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 Με την ευχή να πάψουμε κάποια στιγμή  

να αντιμετωπίζουμε τα παιδιά  

«σαν παραλλαγές του ίδιου ατόμου». 

(Howard Gardner) 
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Η Δέσποινα Χαμάλη, γνωρίζοντας τις συνέπειες της λογοκλοπής, δηλώνω υπεύθυνα ότι η 

παρούσα εργασία με τίτλο «Το Ελληνικό Παραδοσιακό Τραγούδι στην Προσχολική Ηλικία με 

μια Άλλη Ματιά: Μια εκπαιδευτική παρέμβαση στο νηπιαγωγείο βασισμένη στη Θεωρία των 

Πολλαπλών Τύπων Νοημοσύνης (Gardner)» αποτελεί προϊόν αυστηρά προσωπικής εργασίας και 

όλες οι πηγές που έχω χρησιμοποιήσει έχουν δηλωθεί κατάλληλα στις βιβλιογραφικές 

παραπομπές και αναφορές. Τα σημεία όπου έχω χρησιμοποιήσει ιδέες, κείμενο ή/και πηγές άλλων 

συγγραφέων, αναφέρονται ευδιάκριτα στο κείμενο με την κατάλληλη παραπομπή και η σχετική 

αναφορά περιλαμβάνεται στο τμήμα των βιβλιογραφικών αναφορών με πλήρη περιγραφή.  

 

H ΔΗΛΟΥΣΑ  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται έναν τρόπο επικοινωνίας των παιδιών προσχολικής 

ηλικίας με το ελληνικό παραδοσιακό τραγούδι, μέσα από μια σύγχρονη οπτική αξιοποιώντας την 

Θεωρία του Gardner. Προηγείται η θεωρητική πλαισίωση και έπεται η ερευνητική πράξη που 

προκύπτει με αφορμή τη σχετική εκπαιδευτική πρόταση. Διεξήχθη ποιοτική έρευνα με τη χρήση 

εργαλείων από διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Ως μέσα συλλογής δεδομένων 

επιλέχθηκαν η συνέντευξη με την εκπαιδευτικό, οι προσωπικές σημειώσεις της ίδιας, καθώς και 

έργα των παιδιών. Η εκπαιδευτική παρέμβαση έλαβε χώρα σε τάξη νηπιαγωγείου των βορείων 

προαστίων της Αττικής με παιδιά ηλικίας 5-6 ετών από την εκπαιδευτικό του τμήματος, έπειτα 

από σκόπιμη επιλογή του δείγματος. Είχε διάρκεια 30- 40 λεπτά σε διάστημα 5 ημερών την 

τελευταία εβδομάδα λειτουργίας του σχολείου. Από την εφαρμογή της διδακτικής πρότασης 

καταδεικνύεται η θετική επίδραση που ασκεί στην επαφή των νηπίων με το παραδοσιακό 

τραγούδι, αφενός, η πρώιμη παρέμβαση και, αφετέρου, η ύπαρξη δραστηριοτήτων που 

εμφορούνται από τις αρχές της Θεωρίας του Gardner και, κατ’ επέκταση, ενεργοποιούν τους 

Πολλαπλούς Τύπους Νοημοσύνης (ΠΤΝ) των μαθητών. 

 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Ελληνικό παραδοσιακό τραγούδι, Θεωρία Gardner, Πολλαπλοί Τύποι 

Νοημοσύνης, προσχολική ηλικία, προσχολική εκπαίδευση, εκπαιδευτική παρέμβαση 
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THE GREEK TRADITIONAL SONG AT THE PRESCHOOL AGE: ANOTHER 

PERSPECTIVE 

An educational intervention in kindergarten based on the Theory of Multiple Intelligences 

(Gardner) 

 

ABSTRACT 

The current study deals with a way of communicating preschoolers with the Greek traditional song, 

through a modern perspective, utilizing Gardner's Theory. The theoretical framework is initially 

presented, followed by the research that constitutes the basis of the corresponding educational 

proposal. Qualitative research was conducted using tools from different methodological 

approaches. The data collection means opted for were interview with the teacher, her personal 

notes as well as the students’ works. The educational intervention was applied by the teacher in a 

kindergarten class in the northern suburbs of Attica with children aged 5-6 years, after deliberate 

selection of the sample. It lasted 30-40 minutes over a 5-day period in the last week of the school's 

operation. The application of the teaching proposal demonstrates the positive effect of early 

intervention and of activities imbued with the principles of Gardner's Theory which, by extension, 

activate the Multiple Intelligences (MI) of the students on the contact of preschoolers with the 

traditional song. 

 

KEYWORDS: Greek traditional song, Gardner’s Theory, Multiple Intelligences, early childhood 

education, early childhood, educational intervention 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ούσα μαθήτρια και νηπιαγωγός, η αίσθηση που αποκόμιζα από την παραμονή μου στο 

πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης σχετικά με τη μουσική αγωγή, ήταν στην καλύτερη περίπτωση 

μια επιφανειακή ενασχόληση με το παραδοσιακό τραγούδι τις ελάχιστες φορές που χρειαζόταν 

από ανάγκη, όχι από επιθυμία να ανακαλυφθεί αυτός ο πλούτος. Πράγματι, η εισαγωγή και 

εντρύφηση των παιδιών στη μουσική παράδοση εντός του σχολικού περιβάλλοντος 

πραγματοποιείται στην καλύτερη περίπτωση με ρηχότητα από συστάσεως του νεοελληνικού 

κράτους (Σταύρου, 2004) ή, κατά κύριο λόγο, προς χρήση της σε σχολικές εκδηλώσεις 

(Κωνσταντακοπούλου, 2013). Αξίζει να παραθέσουμε τις σκέψεις της Τερζοπούλου (2007) όπου 

εύγλωττα παρουσιάζεται ο αποσπασματικός και αποπλαισιωμένος τρόπος με τον οποίο 

προσεγγίζεται το δημοτικό τραγούδι στην ελληνική εκπαίδευση:  

«Σήμερα οι διαδικασίες κι οι δοκιμασίες, οι σχέσεις και τα νοήματα αυτά έχουν 

χαθεί. Ο πολυσήμαντος κόσμος των τραγουδιών μετατράπηκε σε απλά 

αποσπασματικά μουσικά ακούσματα, με συχνά ακατανόητο περιεχόμενο και 

ανερμήνευτες αναφορές. […] Κυρίως όμως ξεκομμένα από το πολιτισμικό τους 

πλαίσιο, μια που ο λαϊκός πολιτισμός –ούτε καν ως λαογραφία– δεν θεωρήθηκε 

ποτέ άξιος να διδαχθεί –στο βαθμό που μπορεί να διδαχθεί– στα σχολεία» (σ. 11-

12). 

Ξεκινώντας κανείς τη μελέτη του παρόντος εγχειρήματος, ίσως αναρωτηθεί για ποιον λόγο 

χρειάζεται η συστηματική επαφή των παιδιών με το παραδοσιακό τραγούδι από την προσχολική 

κιόλας ηλικία. Η Δόμνα Σαμίου1, μια από τους πρωτεργάτες της καταγραφής των παραδοσιακών 

τραγουδιών σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της ελληνικής επικράτειας, ήδη από το 1981 σε 

συνέντευξή της θεωρεί επιτακτική την ανάγκη τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με τον πλούτο της 

 
1 Για αναλυτικές πληροφορίες για το βιογραφικό και το πλούσιο έργο της, βλ. επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου 

«Δόμνα Σαμίου» (https://www.domnasamiou.gr/?i=portal.el.home).  
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ελληνικής παραδοσιακής μουσικής από το νηπιαγωγείο (Κακίσης, 1981). Προηγουμένως, ο 

Kodaly (1967) εκφράζει την ανάγκη της εισαγωγής των παραδοσιακών τραγουδιών στα 

νηπιαγωγεία προκειμένου να μη χαθούν. Με άλλα λόγια, διείδε την αναγκαιότητα της ένταξης της 

παραδοσιακής μουσικής στην προσχολική εκπαίδευση δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στα πρώτα 

χρόνια της εκπαίδευσης των παιδιών. 

Κι αν ο Kodaly μιλούσε εν προκειμένω για την ουγγρική πραγματικότητα, εντούτοις 

μπορούμε να εντοπίσουμε κοινά σημεία με την ελληνική, καθώς με το ρεύμα της αστυφιλίας τη 

δεκαετία του ‘60 και τη στροφή των ανθρώπων σε έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, καθετί που 

συνδεόταν με την παράδοση έτεινε προς τη λήθη. Εν τέλει, η θεώρηση του Ούγγρου 

μουσικοπαιδαγωγού για την παραδοσιακή μουσική (Houlahan & Tacka, 2015) ως «μουσική 

μητρική γλώσσα» κάθε λαού αποτυπώνει με τον πλέον ανάγλυφο τρόπο την βαρύτητα που φέρει 

ο κάθε μουσικός πολιτισμός και τη σημασία που έχει η εντρύφηση των παιδιών σε αυτόν (σ. 54). 

Η επαφή των παιδιών από πολύ μικρή ηλικία με την μουσική, όπως αντίστοιχα συμβαίνει 

με την μητρική τους γλώσσα, αποτελεί σημείο- κλειδί και για πολλούς άλλους ερευνητές (Fox, 

1991· Gordon, 1999, 2003· Suzuki, 1998). Κατά την άποψη του Suzuki (1998), η μητρική γλώσσα 

καλλιεργείται στο παιδί μέσω της ακρόασης και της προφορικής της απόδοσης σε καθημερινή 

βάση. Κατά τον ίδιο τρόπο, τα παιδιά οικοδομούν ουσιαστική σχέση με τη μουσική όταν την 

ακούν και όταν την εκτελούν (είτε μέσω παιξίματος κάποιου οργάνου είτε μέσω του 

τραγουδίσματος) πολύ συχνά. Ο Gordon ειδικότερα (1999, 2003) παραλληλίζει τη σημασία που 

έχει για τα παιδιά η ακρόαση της μουσικής του τόπου τους με την αξία της ακρόασης της μητρικής 

τους γλώσσας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η θέση της Fox (1991) ότι όπως υπάρχουν διαφορετικοί 

τρόποι με τους οποίους ένα μικρό παιδί έρχεται σε επαφή με τη μητρική του γλώσσα, κατ’ 

αντιστοιχία μπορεί να χτίσει τη μουσικότητά του ακολουθώντας ποικίλους δρόμους.  
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Σε αυτά έρχεται να προστεθεί και η θετική αντιμετώπιση των παιδιών σε μουσικά είδη που 

τους είναι σχετικά άγνωστα, όταν εκείνα βρίσκονται σε μικρή ηλικία και έρχονται σε συχνή επαφή 

με τα συγκεκριμένα ερεθίσματα (Παπαπαναγιώτου, 2006· Peery & Peery, 1986). 

Συμπερασματικά, η δεκτικότητα των μικρών παιδιών σε ανοίκεια ακούσματα, η 

εντρύφησή τους στον μουσικό τους πολιτισμό, κατ’ αντιστοιχία με την εκμάθηση της μητρικής 

τους γλώσσας και την ίδια στιγμή η αποσπασματικότητα με την οποία προσεγγίζεται το 

παραδοσιακό τραγούδι στη σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα, ιδιαίτερα στην προσχολική 

εκπαίδευση, καθιστούν αναγκαία την υλοποίηση της παρούσας έρευνας.  

Τέλος, θα ήταν αναγκαίο να σημειωθεί ότι καταθέτουμε ειδικότερα τον όρο «παραδοσιακό 

τραγούδι» και όχι γενικότερα την «παραδοσιακή μουσική», καθώς η ευρύτερη κατηγορία 

περιλαμβάνει επίσης τη χρήση των παραδοσιακών μουσικών οργάνων. Γι’ αυτά δε γίνεται 

συστηματική αναφορά, για λόγους περιορισμού και εξειδίκευσης του μελετώμενου θέματος.  

Για την ουσιαστικότερη κατανόηση της εργασίας, παραθέτουμε συνοπτικά τον τρόπο 

διάρθρωσής της. Αρχικά, έχουμε το θεωρητικό πλαίσιο, στο οποίο εντάσσεται η βιβλιογραφική 

ανασκόπηση και η αποσαφήνιση των εννοιολογικών όρων που θα μας απασχολήσουν μετέπειτα.  

Ακολουθεί το κεφάλαιο της μεθοδολογίας όπου πρωταρχικά κατατίθενται τα ερευνητικά 

ερωτήματα και στη συνέχεια περιγράφεται η πορεία της ερευνητικής διαδικασίας. Πρόσθετα, 

γίνεται αναφορά στα μέσα συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν και έπεται ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού και η σκιαγράφηση του προφίλ του. Η επόμενη ενότητα περιγράφει τον σχεδιασμό 

που διεξήχθη με γνώμονα την δημιουργία και υλοποίηση της διδακτικής πρότασης. Το κεφάλαιο 

της μεθοδολογίας ολοκληρώνεται με την ανάλυση των συλλεγέντων δεδομένων. Στη συνέχεια,  

κατατίθενται τα αποτελέσματα που προέκυψαν και γίνεται μια συζήτηση επ’ αυτών με τη βοήθεια 
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της υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Ο κύριος κορμός της εργασίας ολοκληρώνεται με την παράθεση 

των συμπερασμάτων και των προτάσεων που προκύπτουν με το πέρας της μελέτης.  
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2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

2.1. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

Στην παρούσα ενότητα γίνεται μια απόπειρα να καταγράψουμε τα υπάρχοντα 

βιβλιογραφικά ευρήματα καταλήγοντας έτσι στις διαπιστώσεις που προκύπτουν από αυτά.  

Αρχικά, θα αναφερθούμε σε έρευνες που προσέγγισαν τη μουσική πράξη υπό το πρίσμα 

της Θεωρίας των ΠΤΝ. Μια πρόταση υλοποιήθηκε από τους Economidou Stavrou, Chrysostomou 

και Socratous (2011) στα πλαίσια κυπριακού νηπιαγωγείου, όπου και εφαρμόστηκε ένα πλάνο 

μουσικής εκπαίδευσης με άξονα τη Θεωρία των ΠΤΝ και την αρχή της ένταξης όλων των παιδιών 

στη μαθησιακή διαδικασία.  Η έρευνα της Σαρικάκη (2009) εντάσσεται στις λίγες συστηματικές 

απόπειρες προσέγγισης του παραδοσιακού τραγουδιού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση επί του 

πρακτέου. Η ίδια σχεδίασε και υλοποίησε μια διδακτική παρέμβαση με όχημα την Θεωρία του 

Gardner σε μαθητές Δημοτικού. Γι’ αυτή την εκπαιδευτική δράση ένα κυπριακό παραδοσιακό 

τραγούδι αποτέλεσε την αφετηρία. 

Αξιομνημόνευτη είναι και η μελέτη της Feucht (1998) για τη διεξαγωγή της μουσικής 

εκπαίδευσης μέσω σύμπραξης της μουσικοπαιδαγωγικής μεθόδου Kodaly και της θεωρίας 

Gardner στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση [elementary school]. Εκείνη, συνηγορεί στη θέση ότι ο 

εκπαιδευτικός σχεδιασμός, εκτός από τη μουσική, δύναται να είναι συστηματικός και στην 

προσέγγισή του σε καθέναν από τους ΤΝ που παρουσιάζουν οι μαθητές. Ταυτοχρόνως, ο 

παραπάνω συνδυασμός οδηγεί στην ενδυνάμωση των γνωστικών και καλλιτεχνικών ικανοτήτων 

των παιδιών. Η τελευταία διαπίστωση, ότι δηλαδή ένα αναλυτικό πρόγραμμα που βασίζεται στη 

θεωρία των ΠΤΝ παρουσιάζει θετικό αντίκτυπο στην γνωστική ανάπτυξη των παιδιών 

επαληθεύεται, επίσης, από τους Campell και Campell (1999), Delgoshaei και Delavari (2012) και 

Gurkan, Dincer και Cabuk (2019). Εδώ εντάσσουμε και το σημαντικό εύρημα των Crim, Kennedy 
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και Thornton (2013) που καταλήγουν, εκτός των άλλων, πως σύμφωνα με τα άτομα, οι αισθητικές 

αναπαραστάσεις τους, αποτελούν καθρέφτη αντανάκλασης των πιο καλλιεργημένων τύπων 

νοημοσύνης τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αποδεικνύεται η σημασία της χρήσης εργαλείων που 

προέρχονται από των χώρο των τεχνών για την ανάδειξη των ΠΤΝ κάθε ατόμου.  

