Δημιούργησε μια 

ζωγραφιά και 

επεξεργάστηκε τις 

ζωγραφιές των 

συμμαθητών. 

Δημήτρης Κ. - - - - 

Δάφνη  Συζήτηση στην 

ολομέλεια. 

Άκουσε ενεργά το 

τραγούδι. 

Δημιούργησε μια 

ζωγραφιά και 

επεξεργάστηκε τις 

ζωγραφιές των 

συμμαθητών. 

Κωνσταντίνος  Συζήτηση στην 

ολομέλεια. 

Άκουσε ενεργά το 

τραγούδι. 

Δημιούργησε μια 

ζωγραφιά και 

επεξεργάστηκε τις 

ζωγραφιές των 

συμμαθητών. 

Λυδία   Άκουσε ενεργά το 

τραγούδι. 

Δημιούργησε μια 

ζωγραφιά και 

επεξεργάστηκε τις 

ζωγραφιές των 

συμμαθητών. 

Μαρία  Συζήτηση στην 

ολομέλεια. 

Άκουσε ενεργά το 

τραγούδι. 

Δημιούργησε μια 

ζωγραφιά και 

επεξεργάστηκε τις 

ζωγραφιές των 

συμμαθητών. 

Μαριάννα  Συζήτηση στην 

ολομέλεια. 

Άκουσε ενεργά το 

τραγούδι. 

Δημιούργησε μια 

ζωγραφιά και 

επεξεργάστηκε τις 

ζωγραφιές των 

συμμαθητών. 

Πάρης  Συζήτηση στην 

ολομέλεια. 

Άκουσε ενεργά το 

τραγούδι. 

Δημιούργησε μια 

ζωγραφιά και 

επεξεργάστηκε τις 
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ζωγραφιές των 

συμμαθητών. 

Φανή  Συζήτηση στην 

ολομέλεια. 

Άκουσε ενεργά το 

τραγούδι. 

Δημιούργησε μια 

ζωγραφιά και 

επεξεργάστηκε τις 

ζωγραφιές των 

συμμαθητών. 

Φλώρα  Συζήτηση στην 

ολομέλεια. 

Άκουσε ενεργά το 

τραγούδι. 

Δημιούργησε μια 

ζωγραφιά και 

επεξεργάστηκε τις 

ζωγραφιές των 

συμμαθητών. 

 

 

Δραστηριότητα 11  14/01/2022 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 1Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΚΑΤΑΔΗΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΜΠΑΡΑΔΗΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Βασίλης Κατονόμασε τους ήχους που άκουγε «Το καλοκαίρι είναι η αγαπημένη μου 

εποχή γιατί μου αρέσει να κολυμπάω. 

Ακούσαμε κύματα και το καλοκαίρι 

τρώμε παγωτό». 

«Ζωγράφισα το καλοκαίρι, έχω κάνει 

δύο τζίτζικες, θάλασσα, έκανα σωστά 

τους ήχους του καλοκαιριού». 

Γιώργος Κολ.  «Το καλοκαίρι, γιατί τρώω παγωτά. 

Ακούσαμε τα κύματα από το 

καλοκαίρι». 

«Ζωγράφισα το καλοκαίρι. Του ήχους 

της θάλασσας, τη βροχή και τις 

λάσπες». 

Γιώργος Κν.  «Μου αρέσει πιο πολύ το καλοκαίρι, 

ακούσαμε τα πουλάκια και τους 

τζίτζικες και τα κύματα».  
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«Ζωγράφισα τη θάλασσα που την 

ακούμε και τα σύννεφα που τα ακούμε 

όταν φυσούσε». 

Γιώργος Ξ.  «Αγαπημένο μου είναι το φθινόπωρο 

και άκουσα βροχή». 

Δημήτρης Α. Κατονόμασε τους ήχους που άκουγε «Το καλοκαίρι είναι η αγαπημένη μου 

εποχή γιατί τρώω παγωτά. Ακούσαμε 

τσιου τσιου και τζίτζικες και μέλισσες 

και κύματα». 

«Αυτό είναι το τζετ σκι που είναι στη 

θάλασσα». 

Δημήτρης Κ. - - 

Δάφνη  Η αγαπημένη μου εποχή είναι η 

άνοιξη, γιατί ανθίζουν τα λουλούδια.  

Ζωγράφισα τους ήχους της άνοιξης, 

ζωγράφισα βροχή, τα πουλάκια και το 

ποταμάκι. 

Κωνσταντίνος  «Ζωγράφισα φύλλα έναν κορμό και 

αέρα» 

Λυδία  «Και  το καλοκαίρι και η άνοιξη είναι 

αγαπημένα μου. Άκουσα πουλιά, 

κύματα». 

«Ζωγράφισα, φυσικά, πουλιά, τη 

βροχή, ένα τζιτζίκι, τη θάλασσα. 

(χώρισε τη ζωγραφιά της στα δύο). 

Έκανα και ένα σύννεφο για τη βροχή». 

Μαρία   

Μαριάννα Κατονόμασε τους ήχους που άκουγε «Αγαπημένη μου εποχή είναι το 

καλοκαίρι, γιατί μου αρέσει το παγωτό, 

η θάλασσα και η άμμος. Άκουσα 

πουλάκια, τζίτζικες και κύματα από το 

καλοκαίρι». 
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«Ζωγράφισα τους ήχους από τη 

θάλασσα, ένα γλάρο, ένα κουνουπάκι 

και έναν τζίτζικα». 

Πάρης Κατονόμασε τους ήχους που άκουγε «Αγαπημένη μου εποχή είναι το 

καλοκαίρι, γιατί τρώμε παγωτά, 

παίζουμε στη θάλασσα και στην 

πισίνα. Ακούσαμε τους τζίτζικες, τα 

πουλάκια και τη θάλασσα». 

«Ζωγράφισα έναν ήλιο, δεν τον 

ακούσαμε αλλά πάντα το καλοκαίρι 

έχει ήλιο, και επειδή το τζιτζίκι είναι 

πάνω στο δέντρο, έκανα και ένα 

δέντρο και έβαλα πάνω το τζιτζίκι». 

Φανή Κατονόμασε τους ήχους που άκουγε «Η αγαπημένη μου εποχή είναι το 

καλοκαίρι γιατί μου αρέσει να τρώω 

παγωτό και να πηγαίνω στη θάλασσα».  

«Ζωγράφισα τους ήχους του 

καλοκαιριού, έκανα μια  θάλασσα και 

ένα πουλάκι». 

Φλώρα   

 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΣΩΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΝΟΗΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

Βασίλης Έχει σωματική 

εμπλοκή κατά 

την ακρόαση 

των ήχων (κάνει 

βροχή, βροντές) 

Αναγνώρισε του 

ήχους που 

άκουσε και τους 

ονόμαζε στην 

ολομέλεια. 

«Κουνδ. τι 

έκανες;» (στη 

ζωγραφιά) 

«Μου αρέσουν οι 

τζίτζικες» 

Γιώργος Κολ.  Αναγνώρισε του 

ήχους που 

άκουσε και τους 

ονόμαζε στην 

ολομέλεια. 
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Γιώργος Κν.  Αναγνώρισε του 

ήχους που 

άκουσε και τους 

ονόμαζε στην 

ολομέλεια. 

  

Γιώργος Ξ. Έχει σωματική 

εμπλοκή κατά 

την ακρόαση 

των ήχων 

(βροχή) 

Αναγνώρισε του 

ήχους που 

άκουσε και τους 

ονόμαζε στην 

ολομέλεια. 

  

Δημήτρης Α. Έχει σωματική 

εμπλοκή κατά 

την ακρόαση 

των ήχων 

(βροχή, πουλί) 

Αναγνώρισε του 

ήχους που 

άκουσε και τους 

ονόμαζε στην 

ολομέλεια. 

«Έκανε τικ για 

να δείχνει τι της 

αρέσει» (για τη 

Λυδία στη 

ζωγραφιά της) 

 

Δημήτρης Κ. - - - - 

Δάφνη Έχει σωματική 

εμπλοκή κατά 

την ακρόαση 

των ήχων 

(βροχή) 

Αναγνώρισε του 

ήχους που 

άκουσε και τους 

ονόμαζε στην 

ολομέλεια. 

 «Οι ήχοι ήταν το 

καλοκαίρι και 

θυμάμαι που 

κάνουμε τους 

τζίτζικες. Έχω ακούσει 

πολλές φορές τους 

τζίτζικες, έξω από το 

σπίτι μου το 

καλοκαίρι, όταν 

πηγαίνω στη 

θάλασσα και γυρίζω. 

Η βροχή μου αρέσει, 

κρατάω και την 

ομπρέλα μου» 

Κωνσταντίνος Έχει σωματική 

εμπλοκή κατά 

την ακρόαση 

των ήχων 

(βροχή, πουλί) 
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Λυδία Έχει σωματική 

εμπλοκή κατά 

την ακρόαση 

των ήχων 

(αγκαλιάζει τα 

χέρια της από 

τον αέρα) 

   

Μαρία  Αναγνώρισε του 

ήχους που 

άκουσε και τους 

ονόμαζε στην 

ολομέλεια. 

  

Μαριάννα  Άμα δίναμε έναν 

τίτλο, μου ήρθε 

μια ιδέα, να του 

δώσουμε τον 

τίτλο τα 

πράγματα που 

ακούμε κάθε 

εποχή. 

Αναγνώρισε του 

ήχους που 

άκουσε και τους 

ονόμαζε στην 

ολομέλεια. 

Λέει στο Πάρη: 

τον ήλιο δεν τον 

ακούμε. 

«Η βροχή μου θυμίζει 

το φθινόπωρο, το 

χειμώνα, την άνοιξη 

που βρέχει μερικές 

φορές. Η θάλασσα 

μου θύμισε το 

καλοκαίρι, που 

πηγαίνω κι εγώ στη 

θάλασσα, πηγαίνω 

και στη γιαγιά μου 

που έχει θάλασσα. Τα 

τζιτζίκια μου θυμίζουν 

το χωριό». 

Πάρης Έχει σωματική 

εμπλοκή κατά 

την ακρόαση 

των ήχων 

(τρέμουλο 

κρύου) 

Όλοι αυτοί οι 

ήχοι ήταν οι 

μήνες. 

Αναγνώρισε του 

ήχους που 

άκουσε και τους 

ονόμαζε στην 

ολομέλεια. 

Απαντάει στη 

Μαριάννα: τον 

έκανα επειδή το 

καλοκαίρι έχει 

πάντα πολύ 

ζεστό ήλιο, και 

το δέντρο το 

έκανα επειδή οι 

τζίτζικες 

κάθονται πάντα 

σε ένα δέντρο. 

«Οι ήχοι της βροχής 

μου θύμισαν το 

χειμώνα, που βρέχει, 

και δεν βγαίνουμε 

έξω να παίξουμε. 

Όταν βγαίνει ο ήλιος 

ακούμε τα τζιτζίκια το 

καλοκαίρι». 
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Φανή  Αναγνώρισε του 

ήχους που 

άκουσε και τους 

ονόμαζε στην 

ολομέλεια. 

 «Έχω φάει χιόνι με 

πετιμέζι το χειμώνα». 

Φλώρα Έχει σωματική 

εμπλοκή κατά 

την ακρόαση 

των ήχων (κάνει 

το πουλί) 

   

 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 3Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΚΙΝΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΛΕΚΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΗΧΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΟΠΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Βασίλης  Συζήτηση και 

σχολιασμός στην 

ολομέλεια 

Άκουσε ενεργά τα 

ηχητικά 

αποσπάσματα. 

Ζωγράφισε τους 

ήχους της 

αγαπημένης του 

εποχής και 

παρακολούθησε 

την παρουσίαση 

των έργων των 

συμμαθητών. 

Γιώργος Κολ.  Συζήτηση και 

σχολιασμός στην 

ολομέλεια 

Άκουσε ενεργά τα 

ηχητικά 

αποσπάσματα. 

Ζωγράφισε τους 

ήχους της 

αγαπημένης του 

εποχής και 

παρακολούθησε 

την παρουσίαση 

των έργων των 

συμμαθητών. 

Γιώργος Κν. Παραστατικός 

κατά την 

επεξήγηση της 

ζωγραφιάς  του. 

Συζήτηση και 

σχολιασμός στην 

ολομέλεια 

Άκουσε ενεργά τα 

ηχητικά 

αποσπάσματα. 

Ζωγράφισε τους 

ήχους της 

αγαπημένης του 

εποχής και 

παρακολούθησε 

την παρουσίαση 
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των έργων των 

συμμαθητών. 

Γιώργος Ξ. Έδειχνε τη βροχή 

με τα χέρια του 

Συζήτηση και 

σχολιασμός στην 

ολομέλεια 

Άκουσε ενεργά τα 

ηχητικά 

αποσπάσματα. 

Ζωγράφισε τους 

ήχους της 

αγαπημένης του 

εποχής και 

παρακολούθησε 

την παρουσίαση 

των έργων των 

συμμαθητών. 

Δημήτρης Α. Σηκώθηκε και 

έδειξε τον 

πελαργό στην 

μπλούζα μου 

Συζήτηση και 

σχολιασμός στην 

ολομέλεια 

Άκουσε ενεργά τα 

ηχητικά 

αποσπάσματα. 

Ζωγράφισε τους 

ήχους της 

αγαπημένης του 

εποχής και 

παρακολούθησε 

την παρουσίαση 

των έργων των 

συμμαθητών. 

Δημήτρης Κ. - - - - 

Δάφνη  Συζήτηση και 

σχολιασμός στην 

ολομέλεια 

Άκουσε ενεργά τα 

ηχητικά 

αποσπάσματα. 

Ζωγράφισε τους 

ήχους της 

αγαπημένης της 

εποχής και 

παρακολούθησε 

την παρουσίαση 

των έργων των 

συμμαθητών. 

Κωνσταντίνος  Συζήτηση και 

σχολιασμός στην 

ολομέλεια 

Άκουσε ενεργά τα 

ηχητικά 

αποσπάσματα. 

Ζωγράφισε τους 

ήχους της 

αγαπημένης του 

εποχής και 

παρακολούθησε 

την παρουσίαση 

των έργων των 

συμμαθητών. 
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Λυδία  Συζήτηση και 

σχολιασμός στην 

ολομέλεια 

Άκουσε ενεργά τα 

ηχητικά 

αποσπάσματα. 

Ζωγράφισε τους 

ήχους της 

αγαπημένης της 

εποχής και 

παρακολούθησε 

την παρουσίαση 

των έργων των 

συμμαθητών. 

Μαρία     

Μαριάννα  Συζήτηση και 

σχολιασμός στην 

ολομέλεια 

Άκουσε ενεργά τα 

ηχητικά 

αποσπάσματα. 

Ζωγράφισε τους 

ήχους της 

αγαπημένης της 

εποχής και 

παρακολούθησε 

την παρουσίαση 

των έργων των 

συμμαθητών. 

Πάρης Παραστατικός 

κατά την 

επεξήγηση της 

ζωγραφιάς  του. 

Συζήτηση και 

σχολιασμός στην 

ολομέλεια 

Άκουσε ενεργά τα 

ηχητικά 

αποσπάσματα. 

Ζωγράφισε τους 

ήχους της 

αγαπημένης του 

εποχής και 

παρακολούθησε 

την παρουσίαση 

των έργων των 

συμμαθητών. 

Φανή  Συζήτηση και 

σχολιασμός στην 

ολομέλεια 

Άκουσε ενεργά τα 

ηχητικά 

αποσπάσματα. 

Ζωγράφισε τους 

ήχους της 

αγαπημένης της 

εποχής και 

παρακολούθησε 

την παρουσίαση 

των έργων των 

συμμαθητών. 
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Φλώρα   Άκουσε ενεργά τα 

ηχητικά 

αποσπάσματα. 

Ζωγράφισε τους 

ήχους της 

αγαπημένης της 

εποχής και 

παρακολούθησε 

την παρουσίαση 

των έργων των 

συμμαθητών. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 12 14/01/2022 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 1Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΚΑΤΑΔΗΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΜΠΑΡΑΔΗΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Βασίλης  Επέλεξε την ομάδα του καλοκαιριού 

και έκανε τον ήχο που κάνει το ψάρι 

κάνοντας κινήσεις με το πρόσωπο και 

το σώμα. «Διάλεξα το ψάρι γιατί μου 

αρέσει να ταΐζω τα ψάρια με το 

ψωμί». 

Γιώργος Κολ.  Επέλεξε την ομάδα της άνοιξης και 

έκανε τον ήχο των αποδημητικών 

πουλιών. «Διάλεξα τα πουλιά γιατί 

μου αρέσουν». 

Γιώργος Κν.  Επέλεξε την ομάδα του καλοκαιριού 

και έκανε τον ήχο του τζίτζικα. 

Γιώργος Ξ.  Επέλεξε την ομάδα του καλοκαιριού 

και έκανε τον ήχο του τζίτζικα. «Το 

διάλεξα γιατί μου αρέσει». 