Πληθώρα μελετών έχει διεξαχθεί και στον ελλαδικό χώρο, σχετικά με την εφαρμογή της 

Θεωρίας του Gardner σε διάφορα γνωστικά πεδία, όπως της χημείας (Φλουρής & Μαυρόπουλος, 

2012), της Αρχαίας Ελληνικής (Γκορτσά, 2020) και της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Δημοτικό 

(Κορδαλή, 2017), καθώς και στο Γυμνάσιο (Βαρδακώστα, 2017), οι οποίες έχουν ως κοινή τους 

συνισταμένη την βαθύτερη κατανόηση του εκάστοτε γνωστικού αντικειμένου, όταν αυτό 

προσεγγίζεται με την αξιοποίηση της αναφερόμενης Θεωρίας. 

Πάντως, οι μελέτες συνηγορούν ότι στο σχολικό πρόγραμμα γενικά δεν υφίσταται κάποια 

περαιτέρω διασύνδεση και επικοινωνία μεταξύ μαθημάτων και Τύπων Νοημοσύνης. 

Συγκεκριμένα, η Παπανελοπούλου (2002) διαπίστωσε ότι υφίσταται εσωτερική ανακύκλωση 

μεταξύ μαθήματος ΑΠ και αντίστοιχου τύπου νοημοσύνης. Δηλαδή, για παράδειγμα στο μάθημα 

της Μουσικής καλλιεργείται ο μουσικός τύπος νοημοσύνης, στο μάθημα των Μαθηματικών ο 

λογικομαθηματικός τύπος κ. ο. κ., κάτι που επιβεβαιώνουν και οι Νταλλή και Φλουρής (2019) με 

έρευνά τους σε εγχειρίδια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στα παραπάνω, θα μπορούσαμε να 

εντοπίσουμε κάποιους συσχετισμούς με την έρευνα της Κωνσταντακοπούλου (2013) στα 

εγχειρίδια της Α’ και Β’ Δημοτικού, τα οποία μεταξύ άλλων φανερώνουν την παρουσία του 

τραγουδιού στο μάθημα της Γλώσσας μόνο ως λόγο, χωρίς να συνοδεύεται από το δίπτυχο 

«κίνηση- μουσική» που υποτίθεται ότι δίνουν στο κείμενο μια διαθεματική διάσταση. Αντίστοιχα, 

στο μάθημα της Μουσικής διαπιστώνεται ότι το τραγούδι χρησιμοποιείται ως εκπαιδευτικό 
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εργαλείο, στοιχείο που επιβεβαιώνει με έναν τρόπο την αξιοποίηση της μουσικής μόνο στα 

αναμενόμενα γνωστικά πεδία.  

Ακόμα, στο πεδίο των βιβλιογραφικών πηγών συναντάμε προτάσεις που αφορούν την 

αξιοποίηση της θεωρίας των ΠΤΝ για την εξοικείωση των παιδιών με μουσικές έννοιες κατά την 

εκπαιδευτική πράξη (Economidou Stavrou, 2015· Οικονομίδου- Σταύρου, 2005). Επιπλέον, 

μελετητές προτείνουν τρόπους με τους οποίους μπορεί να ιδωθεί η παραδοσιακή μουσική μέσα 

από την παραπάνω Θεωρία, δηλαδή σε συνδυασμό με διάφορα γνωστικά αντικείμενα όπως 

γεωγραφία, ιστορία και εικαστικές τέχνες (Αυθεντοπούλου & Παντοπούλου, 2016). Κατανοούμε 

από τα προαναφερθέντα ότι η Θεωρία του Gardner διαθέτει το προσόν των θεωρητικών 

προτάσεων, αλλά και της εφικτής εφαρμογής τους σε ποικίλα γνωστικά πεδία, όπως αυτό της 

μουσικής. 

Θα αναφερθούμε τώρα στις έρευνες που συνδέουν το (παραδοσιακό) τραγούδι και τα 

παιδιά με τη χρήση διαφορετικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων.  

Οι Denac και Znidarsic (2018), εκτός των άλλων ευρημάτων τους, διαπίστωσαν την 

μεγάλη επιθυμία των νηπίων να ακούν και να τραγουδούν παραδοσιακά τραγούδια, καθώς και να 

παίζουν παραδοσιακά όργανα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Έτσι προτείνουν την ένταξη 

περισσότερων θεματικών ενοτήτων που σχετίζονται με την παραδοσιακή μουσική στο πλαίσιο 

του νηπιαγωγείου από αυτό που συνηθίζεται. Παρ’ ότι μιλούν για την κροατική πραγματικότητα, 

οι απόψεις τους ίσως βρίσκουν σημεία εφαρμογής και στο ελληνικό εκπαιδευτικό γίγνεσθαι. 

Η Βασιλείου (2020) διεξήγαγε πιλοτική έρευνα, σχετικά την προσέγγιση του τραγουδιού 

ως μια πολυδιάστατη διαδικασία από παιδιά προσχολικής και πρώτης παιδικής ηλικίας θεωρητικά 

και βιωματικά αναδεικνύοντας την πιο ευχάριστη και ενεργητική εμπλοκή των παιδιών σε αυτή.

 Σχετικά με την παραδοσιακή μουσική, έρευνα της Διονυσίου (2002· Dionyssiou, 2000) σε 
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Μουσικά σχολεία, μεταξύ άλλων, κατέδειξε ότι η προφορική εκμάθηση, η οποία ουσιαστικά 

χρησιμοποιήθηκε από πολλές γενιές ως βασική μέθοδος εκμάθησης των παραδοσιακών 

τραγουδιών, αρχίζει να εκλείπει, παρ’ ότι φαίνεται ότι οι μαθητές κατά πλειοψηφία προτιμούν την 

προσέγγιση του μαθήματος κατ’ αυτό τον τρόπο, δηλαδή εξ’ ακοής. Εξ’ άλλου, ο Kodaly (1967) 

τονίζει τα εντυπωσιακά αποτελέσματα από την εκμάθηση των τραγουδιών μέσω της ακρόασης 

χωρίς να προηγηθεί παρουσίασή τους μέσω κάποιου είδους σημειογραφίας στα παιδιά. 

Θα ήταν παράλειψη να μην κάνουμε μνεία στο συντονισμένο ερευνητικό πρόγραμμα 

MusiChild που διεξήχθη με τη συμμετοχή ερευνητών και εκπαιδευτικών από τέσσερις χώρες της 

Μεσογείου (Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία, Ισπανία) σε παιδιά προσχολικής και πρώτης παιδικής 

ηλικίας. Παρουσιάζοντας μια τεκμηριωμένη μουσικοπαιδαγωγική θεωρητική πλαισίωση μέσω 

του προγράμματος προάχθηκε και στην πράξη η διαπολιτισμική προσέγγιση στη μουσική 

εκπαίδευση των παιδιών αξιοποιώντας τις μουσικές παραδόσεις της Μεσογείου (Anselmi, 

Dionyssiou, Larranaga, Etmektsoglou, Hughes & Pierridou Skoutella, 2017· Διονυσίου, 2019). 

Σημαντικά ευρήματα προσφέρει στο χώρο της εκπαιδευτικής έρευνας η Παπαθεράποντος- 

Κωνσταντίνου (2016, 2018, 2020), η οποία εφάρμοσε ένα πρόγραμμα διδασκαλίας της κυπριακής 

παραδοσιακής μουσικής σε τοπικό δημοτικό σχολείο στηριζόμενη στο μοντέλο της άτυπης 

μάθησης [informal learning]2. Με τη σειρά του, ο Ντινόπουλος (2007), μέσα από μια πειραματική 

έρευνα, ανέδειξε τη θετική αλλαγή που απέφερε στη στάση των παιδιών μέσης παιδικής ηλικίας 

απέναντι στην ελληνική παραδοσιακή μουσική η χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Τα 

συγκεκριμένα ευρήματα μπορούν να συνομιλήσουν με εκείνα της Perakaki (2013), όπου 

διαφάνηκε ότι μια θετική εμπειρία που προσφέρει μια σειρά μαθημάτων με άξονα την 

παραδοσιακή μουσική δίνει μεγάλες πιθανότητες οι έφηβοι να αλλάξουν την αρνητική τους στάση 

 
2 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την άτυπη μάθηση, βλ. Green (2008). 
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απέναντι στο συγκεκριμένο είδος μουσικής. Εδώ συνδέουμε και τη διαπίστωση της 

Παπαπαναγιώτου (2006), μέσα από έρευνές της, για την κρισιμότητα της προσχολικής ηλικίας ως 

προς τη μεγαλύτερη δεκτικότητα των μουσικών ακουσμάτων που έρχεται να  επικυρώσει τη 

σημασία της εντρύφησης στα διαφορετικά μουσικά είδη από νωρίς.  Είχε προηγηθεί έρευνα των 

Peery και Peery (1986) σε παιδιά τεσσάρων ετών, με την αξιοποίηση κομματιών της κλασικής 

μουσικής που ανέδειξε την καταλυτική επίδραση που έχει στις μουσικές τους προτιμήσεις η 

συστηματική τους έκθεση σε ένα μουσικό ερέθισμα. Συνεπώς, γίνεται ξεκάθαρο πως η ηλικία 

παρέμβασης και η μέθοδος προσέγγισης αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για την διαμόρφωση των 

μουσικών προτιμήσεων.  

Ολοκληρώνοντας την ανασκόπηση της προϋπάρχουσας βιβλιογραφίας, καταλήγουμε στην 

παρατήρηση ότι έχουν διεξαχθεί αξιόλογες μελέτες σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, οι οποίες, 

εκτός των άλλων, συμπεριλαμβάνουν διαπιστώσεις και προτάσεις για την περαιτέρω συνέχιση της 

ερευνητικής αναζήτησης. Βέβαια, διαφαίνεται ότι απουσιάζει μια εργασία η οποία γεφυρώνει 

θεωρητικά και πρακτικά την προσχολική ηλικία με το παραδοσιακό τραγούδι με όχημα τη Θεωρία 

του Gardner. Η σύζευξη των τριών πεδίων θεωρούμε ότι καταδεικνύει την ανάγκη υλοποίησης 

της παρούσας εργασίας δίνοντάς της πρωτότυπα χαρακτηριστικά. 

2.2. Διασαφήνιση Εννοιολογικών Όρων 

2.2.1. Προσχολική Ηλικία 

Για την καλύτερη πλαισιοθέτηση της έρευνάς μας είναι σημαντικό να ορίσουμε τι συνιστά 

την προσχολική ηλικία.  

Ο Feldman (2009) εμφατικά δηλώνει ότι είναι άστοχο να αντιλαμβάνεται κανείς 

κυριολεκτικά τον όρο «προσχολική ηλικία», εφόσον το διάστημα αυτό δεν είναι απλά μια 

«μετάβαση», ένα «διάλειμμα» στο οποίο «το παιδί απλώς περιμένει την έναρξη της επόμενης, 
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σημαντικότερης περιόδου», αλλά αντιθέτως συντελούνται ραγδαίες αλλαγές σε σωματικό, 

γνωστικό και κοινωνικό επίπεδο (σ. 268). Ας δούμε ειδικότερα τι ακριβώς συμβαίνει σε καθένα 

από τα αναφερόμενα επίπεδα, χωρίς ωστόσο να εισερχόμαστε σε εξαντλητικές λεπτομέρειες.  

2.2.1.1. Κινητική Ανάπτυξη 

Τα παιδιά σε αυτή την ηλικία μπορούν να ελέγχουν το σώμα τους πολύ πιο 

αποτελεσματικά σε σχέση με το βρεφικό στάδιο και μάλιστα η πρόοδος εντοπίζεται τόσο στην 

αδρή όσο και στη λεπτή κινητικότητα και σε ό, τι αφορά την παράμετρο του συντονισμού 

(Feldman, 2009· Lightfoot, Cole & Cole, 2014). Η εξάσκηση, τόσο για την αδρή όσο και τη λεπτή 

κινητικότητα, κατά τους Craig και Baucum (2007) ενθαρρύνεται εάν στα παιδιά παρέχεται  ένα 

πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον που τους παρέχει κίνητρο, ώστε να ρυθμίσουν καταλλήλως 

τη μάθησή τους. 

2.2.1.2. Γνωστική Ανάπτυξη 

Σύμφωνα με τη θεώρηση του Piaget (όπως αναφέρεται στο Feldman, 2009) η σκέψη του 

παιδιού προσχολικής ηλικίας αντιστοιχεί στην προεννοιολογική (ή προλειτουργική κατά τους 

Lightfoot, κ. ά., 2014) περίοδο, της οποίας κύριο χαρακτηριστικό αποτελεί η κατάκτηση της 

συμβολικής λειτουργίας. Με άλλα λόγια, τα παιδιά αυτής της ηλικίας είναι σε θέση να χειρίζονται 

ένα σύμβολο (όπως μια λέξη, μια εικόνα ή ένα αντικείμενο) που συνδέεται άμεσα με κάτι που δεν 

είναι παρόν (π.χ. κλειδί → αυτοκίνητο). Και βέβαια,  όπως  αναφέρουν οι Craig και Baucum 

(2007) η λεγόμενη συμβολική αναπαράσταση δεν αφορά μόνο αντικείμενα, αλλά και μια 

αλληλουχία γεγονότων. Μπορούμε επίσης να σκεφτούμε ότι το παιδί στην παρούσα ηλικιακή 

περίοδο μαθαίνει να χειρίζεται τους συμβολισμούς που πηγάζουν από τη ζωγραφική, τη 

δραματοποίηση, την αριθμητική, τη μουσική (Gardner, 1982). Σε παρόμοια διαπίστωση προχωρά 

και ο Bruner (1966) υποστηρίζοντας ότι η «συμβολική» [symbolic] αναπαράσταση είναι η 
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κορωνίδα των ειδών αναπαράστασης (σ. 6-7). Κατά τον ίδιο, προηγείται η «πραξιακή» [enactive] 

αναπαράσταση, δηλαδή κάποιος γνωρίζει κάτι μέσω της πράξης και έπειτα ακολουθεί η 

«εικονική» [ikonic] αναπαράσταση, η οποία αφορά τη γνώση του ατόμου για κάτι μέσω μιας 

εικόνας.  Γενικότερα λοιπόν, το παιδί πλέον κατανοεί και προσδιορίζει αντικείμενα και 

καταστάσεις αντλώντας σύμβολα από το ευρύτερο συμβολικό σύστημα του πολιτισμικού 

πλαισίου που το περιβάλλει (Gardner, 1982). Χρησιμοποιώντας τα λόγια του Gardner (1983/2011) 

θα λέγαμε ότι στη συγκεκριμένη περίοδο της ζωής του παιδιού συντελείται μια «τεράστια 

διανοητική επανάσταση»  και με το πέρας του διαστήματος αυτού είναι σε θέση «να δημιουργεί 

και να εξάγει συμπεράσματα στο επίπεδο της συμβολικής χρήσης από μόνο του» (σ. 260). 

Όλες οι παραπάνω διεργασίες εντάσσονται στο γενικότερο φάσμα της γνωστικής 

ανάπτυξης. Οι ψυχολόγοι εντοπίζουν βέβαια τον σημαίνοντα ρόλο του περιβάλλοντος σε αυτήν. 