Δημήτρης Α.  Επέλεξε την ομάδα του καλοκαιριού 

και έκανε τον ήχο που κάνει το ψάρι. 

Δημήτρης Κ. - - 
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Δάφνη  Επέλεξε την ομάδα της άνοιξης και 

έκανε τον ήχο της μέλισσα με 

ταυτόχρονες κινήσεις των χεριών. 

«Διάλεξα τη μέλισσα γιατί μας 

φτιάχνει το μέλι». 

Κωνσταντίνος  Επέλεξε την ομάδα του φθινοπώρου 

και έκανε τον ήχο της βροχής. 

Λυδία  Επέλεξε την ομάδα του καλοκαιριού 

και έκανε τον ήχο της θάλασσας με 

ταυτόχρονες κινήσεις χεριών. 

Μαρία  Επέλεξε την ομάδα του φθινοπώρου 

και έκανε τον ήχο του ανέμου. 

Μαριάννα  Επέλεξε την ομάδα της άνοιξης και 

έκανε τον ήχο της μέλισσα. «Διάλεξα 

την μέλισσα γιατί μου αρέσει και μας 

δίνει μέλι». 

Έδωσε τίτλο για την ηχογράφηση «Οι 

ήχοι που ακούμε τις τέσσερις εποχές» 

Πάρης  Επέλεξε την ομάδα του καλοκαιριού 

και έκανε τον ήχο που κάνει το ψάρι 

με κινήσεις χεριών και προσώπου. 

«Διάλεξα το ψάρι γιατί μου άρεσε να 

βλέπω ψάρια στο βυθό με κάτι ειδικά 

γυαλιά που έχω». 

Έδωσε τίτλο για την ηχογράφηση «Οι 

εποχές του χρόνου». 

Φανή  Επέλεξε την ομάδα του καλοκαιριού 

και έκανε τον ήχο που κάνει ο 

τζίτζικας. 

Φλώρα  

 

 

  

Επέλεξε την ομάδα του χειμώνα και 

έκανε τον ήχο του χιονιού. 
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ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΣΩΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΝΟΗΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

Βασίλης Χειροκρότησε 

όταν άκουσε την 

ηχογράφηση 

Σωστή επιλογή 

ήχου από την 

αντίστοιχη εποχή 

 «Διάλεξα το ψάρι 

γιατί μου αρέσει να 

ταΐζω τα ψάρια με 

το ψωμί». 

Γιώργος Κολ. Κουνούσε τα 

χέρια του σαν τα 

αποδημητικά 

πουλιά. 

Σωστή επιλογή 

ήχου από την 

αντίστοιχη εποχή 

 «Διάλεξα τα πουλιά 

γιατί μου αρέσουν». 

Γιώργος Κν.  Σωστή επιλογή 

ήχου από την 

αντίστοιχη εποχή 

 «Μας φάνηκε 

φανταστικό» 

Γιώργος Ξ.  Σωστή επιλογή 

ήχου από την 

αντίστοιχη εποχή 

Ενώ είχε διαλέξει 

το φθινόπωρο 

άλλαξε για να 

είναι με τον φίλο 

του 

«Το διάλεξα γιατί 

μου αρέσει». 

Δημήτρης Α. Χειροκρότησε 

όταν άκουσε την 

ηχογράφηση 

Σωστή επιλογή 

ήχου από την 

αντίστοιχη εποχή 

  

Δημήτρης Κ. - - - - 

Δάφνη Κουνούσε τα 

χέρια της σαν τη 

μέλισσα 

Διάλεξε τη 

μέλισσα γιατί 

μας φτιάχνει το 

μέλι (επανάληψη 

διδασκόμενου 

θέματος) 

Κρατιόντουσαν 

χεράκι χεράκι με 

τη Μαριάννα 

επειδή ήταν και 

οι δύο μέλισσες 

«Μας φάνηκε ωραία 

η ηχογράφηση» 

Κωνσταντίνος Χειροκρότησε 

όταν άκουσε την 

ηχογράφηση 

«Το φθινόπωρο 

βρέχει» 
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Λυδία  Σωστή επιλογή 

ήχου από την 

αντίστοιχη εποχή 

Αγκάλιασε τη 

Φανή και λέγανε 

τι κάνει ο καθένας 

«Μου φάνηκε 

τέλειο». 

Μαρία  Σωστή επιλογή 

ήχου από την 

αντίστοιχη εποχή 

 «Μας φάνηκε 

τέλειο».  

Μαριάννα Κουνούσε τα 

χέρια της κατά 

την παραγωγή 

ήχων. 

Η μέλισσα μας 

δίνει μέλι 

(επανάληψη 

διδασκόμενου 

θέματος) 

Κρατιόντουσαν 

χεράκι χεράκι με 

τη Δάφνη επειδή 

ήταν και οι δύο 

μέλισσες 

«Διάλεξα την 

μέλισσα γιατί μου 

αρέσει και μας δίνει 

μέλι». 

Πάρης Κουνούσε τα 

χέρια και το 

στόμα του κατά 

την παραγωγή 

ήχων. 

Σωστή επιλογή 

ήχου από την 

αντίστοιχη εποχή 

 «Διάλεξα το ψάρι 

γιατί μου άρεσε να 

βλέπω ψάρια στο 

βυθό με κάτι ειδικά 

γυαλιά που έχω». 

Φανή  Σωστή επιλογή 

ήχου από την 

αντίστοιχη εποχή 

Αγκάλιασε τη 

Λυδία και λέγανε 

τι κάνει ο καθένας 

 

Φλώρα  Σωστή επιλογή 

ήχου από την 

αντίστοιχη εποχή 

  

 

 

 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 3Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΚΙΝΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΛΕΚΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΗΧΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΟΠΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Βασίλης  Αιτιολόγησε την 

επιλογή του στην 

ολομέλεια. 

Παρήγαγε ήχους 

στην ομάδα του 

και άκουσε τους 

ήχους των άλλων 

ομάδων και την 

ηχογράφηση. 

Παρακολουθούσε το 

μαέστρο ενεργά για 

να παράγει ήχους 

όταν ήταν η σειρά 

της ομάδας του. 
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Γιώργος Κολ. Κουνούσε τα 

χέρια του σαν τα 

πουλιά. 

Αιτιολόγησε την 

επιλογή του στην 

ολομέλεια. 

Παρήγαγε ήχους 

στην ομάδα του 

και άκουσε τους 

ήχους των άλλων 

ομάδων και την 

ηχογράφηση. 

Παρακολουθούσε το 

μαέστρο ενεργά για 

να παράγει ήχους 

όταν ήταν η σειρά 

της ομάδας του. 

Γιώργος Κν.  Σχολίασε την 

ηχογράφηση. 

Παρήγαγε ήχους 

στην ομάδα του 

και άκουσε τους 

ήχους των άλλων 

ομάδων και την 

ηχογράφηση. 

Παρακολουθούσε το 

μαέστρο ενεργά για 

να παράγει ήχους 

όταν ήταν η σειρά 

της ομάδας του. 

Γιώργος Ξ.  Αιτιολόγησε την 

επιλογή του στην 

ολομέλεια. 

Παρήγαγε ήχους 

στην ομάδα του 

και άκουσε τους 

ήχους των άλλων 

ομάδων και την 

ηχογράφηση. 

Παρακολουθούσε το 

μαέστρο ενεργά για 

να παράγει ήχους 

όταν ήταν η σειρά 

της ομάδας του. 

Δημήτρης Α.   Παρήγαγε ήχους 

στην ομάδα του 

και άκουσε τους 

ήχους των άλλων 

ομάδων και την 

ηχογράφηση. 

Παρακολουθούσε το 

μαέστρο ενεργά για 

να παράγει ήχους 

όταν ήταν η σειρά 

της ομάδας του. 

Δημήτρης Κ. - - - - 

Δάφνη Κουνούσε τα 

χέρια της σαν της 

μέλισσας. 

Αιτιολόγησε την 

επιλογή της στην 

ολομέλεια και 

σχολίασε την 

ηχογράφηση. 

Παρήγαγε ήχους 

στην ομάδα της 

και άκουσε τους 

ήχους των άλλων 

ομάδων και την 

ηχογράφηση. 

Παρακολουθούσε το 

μαέστρο ενεργά για 

να παράγει ήχους 

όταν ήταν η σειρά 

της ομάδας της. 

Κωνσταντίνος   Παρήγαγε ήχους 

στην ομάδα του 

και άκουσε τους 

ήχους των άλλων 

Παρακολουθούσε το 

μαέστρο ενεργά για 

να παράγει ήχους 



205 
 

ομάδων και την 

ηχογράφηση. 

όταν ήταν η σειρά 

της ομάδας του. 

Λυδία   Παρήγαγε ήχους 

στην ομάδα της 

και άκουσε τους 

ήχους των άλλων 

ομάδων και την 

ηχογράφηση. 

Παρακολουθούσε το 

μαέστρο ενεργά για 

να παράγει ήχους 

όταν ήταν η σειρά 

της ομάδας της. 

Μαρία Έντονη σωματική 

κίνηση σαν τον 

άνεμο.  

Σχολίασε την 

ηχογράφηση. 

Παρήγαγε ήχους 

στην ομάδα της 

και άκουσε τους 

ήχους των άλλων 

ομάδων και την 

ηχογράφηση. 

Παρακολουθούσε το 

μαέστρο ενεργά για 

να παράγει ήχους 

όταν ήταν η σειρά 

της ομάδας της. 

Μαριάννα Κουνούσε τα 

χέρια της σαν τη 

μέλισσα. 

Αιτιολόγησε την 

επιλογή της στην 

ολομέλεια. 

Παρήγαγε ήχους 

στην ομάδα της 

και άκουσε τους 

ήχους των άλλων 

ομάδων και την 

ηχογράφηση. 

Παρακολουθούσε το 

μαέστρο ενεργά για 

να παράγει ήχους 

όταν ήταν η σειρά 

της ομάδας της. 

Πάρης Κουνούσε έντονα 

τα χέρια και το 

πρόσωπό του 

Αιτιολόγησε την 

επιλογή του στην 

ολομέλεια. 

Παρήγαγε ήχους 

στην ομάδα του 

και άκουσε τους 

ήχους των άλλων 

ομάδων και την 

ηχογράφηση. 

Παρακολουθούσε το 

μαέστρο ενεργά για 

να παράγει ήχους 

όταν ήταν η σειρά 

της ομάδας του. 

Φανή   Παρήγαγε ήχους 

στην ομάδα της 

και άκουσε τους 

ήχους των άλλων 

ομάδων και την 

ηχογράφηση. 

Παρακολουθούσε το 

μαέστρο ενεργά για 

να παράγει ήχους 

όταν ήταν η σειρά 

της ομάδας της. 

Φλώρα Κουνούσε τα 

χέρια της σαν το 

χιόνι που πέφτει. 

 Παρήγαγε ήχους 

στην ομάδα της 

και άκουσε τους 

ήχους των άλλων 

Παρακολουθούσε το 

μαέστρο ενεργά για 

να παράγει ήχους 
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ομάδων και την 

ηχογράφηση. 

όταν ήταν η σειρά 

της ομάδας της. 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 13 20/01/2022 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 1Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΚΑΤΑΔΗΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΜΠΑΡΑΔΗΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Βασίλης  «Αποφάσισα να ζωγραφίσω το 

καλοκαίρι. Έχω κάνει τη θάλασσα, τα 

κύματα, ένα λουλούδι που βγάζει το 

παιδάκι φωτογραφία, την άμμο, ένα 

παιδάκι που είναι στεναχωρημένο που 

θέλει να βγάλει κι αυτό φωτογραφία 

με το λουλούδι, αλλά το παιδάκι το 

μικρό δεν το αφήνει». 

Γιώργος Κολ. - - 

Γιώργος Κν.  «Ζωγράφισα ένα δέντρο που ζητά 

βοήθεια και ο αέρας προσπαθεί να το 

βγάλει από εκεί». (στίχος: το δέντρο το 

έχει πιάσει ανατριχίλα) 

Γιώργος Ξ. - - 

Δημήτρης Α.  «Διάλεξα το χιόνι. Όλα αυτά είναι τα 

παιδιά του χειμώνα». 

Δημήτρης Κ.  «Εγώ διάλεξα τα κουβαδάκια και τη 

θάλασσα. Έκανα τη θάλασσα και τον 

ήλιο και τα κουβαδάκια». 
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Δάφνη  «Διάλεξα το στίχο με τα μπρατσάκια, 

από το καλοκαίρι. Εγώ ζωγράφισα τα 

μπρατσάκια» 

Κωνσταντίνος  «Διαλέγω το στίχο «Μονάχα τέσσερις 

εποχές». Ζωγράφισα το χιόνι για το 

χειμώνα, το δέντρο για το φθινόπωρο, 

το λουλούδι για την άνοιξη και ο ήλιος 

για το καλοκαίρι». 

Λυδία - - 

Μαρία  «Να αγαπάς κάθε εποχές από τις 

τέσσερις». «Έφτιαξα αυτό για το 

καλοκαίρι, έκανα μια καρδιά». 

Μαριάννα  «Να αγαπάς κάθε μια από τις τέσσερις 

εποχές». «Εγώ ζωγράφισα μια 

καρδούλα που να λέει να αγαπάς κάθε 

μια από τις τέσσερις εποχές. Με το 

λουλούδι έκανα άνοιξη, καλοκαίρι, 

φθινόπωρο και χειμώνας». 

Πάρης  «Κι εγώ διάλεξα τα μπρατσάκια και θα 

κάνω και το μαγιό και τη θάλασσα. Εγώ 

έκανα ένα παιδάκι στη θάλασσα με τα 

μπρατσάκια του». 

Φανή  «Διαλέγω το στίχο: Πότε χιονίζει πότε 

βρέχει πότε έχει φως». «Έκανα τον 

ήλιο το χιόνι και τη βροχή» (στίχος: 

πότε χιόνι, πότε φως, πότε βροχές) 

Φλώρα  

 

«Διαλέγω το στίχο με τα μπρατσάκια. 

Έκανα ένα παιδάκι που φοράει 

μπρατσάκια και μαγιό χρωματιστό» 

 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΣΩΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΝΟΗΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 
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Βασίλης Ξάπλωσε με 

κλειστά μάτια, 

κουνιόταν στο 

ρυθμό. 

Ζωγράφισε για το 

καλοκαίρι ένα 

καλοκαιρινό 

τοπίο. 

Κρατιόταν με τη 

Φλώρα κατά την 

ακρόαση του 

τραγουδιού 

«Ζωγράφισα ένα 

παιδάκι που είναι 

στεναχωρημένο» 

Γιώργος Κολ. - - - - 

Γιώργος Κν. Ξάπλωσε με 

κλειστά μάτια, 

κουνιόταν στο 

ρυθμό. 

   

Γιώργος Ξ. - - - - 

Δημήτρης Α. Ξάπλωσε με 

κλειστά μάτια, 

κουνιόταν στο 

ρυθμό. 

Ζωγράφισε τα 

παιδιά του 

χειμώνα μες τα 

χιόνια 

«Μπράβο σας!»  

Δημήτρης Κ. Ξάπλωσε με 

κλειστά μάτια 

«Το καλοκαίρι 

έχουν πάντα 

κουβαδάκια» 

  

Δάφνη Ξάπλωσε με 

κλειστά μάτια 

  «Ωραίο μου φάνηκε 

το εικονόλεξο!» 

Κωνσταντίνος Ξάπλωσε με 

κλειστά μάτια 

«Τι να 

ζωγραφίσω; το 

χιόνι για το 

χειμώνα, το 

δέντρο για το 

φθινόπωρο, το 

λουλούδι για την 

άνοιξη και ο 

ήλιος για το 

καλοκαίρι». 

Δεν ήξερε τι να 

ζωγραφίσει για 

τις εποχές και το 

συζήτησε με τη 

Μαριάννα 

 

Λυδία - - - - 
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Μαρία Ξάπλωσε με 

κλειστά μάτια, 

κουνιόταν στο 

ρυθμό. 

Ζωγράφισε για το 

καλοκαίρι τη 

θάλασσα. 

 «Έκανα μια καρδιά,  

λέει να αγαπάς» 

Μαριάννα Ξάπλωσε με 

κλειστά μάτια 

«Τι βλέπουμε το 

καλοκαίρι;» 

Δεν ήξερε τι να 

ζωγραφίσει για 

τις εποχές και το 

συζήτησε με τον 

Κωνσταντίνο 

«Καλό μου φάνηκε!» 

«Εγώ ζωγράφισα μια 

καρδούλα που να 

λέει να αγαπάς» 

Πάρης Ξάπλωσε με 

κλειστά μάτια, 

κουνιόταν στο 

ρυθμό. 

«Ο Δεκέμβρης ο 

Γενάρης και ο 

Φλεβάρης ο 

κουτσός, είναι 

από το χειμώνα». 