Ειδικότερα, ο Piaget θεωρεί το παιδί έναν «δραστήριο επιστήμονα» που μοιάζει να αλληλεπιδρά 

αποκλειστικά με το φυσικό περιβάλλον και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πιο σύνθετων 

στρατηγικών σκέψης (Craig & Baucum, 2007). Ο Vygotsky (1997), όμως,  εξελίσσει αυτή την 

άποψη, λαμβάνοντας υπ’ όψιν για την αντιληπτική ικανότητα του παιδιού, εκτός της φύσης και 

της ανατροφής και τους πολιτισμικούς παράγοντες, οι οποίοι ποικίλλουν αναλόγως του κάθε 

περιβάλλοντος. Όπως εύστοχα σημειώνουν οι Lightfoot, κ. ά. (2014) για την βυγκοτσκιανή 

προσέγγιση: «[…] μια τρίτη δύναμη -ο πολιτισμός- είναι μέρος αυτού του μείγματος» (σ. 71). Η 

παραπάνω θέση του Vygotsky συνδέεται άμεσα με τη θεωρία του ίδιου  για την Ζώνη Εγγύτερης 

Ανάπτυξης (ΖΕΑ), η οποία αδιαμφησβήτητα αποτέλεσε τομή στον τομέα της γνωστικής 

ψυχολογίας. Επιγραμματικά, καταθέτουμε ότι η ΖΕΑ αφορά το επίπεδο, το οποίο βρίσκεται 

ανάμεσα σε αυτά που μπορεί το παιδί μόνο του να καταφέρει κι εκείνο που θα είναι ικανό να 

φτάσει με την συνδρομή των συνομηλίκων ή μεγαλύτερων (Vygotsky, 1997). Συνεπώς, 
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καθίσταται εμφανής η κεφαλαιώδης σημασία που έχει για την ανάπτυξη του παιδιού η 

αλληλεπίδρασή του με άλλους ανθρώπους στο περιβάλλον όπου ζει.  

Καταληκτικά, ενδιαφέρον παρουσιάζει η θέση των Craig και Baucum (2007) πως τα όρια 

μεταξύ της κινητικής και γνωστικής ανάπτυξης είναι δυσδιάκριτα. Αυτό συμβαίνει, καθώς όσα 

κάνει το παιδί τα πρώτα χρόνια της ζωής του είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης της κινητικής και 

της γνωστικής ικανότητας και αυτών με τις κοινωνικοσυναισθηματικές δεξιότητες.  

2.2.1.3. Κοινωνική και Συναισθηματική Ανάπτυξη 

Κατά την προσχολική ηλικία τα παιδιά ακολουθούν τους παράλληλους, άρρηκτα 

συνδεδεμένους δρόμους της κοινωνικοποίησης και της διαμόρφωσης της προσωπικότητάς τους. 

Η κοινωνικοποίηση αφορά την αναγνώριση των αξιών και των κριτηρίων της κοινωνίας που τα 

περιβάλλει και η διαμόρφωση της προσωπικότητας είναι η διαδικασία οικοδόμησης των 

προσωπικών συναισθημάτων, συμπεριφορών και αντιλήψεων σε διάφορες συνθήκες (Lightfoot, 

κ. ά., 2014). Αξίζει να σημειώσουμε τη θέση των Lightfoot, κ. ά. (2014) ότι τα παιδιά δεν 

αποτελούν παθητικούς δέκτες των μηνυμάτων κοινωνικοποίησης που δέχονται, αλλά προχωρούν 

στη δική τους επιλογή και ερμηνεία σε συνάρτηση πάντοτε με την αναπτυσσόμενη 

προσωπικότητά τους. 

Μια παράμετρος που διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο κατά την κοινωνικοποίηση είναι η 

«ταύτιση». Αυτή ορίζεται από τους ερευνητές (Lightfoot, κ. ά., 2014) ως μια ψυχολογική 

διεργασία όπου τα παιδιά επιδιώκουν να νοιώθουν, να πράττουν, να είναι όπως οι άνθρωποι τους 

οποίους θαυμάζουν (σ. 433). Η ταύτιση επιτελείται σε διάφορα περιβάλλοντα στα οποία 

αλληλεπιδρά το παιδί, όπως η οικογένεια, η παρέα, η θρησκευτική ή και εθνοτική ομάδα κ. ά. 

Αξιομνημόνευτη πτυχή του όλου θέματος συνιστά η μουσική ταυτότητα, η οποία έχει άμεση 

συσχέτιση με την εργασία μας.  Οι Hargreaves, MacDonald και Miell (2012) υπογραμμίζουν τον 
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κομβικό ρόλο του περιβάλλοντος (όπως τον εισηγείται και ο Vygotsky) στην οικοδόμηση της 

μουσικής ταυτότητας του ατόμου. Οι ίδιοι (2002) πάντως εισηγούνται τον διττό χαρακτήρα της 

μουσικής, καθώς από τη μια εκείνη μπορεί να έχει μια πρόσκαιρη επίδραση στη ζωή του ατόμου 

και από την άλλη ίσως διαμορφώσει καταλυτικά τις πεποιθήσεις και άρα τη συνολική ταυτότητα 

του. Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό ότι η οικοδόμηση μουσικής και προσωπικής ταυτότητας συνιστά 

μια αμφίδρομη διαδικασία που εξαρτάται άμεσα από το πλαίσιο κάθε είδους στο οποίο λαμβάνει 

χώρα. 

Η έννοια της ταυτότητας ασκεί άμεση επίδραση στη σταδιακή οικοδόμηση της 

αυτοαντίληψης. Αυτή, κατά τους Craig και Baucum (2007) αφορά τις πεποιθήσεις και τα 

συναισθήματα που έχει κάποιος για τον εαυτό του, δηλαδή το ποιος είναι. Οι ίδιοι (2007) μας 

αναφέρουν μάλιστα ότι η αντίληψη του εαυτού παρουσιάζει στενή σχέση με την κατανόηση του 

παιδιού για τον κοινωνικό κόσμο. Τέλος, εκτός της αυτοαντίληψης, μια από τις κεντρικότερες 

έννοιες της κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης είναι η αυτορρύθμιση. Αυτή συνιστά την 

διαδικασία κατά την οποία το παιδί μαθαίνει να ελέγχει τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις 

συμπεριφορές του (Lightfoot, κ. ά., 2014). 

Ανακεφαλαιώνοντας, δε θα πρέπει να λησμονούμε αυτό που οι Lightfoot κ. ά. (2014) 

καταθέτουν εμπνεόμενοι φανερά από τη θεωρία του Vygotsky, ότι δηλαδή πάντα αποτελεί 

σημείο- κλειδί το πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσονται οι εκάστοτε ικανότητες και 

επιδόσεις των παιδιών.  

2.2.1.4. Φωνητική Ανάπτυξη                                                                                                                            

Αναγκαία καθίσταται η αναφορά μας και στη φωνητική ανάπτυξη των παιδιών της 

προσχολικής ηλικίας, ώστε να έχουμε μια σαφέστερη εικόνα των δυνατοτήτων τους τη 

συγκεκριμένη περίοδο. 
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Τα παιδιά στο φάσμα της ηλικίας που διαπραγματευόμαστε έχουν διαμορφώσει «όλα τα 

βασικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται» στη φωνή τους «για την παραγωγή ήχου σε μορφή» 

(Τσαχουρίδης, 2010) διαθέτοντας έκταση φωνής περίπου ένα διάστημα έκτης (Goetze, Cooper & 

Brown, 1990· Τσαφταρίδης, 2020). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η φωνή τους μπορεί να αποδώσει 

τραγούδια που εκτείνονται από το Ντο μέχρι το Λα, από το Ρε έως το Σι κ.ο.κ., καλύπτει δηλαδή 

έξι νότες από τη βαρύτερη έως την οξύτερη. Το σημείο αυτό συνδέεται άμεσα και με τη 

διαδεδομένη σύγχυση ως προς τον ορισμό του παιδικού τραγουδιού. «Αυτό που ορίζει ένα 

τραγούδι ως παιδικό είναι το αν ανταποκρίνεται στην έκταση της παιδικής φωνής», διασαφηνίζει 

ο Τσαφταρίδης (2005, σ. 243). 

Εκτός όμως της δεδομένης φωνητικής έκτασης θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν, ακόμη, 

η αναπτυσσόμενη ικανότητά των παιδιών να τραγουδούν. Η Hedden (2012) εφιστά την προσοχή 

στους εκπαιδευτικούς να μην παραγνωρίσουν το γεγονός ότι κατά την προσχολική ηλικία ο 

φωνητικός μηχανισμός βρίσκεται σε αναπτυξιακό στάδιο, ως εκ τούτου οι απαιτήσεις τους πρέπει 

να εναρμονίζονται σε αυτή την ιδιαίτερη συνθήκη.  Συνεπακόλουθα, ιδιαίτερη διαχείριση 

απαιτείται, ώστε να μην προκληθούν εκτός των άλλων και φωνητικοί τραυματισμοί (Hedden, 

2012· Τσαφταρίδης, 2020· Τσαχουρίδης, 2010). Εξαιρετικά κομβική κρίνεται η σχετική θεώρηση 

του Welch (1986) ότι η τραγουδιστική ικανότητα των παιδιών αφορά ένα «αναπτυξιακό συνεχές» 

που διέρχεται από πολλά στάδια (σ. 297) με το κάθε άτομο να έχει τον δικό του, προσωπικό ρυθμό 

και δεν ταυτίζεται με την ηλικία του απαραίτητα, αλλά με τις σχετικές προσωπικές εμπειρίες που 

έχει βιώσει. Ως εκ τούτου, είναι ανυπόστατο το επιχείρημα ότι κάποιο παιδί «το ‘χει» ή «δεν το 

‘χει με το τραγούδι» (Welch, 2016· Σίμου, 2009). 

Σε ό, τι αφορά την Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική, δε θα πρέπει να λησμονούμε την 

ποικιλία των μέτρων και των τονικοτήτων που ενυπάρχουν στα τραγούδια της, τα οποία μπορούν 
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να έχουν μια εξαιρετικά θετική επίδραση στη μουσική καλλιέργεια των παιδιών (Stamou, 2002). 

Ωστόσο, θα προσθέταμε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείριση του ρεπερτορίου από 

τον εκπαιδευτικό, ο οποίος οφείλει να λάβει υπ’ όψιν του τα χαρακτηριστικά της φωνητικής 

ανάπτυξης των νηπίων (Δογάνη, 2012· Hedden, 2012), όπως προηγουμένως αναφέραμε. Το 

συγκεκριμένο ζήτημα συνδέεται άμεσα με τα κριτήρια επιλογής του ρεπερτορίου, το οποίο 

αναλύουμε σε επόμενη ενότητα. 

Επιπλέον,  οι παιδαγωγοί έχουν ευθύνη να χρησιμοποιούν και να αναπτύσσουν τη φωνή 

τους (αντί να χρησιμοποιούν έτοιμη ηχογράφηση) παροτρύνοντας έτσι και τους μαθητές τους, 

εφόσον θα συμβαδίζουν με τις φωνητικές δυνατότητες τους (Δογάνη, 2012· Ματθαιοπούλου, 

2018· Τσαφταρίδης, 2005). Μάλιστα, σχετικά με τον όρο «φάλτσος», ο Τσαφταρίδης (2005) 

καταθέτει πως αφορά ένα «τεχνικό δημιούργημα» που πηγάζει από την απουσία ανάπτυξης της 

φωνής (σ. 240). Η Δογάνη (2012) δίνει τη δική της πτυχή για το ζήτημα καταθέτοντας πως τα 

παιδιά προσχολικής ηλικίας πολλές φορές συγχέουν τα όρια μεταξύ λόγου και τραγουδιού κι ως 

αποτέλεσμα προκύπτει «η ταμπέλα του παράφωνου» (σ. 123).  Άρα, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή 

ως προς την ευκολία με την οποία χαρακτηρίζουμε ένα παιδί παράφωνο ή ανίκανο, κυρίως σε 

αυτή την περίοδο κατά την οποία το φωνητικό του συστήματος βρίσκεται ακόμα σε διαδικασία 

καλλιέργειας. 

2.2.2. Παραδοσιακό Τραγούδι 

Πριν ορίσουμε το παραδοσιακό τραγούδι, θα ήταν σημαντικό να αναφερθούμε στο τι 

συνιστά την παράδοση. Ιδιαίτερη αξία έχουν τα λόγια του μεγάλου μουσικοσυνθέτη Stravinsky 

(2003), o οποίος εντοπίζει σε αυτή μια συνειδητή «ζώσα δύναμη που τονώνει και πληροφορεί το 

παρόν» (σ. 57). Η Brumfield (2014) θα μας πει ότι η παράδοση αφορά μια διαδικασία, όχι ένα 
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έτοιμο προϊόν, «δεν είναι ένα κατάλοιπο του παρελθόντος που χάθηκε αμετάκλητα» (Stravinsky,  

2003, σ. 57). Όπως καταθέτει ο Μανιάτης (2010),  

«...η παράδοση είναι ένα συνεκτικό στοιχείο της πολιτιστικής συνέχειας και της 

πολιτιστικής πορείας ενός λαού εντός της κοινωνικής εξέλιξης και του ιστορικού γίγνεσθαι. 

[…] Πρόκειται για στοιχείο ιστορικά προοδευτικό που εκφράζει δίχως ωραιοποιήσεις την 

πολιτισμική ζωή, τον καθημερινό βίο, τις εμπειρίες του λαού.» (σ. 145)  

Καταλαβαίνουμε, επομένως πως ό,τι εντάσσεται στην παράδοση ουσιαστικά προκύπτει 

πηγαία από το συλλογικό, λαϊκό βίωμα.  

Σε αυτή τη συνθήκη εντάσσεται συνεπακόλουθα και το παραδοσιακό τραγούδι, καθώς 

εντοπίζεται στη διαδικασία δημιουργίας του ο αυθόρμητος χαρακτήρας. Ο Σηφάκης (1988) 

προσθέτει επ’ αυτού ότι ο τρόπος σύνθεσής του μέσω του προφορικού λόγου και η πηγαία 

συνθήκη από την οποία προκύπτει, αναπόφευκτα, εμπεριέχει στοιχεία αυτοσχεδιασμού κατά την 

ταυτόχρονη διαδικασία παραγωγής και εκτέλεσής του. Η Δόμνα Σαμίου σε συνέντευξή της τονίζει 

χαρακτηριστικά: «Κάθε γεγονός κοινωνικό ή προσωπικό που συντάρασσε τον άνθρωπο, γεγονός 

εθνικό, ήταν μια αφορμή δημιουργίας δημοτικού τραγουδιού.» (Κακίσης, 1981) 

Ο Μαλεβίτσης (2016) διατυπώνει την άποψη ότι το δημοτικό τραγούδι εκφράζει το πώς 

βιώνει ο λαϊκός άνθρωπος κάθε πτυχή της ζωής του. Γράφει σχετικά: «[…] Δεν είναι απλώς στην 

επιφανειακή του εκδοχή ένα μόνο τραγούδι, αλλά ταυτοχρόνως είναι και το βίωμα ενός λαού σε 

ό,τι αφορά τη θέση του λαού στον κόσμο».  

Από τον Νικόλαο Πολίτη (1989), τον πατέρα της λαογραφίας, τονίζεται ότι το δημοτικό 

τραγούδι φανερώνει στοιχεία που αποτελούν το ελληνικό έθνος.  

«Εξαίρετον αναντιρρήτως θέσιν μεταξύ των μνημείων του λόγου του ημέτερου 

λαού κατέχουν τα τραγούδια· όχι μόνον ως ισχυρώς κινούντα την ψυχήν δια το 

απέρριτον κάλλος, την αβίαστον απλότητα, την πρωτοτυπίαν και την φραστικήν 

δύναμιν και ενάργειαν, αλλά και ως ακριβέστερον παντός άλλου πνευματικού 
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δημιουργήματος του λαού εμφαίνοντα τον ιδιάζοντα χαρακτήρα του έθνους.» 

σημειώνει ο ίδιος χαρακτηριστικά (σ. 7).  

Παρομοίως, η Διονυσίου (2002) υπογραμμίζει πως η παραδοσιακή μουσική έχει θέση στο 

σύγχρονο γίγνεσθαι, «σαν τέχνη που εμπεριέχει καλύτερα από κάθε άλλη τα κοινωνικά και 

μουσικά ειδοποιά χαρακτηριστικά του ελληνικού πολιτισμού» (σ. 162). Το ενδιαφέρον είναι ότι 

το δημοτικό τραγούδι αναπτύχθηκε όχι σε μια ενιαία εθνική βάση, αλλά σύμφωνα με τα ιδιαίτερα 

τοπικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής (Dionyssiou, 2000), αναλόγως των κοινωνικών συνθηκών 

και ερμηνευτικών πλαισίων που ίσχυαν στην περιοχή αναφοράς την χρονική περίοδο γέννησης 

του τραγουδιού (Caraveli, 1982· Σηφάκης, 1988). 