Προς τη Φλώρα: 

«Κι εσένα σου 

άρεσε αυτό με τα 

μπρατσάκια;» 

«Εμένα μου φάνηκε 

φανταστικό, μου 

άρεσαν οι ζωγραφιές 

των παιδιών» 

Φανή Ξάπλωσε με 

κλειστά μάτια, 

κουνιόταν στο 

ρυθμό. 

   

Φλώρα Ξάπλωσε με 

κλειστά μάτια, 

κουνιόταν στο 

ρυθμό. 

 Κρατιόταν με το 

Βασίλη κατά την 

ακρόαση του 

τραγουδιού 

 

 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 3Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΚΙΝΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΛΕΚΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΗΧΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΟΠΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Βασίλης  Συζήτηση στην 

ολομέλεια 

Ενεργητική 

ακρόαση του 

τραγουδιού. 

Ζωγράφισε ένα 

στίχο της επιλογής 

του και 

παρατήρησε το 

εικονόλεξο που 

δημιουργήθηκε 

σιγά σιγά από όλες 

τις ζωγραφιές. 
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Γιώργος Κολ. - - - - 

Γιώργος Κν.  Συζήτηση στην 

ολομέλεια 

Ενεργητική 

ακρόαση του 

τραγουδιού. 

Ζωγράφισε ένα 

στίχο της επιλογής 

του και 

παρατήρησε το 

εικονόλεξο που 

δημιουργήθηκε 

σιγά σιγά από όλες 

τις ζωγραφιές. 

Γιώργος Ξ. - - - - 

Δημήτρης Α.  Συζήτηση στην 

ολομέλεια 

Ενεργητική 

ακρόαση του 

τραγουδιού. 

Ζωγράφισε ένα 

στίχο της επιλογής 

του και 

παρατήρησε το 

εικονόλεξο που 

δημιουργήθηκε 

σιγά σιγά από όλες 

τις ζωγραφιές. 

Δημήτρης Κ.  Συζήτηση στην 

ολομέλεια 

Ενεργητική 

ακρόαση του 

τραγουδιού. 

Ζωγράφισε ένα 

στίχο της επιλογής 

του και 

παρατήρησε το 

εικονόλεξο που 

δημιουργήθηκε 

σιγά σιγά από όλες 

τις ζωγραφιές. 

Δάφνη  Συζήτηση στην 

ολομέλεια 

Ενεργητική 

ακρόαση του 

τραγουδιού. 

Ζωγράφισε ένα 

στίχο της επιλογής 

της και 

παρατήρησε το 

εικονόλεξο που 

δημιουργήθηκε 

σιγά σιγά από όλες 

τις ζωγραφιές. 
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Κωνσταντίνος  Συζήτηση στην 

ολομέλεια 

Ενεργητική 

ακρόαση του 

τραγουδιού. 

Ζωγράφισε ένα 

στίχο της επιλογής 

του και 

παρατήρησε το 

εικονόλεξο που 

δημιουργήθηκε 

σιγά σιγά από όλες 

τις ζωγραφιές. 

Λυδία - - - - 

Μαρία  Συζήτηση στην 

ολομέλεια 

Ενεργητική 

ακρόαση του 

τραγουδιού. 

Ζωγράφισε ένα 

στίχο της επιλογής 

της και 

παρατήρησε το 

εικονόλεξο που 

δημιουργήθηκε 

σιγά σιγά από όλες 

τις ζωγραφιές. 

Μαριάννα  Συζήτηση στην 

ολομέλεια 

Ενεργητική 

ακρόαση του 

τραγουδιού. 

Ζωγράφισε ένα 

στίχο της επιλογής 

της και 

παρατήρησε το 

εικονόλεξο που 

δημιουργήθηκε 

σιγά σιγά από όλες 

τις ζωγραφιές. 

Πάρης  Συζήτηση στην 

ολομέλεια 

Ενεργητική 

ακρόαση του 

τραγουδιού. 

Ζωγράφισε ένα 

στίχο της επιλογής 

του και 

παρατήρησε το 

εικονόλεξο που 

δημιουργήθηκε 

σιγά σιγά από όλες 

τις ζωγραφιές. 
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Φανή  Συζήτηση στην 

ολομέλεια 

Ενεργητική 

ακρόαση του 

τραγουδιού. 

Ζωγράφισε ένα 

στίχο της επιλογής 

της και 

παρατήρησε το 

εικονόλεξο που 

δημιουργήθηκε 

σιγά σιγά από όλες 

τις ζωγραφιές. 

Φλώρα  Συζήτηση στην 

ολομέλεια 

Ενεργητική 

ακρόαση του 

τραγουδιού. 

Ζωγράφισε ένα 

στίχο της επιλογής 

της και 

παρατήρησε το 

εικονόλεξο που 

δημιουργήθηκε 

σιγά σιγά από όλες 

τις ζωγραφιές. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 14  03/02/2022 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 1Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 

 ΚΑΤΑΔΗΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΜΠΑΡΑΔΗΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Βασίλης  Έκανε γκριμάτσα κοροϊδίας-αηδίας 

Γιώργος Κολ. - - 

Γιώργος Κν.  «Έμοιαζε να λέει α» Έκανε χαρούμενη γκριμάτσα 

Γιώργος Ξ.  Έκανε γκριμάτσα φόβου 
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Δημήτρης Α.  «Γιατί έκανε έτσι το στόμα της»  «Γιατί ήτανε χαρούμενος» 

Δημήτρης Κ. - - 

Δάφνη - - 

Κωνσταντίνος - - 

Λυδία « Μου φάνηκε ότι ήταν το ο» Έκανε τρομαγμένη γκριμάτσα 

Μαρία «Επειδή το κατάλαβα από το στόμα 

σου» 

Έκανε την έκπληκτη γκριμάτσα 

Μαριάννα - - 

Πάρης «Γιατί το στόμα του έμοιαζε να λέει 

ου» 

«Μπορούσε να ήταν έκπληξη» (η 

γκριμάτσα που έκανες)  

«Γιατί ήταν ενθουσιασμένη» 

Έκανε φοβισμένη γκριμάτσα 

Φανή - - 

Φλώρα  «Γιατί έκανε έτσι το στόμα σου» 

 

  

Έκανε ενθουσιασμένη γκριμάτσα 

 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 

 ΣΩΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΝΟΗΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 
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Βασίλης Κουνούσε 

έντονα τα χέρια 

και το πρόσωπό 

του 

  Γέλασε πολύ με τις 

γκριμάτσες  

Γιώργος Κολ. - - - - 

Γιώργος Κν.  «Έμοιαζε να λέει 

α» 

 Γέλασε πολύ με τις 

γκριμάτσες 

Γιώργος Ξ. Κουνούσε τα 

χέρια και το 

στόμα 

του(ακόμα κι 

όταν δεν 

παρήγαγε ήχο-

σαν από 

κεκτημένη 

ταχύτητα) 

  Γέλασε πολύ με τις 

γκριμάτσες  

Δημήτρης Α.  «έκανε έτσι το 

στόμα της» 

(όπως όταν 

κάνουμε ι) 

 Γέλασε πολύ με τις 

γκριμάτσες  

Δημήτρης Κ. - - - - 

Δάφνη - - - - 

Κωνσταντίνος - - - - 

Λυδία  «Μου φάνηκε 

ότι ήταν το ο» 

 Γέλασε πολύ με τις 

γκριμάτσες 

Μαρία Είχε 

ενθουσιασμό και  

ανυπομονησία 

«Επειδή το 

κατάλαβα από το 

στόμα σου». 

 Γέλασε πολύ με τις 

γκριμάτσες 
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και φαινόταν σε 

όλο της το σώμα. 

Μαριάννα - - - - 

Πάρης Κουνούσε το 

σώμα του έντονα 

και έκανε 

έντονες 

γκριμάτσες όταν 

ρώτησα τι είναι η 

γκριμάτσα. 

«Γιατί το στόμα 

του έμοιαζε να 

λέει ου» 

 «έμοιαζες 

έκπληκτη» 

«μου θύμισε φόβο» 

Φανή - - - - 

Φλώρα  «Γιατί έκανε έτσι 

το στόμα σου» 

 

 Γέλασε πολύ με τις 

γκριμάτσες 

 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 3Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 

 ΚΙΝΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΛΕΚΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΗΧΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΟΠΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Βασίλης Έκανε γκριμάτσα 

(κίνηση 

προσώπου) 

 Παραγωγή 

ηχητικού 

φωνήεντος 

Παραγωγή 

γκριμάτσας 

Γιώργος Κολ. - - - - 

Γιώργος Κν. Έκανε γκριμάτσα 

(κίνηση 

προσώπου) 

Σχολιασμός και 

αιτιολόγηση στην 

ολομέλεια 

Παραγωγή 

ηχητικού 

φωνήεντος 

Παραγωγή και 

ερμηνεία 

γκριμάτσας 
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Γιώργος Ξ. Έκανε γκριμάτσα 

(κίνηση 

προσώπου) 

 Παραγωγή 

ηχητικού 

φωνήεντος 

Παραγωγή 

γκριμάτσας 

Δημήτρης Α. Έκανε γκριμάτσα 

(κίνηση 

προσώπου) 

Σχολιασμός και 

αιτιολόγηση στην 

ολομέλεια 

Παραγωγή 

ηχητικού 

φωνήεντος 

Παραγωγή και 

ερμηνεία 

γκριμάτσας 

Δημήτρης Κ. - - - - 

Δάφνη - - - - 

Κωνσταντίνος - - - - 

Λυδία Έκανε γκριμάτσα 

(κίνηση 

προσώπου) 

Σχολιασμός και 

αιτιολόγηση στην 

ολομέλεια 

Παραγωγή 

ηχητικού 

φωνήεντος 

Παραγωγή και 

ερμηνεία 

γκριμάτσας 

Μαρία Έκανε γκριμάτσα 

(κίνηση 

προσώπου) 

Σχολιασμός και 

αιτιολόγηση στην 

ολομέλεια 

Παραγωγή 

ηχητικού 

φωνήεντος 

Παραγωγή και 

ερμηνεία 

γκριμάτσας 

Μαριάννα - - - - 

Πάρης Έκανε γκριμάτσα 

(κίνηση 

προσώπου) 

Σχολιασμός και 

αιτιολόγηση στην 

ολομέλεια 

Παραγωγή 

ηχητικού 

φωνήεντος 

Παραγωγή και 

ερμηνεία 

γκριμάτσας 

Φανή - - - - 

Φλώρα Έκανε γκριμάτσα 

(κίνηση 

προσώπου) 

Σχολιασμός και 

αιτιολόγηση στην 

ολομέλεια 

Παραγωγή 

ηχητικού 

φωνήεντος 

Παραγωγή και 

ερμηνεία 

γκριμάτσας 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 15  04/02/2022 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 1Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΚΑΤΑΔΗΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΜΠΑΡΑΔΗΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Βασίλης  «Το δικό μου φωνήεν είναι ένα 

λυπημένο ο» 

Γιώργος Κολ.  Έκανε το α πολύ ενθουσιασμένο 

Γιώργος Κν.  «Θα κάνω το ο θυμωμένο, γιατί έτσι 

του αρέσει» 

Γιώργος Ξ.   

Δημήτρης Α. «Το ι λέει να φύγει».  

Δημήτρης Κ. - - 

Δάφνη  «Το α μου το φαντάζομαι χαρούμενο 

και χαμογελαστό» 

Κωνσταντίνος  «Το ε μου είναι θυμωμένο και 

μουτρωμένο, όταν το πλησιάζει 

κάποιος λέει άιντε φύγε» 

Λυδία  «Το α είναι χαρούμενο γιατί είναι στην 

άμμο και κάνει μπάνιο» 

Μαρία  «Φαντάζομαι το η να είναι 

μουτρωμένο και όλη την ώρα 

φωνάζει» 
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Μαριάννα - - 

Πάρης «Θα κάνω το φωνήεν ε»  

Φανή - - 

Φλώρα  

 

«Θα κάνω το ο που είναι λυπημένο» 

 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΣΩΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΝΟΗΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

Βασίλης Μπουσούλησε σε 

όλη την τάξη 

  Επέλεξε το λυπημένο 

ο, μας έδειξε τη λύπη 

Γιώργος Κολ.    Επέλεξε το 

ενθουσιασμένο α, 

μας έδειξε τον 

ενθουσιασμό 

Γιώργος Κν.    Επέλεξε το 

θυμωμένο ο, μας 

έδειξε το θυμό 

Γιώργος Ξ.     

Δημήτρης Α.  «Το ι λέει φύγε»  Γέλασε με τις 

αναπαραστάσεις των 

φωνηέντων 

Δημήτρης Κ. - - - - 
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Δάφνη   «Πήγε στο 

πάρκο» με τα 

άλλα παιδιά 

Επέλεξε το 

χαρούμενο α, μας 

έδειξε τη χαρά 

Κωνσταντίνος  «Το ε, όταν το 

πλησιάζει 

κάποιος λέει 

άιντε φύγε» 

 Επέλεξε το 

θυμωμένο ε, μας 

έδειξε το θυμό 

Λυδία Κολύμπησε    Το α ήταν χαρούμενο 

επειδή πήγε για 

μπάνιο 

Μαρία  «Φαντάζομαι το 

η του ήλιου» 

Βοήθησε τον 

Δημήτρη Αν. 

και του έδωσε 

ιδέα πώς να 

κάνει το 

ανθρωπάκι του. 

Γέλασε με τις 

αναπαραστάσεις των 

φωνηέντων 

Μαριάννα - - - - 

Πάρης Περπατούσε στα 

τέσσερα 

«Κοίτα πώς κάνει 

το ε μου» 

 Γέλασε με τις 

αναπαραστάσεις των 

φωνηέντων 

Φανή - - - - 

Φλώρα    Επέλεξε το λυπημένο 

ο, μας έδειξε τη λύπη 

 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 3Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΚΙΝΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΛΕΚΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΗΧΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΟΠΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Βασίλης Έκανε λυπημένα 

μούτρα 

«Το δικό μου 

φωνήεν είναι ένα 

λυπημένο ο» 

Παρήγαγε τον ήχο 

από το φωνήεν 
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που επέλεξε να 

αναπαραστήσει 

Γιώργος Κολ. Χαμογέλασε τόσο 

που έτρεμε το 

στόμα και το 

πρόσωπό του 

 Άκουγε τους ήχους 

των συμμαθητών 

του 

 

Γιώργος Κν.  «Θα κάνω το ο 

θυμωμένο, γιατί 

έτσι του αρέσει» 

Παρήγαγε τον ήχο 

από το φωνήεν 

που επέλεξε να 

αναπαραστήσει 

 

Γιώργος Ξ.     

Δημήτρης Α. Κινήσεις με το 

χέρι σαν να θέλει 

να διώξει 

κάποιον 

«το ι λέει φύγε» Άκουγε τους ήχους 

των συμμαθητών 

του 

 

Δημήτρης Κ. - - - - 

Δάφνη Έκανε επιτόπιο 

τρέξιμο για το 

χαρούμενο α 

«Το α μου το 

φαντάζομαι 

χαρούμενο και 

χαμογελαστό» 

Παρήγαγε τον ήχο 

από το φωνήεν 

που επέλεξε να 

αναπαραστήσει 

 

Κωνσταντίνος Έδεσε τα χέρια 

του θυμωμένα 

και τίναζε τα 

χέρια του (σα να 

διώχνει κάποιον) 

«Το ε μου είναι 

θυμωμένο και 

μουτρωμένο, όταν 

το πλησιάζει 

κάποιος λέει άιντε 

φύγε» 

Παρήγαγε τον ήχο 

από το φωνήεν 

που επέλεξε να 

αναπαραστήσει 

 

Λυδία Κούνησε τα χέρια 

της σα να 

κολυμπάει 

«Το α είναι 

χαρούμενο γιατί 

είναι στην άμμο 

και κάνει μπάνιο» 

Παρήγαγε τον ήχο 

από το φωνήεν 

που επέλεξε να 

αναπαραστήσει 
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Μαρία Κουνούσε έντονα 

τα χέρια της και 

κλωτσούσε (το 

ανθρωπάκι η) 

«Φαντάζομαι το η 

να είναι 

μουτρωμένο και 

όλη την ώρα 

φωνάζει» 

Παρήγαγε τον ήχο 

από το φωνήεν 

που επέλεξε να 

αναπαραστήσει 

 

Μαριάννα - - - - 

Πάρης Έτρεξε σε όλη την 

τάξη στα τέσσερα 

«Θα κάνω το 

φωνήεν ε, κοίτα 

πώς κάνει το ε 

μου» 

Παρήγαγε τον ήχο 

από το φωνήεν 

που επέλεξε να 

αναπαραστήσει 

 

Φανή - - - - 

Φλώρα Περπατάει 

λυπημένα με τα 

χέρια της 

μαζεμένα 

«Θα κάνω το ο 

που είναι 

λυπημένο» 

Παρήγαγε τον ήχο 

από το φωνήεν 

που επέλεξε να 

αναπαραστήσει 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 16  09/02/2022 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 1Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΚΑΤΑΔΗΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΜΠΑΡΑΔΗΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Βασίλης  «Το αγαπημένο μου φωνήεν είναι το ι 

γιατί μου αρέσει, το αγαπημένο μου 

τραγούδι είναι το χαρωπά τα δυο μου 

χέρια τα χτυπώ». 

«Του έκανα και μαλλιά και αυτό είναι 

το ι» 

Γιώργος Κολ. - - 
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Γιώργος Κν.  «Το ο είναι το αγαπημένο μου φωνήεν 

και το χαρωπά τα δυο μου χέρια τα 

χτυπώ είναι το αγαπημένο μου 

τραγούδι». 

 

Γιώργος Ξ. - - 

Δημήτρης Α.  «Το αγαπημένο μου φωνήεν είναι το ι, 

το αγαπημένο μου τραγούδι είναι το 

αρχίζει η παγωνιά». 

«Είναι το ανθρωπάκι που φωνάζει ιιι 

και έχει μπει μέσα στο σκι και 

βουλιάζει, νιώθει καλά το ι» 

Δημήτρης Κ.  «Το αγαπημένο μου φωνήεν είναι το ι, 

γιατί μου αρέσει και το αγαπημένο 

μου τραγούδι είναι το βοριάδες 

τσουχτεροί». «Είναι στεναχωρημένο 

γιατί κρυώνει από τους βοριάδες το 

ανθρωπάκι μου» 

Δάφνη  «Το αγαπημένο μου φωνήεν είναι το ε 

γιατί αρχίζει το έλκηθρο έτσι, το 

αγαπημένο μου τραγούδι είναι το 

φεγγαράκι μου λαμπρό» 

«Το φωνήεν μου ένιωσε χαρούμενο, 

είναι το κορίτσι ε» 

Κωνσταντίνος - - 

Λυδία  «Το αγαπημένο μου φωνήεν είναι το 

υ, το αγαπημένο μου τραγούδι είναι 

το οι ποιμένες γονατίζουν» 

«Εμένα χαρούμενο είναι το υ, έχει 

μεγάλο στόμα, του άρεσε το τραγούδι 

που του έκανα» 

Μαρία  «Το αγαπημένο μου φωνήεν είναι το α 

επειδή ξεκινάει από το αστεράκι μου 

λαμπρό». 
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Μαριάννα  «Το αγαπημένο μου φωνήεν είναι το α 

γιατί αρχίζει από το αστέρι. Διαλέγω 

το τραγούδι -το χειμώνα δεν τον θέλω-

». 

«Το α μου νιώθει ωραία, φαίνεται από 

το στόμα του που γελάει, έχει και 

ψάθινο καπέλο» 

 

Πάρης  «Το αγαπημένο μου φωνήεν είναι το 

ου, στο τραγούδι του χειμώνα». 

«Το ου μου ένιωσε κρυωμένο» 

Φανή - - 

Φλώρα  

 

 

  

«Το αγαπημένο μου φωνήεν είναι το ι 

και το αγαπημένο μου τραγούδι είναι 

το τραγούδι του χειμώνα». 

 

 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΣΩΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΝΟΗΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

Βασίλης Χτύπησε χέρια 

στο «χαρωπά» 

Κατάφερε να 

μετατρέψει τα 

φωνήεντα 

Βοήθησε τα 

παιδιά που 

δυσκολεύτηκαν 

Έδωσε συναίσθημα 

στο φωνήεν του 

μέσα από τη 

ζωγραφιά του 

Γιώργος Κολ. - - - - 

Γιώργος Κν.   Ζήτησε βοήθεια 

από τον Δημήτρη 

Αν. κατά τη 

ζωγραφική 

«Το ο μου νιώθει στο 

τραγούδι 

χαρούμενο» 
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Γιώργος Ξ. - - - - 

Δημήτρης Α. Χτύπησε χέρια 

στο «χαρωπά» 

 Έδωσε βοήθεια 

στον Γιώργο Κουν. 

κατά τη 

ζωγραφική 

Επέλεξε αγαπημένο 

φωνήεν και 

τραγούδι 

Δημήτρης Κ. Χτύπησε χέρια 

στο «χαρωπά» 

Κατάφερε σε 

μεγάλο βαθμό να 

αντικαταστήσει τα 

φωνήεντα 

Βοήθησε τα 

παιδιά που 

δυσκολεύτηκαν 

Έδωσε συναίσθημα 

στο φωνήεν του 

μέσα από τη 

ζωγραφιά του. «Το 

ανθρωπάκι μου είναι 

στεναχωρημένο» 

Δάφνη Χτύπησε χέρια 

στο «χαρωπά» 

Κατάφερε να 

αντικαταστήσει τα 

φωνήεντα 

Βοήθησε τα 

παιδιά που 

δυσκολεύτηκαν 

«Το φωνήεν μου 

ένιωσε χαρούμενο» 

Κωνσταντίνος - - - - 

Λυδία  Κατάφερε σε 

μεγάλο βαθμό να 

αντικαταστήσει τα 

φωνήεντα. Ζήτησε 

βοήθεια πώς να 

κάνει χαρούμενο 

το υ. 

Βοήθησε τα 

παιδιά που 

δυσκολεύτηκαν 

«Εμένα χαρούμενο 

είναι το υ, έχει 

μεγάλο στόμα, του 

άρεσε το τραγούδι 

που του έκανα» 

Μαρία    «Μου άρεσε το 

τραγούδι του Πάρη». 

«Έκανα το α που 

είναι χαρούμενο». 

Μαριάννα Χτύπησε χέρια 

στο «χαρωπά» 

Κατάφερε σε 

μεγάλο βαθμό να 

αντικαταστήσει τα 

φωνήεντα 

Βοήθησε τα 

παιδιά που 

δυσκολεύτηκαν 

Έδωσε συναίσθημα 

στο φωνήεν του 

μέσα από τη 

ζωγραφιά του 

Πάρης Χτύπησε χέρια 

στο «χαρωπά» 

«να κάνω χιόνια;» Συζήτηση κατά τη 

ζωγραφική με τη 

Έδωσε συναίσθημα 

στο φωνήεν του 
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Φλώρα για τη 

ζωγραφιά της 

μέσα από τη 

ζωγραφιά του 

Φανή - - - - 

Φλώρα Χτύπησε χέρια 

στο «χαρωπά» 

 Ρώτησε κάτι τον 

Πάρη για τη 

ζωγραφιά της 

«Το α μου νιώθει 

χαρούμενο» 

 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 3Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΚΙΝΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙ

Α 

ΛΕΚΤΙΚΗΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙ

Α 

ΗΧΗΤΙΚΗΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙ

Α 

ΟΠΤΙΚΗΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙ

Α 

Βασίλης  Συζήτηση στην 

ολομέλεια (επιλογή 

φωνήεντος και 

τραγουδιού, 

σχολιασμός στις 

παρουσιάσεις των 

συμμαθητών) 

Τραγούδησε το 

τραγούδι και άκουσε 

τις προσπάθειες των 

συμμαθητών του 

Ζωγράφισε το ι 

χαρούμενο με 

μαλλιά σα λιοντάρι 

Γιώργος Κολ. - - - - 

Γιώργος Κν.  Συζήτηση στην 

ολομέλεια (επιλογή 

φωνήεντος και 

τραγουδιού) 

Τραγούδησε το 

τραγούδι και άκουσε 

τις προσπάθειες των 

συμμαθητών του 

Ζωγράφισε το ο 

σαν πρόσωπο 

χαρούμενο 

Γιώργος Ξ. - - - - 

Δημήτρης Α.  Συζήτηση στην 

ολομέλεια (επιλογή 

φωνήεντος και 

τραγουδιού) 

Τραγούδησε το 

τραγούδι και άκουσε 

τις προσπάθειες των 

συμμαθητών του 

Ζωγράφισε το ι 

μέσα στα χιόνια να 

κάνει σκι 
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Δημήτρης Κ.  Συζήτηση στην 

ολομέλεια (επιλογή 

φωνήεντος και 

τραγουδιού) 

Τραγούδησε το 

τραγούδι και άκουσε 

τις προσπάθειες των 

συμμαθητών του 

Ζωγράφισε το ι 

Δάφνη  Συζήτηση στην 

ολομέλεια (επιλογή 

φωνήεντος και 

τραγουδιού, 

σχολιασμός στις 

παρουσιάσεις των 

συμμαθητών) 

Τραγούδησε το 

τραγούδι και άκουσε 

τις προσπάθειες των 

συμμαθητών της 

Ζωγράφισε το ε 

χαρούμενο 

ανάμεσα στα 

αστέρια και στο 

φεγγαράκι 

Κωνσταντίνο

ς 

- - - - 

Λυδία  Συζήτηση στην 

ολομέλεια (επιλογή 

φωνήεντος και 

τραγουδιού, 

σχολιασμός στις 

παρουσιάσεις των 

συμμαθητών) 

Τραγούδησε το 

τραγούδι και άκουσε 

τις προσπάθειες των 

συμμαθητών της 

Ζωγράφισε ένα 

αγγελάκι και ένα 

χαρούμενο υ 

Μαρία  Συζήτηση στην 

ολομέλεια (επιλογή 

φωνήεντος και 

τραγουδιού, 

σχολιασμός στις 

παρουσιάσεις των 

συμμαθητών) 

Τραγούδησε το 

τραγούδι και άκουσε 

τις προσπάθειες των 

συμμαθητών της 

Ζωγράφισε το α 

πολύ χαρούμενο με 

κόκκινα μάγουλα 

Μαριάννα  Συζήτηση στην 

ολομέλεια (επιλογή 

φωνήεντος και 

τραγουδιού, 

σχολιασμός στις 

παρουσιάσεις των 

συμμαθητών) 

Τραγούδησε το 

τραγούδι και άκουσε 

τις προσπάθειες των 

συμμαθητών της 

Ζωγράφισε το α με 

χρωματιστό 

χαμόγελο με ένα 

ψάθινο καπέλο 
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Πάρης  Συζήτηση στην 

ολομέλεια (επιλογή 

φωνήεντος και 

τραγουδιού, 

σχολιασμός στις 

παρουσιάσεις των 

συμμαθητών) 

Τραγούδησε το 

τραγούδι και άκουσε 

τις προσπάθειες των 

συμμαθητών του 

Ζωγράφισε το ου 

χαρούμενο σε 

χειμωνιάτικο τοπίο 

Φανή - - - - 

Φλώρα  Συζήτηση στην 

ολομέλεια (επιλογή 

φωνήεντος και 

τραγουδιού) 

Τραγούδησε το 

τραγούδι και άκουσε 

τις προσπάθειες των 

συμμαθητών της 

Ζωγράφισε πολλά  

κοριτσάκια α που 

είναι χαρούμενα 

 

Δραστηριότητα 17 10/02/2022 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 1Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΚΑΤΑΔΗΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΜΠΑΡΑΔΗΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Βασίλης Όταν παρουσίασε τον ήχο του είπε ότι 

έκανε: «σα να τα τρίβω και να τα κάνω 

1000 κομματάκια». 

«Το ηχητικό έργο ακούγεται σαν να 

σπάνε ένα σχολείο με κομπρεσέρ», 

«μου θύμισε ότι ρίχνει χαλάζι σε 

κάποιο σπίτι», «λες και παίρνει ο 

αέρας τα φύλλα τα ξερά» 

Γιώργος Κολ.  «Θυμίζει τη θάλασσα» 

Γιώργος Κν.  «Το ηχητικό μας έργο μου θύμισε 

ζωολογικό κήπο» 

Γιώργος Ξ.  «Σα ζώα ακούστηκε η ηχογράφηση» 



228 
 

Δημήτρης Α.  «Είναι η βροχή που πέφτει» 

Δημήτρης Κ.  «Ακούγεται σαν τουβλάκια» 

Δάφνη  «Το ηχητικό μας έργο ήταν σαν αέρας» 

Κωνσταντίνος - - 

Λυδία  «Η ηχογράφηση ακούστηκε σαν 

τύμπανο» 

Μαρία  «Η ηχογράφηση μου θύμισε κάτι που 

τους φυσάει ο αέρας» 

Μαριάννα  «Εγώ το άκουσα (την ηχογράφηση) σαν 

ζωολογικό κήπο» 

Πάρης  «Η ηχογράφηση μου θύμισε ότι τα ποπ 

κορν είναι σε ένα γιγάντιο τηγάνι και 

σκάνε» 

Φανή - - 

Φλώρα  «μου άρεσε αυτό που άκουσα» 

 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΣΩΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΝΟΗΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 
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Βασίλης Πλήρης 

σωματική 

εμπλοκή 

Έκανε πως 

διαβάζει την 

εφημερίδα 

Μιλάει με τον Πάρη 

στην ολομέλεια και  

του λέει να πετάξει 

την εφημερίδα του 

ψηλά 

Ενθουσιασμός με τις 

εφημερίδες  

Γιώργος Κολ. Πλήρης 

σωματική 

εμπλοκή 

Εξερεύνηση του 

υλικού της 

εφημερίδας 

 Ήταν πολύ 

χαρούμενος και 

εξερευνούσε την 

εφημερίδα του με 

ένα χαμόγελο 

συνέχεια 

Γιώργος Κν. Πλήρης 

σωματική 

εμπλοκή 

Εξερεύνηση του 

υλικού της 

εφημερίδας 

Λέει στον Δ. Αν τι 

θυμίζει ο ήχος του 

 

Γιώργος Ξ. Πλήρης 

σωματική 

εμπλοκή 

Εξερεύνηση του 

υλικού της 

εφημερίδας 

 Ενθουσιάστηκε και 

γελούσε, σαν να του 

έδωσα κάτι 

απαγορευμένο, 

έκπληκτος που 

μπορεί να παίξει με 

αυτόν τον τρόπο 

Δημήτρης Α. Πλήρης 

σωματική 

εμπλοκή 

Εξερεύνηση του 

υλικού της 

εφημερίδας 

Είπε πώς το κάνει η 

Μαριάννα 

Γέλια και χαρά με 

την εξερεύνηση των 

εφημερίδων 

Δημήτρης Κ. Πλήρης 

σωματική 

εμπλοκή 

Εξερεύνηση του 

υλικού της 

εφημερίδας 

  

Δάφνη Πλήρης 

σωματική 

εμπλοκή 

Εξερεύνηση του 

υλικού της 

εφημερίδας 

 Ήταν χαρούμενη και 

γελούσε με τους 

ήχους των 

εφημερίδων 

Κωνσταντίνος - - - - 

Λυδία Πλήρης 

σωματική 

εμπλοκή 

Εξερεύνηση του 

υλικού της 

εφημερίδας 

Μιλούσε με τη 

Μαρία και 
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αναρωτιόντουσαν 

πώς να το κάνουν 

Μαρία Πλήρης 

σωματική 

εμπλοκή 

Εξερεύνηση του 

υλικού της 

εφημερίδας 

Μιλούσε με τη Λυδία 

και 

αναρωτιόντουσαν 

πώς να το κάνουν 

 

Μαριάννα Πλήρης 

σωματική 

εμπλοκή 

Εξερεύνηση του 

υλικού της 

εφημερίδας 

  

Πάρης Πλήρης 

σωματική 

εμπλοκή 

Έκανε πως 

διαβάζει την 

εφημερίδα 

Έδειχνε στον Βασίλη 

τι έφτιαχνε στην 

ολομέλεια 

Ήταν 

ενθουσιασμένος με 

τη δραστηριότητα 

Φανή - - - - 

Φλώρα Πλήρης 

σωματική 

εμπλοκή 

Εξερεύνηση του 

υλικού της 

εφημερίδας 

 «μου άρεσε αυτό 

που άκουσα» 

 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 3Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΚΙΝΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΛΕΚΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΗΧΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΟΠΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Βασίλης Τρίψιμο στα χέρια 

τα κομματάκια 

της εφημερίδας 

και πέταμα ψηλά 

«Σα να τα τρίβω 

και να τα κάνω 

1000 

κομματάκια» 

Παραγωγή ήχου 

με την 

εφημερίδα, 

δημιουργία 

ηχητικού έργου 

Παρατήρησε τις 

εικόνες της 

εφημερίδας 

Γιώργος Κολ. Στην παλάμη του 

κούνημα της 

εφημερίδας 

«Θυμίζει τη 

θάλασσα» 

Παραγωγή ήχου 

με την 

εφημερίδα, 

δημιουργία 

ηχητικού έργου 
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Γιώργος Κν. Χτύπημα της 

εφημερίδας όπως 

χτυπάμε μια 

πόρτα 

«Είναι σα να 

χτυπάει μια 

πόρτα» 