Τελειώνοντας, σχετικά με τη δομή του παραδοσιακού τραγουδιού, ο Μάρκος (2010) 

υποστηρίζει πως « […] είναι ένα σύνθετο λαϊκό πνευματικό δημιούργημα, που αποτελείται από 

τον λόγο (το ποιητικό κείμενο), τη μελωδία και την όρχηση (τον χορό των χορευτικών 

τραγουδιών), με συνδετικό κρίκο τον ρυθμό» (σ. 189). Παράλληλα, τονίζεται η άρρηκτη σχέση 

ποίησης και μουσικής, οι οποίες γεννώνται την ίδια στιγμή (Μάρκος, 2010· Μερακλής, 2011). 

 Η παρούσα υποενότητα εστίασε συνοπτικά στον ορισμό του παραδοσιακού τραγουδιού 

και τις πτυχές του, όπως αυτός δίνεται από τους διάφορους μελετητές. Σκόπιμα δεν έγινε αναφορά 

στα είδη του τραγουδιού, διότι αυτό το ζήτημα είναι πολυσχιδές και θα κατελάμβανε σημαντικό 

μέρος της εργασίας μας.  

2.2.2.1. Παραδοσιακή Μουσική και Εκπαίδευση  

Προηγουμένως, είδαμε ακροθιγώς τι συνιστά την παράδοση και το παραδοσιακό τραγούδι 

αντίστοιχα. Εδώ, θα εξετάσουμε τι θα πρέπει να λαμβάνουμε υπ’ όψιν προσεγγίζοντας το θέμα 

αναφοράς στο σχολικό περιβάλλον. 

Κατά την Brumfield (2014), οι εκπαιδευτικοί έχουν χρέος να γνωρίζουν κάποια στοιχεία 

σχετικά με το πολιτισμικό συγκείμενο του τραγουδιού προς διδαχή, με άλλα λόγια, ποιον ρόλο 
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επιτελούσαν στο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο που είχαν δημιουργηθεί. Αυτό σημαίνει ότι 

πρέπει να αποφευχθεί μια φολκλοριστική προσέγγιση, η οποία αντιμετωπίζει με μια 

ομοιογενοποιητική και γενικευτική διάθεση ένα προϊόν της παράδοσης (επί το προκειμένω, ένα 

παραδοσιακό τραγούδι) ως «αντιπροσωπευτικό δείγμα του τόπου του» κι όχι μια από τις διάφορες 

φωνές του (Παπαπαύλου, 2010, σ. 96). Τέτοιες στάσεις οδηγούν σε μια στερεοτυπική προσέγγιση 

των πολιτισμικών αγαθών.  

Οι απαρχές της φολκλοριστικής προσέγγισης συναντώνται κατά την περίοδο της 

δικτατορίας (1967-1974) όταν έγινε συστηματική προσπάθεια ενοποίησης των διάφορων λαϊκών 

τοπικών παραδόσεων σε μία εθνική παράδοση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το μετασχηματισμό της 

δημοτικής μουσικής σε στημένες φολκλοριστικές παραστάσεις (Dionyssiou, 2000), ήτοι, την 

αποκοπή της από το κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον όπου είχε γεννηθεί (Βαρβούνης, 2000). Η 

κοινωνική αντίδραση απέναντι σε αυτή την προσέγγιση πραγματοποιείται παράλληλα με την 

αναβίωση της παραδοσιακής μουσικής τις δεκαετίες του 1980 και του 1990, όπως παραθέτει η 

Dionyssiou (2000). Κορωνίδα της μεταβολής του τρόπου αντιμετώπισης της παραδοσιακής 

μουσικής τόσο θεωρητικά όσο και ως πρακτική αποτέλεσαν τα Μουσικά Σχολεία που ξεκίνησαν 

την ίδια περίοδο, με εξαιρετικά θετικό αντίκτυπο στη νέα γενιά, όπως φάνηκε και στο πέρασμα 

των χρόνων (Διονυσίου, 2002· Καψοκαβάδης, 2015). Αναντίρρητα, το Μουσικό Σχολείο, ήρθε 

να αναγνωρίσει επίσημα στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι μια πρακτική που υφίσταται από γεννήσεως 

του παραδοσιακού τραγουδιού, την προφορικότητά του, ως τρόπο εκμάθησης (Dionyssiou, 2007· 

Διονυσίου, 2016· Καψοκαβάδης, 2014).  

Η προσχολική εκπαίδευση βέβαια μπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικά πρόσφορο έδαφος 

για την αξιοποίηση της προφορικότητας ως στοιχείο προσέγγισης του παραδοσιακού τραγουδιού. 

Αυτό προτείνεται, καθώς το νηπιαγωγείο αφορά μια δυναμική περίοδο κατά την οποία τα παιδιά 
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αναπτύσσουν με ενεργή στάση τον προφορικό παράλληλα με τον γραπτό λόγο με ποικίλους 

τρόπους («αναδυόμενος γραμματισμός») ξεκινώντας ήδη από τη γέννησή τους (Μανωλίτσης, 

2016· Teale & Sulzby, 1986). Αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι τα παιδιά ανέκαθεν στις τοπικές 

κοινότητες εντρυφούσαν στον μουσικό πολιτισμό μέσω της προφορικής παράδοσης (Λιάβας, 

2005). Έπειτα, έρχεται και η παιδαγωγική του Kodaly να επικυρώσει την εκμάθηση των 

παραδοσιακών τραγουδιών από τα παιδιά πρώτα εξ ακοής και έπεται η χρήση της παρτιτούρας 

(Houlahan & Tacka, 2015).  

Επιπλέον, η πρέπουσα σημασία πρέπει να αποδίδεται στα βιώματα που φέρει το κάθε παιδί 

στην τάξη. Τα παιδιά μπορούν να αισθανθούν μέλη ενός «μουσικού γεγονότος» όταν το επίκεντρο 

είναι η διαδικασία και όχι το αποτέλεσμα (Διονυσίου, 2016), όταν η τάξη μετατρέπεται πλαίσιο 

κοινότητας όπου ο κάθε μαθητής επικοινωνεί τα κοινωνικοπολιτισμικά του βιώματα (σ. 181), 

«όταν έχει ευκαιρίες να αφηγηθεί τις προσωπικές του μουσικές ιστορίες» (Κοκκίδου, 2019, σ. 20). 

Μόνο έτσι ό,τι συμβαίνει στο σχολικό περιβάλλον θα έχει νόημα και για τα ίδια τα παιδιά.  

Ίσως κανείς αναρωτηθεί γιατί τα παιδιά να έχουν επαφή με το παραδοσιακό τραγούδι και 

όχι με άλλα ακούσματα που θεωρείται ότι προσιδιάζουν στην ηλικία τους. Έχοντας κατά νου ότι 

τα παιδιά μαθαίνουν ιδιαίτερα μέσω της μίμησης των ενηλίκων (Δαφέρμου, Κουλούρη, & 

Μπασαγιάννη, 2011), αν τους προσφέρουμε απομιμήσεις έργων, «προχειρογραμμένα παιδικά 

τραγούδια, τα στερούμε από τη δυνατότητα να εξελιχθούν μέσω της μίμησης (σ. 332). Και βέβαια, 

ας μην ξεχνάμε ότι τα όρια μεταξύ των «παιδικών» τραγουδιών και εκείνων «για ενηλίκους» στο 

χώρο της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής είναι σαφώς δυσδιάκριτα σε αντίθεση με άλλους 

μουσικούς πολιτισμούς, λόγω της εργασίας των παιδιών μαζί με τους γονείς τους ήδη από μικρή 

ηλικία για λόγους επιβίωσης (Stamou, 2002). 
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Πάντως, όλα τα παραπάνω δεν έχουν πεδίο εφαρμογής χωρίς την σχετική παιδαγωγική 

πλαισίωση τους. Ο μουσικοπαιδαγωγός εκτός της εμπειρίας, επιβάλλεται να λαμβάνει υπ’ όψιν 

τις μουσικοπαιδαγωγικές θεωρήσεις και στρατηγικές (Χρυσοστόμου, 2009). Φυσικά, το ίδιο 

ισχύει και για την εισαγωγή των παραδοσιακών τραγουδιών στην προσχολική και ευρύτερη 

εκπαίδευση (Wolffenbuttel, 2021). Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα αποφύγουμε την 

μονοδιάστατη και αποσπασματική επαφή των παιδιών με τους θησαυρούς του μουσικού 

πολιτισμού.  

2.2.3. Μουσική Δεκτικότητα/ Δυναμικό (φύση- περιβάλλον) 

Προηγήθηκε η γεφύρωση του παραδοσιακού τραγουδιού και της εκπαιδευτικής πράξης με 

μια προσεκτική ματιά. Υπό αυτό το πρίσμα, κρίσιμο μοιάζει το ζήτημα της μουσικής δεκτικότητας 

το οποίο θα αναλύσουμε ακολούθως. 

«Όπως δεν υπάρχουν παιδιά που γεννιούνται χωρίς νοημοσύνη, παρομοίως δεν υπάρχουν 

παιδιά χωρίς τουλάχιστον κάποια μουσική δεκτικότητα» δηλώνει χωρίς περιστροφές ο Gordon 

(2003, σ. 14). Για τον ίδιο, η μουσική δεκτικότητα3 ή μουσικό δυναμικό (music aptitude) αφορά 

«το μέτρο της δυνατότητας των παιδιών να μάθουν μουσική» (ό. π., σ. 13), σε αντίθεση με τα 

μουσικά επιτεύγματα (music achievements)4 τα οποία συνιστούν τις μουσικές δεξιότητες που έχει 

καλλιεργήσει κάποιος αξιοποιώντας το μουσικό του δυναμικό (Gordon, 2003). Θα ήταν 

παράλειψη να μην αναφέρουμε ότι κατά τον Gordon (2003), το περιβάλλον και τα ερεθίσματα 

που δέχεται το παιδί επηρεάζουν άμεσα το μουσικό δυναμικό που υπάρχει έμφυτα στο παιδί. Αν 

το παιδί βρίσκεται σε περιβάλλον με πλούσια μουσικά ερεθίσματα, τότε η μουσική δεκτικότητα 

ενδυναμώνεται προσεγγίζοντας τα επίπεδα με τα οποία γεννήθηκε. Σε διαφορετική περίπτωση, η 

 
3 Ο όρος «μουσική δεκτικότητα» αποδίδει τον αγγλικό «music aptitude» κατά την μετάφραση του Παπαζαρή (1999). 
4 Η μετάφραση του όρου αποδίδεται στον Παπαζαρή (1999). 
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μουσική δεκτικότητα ατροφεί και παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, λανθάνουσα, χωρίς να 

εκδηλώνεται με τη μορφή μουσικών επιτευγμάτων.  

Καίριο σημείο στη θεώρηση του Gordon (2003) αποτελεί η θέση ότι το μουσικό δυναμικό 

των παιδιών ηλικίας εννέα ετών και πάνω δεν μπορεί πλέον να επηρεαστεί από το μουσικό 

περιβάλλον όσο ποιοτικά ερεθίσματα κι αν αυτό προσφέρει. Αντιθέτως, η όποια ικανότητα του 

ατόμου βασίζεται πλέον στο μουσικό δυναμικό που έχει διαμορφωθεί μέχρι το ένατο έτος. 

 Η παραπάνω θέση έρχεται να ενισχυθεί από τη στάση του Suzuki (1998), ο οποίος 

καταρρίπτει τον γνωστό ισχυρισμό ότι το ταλέντο είναι εγγενές, προκαθορισμένο και παραμένει 

ως έχει ανεπηρέαστο από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Αντιθέτως, υπεραμύνεται της άποψης 

πως κάθε παιδί μπορεί να εκπαιδευτεί άρτια, αν τύχει της κατάλληλης εξάσκησης. Η δήλωσή του 

ότι «δεν υπάρχει κανένα ταλέντο χωρίς κίνητρο, το οποίο προέρχεται από το περιβάλλον» 

φανερώνει με σαφήνεια την οπτική του (σ. 2). Σε αυτό το σημείο βέβαια εντοπίζεται κάποια 

διαφοροποίηση μεταξύ των θέσεων των δυο μουσικοπαιδαγωγών, καθώς ο Gordon υπεραμύνεται 

της ύπαρξης κάποιας γενετικής προδιάθεσης παράλληλα με την επίδραση του περιβάλλοντος (με 

άγνωστο επιμέρους ποσοστό), ενώ ο Suzuki δε θεωρεί ότι υπάρχει κάποιο κληρονομικό 

χαρακτηριστικό ως προς τη μουσικότητα του ατόμου.  

Είναι γεγονός ότι προβληματίζει η αντίληψη που υιοθετείται από πολλούς σχετικά με το 

ποιος μπορεί ή δεν μπορεί να έχει μουσικές δεξιότητες. Απολύτως καίρια μοιάζει η επισήμανση 

των Hargreaves κ. ά. (2012) ότι αρκετοί άνθρωποι ισχυρίζονται πως δε φέρουν «μουσικά γονίδια» 

ούτε κατάγονται από μουσική οικογένεια και συνεπώς δεν δύνανται να έχουν κάποια μουσική 

ικανότητα (σ. 130). Αντιθέτως, οι ανωτέρω ερευνητές (2012) κατηγορηματικά υποστηρίζουν ότι, 

αφενός, ο καθένας διαθέτει μουσικότητα και, αφετέρου, οι τεχνικές και εκφραστικές πτυχές της 

μουσικής πράξης μπορούν να καλλιεργηθούν μέσα από τις κατάλληλες εκπαιδευτικές δράσεις.  
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Ωστόσο, το ζητούμενο δεν είναι το παιδί απλώς να ακούει τη μουσική ως «χαλί» που 

αναπαράγεται στο παρασκήνιο, καθώς εκείνο απασχολείται με άλλες δραστηριότητες. Η 

ενεργητική του στάση κατά την αναπαραγωγή του μουσικού κομματιού αποτελεί στοίχημα για 

την ενίσχυση της μουσικής δεκτικότητας. Αναφορικά με την ενεργητική ακρόαση από μικρή 

ηλικία, ο Blacking (1974) εξαίρει τον καίριο της ρόλο θεωρώντας την τόσο σημαντική «για τη 

μουσική όσο είναι και για τη γλώσσα» (σ. 10). Σε αυτό μάλιστα προσθέτει ότι η ενεργητική 

ακρόαση καλλιεργεί σταδιακά την ανταπόκριση του παιδιού στα μουσικά ερεθίσματα χωρίς 

προηγουμένως αυτό να έχει λάβει συστηματική μουσική διδασκαλία. Είναι απαραίτητο στο 

σημείο αυτό να διασαφηνίσουμε τι περιλαμβάνει ο όρος «ενεργητική ακρόαση». Ο Madaule 

(1996) την περιγράφει ως την «ικανότητα του ατόμου να συντονίζεται και να εστιάζει την 

προσοχή του στα ηχητικά μηνύματα, καθώς και να αποσύρει την προσοχή του από αυτά κατά 

βούληση» (σ. 57). Πάντως, και ο Kodaly στη μέθοδό του προκρίνει την ενεργητική ακρόαση, η 

οποία είναι προϋπόθεση για την καλλιέργεια της εσωτερικής ακοής5 (Δογάνη, 2012· Houlahan & 

Tacka, 2015).  