Παραγωγή ήχου 

με την 

εφημερίδα, 

δημιουργία 

ηχητικού έργου 

 

Γιώργος Ξ. Ρίχνει μικρά 

κομματάκια 

εφημερίδας πάνω 

«Είναι σα να 

πέφτουνε» 

Παραγωγή ήχου 

με την 

εφημερίδα, 

δημιουργία 

ηχητικού έργου 

 

Δημήτρης Α. Τίναγμα της 

εφημερίδας 

«Είναι η βροχή 

που πέφτει» 

Παραγωγή ήχου 

με την 

εφημερίδα, 

δημιουργία 

ηχητικού έργου 

 

Δημήτρης Κ. Τρίψιμο μικρών 

κομματιών από 

την εφημερίδα 

«Ακούγεται σαν 

τουβλάκια» 

Παραγωγή ήχου 

με την 

εφημερίδα, 

δημιουργία 

ηχητικού έργου 

 

Δάφνη Ανέμισμα 

εφημερίδας 

«Μου θυμίζει 

αέρα» 

Παραγωγή ήχου 

με την 

εφημερίδα, 

δημιουργία 

ηχητικού έργου 

Παρατήρησε τις 

εικόνες της 

εφημερίδας 

Κωνσταντίνος - - - - 

Λυδία Χτύπημα με την 

μπουνιά στη 

διπλωμένη 

εφημερίδα 

«Μου θυμίζει 

ντέφι» 

Παραγωγή ήχου 

με την 

εφημερίδα, 

δημιουργία 

ηχητικού έργου 

Παρατήρησε τις 

εικόνες της 

εφημερίδας 

Μαρία Χτύπημα με τα 

δάχτυλα πάνω 

στο φύλλο της 

εφημερίδας 

«Μου θυμίζει τον 

ήχο από τα 

ντραμς» 

Παραγωγή ήχου 

με την 

εφημερίδα, 

Παρατήρησε τις 

εικόνες της 

εφημερίδας 
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δημιουργία 

ηχητικού έργου 

Μαριάννα Ανέμισμα έντονο 

της εφημερίδας 

«Μου θυμίζει τον 

ήχο της τίγρης» 

Παραγωγή ήχου 

με την 

εφημερίδα, 

δημιουργία 

ηχητικού έργου 

Παρατήρησε τις 

εικόνες της 

εφημερίδας 

Πάρης Μπουνιές στην 

εφημερίδα 

«Μου θυμίζει ποπ 

κορν που σκάνε» 

Παραγωγή ήχου 

με την 

εφημερίδα, 

δημιουργία 

ηχητικού έργου 

Παρατήρησε τις 

εικόνες της 

εφημερίδας 

Φανή - - - - 

Φλώρα Χτύπημα με το 

δάχτυλο σε μικρό 

κομμάτι 

εφημερίδας 

«Μου άρεσε αυτό 

που ακούσαμε» 

Παραγωγή ήχου 

με την 

εφημερίδα, 

δημιουργία 

ηχητικού έργου 

 

 

Δραστηριότητα 18  11/02/2022 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 1Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΚΑΤΑΔΗΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΜΠΑΡΑΔΗΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Βασίλης  «Μπορεί μια εφημερίδα να λέει για το 

μπάσκετ». 

«Κάποια ζώα αγριογούρουνα πάνε σε 

κάποια σπίτια σε φάρμα και σπάνε 

όλα τα σπίτια από τα πρόβατα». 

 

Γιώργος Κολ. - - 
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Γιώργος Κν.  «Μην πετάμε σκουπίδια και μπάζα» 

Γιώργος Ξ.  «Τα πρόβατα και τα γουρούνια μπορεί 

να τα σκότωσαν τα αγριογούρουνα». 

Δημήτρης Α.  «Ο πόλεμος θα έρθει στην Ελλάδα» 

Δημήτρης Κ.  «Άμα ένας άνθρωπος που ήταν κακός 

και έριχνε σκουπίδια στη θάλασσα, θα 

το έγραφε στην εφημερίδα» 

Δάφνη  «Μπορεί να λένε ότι κάποιοι κλέφτες 

κλέβουν κάτι από ένα ξενοδοχείο». 

Κωνσταντίνος - - 

Λυδία  «Μπορεί η εφημερίδα να λέει για την 

ανακύκλωση, που πρέπει να κάνουν τα 

εργοστάσια». 

Μαρία  «Μπορεί μια εφημερίδα να λέει ότι 

έρχεται πόλεμος». 

Μαριάννα  «Μερικές εφημερίδες μπορεί να πουν 

πως κάποιος έχει πεθάνει» «Μερικές 

λένε ότι έρχεται μια καινούρια γιορτή 

στο Ρέθυμνο». 

Πάρης  «Η εφημερίδα μπορεί να λέει για τα 

σκουπίδια που πετάνε οι άνθρωποι 

στο δρόμο». 

Φανή - - 

Φλώρα  

 

 

  

«Μην πετάτε τα σκουπίδια έξω στο 

δρόμο» 
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ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΣΩΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΝΟΗΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

Βασίλης Παλαμάκια και 

ρυθμό με τα 

χέρια 

«Μπορεί να λένε 

ότι κάποια ζώα 

χαθήκανε και 

βρέχει και μετά 

δεν έχουν σπίτι» 

Συζήτηση και 

συμπλήρωση 

απόψεων 

συμμαθητών 

Λυπημένη αναφορά 

για τα αδέσποτα 

Γιώργος Κολ. - - - - 

Γιώργος Κν. Παλαμάκια και 

ρυθμό με τα 

χέρια 

 Συζήτηση και 

συμπλήρωση 

απόψεων 

συμμαθητών 

Λυπημένη αναφορά 

για τα σκουπίδια και 

την ανακύκλωση 

Γιώργος Ξ. Παλαμάκια και 

ρυθμό με τα 

χέρια 

 Συζήτηση και 

συμπλήρωση 

απόψεων 

συμμαθητών 

 

Δημήτρης Α. Παλαμάκια και 

ρυθμό με τα 

χέρια 

   

Δημήτρης Κ. Παλαμάκια και 

ρυθμό με τα 

χέρια 

   

Δάφνη Παλαμάκια και 

ρυθμό με τα 

χέρια 

«Όλες οι 

εφημερίδες δεν 

είναι ίδιες» 

Συζήτηση και 

συμπλήρωση 

απόψεων 

συμμαθητών 

 

Κωνσταντίνος - - - - 

Λυδία Παλαμάκια και 

ρυθμό με τα 

χέρια 

«Άλλες 

εφημερίδες λένε 

για τα ζώα» 

Συζήτηση και 

συμπλήρωση 

απόψεων 

συμμαθητών 
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Μαρία Παλαμάκια και 

ρυθμό με τα 

χέρια 

«Μπορεί μια 

εφημερίδα να 

λέει ότι έρχεται 

πόλεμος». 

«Έρχεται ο 

πόλεμος» 

Λυπημένη αναφορά 

στον πόλεμο 

Μαριάννα Παλαμάκια και 

ρυθμό με τα 

χέρια 

«Μερικές 

εφημερίδες λένε 

για το 

ποδόσφαιρο» 

Συζήτηση και 

συμπλήρωση 

απόψεων 

συμμαθητών 

Λυπημένη αναφορά 

στο θάνατο 

Πάρης Παλαμάκια και 

ρυθμό με τα 

χέρια 

«Οι ειδήσεις που 

λένε οι 

εφημερίδες 

γράφουν τα νέα» 

Συζήτηση και 

συμπλήρωση 

απόψεων 

συμμαθητών 

 

Φανή - - - - 

Φλώρα Παλαμάκια και 

ρυθμό με τα 

χέρια 

   

 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 3Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΚΙΝΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΛΕΚΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΗΧΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΟΠΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Βασίλης Έκανε παλαμάκια 

στο ρυθμό των 

συνθημάτων 

«Τα 

αγριογούρουνα 

σπάσαν ένα 

μαγαζί» 

Παραγωγή 

ρυθμικού 

συνθήματος, 

ακρόαση 

συνθημάτων 

Οπτικά 

ερεθίσματα από 

διάφορες 

εφημερίδες  

Γιώργος Κολ. - - - - 

Γιώργος Κν. Έκανε παλαμάκια 

στο ρυθμό των 

συνθημάτων 

Συζήτηση στην 

ολομέλεια 

Παραγωγή 

ρυθμικού 

συνθήματος 

Οπτικά 

ερεθίσματα από 

διάφορες 

εφημερίδες  
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Γιώργος Ξ. Έκανε παλαμάκια 

στο ρυθμό των 

συνθημάτων 

«Ότι τα 

αγριογούρουνα 

σκότωσαν τα 

πρόβατα» 

Παραγωγή 

ρυθμικού 

συνθήματος 

Οπτικά 
ερεθίσματα από 
διάφορες 
εφημερίδες 

Δημήτρης Α. Έκανε παλαμάκια 

στο ρυθμό των 

συνθημάτων 

Συζήτηση στην 

ολομέλεια 

Παραγωγή 

ρυθμικού 

συνθήματος 

Οπτικά 
ερεθίσματα από 
διάφορες 
εφημερίδες 

Δημήτρης Κ. Έκανε παλαμάκια 

στο ρυθμό των 

συνθημάτων 

Συζήτηση στην 

ολομέλεια 

Παραγωγή 

ρυθμικού 

συνθήματος, 

ακρόαση 

συνθημάτων 

Οπτικά 
ερεθίσματα από 
διάφορες 
εφημερίδες 

Δάφνη Έκανε παλαμάκια 

στο ρυθμό των 

συνθημάτων 

«Ειδήσεις για 

κλοπές 

ξενοδοχείων» 

Παραγωγή 

ρυθμικού 

συνθήματος, 

ακρόαση 

συνθημάτων 

Οπτικά 
ερεθίσματα από 
διάφορες 
εφημερίδες 

Κωνσταντίνος - - - - 

Λυδία Έκανε παλαμάκια 

στο ρυθμό των 

συνθημάτων 

«Τα εργοστάσια να 

μην πετάνε τα 

σκουπίδια τους στο 

δρόμο» 

Παραγωγή 

ρυθμικού 

συνθήματος, 

ακρόαση 

συνθημάτων 

Οπτικά 
ερεθίσματα από 
διάφορες 
εφημερίδες 

Μαρία Έκανε παλαμάκια 

στο ρυθμό των 

συνθημάτων 

«Είδηση ότι 

έρχεται πόλεμος, 

άλλο έτος» 

Παραγωγή 

ρυθμικού 

συνθήματος 

Οπτικά 
ερεθίσματα από 
διάφορες 
εφημερίδες 

Μαριάννα Έκανε παλαμάκια 

στο ρυθμό των 

συνθημάτων 

«Ποδόσφαιρο 

(αθλητική 

εφημερίδα) 

Αναγγελίες 

θανάτου 

Αναγγελία γιορτής 

στο Ρέθυμνο» 

Παραγωγή 

ρυθμικού 

συνθήματος, 

ακρόαση 

συνθημάτων 

Οπτικά 
ερεθίσματα από 
διάφορες 
εφημερίδες 
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Πάρης Έκανε παλαμάκια 

στο ρυθμό των 

συνθημάτων 

«Ειδήσεις για τα 

σκουπίδια που 

πετάνε οι 

άνθρωποι στο 

δρόμο» 

Παραγωγή 

ρυθμικού 

συνθήματος, 

ακρόαση 

συνθημάτων 

Οπτικά 
ερεθίσματα από 
διάφορες 
εφημερίδες 

Φανή - - - - 

Φλώρα Έκανε παλαμάκια 

στο ρυθμό των 

συνθημάτων 

Συζήτηση στην 

ολομέλεια 

Παραγωγή 

ρυθμικού 

συνθήματος 

Οπτικά 

ερεθίσματα από 

διάφορες 

εφημερίδες  

 

Δραστηριότητα 19 15/02/2022 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 1Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΚΑΤΑΔΗΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΜΠΑΡΑΔΗΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Βασίλης Έδειξε κάτι επάνω στην εφημερίδα Μετατροπή της εφημερίδας σε 

κρεβάτι. Ροχάλισε 

Γιώργος Κολ.  Μετατροπή της εφημερίδας σε 

καπέλο. 

Γιώργος Κν. Έκανε πως διαβάζει την εφημερίδα του Μετατροπή της εφημερίδας σε 

τραπέζι. 

Γιώργος Ξ. Έκανε πως διαβάζει την εφημερίδα του  

Δημήτρης Α.  Μετατροπή της εφημερίδας σε άνεμο. 

«Κάνω τον αέρα! Φφφςςς» 

Δημήτρης Κ. Κοιτούσε τις εικόνες στην εφημερίδα 

του 

Μετατροπή της εφημερίδας του σε 

ομπρέλα 
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Δάφνη «Θα την κάνω τηλεσκόπιο»-επανάληψη 

ιδέας 

«Θα κάνω τη δική μου εφημερίδα 

παντελόνι. Κρατς κρατς» 

Κωνσταντίνος  «Μετατρέπω την εφημερίδα μου σε 

φόρεμα, Φφςς» 

Λυδία  «Μετέτρεψα την εφημερίδας μου σε 

μπάλα. Γκολ» 

Μαρία  Μετατροπή της εφημερίδας σε βροχή. 

Πλιτς πλιτς 

Μαριάννα Δίπλωσε την εφημερίδα της. «Θα την μετατρέψω σε χωνάκι 

παγωτό, σλρπ!»  

Πάρης «Την εφημερίδα την ανακυκλώνουμε» «Έχω ιδέα να την κάνουμε σημαία και 

να τη βάλουμε σε ένα μεγάλο πλοίο»  

Φανή - - 

Φλώρα  

 

 

  

Μετατροπή της εφημερίδας σε 

τηλεσκόπιο. Μπιπ μπιπ 

 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΣΩΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΝΟΗΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

Βασίλης Επανάληψη των 

κινήσεων των 

συμμαθητών 

του 

«Κοίτα Δημήτρη, 

γερανός» 

Βοήθησε τον 

Δημήτρη Αν. να 

διπλώσει την 

εφημερίδα του 

«Κι εμένα μου άρεσε 

περισσότερο η 

βροχή και το 

σκίσιμο»  

Γιώργος Κολ. Επανάληψη των 

κινήσεων των 

 Συζήτηση με τον 

Γιώργο Κν για 

την 

Γελούσε 

ενθουσιασμένος 
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συμμαθητών 

του 

επεξεργασία και 

μετατροπή της 

εφημερίδας του 

κατά την εξερεύνηση 

της εφημερίδας του 

Γιώργος Κν. Επανάληψη των 

κινήσεων των 

συμμαθητών 

του 

«Κάποιοι 

μπαμπάδες 

διαβάζουν τις 

εφημερίδες» 

Συζήτηση με τον 

Γιώργο Κολ. για 

την 

επεξεργασία και 

μετατροπή της 

εφημερίδας του 

«Μας άρεσε το 

παιχνίδι» 

Γιώργος Ξ. Επανάληψη των 

κινήσεων των 

συμμαθητών 

του 

«Μα εγώ δεν 

τελείωσα το 

διάβασμα» 

Ζήτησε βοήθεια 

από τη Φλώρα 

 

Δημήτρης Α. Επανάληψη των 

κινήσεων των 

συμμαθητών 

του 

«Τη διαβάζουμε 

την εφημερίδα» 

Ζήτησε βοήθεια 

κατά τη 

μετατροπή της 

εφημερίδας του 

σε τηλεσκόπιο 

 

Δημήτρης Κ. Επανάληψη των 

κινήσεων των 

συμμαθητών 

του 

 Συζήτηση με τον 

Κωνσταντίνο για 

την 

επεξεργασία και 

μετατροπή της 

εφημερίδας του 

«Μου άρεσε αυτό το 

τελευταίο που τις 

σκίσαμε» 

Δάφνη  Επανάληψη των 

κινήσεων των 

συμμαθητών 

της 

Διπλώνει την 

εφημερίδα 

Βοήθησε τη 

Λυδία να κάνει 

κύκλο την 

εφημερίδα της 

 

Κωνσταντίνος  Επανάληψη των 

κινήσεων των 

συμμαθητών 

του 

«Να σου δείξω πώς 

διαβάζει ο 

μπαμπάς μου την 

εφημερίδα;» 

Βοήθησε τη 

Μαρία να 

διπλώσει την 

εφημερίδα της 

 

Λυδία  Επανάληψη των 

κινήσεων των 

συμμαθητών 

της 

 Βοηθούσε τα 

προνήπια κατά 

τις μετατροπές 

«Μου άρεσε του 

Βασίλη, με 

νανούρισε» 
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Μαρία Επανάληψη των 

κινήσεων των 

συμμαθητών 

της 

  «Μου άρεσε αυτό το 

παιχνίδι, πιο πολύ 

μετά που τη 

μετατρέψαμε. Μου 

άρεσε πιο πολύ του 

Κωνσταντίνου η 

ιδέα» 

Μαριάννα Επανάληψη των 

κινήσεων των 

συμμαθητών 

της 

 Βοηθούσε τα 

προνήπια κατά 

τις μετατροπές 

«Εμένα μου άρεσε 

το παιχνίδι, πιο πολύ 

μου άρεσε που τις 

μετατρέψαμε. Η 

αγαπημένη μου ιδέα 

ήταν αυτή με τη 

βροχή» 

Πάρης  Επανάληψη των 

κινήσεων των 

συμμαθητών 

του 

«Την 

ανακυκλώνουμε 

την εφημερίδα» 

Βοήθησε τον 

Δημήτρη Αν. να 

διπλώσει τη 

δική του 

εφημερίδα σαν 

τηλεσκόπιο 

«Μου άρεσε πιο 

πολύ που τις 

μετατρέψαμε τις 

εφημερίδες. Πιο 

πολύ μου άρεσε το 

κιάλι της Φλώρας» 

Φανή - - - - 

Φλώρα Επανάληψη των 

κινήσεων των 

συμμαθητών 

της 

 Βοήθησε τον 

Γιώργο Ξ. Και 

τον 

Κωνσταντίνο 

 

 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 3Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΚΙΝΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΛΕΚΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΗΧΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΟΠΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Βασίλης Ξάπλωσε κάτω, 

επάνω στην 

εφημερίδα του 

Παρουσίαση στην 

ολομέλεια της 

ιδέας του. 