Η εσωτερική ακοή [audiation] θεωρείται συστατικό στοιχείο της μουσικής δεκτικότητας 

από τον Gordon (1999), ο οποίος ορίζει την πρώτη  ως την ικανότητα να ακούμε και να 

νοηματοδοτούμε στο νου μας ήχους που έχουμε ή δεν έχουμε ακούσει, παρόμοια με τη διαδικασία 

που ακολουθείται όταν ακούμε μια συζήτηση και την ίδια στιγμή σκεφτόμαστε τι ειπώθηκε 

(Gordon, 1999, 2003, 2011). Η εσωτερική ακρόαση, κατά τον ίδιο (1999), είναι αυτή που δίνει 

νόημα σε μια ακολουθία ήχων και την μετασχηματίζει σε μουσική. Το πώς θα μεταφραστεί αυτή 

ακολουθία, είναι συνάρτηση των προσωπικών χαρακτηριστικών του ατόμου και του 

 
5 Στην παιδαγωγική του Kodaly ο όρος εσωτερική ακοή, εκτός από «audiation», αποδίδεται και ως «inner hearing» 

(Houlahan & Tacka, 2015). 
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περιβάλλοντος που το πλαισιώνει. Η ικανότητα αυτή είναι διαθέσιμη σε κάθε άνθρωπο από 

γεννήσεώς του και η καλλιέργειά της εξαρτάται από τα ερεθίσματα που δέχεται. 

Μιλώντας λοιπόν για τη σημασία των ερεθισμάτων του περιβάλλοντος που λαμβάνει το 

άτομο, ο Gardner (1999α) υπογραμμίζει ότι «όσο πιο “έξυπνο” είναι το περιβάλλον και όσο πιο 

ισχυρές οι παρεμβάσεις και οι διαθέσιμες πηγές τόσο πιο επιδέξιοι θα γίνουν οι άνθρωποι και 

λιγότερη σημασία θα έχει η ορισμένη γενετική τους κληρονομιά» (σ. 88). Άξια λόγου και η 

παρατήρηση του ίδιου (Gardner, 1983/2011) ότι δεν είναι εφικτό να παραγνωρίσει κανείς τη 

σημασία του πολιτισμικού περιβάλλοντος, εφόσον επηρεάζει κάθε άτομο και «χρωματίζει τον 

τρόπο με τον οποίο οι διανοητικές δυνατότητες εξελίσσονται εξ’ αρχής» (σ. 60). Συνεπακόλουθα, 

καθίσταται απαραίτητη η έκθεση του παιδιού ήδη από την εμβρυική και βρεφική ηλικία σε 

περιβάλλον με ποικίλα μουσικά ερεθίσματα, εφόσον η μουσική δεκτικότητα συνιστά μια 

συνάρτηση έμφυτων και επίκτητων στοιχείων.  

Τελικά, συνδέοντας όλα τα προαναφερθέντα με το πεδίο της μουσικής εκπαίδευσης, 

γίνεται κατανοητό ότι ο παιδαγωγός δε θα πρέπει να έχει ως επιδίωξή του την εύρεση ταλέντων, 

αλλά αντιθέτως έχει χρέος να προσφέρει στους μαθητές ποικιλία μουσικών βιωμάτων μέσω 

ποικίλων διαφοροποιημένων τρόπων (Διονυσίου, 2019). 

2.2.4. Νοημοσύνη 

Πριν την αναφορά μας στην θεωρία του Gardner, αξίζει να εξετάσουμε πώς 

αντιμετωπίζεται η νοημοσύνη από άλλες επιστημονικές σκοπιές. Ο Piaget (2001) υπεραμύνεται 

της διττής φύσης της νοημοσύνης, δηλαδή εντοπίζει σε αυτή βιολογική και συνάμα λογική 

διάσταση. Ειδικότερα, θεωρεί τη νοημοσύνη ως «απλώς έναν γενικό όρο, για να υποδείξει τις 

ανώτερες μορφές οργάνωσης ή ισορροπίας των γνωστικών δομών» (σ. 7). Προηγουμένως, ο ίδιος 

(Piaget, 1965) έχει ορίσει τη νοημοσύνη ως «αφομοίωση [assimilation] στον βαθμό που αυτή 
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ενσωματώνει όλες τις αποκτηθείσες πληροφορίες από την εμπειρία μέσα στο δικό της πλαίσιο» 

[ενν. της νοημοσύνης] (σ. 6). Δηλαδή, κατά τον Ελβετό ψυχολόγο, η νοημοσύνη συνδέεται με την 

διαδικασία όπου το άτομο προσλαμβάνει, επεξεργάζεται και αξιοποιεί νέες πληροφορίες του 

περιβάλλοντός του σε συνάρτηση με τις ήδη υπάρχουσες. 

Φαίνεται ότι μια διαδεδομένη πεποίθηση θεωρεί τη νοημοσύνη ως μια ενιαία ικανότητα 

από την οποία πηγάζει το ερώτημα «αν κάποιος είναι “έξυπνος” ή “χαζός” ευρέως.» (Gardner, 

1999α, σ. 34). O Gardner (2006) ισχυρίζεται ότι η παραδοσιακή θεώρηση για τη νοημοσύνη 

εμπεριέχει τη θέση πως οι άνθρωποι έρχονται στη ζωή με συγκεκριμένα επίπεδα νοημοσύνης, τα 

οποία εντοπίζονται νωρίς και είναι ανεπηρέαστα από περιβαλλοντικούς παράγοντες ή συνθήκες 

εξάσκησης. Στον αντίποδα, παρ’ ότι έχουν περάσει αρκετά χρόνια, αξίζει αναφοράς η θέση του 

Husen (1972) ότι η νοημοσύνη είναι καθορισμένη από την επικρατούσα κοινωνικοπολιτισμική 

κατάσταση, άρα είναι καθαρά υποκειμενική. 

Ομοίως, ο Sternberg (1997) παρουσιάζοντας παρόμοια κριτική στάση απέναντι στην 

παραδοσιακή θεώρηση ενστερνίζεται την άποψη ότι η νοημοσύνη δεν μπορεί να γίνεται αντιληπτή 

ως μια ενιαία οντότητα: «Σε μια πλουραλιστική κοινωνία, δεν έχουμε το περιθώριο να υιοθετούμε 

μια μονολιθική θεώρηση της νοημοσύνης και της εκπαίδευσης· είναι απλά σπατάλη ταλέντων» 

(σ. 24). Ο ίδιος (Sternberg, 1986) αντιλαμβάνεται τη νοημοσύνη ως μια «πνευματική 

αυτοδιοίκηση» [self- government], η οποία επιτρέπει στον άνθρωπο να οργανώνει τις σκέψεις και 

τις ενέργειές του σε συνάρτηση με τις προσωπικές και κοινωνικές του ανάγκες (σ. 140). Έτσι, 

αντλώντας την ιδέα από τον Spearman (όπ. αναφ., στο Sternberg, 1986) και βελτιώνοντάς την, 

παραλληλίζει τον ρόλο της νοημοσύνης στο άτομο με τη λειτουργία μιας κυβέρνησης σε σχέση 

με την κοινωνία. Διαπιστώνει κοινά στοιχεία ιεράρχησης των λειτουργιών και των δυνατών 

δικτύων οργάνωσης αμφότερων των πλευρών.  
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Η ευρέως γνωστή πεποίθηση περί νοημοσύνης επηρέασε και τον τρόπο κατασκευής των 

τεστ νοημοσύνης. Τα πρώτα τεστ δομήθηκαν από τον Γάλλο ψυχολόγο Alfred Binet και τον 

Theophile Simon και γνώρισαν ευρεία διάδοση στην Αμερική και την Ευρώπη από τις αρχές του 

20ου αιώνα (Gardner, 1983/2011· Siegler, 2006· Φραγκουδάκη, 1985).  

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Gardner (1999α, 2006· Φλουρής, 2020) τα διαδεδομένα 

τεστ ευφυίας (IQ tests) εστιάζουν κατά κύριο λόγο στην ικανότητα της γλώσσας και στη 

λογικομαθηματική αιτιότητα. Από αυτό συνάγεται το συμπέρασμα ότι άτομα με ανεπτυγμένη 

γλωσσική ή και λογικομαθηματική νοημοσύνη εμφανίζουν υψηλά σκορ στα αναφερόμενα τεστ. 

Χαρακτηριστικό της μονομέρειας που διακρίνει τα τεστ νοημοσύνης αποτελεί η διαπίστωση που 

κάνει ο Siegler (2006) ότι τομείς όπως η τέχνη έχουν αποκλειστεί από αυτά.  

Σε κάποια άλλα τεστ μπορεί μεν να ερευνώνται οι δυνατότητες στη χωρική και μουσική 

νοημοσύνη αντίστοιχα, όμως κάποιες συγκεκριμένες πτυχές τους μετρώνται γρήγορα, ενώ πολλές 

άλλες δεν μπορούν να υπολογιστούν (Gardner, 1999α). Ερωτήματα όπως «Πώς ένας άνθρωπος 

μαθαίνει έναν νέο τόνο [σ.σ. στη μουσική];», «Μπορεί ένας άνθρωπος να βρει τον δρόμο του γύρω 

σε μια νέα περιοχή ή να τον θυμηθεί σε ένα μέρος που επισκέφτηκε πριν λίγο καιρό;», «Μπορεί 

κάποιος να εκφραστεί αποτελεσματικά σε μια ομάδα;», «Μπορεί κάποιος που βρίσκεται 

αντιμέτωπος με μια σημαντική απόφαση να αντιδράσει κατάλληλα στα διλήμματα και να πάρει 

μια λογική απόφαση;» βρίσκονται στο κέντρο των τύπων νοημοσύνης και δε χωρούν σύντομες 

αξιολογήσεις (σ. 136). O ίδιος (1983/2011) παρατηρεί ότι ο Piaget παρ’ ότι εκφράζει κάποιες 

επιφυλάξεις για τα τεστ νοημοσύνης, εντούτοις κι ο ίδιος αξιοποιεί ως επί το πλείστον τον 

προφορικό λόγο στις δοκιμασίες του απέναντι στα παιδιά.  

Όλα αυτά πάντως προκαλούν προβληματισμό σε σχέση με την ορθότητα των 

αποτελεσμάτων των τεστ νοημοσύνης «καθώς ο Θεός ή η φύση δεν είναι δυνατόν να μοιράζουν 
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στα άτομα την ευφυία με κριτήρια ταξικά, εθνικά και φυλετικά […]» (Φραγκουδάκη, 1985, σ. 

109). Αξιοσημείωτος είναι ο ισχυρισμός της Φραγκουδάκη (1985) ότι τα συμπεράσματα που 

προκύπτουν από τα τυποποιημένα τεστ νοημοσύνης είναι παρόμοια σε κάθε εποχή και τόπο.  

Επιπλέον, καυτηριάζεται η εστίασή τους κατ’ αποκλειστικότητα στο αποτέλεσμα (Gardner, 

1983/2011). Με άλλα λόγια, τα τεστ δεν διερευνούν ούτε στο ελάχιστο τη διαδικασία σκέψης που 

ακολούθησε ο εξεταζόμενος.  Δε θα πρέπει πάντως να παραγνωρίσουμε και το αρνητικό αντίκτυπο 

που έχει στο άτομο η ετικετοποίησή του με βάση τα αποτελέσματα του τεστ νοημοσύνης. Η 

Φραγκουδάκη (1985) παραθέτει τον ισχυρισμό ότι το άτομο που έχει συγκεντρώσει χαμηλό σκορ 

στιγματίζεται με «σφραγίδα κατωτερότητας», η οποία αναδύεται σε διάφορες εκφάνσεις του 

προσωπικού και κοινωνικού βίου (σ. 110). 

Στον αντίποδα, ο εισηγητής της θεωρίας των ΠΤΝ (Gardner, 1999α) ορίζει τη νοημοσύνη 

ως μια «βιοψυχολογική δυνατότητα να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες που μπορούν να 

ενεργοποιηθούν σε ένα πολιτισμικό πλαίσιο, για να επιλύουν προβλήματα ή να δημιουργούν 

προϊόντα που έχουν αξία σε έναν πολιτισμό.» (σ. 33) Επομένως, με τον παρόντα ορισμό συνάγεται 

το συμπέρασμα πως η νοημοσύνη, από τη μια πλευρά αφορά ένα σύνολο διεργασιών που 

εκτελούνται στον ανθρώπινο εγκέφαλο, «ένα υπολογιστικό [computational] σύστημα που 

εδράζεται στο νευρικό δίκτυο», όπως σημειώνει αλλού ο Gardner (2006, σ. 7).  Από την άλλη, το 

δεύτερο σκέλος του ορισμού φανερώνει πως η νοημοσύνη συνδέεται άρρηκτα με τους 

πολιτισμικούς παράγοντες που λαμβάνουν χώρα στο εκάστοτε πλαίσιο. Επιπλέον, διαπιστώνεται 

ότι συντελούνται διαδικασίες που επικοινωνούνται μέσα από ένα σύνθετο νευρολογικό δίκτυο 

(Gardner, 1983/2011). Άρα, πρόκειται για έναν συνδυασμό βιολογικών και πολιτισμικών 

παραγόντων, όπως διαφαίνεται από μια ακόμα επισήμανσή του (Gardner, 1999α): «Οι τύποι 
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νοημοσύνης προκύπτουν από τον συνδυασμό της γενετικής κληρονομιάς ενός ατόμου και των 

συνθηκών της ζωής του σε έναν ορισμένο πολιτισμό και χρονική περίοδο» (σ. 45). 

O Gardner (2006) συγκρίνοντας την διαδεδομένη αντίληψη περί νοημοσύνης με την 

ύπαρξη πολλών τύπων χαρακτηριστικά παρομοιάζει τη μεν πρώτη με έναν άνθρωπο που έχει έναν 

υπολογιστή γενικού σκοπού, ο οποίος αποδίδει καλά (= υψηλό σκορ στα τεστ ευφυίας), μέτρια 

(=μέσο σκορ ευφυίας) ή ανεπαρκώς (=χαμηλό σκορ ευφυίας). Τη δε δεύτερη περίπτωση την 

παραλληλίζει με κάποιο άτομο που κατέχει διαφορετικούς σχετικά ανεξάρτητους υπολογιστές, 

κάτι το οποίο σημαίνει πως η δυναμική σε έναν δε σημαίνει αντίστοιχη δυναμική ή αδυναμία 

στους άλλους υπολογιστές. Εδώ, θα πρέπει να τονιστεί η θέση του Gardner περί ανεξάρτητων 

τύπων νοημοσύνης. Ο ίδιος (Gardner, 1999α) σημειώνει ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο «[…] 

δημιουργείται μια καλή υπόθεση εργασίας. Μπορεί να δοκιμαστεί μόνο με τη χρήση κατάλληλων 

μετρήσεων σε διαφορετικές πολιτισμικές συνθήκες. Διαφορετικά, αν εμείς πρόωρα συμπεραίναμε 

πως δυο τύποι νοημοσύνης συνδέονται μεταξύ τους, τότε στην πραγματικότητα η προφανής 

συσχέτιση είναι ένα πλαστό αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης μέτρησης σε έναν συγκεκριμένο 

πολιτισμό» (σ. 102).   

Συνεπώς, κατανοούμε ότι δεν μπορούμε να πάρουμε ως δεδομένο εκ των προτέρων πως 

κάποιοι τύποι νοημοσύνης συνδέονται ή όχι μεταξύ τους, αλλά θεωρούμε ότι εξ’ αρχής υπάρχει 

ανεξαρτησία ανάμεσά τους και έπειτα ερευνούμε τις τυχόν συσχετίσεις που έχουν στο εκάστοτε 

περιβαλλοντικό πλαίσιο.  