Ροχαλητό, 

χρχρχρ 

«Δες εδώ τι έχει η 

εφημερίδα»  
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Σχολιασμός της 

δραστηριότητας 

Γιώργος Κολ. Επεξεργασία της 

εφημερίδας, 

επανάληψη των 

κινήσεων των 

συμμαθητών 

Συζήτηση μεταξύ 

συμμαθητών ως 

προς τις 

μετατροπές 

Επανάληψη των 

ήχων από τις 

μετατροπές των 

συμμαθητών 

του 

Οπτική 

επεξεργασία των 

μετατρεπόμενων 

εφημερίδων προς 

επανάληψη 

Γιώργος Κν. Επεξεργασία της 

εφημερίδας, 

επανάληψη των 

κινήσεων των 

συμμαθητών 

Συζήτηση μεταξύ 

συμμαθητών ως 

προς τις 

μετατροπές 

Επανάληψη των 

ήχων από τις 

μετατροπές των 

συμμαθητών 

του 

Οπτική 

επεξεργασία των 

μετατρεπόμενων 

εφημερίδων προς 

επανάληψη 

Γιώργος Ξ. Επεξεργασία της 

εφημερίδας, 

επανάληψη των 

κινήσεων των 

συμμαθητών 

Συζήτηση μεταξύ 

συμμαθητών ως 

προς τις 

μετατροπές 

Επανάληψη των 

ήχων από τις 

μετατροπές των 

συμμαθητών 

του 

Οπτική 

επεξεργασία των 

μετατρεπόμενων 

εφημερίδων προς 

επανάληψη 

Δημήτρης Α. Ανέμισε την 

εφημερίδα του 

Παρουσίαση στην 

ολομέλεια της 

ιδέας του. 

Σχολιασμός της 

δραστηριότητας 

φφφφςςςς «Τη διαβάζω έτσι» 

Δημήτρης Κ. Επεξεργασία της 

εφημερίδας, 

επανάληψη των 

κινήσεων των 

συμμαθητών 

Σχολιασμός της 

δραστηριότητας 

Επανάληψη των 

ήχων από τις 

μετατροπές των 

συμμαθητών 

του 

Οπτική 

επεξεργασία των 

μετατρεπόμενων 

εφημερίδων προς 

επανάληψη 

Δάφνη Περπάτησε με την 

εφημερίδα 

παντελόνι 

Παρουσίαση στην 

ολομέλεια της 

ιδέας της. 

Σχολιασμός της 

δραστηριότητας 

Χρατς χρατς Τη διάβαζε την 

εφημερίδα του 

Κωνσταντίνος Έκανε στροφές 

γύρω από τον 

Παρουσίαση στην 

ολομέλεια της 

ιδέας του. 

Φφςς φφςς Οπτική 

επεξεργασία των 

μετατρεπόμενων 
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εαυτό του με το 

φόρεμα 

Σχολιασμός της 

δραστηριότητας 

εφημερίδων προς 

επανάληψη 

Λυδία Έπαιξε με την 

εφημερίδα 

μπάλα, 

τσαλακώνοντάς 

την. 

Παρουσίαση στην 

ολομέλεια της 

ιδέας της. 

Σχολιασμός της 

δραστηριότητας 

γκολ Οπτική 

επεξεργασία των 

μετατρεπόμενων 

εφημερίδων προς 

επανάληψη 

Μαρία Έσκισε 

κομματάκια και 

πέταξε 

Παρουσίαση στην 

ολομέλεια της 

ιδέας της. 

Σχολιασμός της 

δραστηριότητας 

Πλιτς πλιτς Οπτική 

επεξεργασία των 

μετατρεπόμενων 

εφημερίδων προς 

επανάληψη 

Μαριάννα Δίπλωσε την 

εφημερίδα σα 

χωνάκι 

Παρουσίαση στην 

ολομέλεια της 

ιδέας της. 

Σχολιασμός της 

δραστηριότητας 

Σλρπ Οπτική 

επεξεργασία των 

μετατρεπόμενων 

εφημερίδων προς 

επανάληψη 

Πάρης Κυμάτιζε την 

εφημερίδα 

σημαία του 

Παρουσίαση στην 

ολομέλεια της 

ιδέας του. 

Σχολιασμός της 

δραστηριότητας 

Επανάληψη των 

ήχων από τις 

μετατροπές των 

συμμαθητών 

του 

Διάβαζε την 

εφημερίδα του 

Φανή - - - - 

Φλώρα Έκανε κύκλο την 

εφημερίδα (σαν 

τηλεσκόπιο)και 

έκανε δεξιά 

αριστερά ότι 

κοιτάει μέσα από 

αυτό 

Παρουσίαση στην 

ολομέλεια της 

ιδέας της. 

Σχολιασμός της 

δραστηριότητας 

Μπιπ μπιπ Οπτική 

επεξεργασία των 

μετατρεπόμενων 

εφημερίδων προς 

επανάληψη 
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Δραστηριότητα 20  17/02/2022 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 1Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΚΑΤΑΔΗΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΜΠΑΡΑΔΗΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Βασίλης  «Η αρκούδα είναι το αγαπημένο μου 

ζωάκι, μου αρέσει που περπατάει στο 

δρόμο και όταν μυρίζει κάτι να πάει να 

παίζει και μετά να τρώει» 

Γιώργος Κολ.  «Το αγαπημένο μου ζωάκι είναι η 

αρκούδα, μου αρέσει όταν κοιμάται» 

Γιώργος Κν.  «Το δικό μου αγαπημένο ζωάκι που 

πέφτει σε χειμερία νάρκη είναι ο 

σκίουρος που τρώει βελανίδια» 

Γιώργος Ξ.  «Το αγαπημένο μου ζωάκι είναι η 

χελωνίτσα, με το σπίτι της στην 

πλάτη» 

Δημήτρης Α.  «Το αγαπημένο μου ζωάκι είναι το 

σκιουράκι, που ζει στη φωλιά του» 

Δημήτρης Κ.  «Το αγαπημένο μου ζωάκι είναι το 

φίδι, είναι πράσινο» 

Δάφνη  «Το αγαπημένο μου ζωάκι είναι το 

φίδι, μου αρέσει που κρέμεται στα 

κλαδιά γύρω γύρω» 

Κωνσταντίνος - - 

Λυδία  «Αγαπημένο μου ζώο που πέφτει σε 

χειμερία νάρκη είναι η αρκούδα. Μου 

αρέσει που ξυπνάει την άνοιξη και έχει 

μεγάλη όρεξη» 

Μαρία  «Η αρκούδα μου αρέσει, μου αρέσει 

όταν χορεύει» 
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Μαριάννα  «Το αγαπημένο μου ζωάκι είναι ο 

βάτραχος, είναι πράσινος και πηδάει» 

Πάρης  «Το αγαπημένο μου ζωάκι είναι η 

αρκούδα, που περπατάει έτσι και 

βρυχάται» 

Φανή - - 

Φλώρα  

 

 

  

«Το αγαπημένο μου ζώο είναι η 

χελώνα. Έχει καβούκι στην πλάτη της, 

γίνεται μπάλα» 

 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΣΩΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΝΟΗΤΙΚΗ  

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

Βασίλης Έντονη 

κινητικότητα 

Επέλεξε ένα από τα 

ζώα που πέφτουν σε 

χειμερία νάρκη 

Βοήθησε τους 

συμμαθητές 

του για την 

εύρεση των 

στίχων με ρίμα 

«Μου άρεσε το 

τραγούδι της 

Φλώρας» 

Γιώργος Κολ.  Επέλεξε ένα από τα 

ζώα που πέφτουν σε 

χειμερία νάρκη 

  

Γιώργος Κν.  «Θυμάμαι, ο 

σκίουρος τρώει 

βελανίδια» (αναφορά 

στο διδασκόμενο 

θέμα) 

 «Μου άρεσε, 

προτιμάω και του 

Πάρη και του 

Βασίλη» 

Γιώργος Ξ.  Επέλεξε ένα από τα 

ζώα που πέφτουν σε 

χειμερία νάρκη, 

αναφέρθηκε σε 

στοιχεία που 

διδάχθηκε 

 «Εμένα δε μου 

άρεσε και πολύ του 

Γιώργου Κν» 
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Δημήτρης Α. Έντονη 

κινητικότητα 

Επέλεξε ένα από τα 

ζώα που πέφτουν σε 

χειμερία νάρκη 

«το σκιουράκι 

κοιμάται στο 

δεντράκι» (αναφορά 

στο διδασκόμενο 

θέμα) 

Βοήθησε τους 

συμμαθητές 

του για την 

εύρεση των 

στίχων με ρίμα 

«Δε μου άρεσε αυτό 

της Μαριάννας» 

Δημήτρης Κ.  Επέλεξε ένα από τα 

ζώα που πέφτουν σε 

χειμερία νάρκη,  

«Το φίδι είναι 

πράσινο»(αναφορά 

στο διδασκόμενο 

θέμα) 

  

Δάφνη Έδειχνε με τα 

χέρια της το 

φίδι γύρω 

γύρω 

Επέλεξε ένα από τα 

ζώα που πέφτουν σε 

χειμερία νάρκη 

  

Κωνσταντίνος - - - - 

Λυδία  Επέλεξε ένα από τα 

ζώα που πέφτουν σε 

χειμερία νάρκη, 

αναφέρθηκε σε 

στοιχεία που 

διδάχθηκε  

  

Μαρία  Επέλεξε ένα από τα 

ζώα που πέφτουν σε 

χειμερία νάρκη 

 «Ναι ναι μου άρεσε 

το τραγούδι της 

Φλώρας για τη 

χελώνα» 

Μαριάννα  Επέλεξε ένα από τα 

ζώα που πέφτουν σε 

χειμερία νάρκη. 

«Ο βάτραχος είναι 

πράσινος και πηδάει» 

 «Καλό μου φάνηκε 

το τραγούδι του 

Πάρη» 
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Πάρης Έντονη 

κινητικότητα 

Επέλεξε ένα από τα 

ζώα που πέφτουν σε 

χειμερία νάρκη 

Βοήθησε τους 

συμμαθητές 

του για την 

εύρεση των 

στίχων με ρίμα 

«Ναιιιιι μου άρεσε 

του Βασίλη» 

Φανή - - - - 

Φλώρα  Επέλεξε ένα από τα 

ζώα που πέφτουν σε 

χειμερία νάρκη, 

αναφέρθηκε σε 

στοιχεία που 

διδάχθηκε 

  

 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 3Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΚΙΝΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΛΕΚΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΗΧΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΟΠΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Βασίλης Περπατάει σαν 

αρκούδα, μυρίζει, 

βρίσκει παιχνίδια 

Παρουσίαση του 

αγαπημένου 

ζώου. 

Σχολιασμός στην 

ολομέλεια. 

«Η αρκούδα 

μυρίζει και 

αμέσως παιχνίδια 

βρίσκει» 

  

Γιώργος Κολ.  Παρουσίαση του 

αγαπημένου 

ζώου. 

Σχολιασμός στην 

ολομέλεια. 

«αρκούδα 

αρκούδα που 

κοιμάσαι, ξύπνα 

ξύπνα όπου και να 

‘σαι» 

 

Γιώργος Κν.  Παρουσίαση του 

αγαπημένου 

ζώου. 

Σχολιασμός στην 

ολομέλεια. 

«Σκίουρε, σκίουρε 

έλα να φας 

βελανίδια» 
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Γιώργος Ξ.  Παρουσίαση του 

αγαπημένου 

ζώου. 

Σχολιασμός στην 

ολομέλεια. 

«χελωνίτσα, 

χελωνίτσα με το 

σπίτι στην 

πλατίτσα» 

 

Δημήτρης Α. Κινήσεις σαν το 

σκιουράκι που 

σκαρφαλώνει, 

ανέβηκε πάνω στο 

παγκάκι 

Παρουσίαση του 

αγαπημένου 

ζώου. 

Σχολιασμός στην 

ολομέλεια. 

 «σκιουράκι 

σκιουράκι, τρέχα 

στο δεντράκι και 

κοιμήσου το 

χειμώνα στη 

φωλιά σου» 

 

Δημήτρης Κ.  Παρουσίαση του 

αγαπημένου 

ζώου. 

Σχολιασμός στην 

ολομέλεια. 

 «Πράσινο φιδάκι, 

πάνε στο δεντράκι, 

βρες και ένα 

ποντικάκι, για να 

φας» 

 

Δάφνη Κίνηση χεριών 

κατά την 

επεξήγηση του 

φιδιού που 

κουλουριάζεται 

Παρουσίαση του 

αγαπημένου 

ζώου. 

Σχολιασμός στην 

ολομέλεια. 

«φιδάκι μου 

στριφογυριστό, 

ανέβα και μια 

βόλτα στο βουνό» 

 

Κωνσταντίνος - - - - 

Λυδία Δείχνει στην κοιλιά 

της, την όρεξη της 

αρκούδας 

Παρουσίαση του 

αγαπημένου 

ζώου. 

Σχολιασμός στην 

ολομέλεια. 

«Η αρκούδα η 

αρκούδα ξυπνάει 

την άνοιξη, η 

αρκούδα η 

αρκούδα με μια 

μεγάλη όρεξη» 

 

Μαρία Έκανε τον χορό της 

αρκούδας 

Παρουσίαση του 

αγαπημένου 

ζώου. 

Σχολιασμός στην 

ολομέλεια. 

«Αρκούδα καφέ, 

αρκούδα καφέ, 

τρέχει φορτωμένη 

με τον ξύλινο 

μπουφέ» 
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Μαριάννα  Παρουσίαση του 

αγαπημένου 

ζώου. 

Σχολιασμός στην 

ολομέλεια. 

«Πήδα πήδα πήδα, 

πράσινε βάτραχε!» 

 

Πάρης Δείχνει πώς 

περπατάει η 

αρκούδα 

Παρουσίαση του 

αγαπημένου 

ζώου. 

Σχολιασμός στην 

ολομέλεια. 

«Η αρκούδα 

περπατάει στο 

δρόμο για να 

φάει». 

 

Φανή - - - - 

Φλώρα  Παρουσίαση του 

αγαπημένου 

ζώου. 

Σχολιασμός στην 

ολομέλεια. 

 «Χελώνα, χελώνα 

το καβούκι σου 

είναι τόσο 

στρογγυλό» 

 

 

Δραστηριότητα 21 18/02/2022 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 1Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΚΑΤΑΔΗΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΜΠΑΡΑΔΗΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Βασίλης  «Εγώ δεν θέλω να είναι άρρωστα, 

αλλά χαρούμενα», «Εμένα το 

σκιουράκι μου χτύπησε» 

Γιώργος Κολ. Ακολουθούσε την ομάδα του και δεν 

πήρε πρωτοβουλία για να 

διαφοροποιηθεί 

 

Γιώργος Κν.  «Οι χελωνίτσες κοιμηθήκανε και μετά 

ξυπνήσανε και είδαν ένα κυνηγό και 

μετά κρυφτήκανε και μετά βρήκε τη 

χελώνα και ξέφυγε η χελώνα και πήγε 

σπίτι της» 
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Γιώργος Ξ. Έκανε μόνο τον ήχο και τις κινήσεις του 

βάτραχου 

 

Δημήτρης Α.  «Τα βατραχάκια μας είναι χαρούμενα 

όταν ξύπνησαν κάνουν κουαξ κουαξ» 

Δημήτρης Κ.  «Τα βατραχάκια κάνουν κουαξ κουαξ 

χαρούμενα» 

Δάφνη  «Εγώ λέω το φίδι να είχε ξυπνήσει και 

να έψαχνε φαγητό για να φάνε τα 

άλλα φίδια και αυτό» 

Κωνσταντίνος - - 

Λυδία  «Δεν ετοιμαστήκαν οι αρκούδες για το 

χειμώνα και όταν ξύπνησαν 

πεινούσανε, βρήκαν λαχανικά» 

Μαρία  «Να πω εγώ την ιδέα μου; Να 

ξυπνήσει από τη χειμερία νάρκη και να 

έψαξε φαγητό» 

Μαριάννα  «Εγώ λέω να κοιμόντουσαν και όταν 

ξύπνησαν τα άλλα φίδια να είχαν 

φύγει και το άλλο να ήταν μόνο του 

και να πήγε να τα ψάξει», «Όμως μετά 

είπα εγώ να ανακατέψουμε τις ιδέες 

μας» 

Πάρης  «Να πω κι εγώ την ιδέα μου; Μπορεί 

όταν ξύπνησαν μπορεί να βρίσκονταν 

σε ένα βάζο, στο σπίτι ενός παιδιού» 

Φανή - - 

Φλώρα  

 

 

  

«Τα σκιουράκια είναι άρρωστα» 
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ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΣΩΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΝΟΗΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

Βασίλης Κατά τη συζήτηση 

στην ομάδα του 

έδειχνε πώς θα 

αναπαραστήσει το 

ζωάκι του 

«Εγώ πηδούσα 

πάνω στα 

τραπέζια και 

έκανα ότι είμαι 

σκίουρος, επειδή 

σκαρφάλωνα 

στα δέντρα» 

Συνεργασία με 

τα μέλη της 

ομάδας του 

«Εγώ θέλω να είναι 

χαρούμενο» 

Γιώργος Κολ.   Συνεργασία με 

τα μέλη της 

ομάδας του 

 

Γιώργος Κν. Κατά τη συζήτηση 

στην ομάδα του 

έδειχνε πώς θα 

αναπαραστήσει το 

ζωάκι του 

Εγώ έκανα τη 

χελώνα που ο 

κυνηγός την 

έπιασε….» 

Συνεργασία με 

τα μέλη της 

ομάδας του 

«Ήταν δύσκολο», 

«Εμένα μου άρεσε» 

Γιώργος Ξ. Κατά τη συζήτηση 

στην ομάδα του 

έδειχνε πώς θα 

αναπαραστήσει το 

ζωάκι του 

«Τα βατραχάκια 

κάνουν κουαξ 

κουαξ» 

Συνεργασία με 

τα μέλη της 

ομάδας του 

Ήταν ιδιαίτερα 

χαρούμενος κατά την 

αναπαράσταση της 

ομάδας του 

Δημήτρης Α. Κατά τη συζήτηση 

στην ομάδα του 

έδειχνε πώς θα 

αναπαραστήσει το 

ζωάκι του 

«Ο βάτραχος 

χοροπηδάει» 

Συνεργασία με 

τα μέλη της 

ομάδας του 

Ήταν ιδιαίτερα 

χαρούμενος κατά την 

αναπαράσταση της 

ομάδας του 

Δημήτρης Κ. Κατά τη συζήτηση 

στην ομάδα του 

έδειχνε πώς θα 

αναπαραστήσει το 

ζωάκι του 

«Τα βατραχάκια 

πηδάνε και 

κάνουν κουαξ 

κουαξ» 

Συνεργασία με 

τα μέλη της 

ομάδας του 

Ήταν ιδιαίτερα 

χαρούμενος κατά την 

αναπαράσταση της 

ομάδας του 

Δάφνη Κατά τη συζήτηση 

στην ομάδα της 

έδειχνε πώς θα 

«Ξέχασε ότι εγώ 

περνούσα τα 

Συνεργασία με 

τα μέλη της 

ομάδας της 
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αναπαραστήσει το 

ζωάκι της 

λουλούδια μετά 

την κουφάλα» 

Κωνσταντίνος - - - - 

Λυδία Κατά τη συζήτηση 

στην ομάδα της 

έδειχνε πώς θα 

αναπαραστήσει το 

ζωάκι της 

 Συνεργασία με 

τα μέλη της 

ομάδας της 

«Μας άρεσαν όλα τα 

φιδάκια» 

Μαρία   Συνεργασία με 

τα μέλη της 

ομάδας της 

«Μου άρεσε αυτή η 

ομάδα!» 

Μαριάννα Κατά τη συζήτηση 

στην ομάδα της 

έδειχνε πώς θα 

αναπαραστήσει το 

ζωάκι της 

«Εγώ έκανα το 

φίδι, ο Πάρης 

έκανε το φίδι 

που κρύφτηκε, 

εγώ πήγα να τον 

ψάξω και 

φάγαμε μετά 

φαγητό» 

Συνεργασία με 

τα μέλη της 

ομάδας της 

«Ναιιιιιι, μας άρεσε 

η περιπέτεια από τα 

βατραχάκια» 

Πάρης Κατά τη συζήτηση 

στην ομάδα του 

έδειχνε πώς θα 

αναπαραστήσει το 

ζωάκι του 

 Συνεργασία με 

τα μέλη της 

ομάδας του 

«Ναι μου άρεσαν τα 

σκιουράκια, ωραίο 

μου φάνηκε» 

Φανή - - - - 

Φλώρα   Συνεργασία με 

τα μέλη της 

ομάδας της 

«Εμένα είναι 

στεναχωρημένο» 
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ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 3Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΚΙΝΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΛΕΚΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΗΧΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΟΠΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Βασίλης Σκαρφάλωνε στα 

τραπέζια 

Συζήτηση στην 

ομάδα του, 

σχολιασμός στην 

ολομέλεια 

Σκουικ σκουικ, 

τστστστσ 

Παρακολούθησε τις 

άλλες ομάδες που 

έκαναν 

αναπαράσταση την 

περιπέτειά τους 

Γιώργος Κολ. Κινήσεις με το 

σώμα και τα 

χέρια 

Συζήτηση στην 

ομάδα του 

φφφφφφφφ Παρακολούθησε τις 

άλλες ομάδες που 

έκαναν 

αναπαράσταση την 

περιπέτειά τους 

Γιώργος Κν. Πήγαινε αργά σα 

χελώνα και 

κρύφτηκε πίσω 

από το τραπέζι 

Συζήτηση στην 

ομάδα του, 

σχολιασμός στην 

ολομέλεια 

Φλφλφλ, σσφφ Παρακολούθησε τις 

άλλες ομάδες που 

έκαναν 

αναπαράσταση την 

περιπέτειά τους 

Γιώργος Ξ. Χοροπηδούσε σα 

βατραχάκι πάνω 

κάτω 

Συζήτηση στην 

ομάδα του 

Κουαξ κουαξ Παρακολούθησε τις 

άλλες ομάδες που 

έκαναν 

αναπαράσταση την 

περιπέτειά τους 

Δημήτρης Α. Χοροπηδούσε σα 

βατραχάκι πέρα 

δώθε 

Συζήτηση στην 

ομάδα του, 

σχολιασμός στην 

ολομέλεια 

Κουαξ κουαξ Παρακολούθησε τις 

άλλες ομάδες που 

έκαναν 

αναπαράσταση την 

περιπέτειά τους 

Δημήτρης Κ. Χοροπηδούσε σα 

βατραχάκι δεξιά 

αριστερά 

Συζήτηση στην 

ομάδα του 

Κουαξ κουαξ Παρακολούθησε τις 

άλλες ομάδες που 

έκαναν 

αναπαράσταση την 

περιπέτειά τους 
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Δάφνη Σύρσιμο φιδιού 

στην τάξη, 

φαγητό 

Συζήτηση στην 

ομάδα του, 

σχολιασμός στην 

ολομέλεια 

φφφσσσςςς Παρακολούθησε τις 

άλλες ομάδες που 

έκαναν 

αναπαράσταση την 

περιπέτειά τους 

Κωνσταντίνος - - - - 

Λυδία Περπάτημα σαν 

αρκούδα, 

τριγύρισε στην 

τάξη να βρει 

φαγητό 

Συζήτηση στην 

ομάδα της 

γγγρρρρ Παρακολούθησε τις 

άλλες ομάδες που 

έκαναν 

αναπαράσταση την 

περιπέτειά τους 

Μαρία Περπάτημα σαν 

αρκούδα 

Συζήτηση στην 

ομάδα της, 

σχολιασμός στην 

ολομέλεια 

γγγρρρ Παρακολούθησε τις 

άλλες ομάδες που 

έκαναν 

αναπαράσταση την 

περιπέτειά τους 

Μαριάννα Σύρσιμο φιδιού 

στην τάξη, 

φαγητό 

Συζήτηση στην 

ομάδα της, 

σχολιασμός στην 

ολομέλεια 

φφφςςςςςς Παρακολούθησε τις 

άλλες ομάδες που 

έκαναν 

αναπαράσταση την 

περιπέτειά τους 

Πάρης Σύρσιμο φιδιού 

στην τάξη, 

φαγητό 

Συζήτηση στην 

ομάδα της, 

σχολιασμός στην 

ολομέλεια 

 

φφφθθθςςς 

Παρακολούθησε τις 

άλλες ομάδες που 

έκαναν 

αναπαράσταση την 

περιπέτειά τους 

Φανή - - - - 

Φλώρα Χοροπηδούσε 

εδώ κι εκεί σα 

σκίουρος 

Συζήτηση στην 

ομάδα της 

Σκουικ σκουικ, 

τστστσ 

Παρακολούθησε τις 

άλλες ομάδες που 

έκαναν 

αναπαράσταση την 

περιπέτειά τους 
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Δραστηριότητα 22 21/02/2022 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 1Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΚΑΤΑΔΗΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΜΠΑΡΑΔΗΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Βασίλης  «Έδειξα την έκπληξη, είναι όταν 
έρχεται κάποιος σπίτι μας και του 
κάνουμε έκπληξη», «Είμαι θυμωμένος 
όταν δεν παίζει κανένα παιδί μαζί 
μου» 

Γιώργος Κολ.  «Μου άρεσε πιο πολύ το συναίσθημά 
μου» «Νιώθω θυμωμένος όταν η 
μαμά μου με βάζει τιμωρία» 

Γιώργος Κν.  «Αηδιάζω έτσι όταν ο αδερφός μου 
μου κάνει κάτι κακό» 

Γιώργος Ξ.  «Νιώθω θυμωμένος όταν ο αδερφός 
μου μου κλέβει ένα παιχνίδι από 
μένα» 

Δημήτρης Α.  Έκανε την έκφραση και τον ήχο της 
έκπληξης. «Νιώθω χαρά όταν μου 
φέρνει ένα παιχνίδι η μαμά μου» 

Δημήτρης Κ.  Έκανε την έκφραση και τον ήχο της 
έκπληξης. «Νιώθω νευριασμένος όταν 
ο μπαμπάς μου έχει πιο πολλά 
πατατάκια κι εγώ έχω λίγα» 

Δάφνη  «Μου άρεσε το συναίσθημα της 
χαράς, και τους τρεις που το έκαναν» 

Κωνσταντίνος  Έκανε την έκφραση και τον ήχο του 
θυμωμένου. «Αυτή την έκφραση την 
κάνω όταν ο παππούς μου μου τρώει 
τα πατατάκια» 

Λυδία  Έκανε την έκφραση και τον ήχο της 
έκπληξης 

Μαρία  «Έκανα τη χαρά, νιώθω έτσι όταν 
έρχεται ο θείος και η θεία» 
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Μαριάννα  «Νιώθω τόσο χαρούμενη όταν παίζω 
με τους φίλους μου ή με τον 
Δημήτρη». «Εγώ νιώθω έκπληκτη όταν 
βλέπω κάτι που δεν μου το είπανε και 
είναι τέλειο» 

Πάρης  Έκανε την έκφραση και τον ήχο της 
έκπληξης. «Νιώθω έκπληκτος όταν 
μου παίρνει κάτι η μαμά μου και δεν 
το ήξερα» 

Φανή - - 

Φλώρα  
 
 
  

«Νιώθω την αγάπη, πολύ καιρό, δίνω 
φιλάκια στη μαμά και στη γιαγιά» 

 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΣΩΜΑΤΙΚΗ 
ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΝΟΗΤΙΚΗ 
ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 
ΕΜΠΛΟΚΗ 

Βασίλης Κατά την 
παρακολούθηση 
του βίντεο 
παρατηρήθηκε 
έντονη σωματική 
εμπλοκή 

«Ο Πάρης κάνει 
έκπληξη» 

«Ο Εντουάρντο 
έκανε την πιο 
ωραία 
έκφραση!» 

Γελούσε κατά την 
προβολή του 
βίντεο και 
χειροκρότησε στο 
τέλος από 
ενθουσιασμό! 

Γιώργος Κολ. Κατά την 
παρακολούθηση 
του βίντεο 
παρατηρήθηκε 
έντονη σωματική 
εμπλοκή 

  Γελούσε κατά την 
προβολή του 
βίντεο και 
χειροκρότησε στο 
τέλος από 
ενθουσιασμό! 
«Μου άρεσε πολύ 
το δικό μου 
συναίσθημα» 

Γιώργος Κν. Κατά την 
παρακολούθηση 
του βίντεο 
παρατηρήθηκε 
έντονη σωματική 
εμπλοκή 

«Εγώ στο σπίτι 
μου μπορώ να 
κάνω αυτό το 
συναίσθημα» 

«Μου άρεσες 
Φλώρα, είσαι 
πολύ αστεία!» 

Γελούσε κατά την 
προβολή του 
βίντεο και 
χειροκρότησε στο 
τέλος από 
ενθουσιασμό! 
«Ωραίο το βίντεο!» 

Γιώργος Ξ. Κατά την 
παρακολούθηση 
του βίντεο 
παρατηρήθηκε 
έντονη σωματική 
εμπλοκή 

 «Νόστιμο 
κάνεις;»(ρωτάει 
τη Φλώρα τι 
δείχνει) 

Γελούσε κατά την 
προβολή του 
βίντεο και 
χειροκρότησε στο 
τέλος από 
ενθουσιασμό! 
«Μου άρεσε πιο 
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πολύ ο Γιώργος 
Κουν» 

Δημήτρης Α. Κατά την 
παρακολούθηση 
του βίντεο 
παρατηρήθηκε 
έντονη σωματική 
εμπλοκή 

 «Τη Μαριάννα 
δείτε!» 

Γελούσε κατά την 
προβολή του 
βίντεο και 
χειροκρότησε στο 
τέλος από 
ενθουσιασμό! 
«Μου άρεσε πιο 
πολύ του Πάρη» 

Δημήτρης Κ.   «Τον Εντουάρντο 
κοίτα!» 

Γελούσε κατά την 
προβολή του 
βίντεο και 
χειροκρότησε στο 
τέλος από 
ενθουσιασμό! 
«Τρόμαξα!» 

Δάφνη  «Τη χαρά την 
κάναμε και οι 
τρεις» 

«Τέλεια η 
Μαριάννα!» 

Γελούσε κατά την 
προβολή του 
βίντεο και 
χειροκρότησε στο 
τέλος από 
ενθουσιασμό! 

Κωνσταντίνος   «Η Φλώρα έκανε 
το πιο τέλειο!» 

Γελούσε κατά την 
προβολή του 
βίντεο και 
χειροκρότησε στο 
τέλος από 
ενθουσιασμό! 
«Τέλειο μου 
φάνηκε» 

Λυδία  «Η Μαριάννα 
έκανε χαρά» 

«Φιλάμε αυτόν 
που 
αγαπάμε»(για 
Φλώρα) 

Γελούσε κατά την 
προβολή του 
βίντεο και 
χειροκρότησε στο 
τέλος από 
ενθουσιασμό! 

Μαρία  «Κάνουμε έτσι 
όταν πεινάμε» 

«Δεν κατάλαβα 
ποιο συναίσθημα 
έκανε ο Γιώργος 
Κουν.» 

Γελούσε κατά την 
προβολή του 
βίντεο και 
χειροκρότησε στο 
τέλος από 
ενθουσιασμό! 
«Μου άρεσε η 
χαρά» 

Μαριάννα Κατά την 
παρακολούθηση 
του βίντεο 
παρατηρήθηκε 
έντονη σωματική 
εμπλοκή 

«Ο Κωνσταντίνος 
έκανε το 
θυμωμένο» 

«Εγώ πιο πολύ 
νιώθω λυπημένη 
σε αυτό που είπε 
ο Βασίλης»(όταν 
δεν παίζει 
κάποιος μαζί 
μας) 

Γελούσε κατά την 
προβολή του 
βίντεο και 
χειροκρότησε στο 
τέλος από 
ενθουσιασμό! 