2.2.5. Θεωρία Πολλαπλών Τύπων Νοημοσύνης Gardner 

Προχωρώντας στη θεωρία αναφοράς, ο Gardner αρχικά (1983) διατύπωσε επτά (7) τύπους 

νοημοσύνης: τη γλωσσική, τη λογικομαθηματική, τη μουσική, τη σωματική- κιναισθητική, τη 

χωρική, την ενδοπροσωπική, τη διαπροσωπική. Λίγο αργότερα (1999α), συζητά πιθανούς νέους 
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τύπους νοημοσύνης και το 2006 προχωρά στην προσθήκη άλλων δυο (2) τύπων νοημοσύνης, την 

οικολογική- νατουραλιστική και την υπαρξιακή (Gardner, 2006). Θα ήταν παράλειψη να μην 

αναφέρουμε πως η γλωσσική και λογικομαθηματική νοημοσύνη είναι αυτές που αξιολογούνται 

και γίνονται ορατές στο σχολείο της δυτικής κοινωνίας (Crim, Kennedy & Thornton, 2013· 

Gardner, 1999α, 2006· Gardner & Hatch, 1989· Mallonee, 1998· Φλουρής, 2020). Είδαμε στον 

ορισμό της νοημοσύνης, όπως τον εκφράζει ο Gardner, τη σημασία που αποδίδεται στο εκάστοτε 

πολιτισμικό πλαίσιο που περιβάλλει τα άτομα. Συνεπώς, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι σε 

καθένα από τα κεφάλαια όπου αναλύονται οι τύποι νοημοσύνης υπάρχει ιδιαίτερη μνεία για τον 

τρόπο με τον οποίο εκφράζεται ο αναφερόμενος τύπος και σε άλλους πολιτισμούς πέραν του 

δυτικοευρωπαϊκού. Ιδιαίτερη αναφορά ως προς την προσφορά του Gardner σε αυτόν τον τομέα 

κάνει ο Feldman (2003), ο οποίος εύγλωττα παρατηρεί πως η Θεωρία των Πολλαπλών Τύπων 

Νοημοσύνης αποτέλεσε το εφαλτήριο, ώστε να γίνει «ορατή» μια «μειοψηφία πλειοψηφία», 

δηλαδή άνθρωποι που προέρχονται από διαφορετικές κουλτούρες πέραν της Δυτικοευρωπαϊκής 

(σ. 149).  

Πάντως δε θα πρέπει να παραλείψουμε πως κάθε τύπος νοημοσύνης έχει ιδιαίτερες 

νευρολογικές διαδικασίες (Gardner, 1983/2011, 2006). Κάτι τέτοιο μας ωθεί να αντιληφθούμε την 

πολυπλοκότητα αυτών των διαδικασιών και συνεπακόλουθα, την ιδιαιτερότητα κάθε ατόμου που 

μοιάζει με ένα πολύχρωμο μωσαϊκό. Όλα αυτά συνηγορούν στην άποψη πως η θεωρία του 

Gardner αναδεικνύει την ποικιλομορφία των δυνατοτήτων που λογίζονται ως νοημοσύνες και 

προβάλλει τα στοιχεία που υποστηρίζουν ή απορρίπτουν κάθε περίπτωση (Feldman, 2003). Ο 

ίδιος (Gardner, 1999α) πάντως εφιστά την προσοχή, ώστε οι τύποι νοημοσύνης να μη 

χρησιμοποιηθούν ως όχημα κατηγοριοποίησης, αλλά αντιθέτως να αξιοποιούνται, ώστε να 

βοηθούν τους ανθρώπους να μαθαίνουν με τον τρόπο που τους εκφράζει. 
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 Πριν την λεπτομερέστερη αναφορά μας σε καθέναν από τους τύπους νοημοσύνης, 

παραθέτουμε τα κριτήρια που ορίζουν έναν ΤΝ. Σε αυτό συνηγορεί ο ισχυρισμός του Feldman 

(2003) πως η θέσπιση των κριτηρίων για την εισαγωγή κάθε ΤΝ από τον Gardner διαφοροποίησε 

τη θεωρία αυτή από άλλες προϋπάρχουσες. Κατά τον εισηγητή της Θεωρίας, μια ικανότητα 

λογίζεται ως Τύπος Νοημοσύνης, αν πληρoί τα εξής οκτώ κριτήρια (Gardner, 1983/2011, 1993, 

1999α):  

-2 κριτήρια από τη Βιολογία: 

α) Μπορεί να απομονωθεί σε περιπτώσεις εγκεφαλικής βλάβης και, β) πρέπει να υπάρχουν 

στοιχεία για την αληθοφάνεια και την αυτονομία του στην ιστορία της Εξέλιξης.  

-2 κριτήρια από την Αναπτυξιακή Ψυχολογία: 

γ) Έχει διακριτό αναπτυξιακό ιστορικό εξειδίκευσης, που αρχίζει με ένα τυπικό ξεκίνημα 

οποιουδήποτε αρχαρίου και φτάνει σε ένα ορισμένο σύνολο επιτευγμάτων που μπορούν να 

εντοπιστούν στους ειδικούς [experts]6 και, δ) φανερώνεται σε ιδιαίτερους πληθυσμούς όπως οι 

«μικρόνοες σοφοί» [idiot savants]7 και τα «παιδιά- θαύματα» [prodigies]8.  

-2 κριτήρια από την παραδοσιακή Ψυχολογία:  

 
6 Με άλλα λόγια, τα άτομα ακολουθούν «συγκεκριμένα αναπτυξιακά μονοπάτια», για να καλλιεργήσουν π.χ. το 

επάγγελμα του μαθηματικού ή του μουσικού (Gardner, 1999α, σ. 38). Στο παρόν κριτήριο o Gardner αναδεικνύει τον 

ρόλο τoυ διαπολιτισμικού παράγοντα [cross-cultural perspective], εφόσον αναλόγως του εκάστοτε πολιτισμικού 

πλαισίου, ένας ΤΝ αναδεικνύεται με πολύ διαφορετικούς τρόπους σε έναν αντίστοιχο ρόλο (π.χ. γιατρός – 

σαμάνος/θεραπευτής). 
7 Ορίζονται έτσι από τον Gardner (1983/2011) άτομα που διαθέτουν «μια μοναδική περίσσεια κάποιας συγκεκριμένης 

ανθρώπινης ικανότητας, αντίθετα με ένα υπόβαθρο μέτριας ή υψηλής δυσκολίας στην απόδοση τους σε άλλα πεδία», 

όπως π.χ. τα άτομα με αυτισμό (σ. 67).  
8 Τα παιδιά εκείνα που «είναι εξαιρετικά αναπτυγμένα για την ηλικία τους σε μία ή σε περισσότερες περιοχές της 

ανθρώπινης ικανότητας» (ό. π., σ. 67). 
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ε) Αποδεικνύεται η σχετικά ανεξάρτητη λειτουργία του από έρευνες της πειραματικής 

ψυχολογίας9 και στ) παρουσιάζει χαμηλή συσχέτιση με άλλους τύπους νοημοσύνης στις 

ψυχομετρικές μελέτες10. 

-2 κριτήρια από τη λογική ανάλυση: 

ζ) Διαθέτει τον δικό του αναγνωρίσιμο πυρήνα [core] λειτουργίας ή σύνολο λειτουργιών11 και, η) 

είναι επιδεκτικός στην κωδικοποίησή του σε ένα συμβολικό σύστημα (όπως η γλώσσα, οι αριθμοί, 

οι ζωγραφικές απεικονίσεις ή οι μουσικές σημειογραφίες)12 ανθρωπίνως επινοημένο και 

πολιτισμικά νοηματοδοτημένο.  

Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή καθενός από τους τύπους νοημοσύνης. Τέλος, 

καθιστούμε σαφές ότι θα αναφέρουμε κάποια μόνο από τα πολλά παραδείγματα έκφρασης του 

κάθε τύπου νοημοσύνης χάριν συντομίας και αποφυγής πλατειασμού.  

2.2.5.1. Γλωσσική Nοημοσύνη [ΓΝ] (Linguistic Intelligence)  

O Gardner (1983/2011) προχωρά αρχικά στην διευκρίνηση της γλωσσικής νοημοσύνης, 

καθώς ισχυρίζεται ότι εκείνη συνιστά ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα της ανθρώπινης νοημοσύνης.  

Κατά τον ίδιο, στη γλωσσική νοημοσύνη διακρίνονται τέσσερις πτυχές, οι οποίες είναι οι εξής. 

Πρώτον, η ρητορική ικανότητα, δηλαδή το να μπορεί κανείς να πείθει τους άλλους (π.χ. πολιτικοί 

 
9 Κατά τη διεξαγωγή δυο ταυτόχρονων δραστηριοτήτων, αν η μια δεν παρεμβάλλεται στην άλλη, τότε «υποτίθεται 

ότι καθεμία από αυτές αναφέρεται σε διακριτές εγκεφαλικές και διανοητικές ικανότητες» (Gardner, 1999α, σ. 40). 
10 Παρ’ ότι ο Gardner καταφέρεται σε πολλές περιπτώσεις εναντίον των ψυχομετρικών δοκιμών, ωστόσο, σύμφωνα 

με τον ίδιο, προσφέρουν πρόσθετα στοιχεία, αν και εφόσον εκείνες αναθεωρούν το πώς ορίζουν τη νοημοσύνη και 

διευρύνουν τα εργαλεία και τους τρόπους μέτρησής της (Gardner, 1999α).  
11 Κατά τον Gardner (1983/2011, 1999α), είναι αναγκαίος ο εντοπισμός των ικανοτήτων που αποτελούν τον πυρήνα 

κάθε νοημοσύνης, αφού αυτές ενεργοποιούνται από συγκεκριμένες εσωτερικές ή εξωτερικές πληροφορίες που 

δέχονται.  
12 Ενδεικτική της αξίας που αποδίδει ο Gardner (1999α) στην παρουσία των συμβολικών συστημάτων είναι ο 

ακόλουθος ισχυρισμός: «Ίσως τα συμβολικά συστήματα να αναπτύχθηκαν μόνο στις περιπτώσεις που προϋπήρχε μια 

υπολογιστική ικανότητα ώριμη για αξιοποίηση από την κοινωνία» (σ. 71). 
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αρχηγοί, δικηγόροι). Δεύτερον,  η μνημονική ικανότητα, δηλαδή για παράδειγμα η ευχέρεια να 

περιγράφει κανείς κανόνες, να δίνει οδηγίες για κάποια διαδρομή ή για τη λειτουργία μιας 

συσκευής κ. ά. Τρίτον, η επεξηγηματική ικανότητα, κάτι που συνιστά το να είναι σε θέση κάποιος 

να δίνει προφορικές οδηγίες, να εξηγεί τις δηλωτικές και συνυποδηλωτικές χρήσεις του λόγου, 

διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα κατά κόρον στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τέλος, μια τέταρτη 

πτυχή της γλωσσικής νοημοσύνης αποτελεί η δυνατότητα που έχει κανείς να χρησιμοποιεί τη 

γλώσσα για να στοχάζεται πάνω στην ίδια, να κάνει «μεταγλωσσική» ανάλυση. Παραδείγματος 

χάριν, όταν ένα παιδί ρωτά «Εννοείς το Χ ή το Ψ;» στρέφει τον συνομιλητή του να σκεφτεί την 

προηγούμενη χρήση της γλώσσας. 

Άξια αναφοράς είναι η παρατήρηση του Gardner (1983/2011) ότι το συντακτικό και η 

φωνολογία, ως στοιχεία της γλώσσας εδράζονται κοντά στο επίκεντρο της ΓΝ, ενώ πτυχές όπως 

η σημασιολογία και η πραγματολογία13 (=τρόποι με τους οποίους τα συμφραζόμενα συνεισφέρουν 

στα νοήματα) αντλούν στοιχεία από άλλους τύπους νοημοσύνης όπως η λογικομαθηματική και η 

ενδο/διαπροσωπική.  

Δε θα πρέπει, τελειώνοντας, να παραλείψουμε τη διαπίστωση ότι τα παιδιά προσχολικής 

ηλικίας φαίνεται να τρέφουν ιδιαίτερη αγάπη να επινοούν διάφορα είδη λόγου όπως παρηχήσεις, 

ρίμες, μεταφορές, καθώς και ρυθμικά μοτίβα (Gardner, 1982). 

 Συνεπώς, διαπιστώνει κανείς το εύφορο έδαφος που συναντάμε στα παιδιά προσχολικής 

ηλικίας και στο επίπεδο της γλωσσικής νοημοσύνης με την προϋπόθεση αυτό να αναδειχθεί και 

να αξιοποιηθεί καταλλήλως. 

 
13 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον όρο «πραγματολογία», βλ. «Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα» 

(https://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology/show.html?id=129) 
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2.2.5.2. Μουσική Nοημοσύνη [ΜΝ] (Musical Intelligence)  

Ο επόμενος τύπος στον οποίο κάνει μνεία ο Αμερικανός ψυχολόγος είναι η μουσική 

νοημοσύνη. Για εκείνον, τα συστατικά στοιχεία της μουσικής είναι τρία· ο τόνος/ μελωδία, ο 

ρυθμός και το ηχόχρωμα (Gardner, 1983/2011). 

Στο σημείο αυτό είναι ανάγκη να παραθέσουμε τη διευκρίνηση του Gardner ότι η 

ακουστική αίσθηση είναι μεν κύρια στη μουσική συμμετοχή, ωστόσο ένα από τα τρία δομικά 

συστατικά της μουσικής, ο ρυθμός, μπορεί να υπάρχει ξεχωριστά από την ακουστική ικανότητα. 

Αυτή την παράμετρο τη συνδέει άμεσα με αναφορές ατόμων με κώφωση, οι οποίοι αξιοποιούν 

τον ρυθμό ως σημείο βίωσης της μουσικής εμπειρίας. 

Κατά την άποψη του Gardner λοιπόν, ως μουσική νοημοσύνη θεωρείται το να μπορεί 

κάποιος να ταξινομεί κομμάτια που έχουν παρόμοιο ρυθμό ή να μπορεί να τον εκτελεί σωστά. 

Επιπλέον, μια άλλη δυνατότητα των εχόντων τον συγκεκριμένο τύπο νοημοσύνης είναι να είναι 

σε θέση να εκτιμούν τις διάφορες σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα σε μια μουσική κλίμακα (π.χ. 

σχέσεις δεσπόζουσας- υποδεσπόζουσας- τονικής) και τις συνεπακόλουθες τροποποιήσεις που 

είναι δυνατόν να γίνουν σε μουσικά κοντινές κλίμακες. Μια ακόμα ικανότητα που ενδεχομένως 

παρουσιάζουν τα άτομα είναι να έχουν εκτιμήσεις για το πως θα εκτυλιχθεί μουσικά ένα κομμάτι 

που ακούν, βασιζόμενοι στις σχέσεις που χαρακτηρίζουν τις νότες μέσα σε μια κλίμακα. Μια 

ενδιαφέρουσα επισήμανση είναι ότι φαίνεται τα περισσότερα παιδιά μέχρι τη σχολική ηλικία να 

έχουν ένα «σχήμα» για το πώς μπορεί να εκτυλιχθεί ένα τραγούδι και μπορούν να παράγουν ένα 

πανομοιότυπο των τόνων που ακούν γύρω τους (ό.π., σ. 116). Μια τέτοια θεώρηση μας οδηγεί 

στο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι έχουν σε ένα βαθμό καλλιεργημένη τη μουσική νοημοσύνη από 

μικρή ηλικία. Θα τολμούσαμε να πούμε ότι συνδέεται άμεσα με την εν δυνάμει καλλιέργεια του 

μουσικού δυναμικού. 
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2.2.5.3. Λογικομαθηματική Νοημοσύνη [ΛΝ] (Logical-Mathematical Intelligence)  

Στη συνέχεια, γίνεται μνεία στον λογικομαθηματικό τύπο νοημοσύνης. Ο Gardner 

τοποθετεί τις ρίζες της στην αντιπαράθεση που υφίσταται στον κόσμο των αντικειμένων, αντίθετα 

με τους προαναφερθέντες τύπους (γλωσσικός, μουσικός), στους οποίους εντοπίζει έναν ακουστικό 

και προφορικό πυρήνα. 

Συχνά, άτομα που έχουν ανεπτυγμένη αυτού του τύπου τη νοημοσύνη εκτελούν εξαιρετικά 

γρήγορα τη διαδικασία που απαιτείται για την επίλυση του προβλήματος λαμβάνοντας υπ’ όψιν 

τις υπάρχουσες μεταβλητές και προχωρώντας στις αντίστοιχες υποθέσεις (Gardner, 2006). 

Επιπλέον, όπως παραθέτει ο Φλουρής (2020), μπορούν να κάνουν υπολογιστικές πράξεις, να 

χρησιμοποιούν με ευχέρεια επαγωγικό και απαγωγικό συλλογισμό, να εντοπίζουν τις λογικές 

σχέσεις (λ.χ. αίτιο- αποτέλεσμα) και να προχωρούν στην ανάλυση και επίλυση προβλημάτων. Πιο 

συγκεκριμένα, στην εκπαιδευτική διαδικασία ο παρών ΤΝ φανερώνεται, μεταξύ άλλων, μέσα από 

την ταξινόμηση, την κατηγοριοποίηση, την διατύπωση υποθέσεων, τη διερεύνηση και άλλα. Στον 

επαγγελματικό τομέα χαρακτηριστικά στοιχεία της ΛΝ συναντώνται στους μηχανικούς, στους 

λογιστές, στους προγραμματιστές υπολογιστών, στους φυσικούς, στους μαθηματικούς και 

ευρύτερα στους ανθρώπους των θετικών επιστημών.    

Βασιζόμενος στην προσέγγιση του κυριότερου εκφραστή της αναπτυξιακής ψυχολογίας, 

του Jean Piaget, ο Gardner (2006) υπογραμμίζει ότι οι απαρχές των πιο πολυσύνθετων περιοχών 

της λογικής, της μαθηματικής και της ευρύτερα επιστημονικής σκέψης εδράζονται στις απλές 

ενέργειες των παιδιών πάνω στα φυσικά αντικείμενα που βρίσκονται στο περιβάλλον τους. 

Διαφωνεί, ωστόσο, με τον Piaget στο ότι η λογικομαθηματική νοημοσύνη ακολουθεί κάποια 

συνηθισμένα, πολύ συγκεκριμένα στάδια. Αντιθέτως, εκείνος ισχυρίζεται ότι τα στάδια φαίνεται 

να είναι πολύ πιο βαθμιαία και ετερογενή. Η σημασία της ετερογένειας πρέπει να τονιστεί, καθώς 
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ο ίδιος ο Gardner μοιάζει να ενδιαφέρεται όχι μόνο για τον μέσο Ευρωπαϊκό πολιτισμό, αλλά 

λαμβάνει ιδιαιτέρως υπ’ όψιν τις αρχές και τις πολιτισμικές αξίες που διέπουν άλλους λαούς, οι 

οποίες επηρεάζουν άμεσα  το πως εκφράζονται οι διάφοροι τύποι νοημοσύνης, συνεπακόλουθα 

και ο λογικομαθηματικός τύπος. 

Ακριβώς αυτό το ενδιαφέρον του αμερικανού ψυχολόγου να μην ενστερνίζεται μια 

ομοιογενοποιητική στάση απέναντι στο ζήτημα της νοημοσύνης τον οδηγεί, μεταξύ άλλων, και 

στη διαπίστωση ότι η δυτική κοινωνία έχει αποδώσει στη λογικομαθηματική νοημοσύνη εξέχουσα 

σημασία παραγνωρίζοντας ή και υποτιμώντας της υπόλοιπες.  

Άξιο αναφοράς ότι η διαλογική σχέση ανάμεσα στη λογικομαθηματική και άλλους τύπους 

νοημοσύνης είναι συχνό φαινόμενο (Gardner, 1983/2011). Μολαταύτα, τονίζεται ότι μέσω 

ερευνών αποδεικνύεται η αυτονομία της συγκεκριμένης νοημοσύνης, δηλαδή κάτι τέτοιο 

συνεπάγεται πως «η λογικομαθηματική νοημοσύνη δεν μπορεί να γενικευτεί για όλους τους 

τύπους νοημοσύνης» (Φλουρής, 2020, σ. 124). 

2.2.5.4.  Χωρική Νοημοσύνη [ΧΝ] (Spatial Ιntelligence)  

Η χωρική νοημοσύνη εκδηλώνεται με «την ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται τον 

οπτικό κόσμο με ακρίβεια, να εκτελεί μετασχηματισμούς στις αντιλήψεις κάποιου και να είναι σε 

θέση να αναδημιουργεί τις πτυχές της οπτικής εμπειρίας του, ακόμα και με την απουσία κάποιου 

σχετικού φυσικού ερεθίσματος» (Gardner, 1983/2011, σ. 182). Συχνά, οι δυνατότητες ενός ατόμου 

στη συγκεκριμένη νοημοσύνη δοκιμάζονται στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής [multiple choice] 

ή στην αντιγραφή ενός σχήματος, μιας φόρμας [form]. Επίσης, μπορεί να εκτιμήσει πώς φαίνεται 

ένα σχήμα ή ένα αντικείμενο από μια άλλη οπτική γωνία (Gardner, 1983/ 2011, 2006) είτε πως θα 

έμοιαζε αν περιστρεφόταν. Μια ακόμα δυνατότητα που διαθέτουν τα άτομα είναι να παράγουν 
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γραφικά πανομοιότυπα της χωρικής πληροφορίας. Ένα παράδειγμα που μας έρχεται στο μυαλό 

είναι η δημιουργία των χαρτών ψηφιακά ή χειρόγραφα. 

Πιο συγκεκριμένα, η ΧΝ συνεπάγεται την ευχέρεια που μπορεί κάποιος να έχει στο να μη 

χάνει τον προσανατολισμό του σε μια άγνωστη περιοχή, να φτιάχνει παζλ, να δημιουργεί την 

τρισδιάστατη απεικόνιση ενός χώρου κ. ά. (Gardner, 1999α). Με βάση αυτές τις ικανότητες, μας 

έρχονται στο νου διάφοροι κλάδοι επαγγελμάτων ή ενασχολήσεων όπως οι γεωγράφοι, οι 

αρχιτέκτονες, γραφίστες και άλλοι. 

Και βέβαια, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι έφεση σε μια από τις αναφερόμενες 

ικανότητες δε συνεπάγεται αντίστοιχα ύπαρξη και των υπόλοιπων δυνατοτήτων (Gardner, 

1983/2011). Μπορεί δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει αυξημένες ικανότητες στην οπτική αντίληψη, 

να μην είναι το ίδιο δυνατός στη σχεδίαση ή στη μετατροπή ενός φανταστικού κόσμου.  

Κάτι ακόμα που πρέπει να τονιστεί είναι η θέση του Gardner πως η χωρική νοημοσύνη δεν 

προϋποθέτει την οπτική ικανότητα, κάτι το οποίο σημαίνει πως άτομα με τύφλωση μπορούν 

επίσης αναμφίβολα να αναπτύξουν τον συγκεκριμένο τύπο νοημοσύνης. Αν το δούμε παράλληλα, 

άνθρωποι με τύφλωση αξιοποιούν την απτική τους δυνατότητα με τον ίδιο τρόπο που οι βλέποντες 

χρησιμοποιούν την οπτική ικανότητα (Gardner, 2006). Γι’ αυτόν τον λόγο ο  Gardner αποφεύγει 

την χρήση του όρου «οπτική» δίπλα από την χωρική νοημοσύνη. Επίσης, ας μη λησμονούμε ότι 

παρομοίως αποφεύγει τον όρο «ακουστική» και τη σύνδεσή του με τον γλωσσικό και 

λογικομαθηματικό τύπο νοημοσύνης. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε πως υφίσταται συχνά διάδραση μεταξύ ΛΝ 

και ΧΝ, όπως για παράδειγμα στο σκάκι, τη μηχανική, την αρχιτεκτονική. Βέβαια, ο πρώτος τύπος 

αναπτύσσεται στη σφαίρα των αφηρημένων εννοιών, ενώ ο δεύτερος θεμελιώνεται στον 

πραγματικό κόσμο, τα αντικείμενα και τη θέση τους στο κόσμο (Gardner, 1983/2011). 
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2.2.5.5. Κιναισθητική Nοημοσύνη [ΚΝ] (Κinesthetic Ιntelligence) 

Το χαρακτηριστικό του παρόντος τύπου νοημοσύνης είναι ότι κανείς χρησιμοποιεί το 

σώμα του (ολόκληρο ή μέρος του- π.χ. πόδια, χέρια, κεφάλι, δάκτυλα κ. ο. κ.) με διαφορετικούς 

τρόπους, για με οδηγό την έκφραση ή με γνώμονα την υλοποίηση κάποιων στόχων (Gardner, 

1983/2011).  

Ο χορευτής, ο ηθοποιός, ο αθλητής έκδηλα εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία 

χρησιμοποιώντας κινήσεις σε διάφορα σημεία του σώματος, μπορούμε να σκεφτούμε όμως κι 

άλλα επαγγέλματα όπως αυτό του χειρουργού, του αρτοποιού, του οργανοπαίχτη ή ανθρώπων που 

φτιάχνουν χειροτεχνίες και κατασκευές παντός τύπου (Gardner, 1983/2011, 2006). 

Είναι γεγονός πως υπάρχει ένα γνωστικό υπόβαθρο πίσω από την κάθε σωματική κίνηση. 

«Και ωστόσο, η ικανότητα να χρησιμοποιεί κάποιος το σώμα του για να εκφράσει ένα συναίσθημα 

(όπως στον χορό), για να παίξει ένα παιχνίδι (όπως στον αθλητισμό) ή για να δημιουργήσει ένα 

νέο προϊόν (όπως στην ανάπτυξη μιας εφεύρεσης) είναι στοιχεία των γνωστικών χαρακτηριστικών 

της χρήσης του σώματος» (Gardner, 2006, σ. 10). 

Εν κατακλείδι, ο χειρισμός των κινήσεων του σώματος και η δυνατότητα να διαχειρίζεται 

[handle] κανείς επιδέξια τα αντικείμενα συνιστούν δυο άξονες πάνω στους οποίους κατά τον 

Αμερικάνο ψυχολόγο (Gardner, 1983/2011) στηρίζεται η ΚΝ. Όπως φαίνεται, είναι πιθανόν 

καθεμία από αυτές τις δυνατότητες να υφίσταται ανεξάρτητα από την άλλη, αν και συνήθως τις 

συναντάμε μαζί. 

2.2.5.6. Ενδοπροσωπική Νοημοσύνη [ΕΝ] (Ιntrapersonal Ιntelligence) 

O Gardner στην πρώτη απόπειρα θεμελίωσης της θεωρίας του (1983/2011) δε διαχωρίζει 

σαφώς την ενδοπροσωπική και διαπροσωπική νοημοσύνη, αλλά τις εντάσσει υπό τον γενικότερο 
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τίτλο «προσωπικοί τύποι νοημοσύνης» [personal intelligences]. Λίγο αργότερα (1999α), βλέπουμε 

ότι τις ονομάζει πλέον ξεχωριστά, χωρίς βέβαια να τις αποκόβει από τη γενικότερη ενότητα. 

Η ενδοπροσωπική νοημοσύνη αφορά την πρόσβαση στον προσωπικό συναισθηματικό 

κόσμο από το ίδιο το άτομο. Συγκεκριμένα, συνδέεται με το να μπορεί κανείς να διακρίνει τα 

συναισθήματά του, να τα προσδιορίζει και εν τέλει να τα αξιοποιεί ως όχημα κατανόησης και 

αυτορρύθμισης της συμπεριφοράς του (Gardner, 1983/2011, 2006). Πρέπει να επισημανθεί πως 

οι δυνατότητες που πηγάζουν από την ενδοπροσωπική νοημοσύνη εντοπίζονται στην πιο απλή 

τους μορφή στα παιδιά έως και σε πιο σύνθετη στους ενήλικες (Gardner, 2006). Σχετικά με τα 

μικρά παιδιά, μπορούμε να πούμε ότι η ανάπτυξη δράσεων που στοχεύουν στην αναγνώριση, 

ανάλυση και διαχείριση των ενδόμυχων επιθυμιών, συναισθημάτων και του εσωτερικού κόσμου 

γενικότερα, αναμφίβολα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.   

Όπως συμπληρώνει ο δημιουργός της θεωρίας, άνθρωποι με αναβαθμισμένα επίπεδα 

ενδοπροσωπικής νοημοσύνης έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν και να συμβολίζουν 

πολύπλοκες ομάδες συναισθημάτων (Gardner, 1983/2011). Πάντως, με το πέρασμα των χρόνων, 

εκτός της σημασίας του συναισθηματικού κόσμου στη διαμόρφωση της ενδοπροσωπικής 

νοημοσύνης, ο Gardner (1999α) υποστηρίζει τον κρίσιμο ρόλο που έχει η παρούσα νοημοσύνη 

στις αποφάσεις που λαμβάνει το άτομο στην πορεία της ζωής του. Ο Φλουρής (2020) παρατηρεί 

ότι άτομα με καλλιεργημένο τον παρόντα τύπο νοημοσύνης παρουσιάζουν συχνά ενδόμυχες 

σκέψεις, κάνουν όνειρα και γενικότερα έχουν έντονη την αίσθηση αυτογνωσίας.  

Ομολογουμένως, επειδή ο αναφερόμενος τύπος νοημοσύνης είναι και ο πιο ιδιωτικός, 

συνήθως αυτός γίνεται φανερός μέσα από πιο εκφραστικές μορφές όπως η γλώσσα ή η μουσική 

(Gardner, 2006). Για παράδειγμα, ένας λογοτέχνης εκδηλώνει την ΕΝ μέσα από τον γραπτό λόγο. 
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Ενδεικτικά, μπορούμε να σκεφτούμε συγγραφείς που ψυχογραφούν με ιδιαίτερη επιμέλεια και 

λεπτομέρεια τους χαρακτήρες τους. 

2.2.5.7. Διαπροσωπική Νοημοσύνη [ΔΝ] (Interpersonal Intelligence) 

Σε ό,τι αφορά τον έτερο τύπο που σχετίζεται με την προσωπικότητα, την διαπροσωπική 

νοημοσύνη, αυτή συνδέεται με την ευχέρεια που έχει κάποιος να παρατηρεί και να συγκρίνει τις 

συμπεριφορές, τα κίνητρα, τις τάσεις άλλων (Gardner, 1983/2011, 1999α). Όπως διαπιστώνεται 

από τον Gardner, κάποιοι μπορούν να εντοπίζουν σε άλλους τις προαναφερόμενες συμπεριφορές, 

παρ’ ότι καλά κρυμμένες και να αξιοποιούν αυτή τους τη γνώση προς ωφέλεια των ανθρώπων. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν ψυχολόγοι, κάποιοι γονείς και εκπαιδευτικοί, ηγέτες ή 

και άνθρωποι που ακολουθούν πορεία συμβούλου ή εμψυχωτή. Και στον κλάδο των πωλήσεων, 

από τους πωλητές (Gardner, 1999α) μέχρι τη διεύθυνση του μάρκετινγκ μιας εταιρείας, η 

διαπροσωπική νοημοσύνη θα λέγαμε ότι είναι προαπαιτούμενο για την καλή πορεία μιας 

επιχείρησης.  

Ως προς τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, η αναπτυσσόμενη ικανότητά τους να κατανοούν 

και να αξιοποιούν αντικείμενα, ρόλους και συνθήκες με τη συμβολική τους διάσταση (όπως 

είδαμε στην υποενότητα «Γνωστική Ανάπτυξη») συνδέεται άμεσα με την καλλιέργεια της 

προσωπικής  (ενδοπροσωπικής και διαπροσωπικής) τους νοημοσύνης .Κι αυτό γίνεται ορατό μέσα 

από τις διαφορετικές διαδικασίες που δοκιμάζουν, οι οποίες επίσης υπάρχουν στην κοινωνία, όπως 

η ομιλία, το παιχνίδι προσποίησης/ συμβολικό παιχνίδι (π.χ. κάνουν τον κομμωτή, τον μάγειρα), 

οι δυο πλευρές μιας αλληλεπιδραστικής σχέσης (μαμά- παιδί, γιατρός- ασθενής), οι χειρονομίες 

κ.ά. Μέσω της εξερεύνησης των διάφορων ρόλων το παιδί από τη μια πλευρά κατανοεί σταδιακά 

ποια συμπεριφορά συνδέεται με τον εκάστοτε ρόλο, αλλά και τα συναισθήματα που συνήθως 

συνεπάγεται ο καθένας. Από την άλλη, τα παιδιά αρχίζουν να συσχετίζουν την κατάσταση των 
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άλλων με τα δικά τους προσωπικά βιώματα (δηλαδή να αντιλαμβάνονται για παράδειγμα το θετικό 

σε σχέση με το αρνητικό, το αγχωτικό σε αντιδιαστολή με το χαλαρωτικό) και κατ’ επέκταση είναι 

σε θέση να διαπιστώνουν τι θέλουν ή δε θέλουν να είναι ή να έχουν (Gardner, 1983/2011). 