257 
 

Πάρης Κατά την 
παρακολούθηση 
του βίντεο 
παρατηρήθηκε 
έντονη σωματική 
εμπλοκή 

«Ο Γιώργος Κουν. 
έκανε την 
απέχθεια. Ξέρω 
πάρα πολλά για 
αυτά τα 
συναισθήματα» 

«Εδώ τι έκανε η 
Δάφνη δεν 
καταλαβαίνω;» 

Γελούσε κατά την 
προβολή του 
βίντεο και 
χειροκρότησε στο 
τέλος από 
ενθουσιασμό! 

Φανή - - - - 

Φλώρα  «Φιλάμε αυτόν 
που αγαπάμε» 

«Δεν κατάλαβα 
ποιο έκανε ο 
Γιώργος Κουν.» 

Γελούσε κατά την 
προβολή του 
βίντεο και 
χειροκρότησε στο 
τέλος από 
ενθουσιασμό! 

 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 3Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΚΙΝΗΤΙΚΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΛΕΚΤΙΚΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΗΧΗΤΙΚΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΟΠΤΙΚΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Βασίλης Δημιουργία 
εκφράσεων με το 
πρόσωπο  

Σχολιασμός του 
βίντεο στην 
ολομέλεια 

Παραγωγή ήχων 
κατά τη 
δημιουργία 
εκφράσεων. 
Ακρόαση των 
ήχων. 

Ενεργή 
παρακολούθηση 
του βίντεο που 
δημιουργήθηκε. 

Γιώργος Κολ. Δημιουργία 
εκφράσεων με το 
πρόσωπο  

Σχολιασμός του 
βίντεο στην 
ολομέλεια 

Παραγωγή ήχων 
κατά τη 
δημιουργία 
εκφράσεων. 
Ακρόαση των 
ήχων. 

Παρακολούθηση 
του βίντεο που 
δημιουργήθηκε. 

Γιώργος Κν. Δημιουργία 
εκφράσεων με το 
πρόσωπο  

Σχολιασμός του 
βίντεο στην 
ολομέλεια 

Παραγωγή ήχων 
κατά τη 
δημιουργία 
εκφράσεων. 
Ακρόαση των 
ήχων. 

Παρακολούθηση 
του βίντεο που 
δημιουργήθηκε. 

Γιώργος Ξ. Δημιουργία 
εκφράσεων με το 
πρόσωπο  

Σχολιασμός του 
βίντεο στην 
ολομέλεια 

Παραγωγή ήχων 
κατά τη 
δημιουργία 
εκφράσεων. 
Ακρόαση των 
ήχων. 

Παρακολούθηση 
του βίντεο που 
δημιουργήθηκε. 

Δημήτρης Α. Δημιουργία 
εκφράσεων με το 
πρόσωπο  

Σχολιασμός του 
βίντεο στην 
ολομέλεια 

Παραγωγή ήχων 
κατά τη 
δημιουργία 
εκφράσεων. 
Ακρόαση των 
ήχων. 

Παρακολούθηση 
του βίντεο που 
δημιουργήθηκε. 
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Δημήτρης Κ. Δημιουργία 
εκφράσεων με το 
πρόσωπο  

Σχολιασμός του 
βίντεο στην 
ολομέλεια 

Παραγωγή ήχων 
κατά τη 
δημιουργία 
εκφράσεων. 
Ακρόαση των 
ήχων. 

Παρακολούθηση 
του βίντεο που 
δημιουργήθηκε. 

Δάφνη Δημιουργία 
εκφράσεων με το 
πρόσωπο και 
κινήσεις με το 
σώμα 

Σχολιασμός του 
βίντεο στην 
ολομέλεια 

Παραγωγή ήχων 
κατά τη 
δημιουργία 
εκφράσεων. 
Ακρόαση των 
ήχων. 

Παρακολούθηση 
του βίντεο που 
δημιουργήθηκε. 

Κωνσταντίνος Δημιουργία 
εκφράσεων με το 
πρόσωπο και 
κινήσεις με το 
σώμα 

Σχολιασμός του 
βίντεο στην 
ολομέλεια 

Παραγωγή ήχων 
κατά τη 
δημιουργία 
εκφράσεων. 
Ακρόαση των 
ήχων. 

Ενεργή 
παρακολούθηση 
του βίντεο που 
δημιουργήθηκε. 

Λυδία Δημιουργία 
εκφράσεων με το 
πρόσωπο  

Σχολιασμός του 
βίντεο στην 
ολομέλεια 

Παραγωγή ήχων 
κατά τη 
δημιουργία 
εκφράσεων. 
Ακρόαση των 
ήχων. 

Παρακολούθηση 
του βίντεο που 
δημιουργήθηκε. 

Μαρία Δημιουργία 
εκφράσεων με το 
πρόσωπο και 
κινήσεις με το 
σώμα 

Σχολιασμός του 
βίντεο στην 
ολομέλεια 

Παραγωγή ήχων 
κατά τη 
δημιουργία 
εκφράσεων. 
Ακρόαση των 
ήχων. 

Παρακολούθηση 
του βίντεο που 
δημιουργήθηκε. 

Μαριάννα Δημιουργία 
εκφράσεων με το 
πρόσωπο  

Σχολιασμός του 
βίντεο στην 
ολομέλεια 

Παραγωγή ήχων 
κατά τη 
δημιουργία 
εκφράσεων. 
Ακρόαση των 
ήχων. 

Ενεργή 
παρακολούθηση 
του βίντεο που 
δημιουργήθηκε. 

Πάρης Δημιουργία 
εκφράσεων με το 
πρόσωπο  

Σχολιασμός του 
βίντεο στην 
ολομέλεια 

Παραγωγή ήχων 
κατά τη 
δημιουργία 
εκφράσεων. 
Ακρόαση των 
ήχων. 

Ενεργή 
παρακολούθηση 
του βίντεο που 
δημιουργήθηκε. 

Φανή -  - - - 

Φλώρα Δημιουργία 
εκφράσεων με το 
πρόσωπο  

Σχολιασμός του 
βίντεο στην 
ολομέλεια 

Παραγωγή ήχων 
κατά τη 
δημιουργία 
εκφράσεων. 
Ακρόαση των 
ήχων. 

Παρακολούθηση 
του βίντεο που 
δημιουργήθηκε. 
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Δραστηριότητα 23 23/02/2022 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 1Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΚΑΤΑΔΗΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΜΠΑΡΑΔΗΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Βασίλης  «Αυτό είναι ένας σωλήνας». Στο 

τελευταίο μέρος, κρατούσε με το 

τύμπανο ρυθμό, σαν της παρέλασης. 

Γιώργος Κολ. Κάνει ήχους όπως το πουλί στο μέρος 

που έχει το πουλί 

 

Γιώργος Κν.  «Θέλω το κουδούνι να κάνω την 

αγελάδα», «Να δείξω και το τυρί που 

βρωμάει;» «Έκανα με τα κουδουνάκια 

αυτό το σημείο του πίνακα» 

Γιώργος Ξ. Κάνει ήχους όπως η αγελάδα στο 

μέρος του πίνακα που έχει την 

αγελάδα 

Κάνει ήχους για τον αρλεκίνο που 

κλαίει 

Δημήτρης Α.  «Θέλω το τύμπανο, να παίξω αυτό που 

μοιάζει με τύμπανο» (τον κύκλο) 

«Αυτό είναι φωτιά, έκανα φφφφφ» 

Δημήτρης Κ.  «Αυτό μοιάζει με μαράκα, θέλω να 

κάνω αυτό» 

Δάφνη  «φφφφφ ακούγεται ο αέρας» Κάνει 

τον αέρα που φυσάει έξω από το 

παράθυρο. Χτυπούσε τα πόδια της 

όπως φανταζόταν ότι κάνει ο 

Αρλεκίνος 

Κωνσταντίνος  «Την υδρόγειο σφαίρα θα την κάνω με 

αυτό» (ταμπουρίνο) 

«Ναι ήτανε η μουσική ενός 

σουρεαλιστικού πίνακα» 

Λυδία  «Τον κύκλο αυτόν τον έκανα με το 

ντέφι». Χτυπούσε τα πόδια της όπως 

φανταζόταν ότι κάνει ο Αρλεκίνος 
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Μαρία  Το τύμπανο το χτυπάει για τον κύκλο 

Μαριάννα  Χτυπάει τα πόδια της στο πάτωμα, στο 

μέρος του πίνακα που φαίνονται τα 

πόδια του Αρλεκίνου. 

Πάρης Έκανε ήχους αγελάδας, γάτας, όπως οι 

εικόνες στον πίνακα. 

«Ο σουρεαλισμός είναι όταν κάποιος 

ζωγραφίζει με τη φαντασία του» 

Κάνει ήχους ντριν ντριν ντριν όπως 

ακούγεται η κιθάρα και δείχνει με τα 

χέρια του. 

Φανή - - 

Φλώρα  Κάνει ήχους ντριν ντριν ντριν όπως 

ακούγεται η κιθάρα. 

 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΣΩΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΝΟΗΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΛΟΚΗ 

Βασίλης Παίξιμο 

οργάνων(εκτός 

ηχογράφησης) 

«Βρήκα τον 

αρλεκίνο, έχει 

ρόμβους στην 

μπλούζα του» 

Συζήτηση για 

μοίρασμα των 

μουσικών 

οργάνων. 

 

Γιώργος Κολ.  Τσιου τσιου 

(πουλί) 

  

Γιώργος Κν. Παίξιμο 

οργάνων(εκτός 

ηχογράφησης) 

«Αυτό μοιάζει με 

τύμπανο» 

Συζήτηση για 

μοίρασμα των 

μουσικών 

οργάνων. 

«Τέλεια μου φάνηκε 

κι εμένα» 

Γιώργος Ξ. Παίξιμο 

οργάνων(εκτός 

ηχογράφησης) 

«Το κουνούπι 

κάνει ζζζζζζ» 
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Δημήτρης Α. Παίξιμο 

οργάνων(εκτός 

ηχογράφησης) 

«Εδώ είναι ένα 

παράθυρο» 

Συζήτηση για 

μοίρασμα των 

μουσικών 

οργάνων. 

«Η ηχογράφηση μου 

φάνηκε τέλεια!» 

Δημήτρης Κ.  Μουουου 

(αγελάδα) 

 «Εγώ όταν γίνω 

μπαμπάς θα πάρω 

την κιθάρα μου και 

θα τραγουδάω ντριν 

ντριν» 

Δάφνη  «Βρήκα ένα 

μάτι» 

 «Ωραίοι μου 

φάνηκαν οι ήχοι» 

Κωνσταντίνος Παίξιμο 

οργάνων(εκτός 

ηχογράφησης) 

«Έχει μια 

αγελάδα εδώ» 

 «Ναι ήτανε η 

μουσική ενός 

σουρεαλιστικού 

πίνακα» 

Λυδία  «Βρήκα ένα 

ψαράκι» 

 «Μου άρεσε το 

ντέφι» 

Μαρία Παίξιμο 

οργάνων(εκτός 

ηχογράφησης) 

«Εδώ έχει νότες» Συζήτηση για 

μοίρασμα των 

μουσικών 

οργάνων. 

 

Μαριάννα  Νιαου νιαου για 

τη γάτα 

  

Πάρης Παίξιμο 

οργάνων(εκτός 

ηχογράφησης) 

«Η ηχογράφηση 

είχε και 

πραγματικά 

στοιχεία» (έκανα 

πώς ακούγεται η 

κιθάρα). «Τα 

ψαράκια 

βρίσκονται στο 

βυθό» 

Συζήτηση για 

μοίρασμα των 

μουσικών 

οργάνων. 

«Κλαίει σαν το 

λυπημένο αρλεκίνο» 

Φανή - - - - 
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Φλώρα Παίξιμο 

οργάνων(εκτός 

ηχογράφησης) 

«Βρήκα μια 

κιθάρα στον 

πίνακα» 

Συζήτηση για 

μοίρασμα των 

μουσικών 

οργάνων. 

 

 

ΚΛΕΙΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 3Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

 ΚΙΝΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΛΕΚΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΗΧΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΟΠΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Βασίλης Παραγωγή ήχων 

με το σώμα και 

τα μουσικά 

όργανα. 

Συζήτηση και 

σχολιασμός στην 

ολομέλεια. 

Παραγωγή ήχων 

με το στόμα και 

τα μουσικά 

όργανα. 

Ενεργή 

παρακολούθηση και 

επεξεργασία του 

πίνακα. 

Γιώργος Κολ. Παραγωγή ήχων 

με το σώμα και 

τα μουσικά 

όργανα. 

Συζήτηση και 

σχολιασμός στην 

ολομέλεια. 

Παραγωγή ήχων 

με το στόμα και 

τα μουσικά 

όργανα. 

Ενεργή 

παρακολούθηση και 

επεξεργασία του 

πίνακα. 

Γιώργος Κν. Παραγωγή ήχων 

με το σώμα και 

τα μουσικά 

όργανα. 

Συζήτηση και 

σχολιασμός στην 

ολομέλεια. 

Παραγωγή ήχων 

με το στόμα και 

τα μουσικά 

όργανα. 

Ενεργή 

παρακολούθηση και 

επεξεργασία του 

πίνακα. 

Γιώργος Ξ. Παραγωγή ήχων 

με το σώμα και 

τα μουσικά 

όργανα. 

Συζήτηση και 

σχολιασμός στην 

ολομέλεια. 

Παραγωγή ήχων 

με το στόμα και 

τα μουσικά 

όργανα. 

Ενεργή 

παρακολούθηση και 

επεξεργασία του 

πίνακα. 

Δημήτρης Α. Παραγωγή ήχων 

με το σώμα και 

τα μουσικά 

όργανα. 

Συζήτηση και 

σχολιασμός στην 

ολομέλεια. 

Παραγωγή ήχων 

με το στόμα και 

τα μουσικά 

όργανα. 

Ενεργή 

παρακολούθηση και 

επεξεργασία του 

πίνακα. 

Δημήτρης Κ. Παραγωγή ήχων 

με το σώμα και 

τα μουσικά 

όργανα. 

Συζήτηση και 

σχολιασμός στην 

ολομέλεια. 

Παραγωγή ήχων 

με το στόμα και 

τα μουσικά 

όργανα. 

Ενεργή 

παρακολούθηση και 

επεξεργασία του 

πίνακα. 

Δάφνη Παραγωγή ήχων 

με το σώμα και 

τα μουσικά 

όργανα. 

Συζήτηση και 

σχολιασμός στην 

ολομέλεια. 

Παραγωγή ήχων 

με το στόμα και 

τα μουσικά 

όργανα. 

Ενεργή 

παρακολούθηση και 

επεξεργασία του 

πίνακα. 
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Κωνσταντίνος Παραγωγή ήχων 

με το σώμα και 

τα μουσικά 

όργανα. 

Συζήτηση και 

σχολιασμός στην 

ολομέλεια. 

Παραγωγή ήχων 

με το στόμα και 

τα μουσικά 

όργανα. 

Ενεργή 

παρακολούθηση και 

επεξεργασία του 

πίνακα. 

Λυδία Παραγωγή ήχων 

με το σώμα και 

τα μουσικά 

όργανα. 

Συζήτηση και 

σχολιασμός στην 

ολομέλεια. 

Παραγωγή ήχων 

με το στόμα και 

τα μουσικά 

όργανα. 

Ενεργή 

παρακολούθηση και 

επεξεργασία του 

πίνακα. 

Μαρία Παραγωγή ήχων 

με το σώμα και 

τα μουσικά 

όργανα. 

Συζήτηση και 

σχολιασμός στην 

ολομέλεια. 

Παραγωγή ήχων 

με το στόμα και 

τα μουσικά 

όργανα. 

Ενεργή 

παρακολούθηση και 

επεξεργασία του 

πίνακα. 

Μαριάννα Παραγωγή ήχων 

με το σώμα και 

τα μουσικά 

όργανα. 

Συζήτηση και 

σχολιασμός στην 

ολομέλεια. 

Παραγωγή ήχων 

με το στόμα και 

τα μουσικά 

όργανα. 

Ενεργή 

παρακολούθηση και 

επεξεργασία του 

πίνακα. 

Πάρης Παραγωγή ήχων 

με το σώμα και 

τα μουσικά 

όργανα. 

Συζήτηση και 

σχολιασμός στην 

ολομέλεια. 

Παραγωγή ήχων 

με το στόμα και 

τα μουσικά 

όργανα. 

Ενεργή 

παρακολούθηση και 

επεξεργασία του 

πίνακα. 

Φανή - - - - 

Φλώρα Παραγωγή ήχων 

με το σώμα και 

τα μουσικά 

όργανα. 

Συζήτηση και 

σχολιασμός στην 

ολομέλεια. 

Παραγωγή ήχων 

με το στόμα και 

τα μουσικά 

όργανα. 

Ενεργή 

παρακολούθηση και 

επεξεργασία του 

πίνακα. 

 

 

 

 

 