2.2.5.8. Φυσιογνωστική/ Οικολογική Νοημοσύνη [ΦΝ] (Naturalist Intelligence) 

Βαδίζοντας στην εκπνοή του 20ου αιώνα, ο Gardner (1999α) συζητά την πιθανότητα να 

υφίσταται οικολογικός τύπος νοημοσύνης. Η κατεξοχήν ικανότητα που χαρακτηρίζει τους 

ανθρώπους με καλλιεργημένη φυσιογνωστική νοημοσύνη είναι η αναγνώριση και ταξινόμηση των 

πολυάριθμων ειδών, που ανήκουν στη χλωρίδα και στην πανίδα στο περιβάλλον του (Gardner, 

1999α, 2006), καθώς και η ευαισθησία στα διάφορα φυσικά φαινόμενα (Armstrong, 2009). Θα 

ήταν όμως σημαντικό να αναφέρουμε ότι ο ρόλος ενός ανθρώπου που σχετίζεται με τον παρόντα 

τύπο νοημοσύνης δεν περιορίζεται απλά στην ταξινομική ικανότητα, αλλά εκτός αυτού αρέσκεται 

στο να αλληλεπιδρά με τους διάφορους έμβιους οργανισμούς, να τους φροντίζει και ευρύτερα να 

«αισθάνεται άνετα στον κόσμο τους» (Gardner, 1999α, σ. 49). Ως επαγγελματίες που 

συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά του παρόντα τύπου νοημοσύνης μπορούμε να σκεφτούμε τους 

βιολόγους, τους βοτανολόγους, τους γεωπόνους, τους κτηνίατρους, τους αγρότες, τους ψαράδες, 

τους κυνηγούς κ.ά. 

Ωστόσο, εκτός των προαναφερθέντων, ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαπίστωση ότι ένα 

παιδί που μεγαλώνει σε ένα αστικό περιβάλλον θεωρείται πως παρουσιάζει στοιχεία της 

φυσιογνωστικής νοημοσύνης όταν είναι σε θέση να διακρίνει και να ταξινομεί ένα άψυχο 

αντικείμενο από κάποιο άλλο, όπως για παράδειγμα τα αυτοκίνητα (Armstrong, 2009· Gardner, 

1999α). Διαπιστώνουμε επομένως πως η έννοια του Αμερικάνου ψυχολόγου (2006) να 

αφουγκραστεί τον παλμό της σημερινής κοινωνίας είναι έκδηλη στον ισχυρισμό του ότι 

«ολόκληρη η καταναλωτική κουλτούρα μας βασίζεται στη οικολογική νοημοσύνη. Αυτή 
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περιλαμβάνει τις ικανότητες που αναπτύσσουμε όταν επιλέγουμε ένα αμάξι από ένα άλλο ή ένα 

ζευγάρι αθλητικά παπούτσια ή γάντια από κάποιο άλλο» (ό. π., σ. 19). Τελικά λοιπόν φαίνεται ότι 

η φυσιογνωστική νοημοσύνη αποτελεί τη βάση στην οποία στηρίζεται η ικανότητα που 

παρουσιάζουν πολλοί κλάδοι επαγγελμάτων ως προς την αναγνώριση μοτίβων σε μικροεπίπεδο 

και μακροεπίπεδο. Ας σκεφτούμε τους καλλιτέχνες ή τους κοινωνικούς επιστήμονες επί 

παραδείγματι (Gardner, 1999α). 

H προσθήκη της οικολογικής νοημοσύνης στον χάρτη των υπαρχόντων τύπων προέκυψε, 

εφόσον ο Gardner (1999α) θεωρεί πως άτομα που παρουσιάζουν χαρακτηριστικά όπως ο Δαρβίνος 

δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμία από τις προαναφερόμενες κατηγορίες- τύπους. Αξίζει να 

παρατηρηθεί πως η οπτική αντίληψη ως εργαλείο δεν έχει την αποκλειστικότητα, αλλά συχνά 

απαιτείται και η ακουστική, καθώς και η απτική δυνατότητα σε κάποιες περιστάσεις (Gardner, 

2006). 

2.2.5.9. Υπαρξιακή Νοημοσύνη [ΥΝ] (Εxistential Ιntelligence)  

Ο Gardner (1999α, 2006) συζητά για το ενδεχόμενο να υφίσταται υπαρξιακός τύπος 

νοημοσύνης, θεωρώντας τον ως «υποψήφιο» για να προστεθεί, και κατά κάποιον τρόπο αφήνει 

ανοιχτό το ζήτημα σε κοινή διαβούλευση. Για τον ίδιο, πρόκειται για την «νοημοσύνη των 

μεγάλων ερωτημάτων», η οποία «στηρίζεται στην ανθρώπινη ροπή να συλλογίζεται τα πιο 

θεμελιώδη ερωτήματα της ύπαρξης» (Gardner, 2006, σ. 20). Τέτοια ερωτήματα μπορεί να είναι 

«Γιατί ζούμε; Από πού ερχόμαστε; Τι είναι αγάπη;» κ. ά. (ό.π., σ. 20)  

Πρέπει να υπογραμμιστεί πως υπαρξιακά ερωτήματα εγείρονται σε διάφορους 

πολιτισμούς και σε κλάδους της ανθρώπινης δραστηριότητας-στις τέχνες, στη φιλοσοφία, στη 

δημοσιογραφία αλλά στα παιδιά από μικρή ηλικία. (Gardner, 2006). Σ’ αυτό το σημείο χρήζει 

αναφοράς η επισήμανση του Armstrong (2009) ότι η ΥΝ δεν αφορά την προώθηση κάποιας 
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συγκεκριμένης θρησκείας ή πεποιθήσεων [belief system], αντ’ αυτού έχει σκοπό της να ρίξει φως 

στο πώς κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζει τις υπαρξιακές ανησυχίες. Ο ίδιος, βέβαια, παρά το γεγονός 

ότι σέβεται τον Gardner και ασπάζεται τη θεωρία του, εντούτοις θεωρεί «γελοίο» το να γίνεται 

αντιληπτό στους μαθητές κάθε διδακτικό αντικείμενο (π.χ. δομή της πρότασης) μέσω της 

υπαρξιακής νοημοσύνης (ό. π., σ. 185). Προτείνει ωστόσο ότι ο πιο γόνιμος τρόπος για την ένταξη 

του αναφερόμενου τύπου νοημοσύνης στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι η ενσωμάτωση 

στοιχείων στα μαθήματα που ωθούν τους μαθητές να αναλογιστούν την υπαρξιακή διάσταση 

αυτού που μελετούν κι έτσι συνειδητοποιούν τον τρόπο που αντίστοιχα ενεργούν οι διάφοροι 

επιστήμονες, καλλιτέχνες και άλλοι στα δικά τους έργα. 

Ολοκληρώνοντας, θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε τον προβληματισμό του ίδιου 

του Gardner (2006) για την αυτόνομη παρουσία του υπαρξιακού τύπου νοημοσύνης  με τη λογική 

ότι οι υπαρξιακές ερωτήσεις μπορεί απλώς να αποτελούν παρακλάδι μιας ευρύτερης φιλοσοφικής 

σκέψης. Έτσι, προτιμά να μιλά, προς το παρόν τουλάχιστον, για «8,5 νοημοσύνες» (ό.π., σ. 21). 

2.2.6. Βασικές Αρχές της Θεωρίας του Gardner 

Αξίζει σ’ αυτό το σημείο να καταγράψουμε κάποιες αρχές που διέπουν την θεωρία των 

ΠΤΝ (Gardner, 1999β, 2006). Αρχικά, πρέπει να καταστεί ξεκάθαρο ότι όλοι μας διαθέτουμε κάθε 

τύπο νοημοσύνης περισσότερο ή λιγότερο ανεπτυγμένο. Συνεπακόλουθα, το γεγονός ότι ένας 

τύπος είναι πιο ανεπτυγμένος, δε σημαίνει ότι ο ίδιος βαθμός ανάπτυξης υπάρχει και σε κάποιον 

άλλο. Επιπλέον, ο τρόπος με τον οποίο η κάθε νοημοσύνη συνδυάζεται με την άλλη στα διάφορα 

πεδία εφαρμογών ποικίλλει από άτομο σε άτομο. Αδιαμφησβήτητα, αυτό είναι ένα στοιχείο που 

αποδεικνύει την μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου. Επιπρόσθετα, οφείλουμε να επισημάνουμε 

ότι δεν υφίσταται ανωτερότητα ή κατωτερότητα κάποιου τύπου νοημοσύνης ως προς τους άλλους, 

απλώς κάτι τέτοιο συμβαίνει ανάλογα με την αξία που του προσδίδει το εκάστοτε πολιτισμικό 
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πλαίσιο (Φλουρής, 2020). Η τελευταία αρχή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, ώστε να κατανοήσουμε τη 

μονομέρεια που διακατέχει τις δυτικές κοινωνίες, οι οποίες αναγνωρίζουν κατά κύριο λόγο τη 

γλωσσική και τη λογικομαθηματική νοημοσύνη. 

Η αξιολόγηση κάθε τύπου νοημοσύνης πρέπει να γίνεται απευθείας με την αξιοποίηση των 

χαρακτηριστικών του κι όχι με τη χρήση μέσων της γλωσσικής και λογικομαθηματικής 

νοημοσύνης (όπως για παράδειγμα συμβαίνει με το χαρτί και το μολύβι ως εργαλεία που 

προσφέρονται κατά κόρον στα τεστ ευφυίας) (Chen & Gardner, 2005· Gardner, 1983/2011, 

1999α). Ως απότοκο, η Θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης διατηρεί μια κριτική στάση απέναντι 

στα συγκεκριμένα τεστ, όπως είδαμε και σε προηγούμενη ενότητα. Γενικότερα, όταν πράγματι 

υπάρχει κάποιος σημαντικός λόγος για την αξιολόγηση της εκάστοτε νοημοσύνης, τότε 

συστήνεται να χρησιμοποιούνται υλικά και συνθήκες που είναι οικεία στους συμμετέχοντες. 

Μια ακόμα βασική αρχή είναι πως η ικανότητα του ατόμου σε κάποιο «πεδίο» [domain] 

δεν ορίζει έναν καινούργιο τύπο νοημοσύνης (Gardner, 1999α, σ. 82). Σύμφωνα με τα όσα 

σημειώνει ο Gardner, η νοημοσύνη αφορά μια βιοψυχολογική δυνατότητα που επηρεάζεται σε 

κάποιο βαθμό και από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως ήδη προαναφέρθηκε. Από την 

άλλη μεριά, ένα πεδίο αποτελεί «ένα οργανωμένο σύνολο δραστηριοτήτων σε έναν πολιτισμό και 

χαρακτηρίζεται από ένα συγκεκριμένο συμβολικό σύστημα και τις συνεπαγόμενες λειτουργίες 

του». Για παράδειγμα, κάποιος που ασχολείται ενεργά με τη μαγειρική ακολουθεί το συμβολικό 

σύστημα του συγκεκριμένου κλάδου (π.χ. ορολογία, τεχνικές) και είναι σε θέση να κάνει 

πειραματισμούς τροποποιώντας παραδοσιακές συνταγές. Βέβαια, εντοπίζεται μια συνάντηση 

«πεδίου» και της εκάστοτε νοημοσύνης, καθώς «ένα πεδίο μπορεί να ιδωθεί μέσα από τη χρήση 

διάφορων τύπων νοημοσύνης» (ό.π., σ. 83). Δηλαδή, με αφορμή το παραπάνω παράδειγμα, η 

μαγειρική εμπεριέχει την κιναισθητική (χρήση λεπτής κινητικότητας με τα δάκτυλα ή τα χέρια), 
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τη λογικομαθηματική (χρήση αναλογιών- μετρήσεις) και τη χωρική (χρήση κατάλληλων σκευών 

αναλόγως του χώρου στην κουζίνα- στήσιμο στο πιάτο) νοημοσύνη.  

Συμπερασματικά, με απλά λόγια, θα λέγαμε ότι ένα πεδίο δεν ταυτίζεται με ένα είδος 

νοημοσύνης, αλλά μέσα σε αυτό φανερώνεται η ύπαρξη των διάφορων τύπων. Ένας ή 

περισσότεροι τύποι νοημοσύνης, λοιπόν, μπορούν να εντοπιστούν σε πολλά διαφορετικά πεδία 

(Gardner, 2006). 

Επιπλέον, πρέπει να καταστεί σαφής η διαφοροποίηση μεταξύ νοημοσύνης και αυτού που 

ονομάζεται «στυλ» (μαθησιακό, γνωστικό κ. ά.) (Gardner, 1999β, 2006). Η πρώτη «δεν αποτελεί 

ένα περιεχόμενο, αλλά απευθύνεται σε συγκεκριμένα περιεχόμενα» (π.χ. ενεργοποίηση της 

γλωσσικής νοημοσύνης όταν τα άτομα επικοινωνούν προφορικά μεταξύ τους ή μέσω οπτικών- 

κιναισθητικών σημάτων [νοηματική γλώσσα] μεταξύ των κωφών.) (Gardner, 2006, σ. 64). Από 

την άλλη, σε ό,τι αφορά το στυλ, αναφερόμαστε σε μια γενικότερη προσέγγιση που μπορεί κανείς 

να επιδείξει «σε μια αόριστη ποικιλία περιεχομένων» (Gardner, 1999α, σ. 84). Για να 

καταλάβουμε την αοριστία που κατά τον Gardner περιβάλλει τον αναφερόμενο όρο, παραθέτουμε 

ένα παράδειγμα που ο ίδιος δίνει σε κείμενό του στην εφημερίδα «The Washington Post» (Strauss, 

2013): «Ας πούμε ότι ο Τζόνυ έχει ένα μαθησιακό στυλ, το οποίο είναι “παρορμητικό”14. Αυτό 

σημαίνει πως ο Τζόνυ είναι “παρορμητικός” σε όλα; Πώς το ξέρουμε; Τι υποδηλώνει αυτό για τη 

διδασκαλία- πρέπει να διδάσκουμε “παρορμητικά” ή να αντισταθμίσουμε “με μια αναστοχαστική 

διδασκαλία”; […]».  

Προς αποφυγή παρερμηνειών, χρειάζεται επίσης να έχουμε κατά νου ότι μπορεί να 

περιγράφουμε συγκεκριμένες ενέργειες ως αποτελέσματα συγκεκριμένου τύπου νοημοσύνης, 

όμως δεν μπορούμε τελικά να είμαστε σίγουροι ποιος ή ποιοι τύποι ενεργοποιούνται σε μια 

 
14 Η χρήση των πρόσθετων εισαγωγικών σε κάποιους όρους έγινε κατά μίμηση του πρωτότυπου κειμένου του H. 

Gardner.  
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αναφερόμενη περίσταση (Gardner, 2011).  Κάτι ακόμα που αξίζει να παρατηρήσουμε είναι πως 

κάθε τύπος νοημοσύνης δεν εμφανίζεται μονάχα σε ένα σχετικό επάγγελμα (π.χ. μουσική 

νοημοσύνη- μουσικός) αλλά πιθανόν ενυπάρχει και σε άτομα που την εκδηλώνουν σε διάφορες 

εκφάνσεις του καθημερινού βίου. 

Θα αναρωτιέται ίσως κανείς για το πού συναντάται τελικά η προσχολική ηλικία με τη 

Θεωρία των Πολλαπλών Τύπων Νοημοσύνης, για την οποία αφιερώθηκε σημαντική έκταση στην 

εργασία μας. Ο Gardner (2006) δηλώνει με σαφήνεια ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παιδιών 

μπορούν να εντοπιστούν σε μικρή ηλικία και κατ’ επέκταση οι νηπιαγωγοί είναι σε θέση να 

σκιαγραφήσουν τα προφίλ τους, τα οποία εμφανώς μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους. Άλλωστε, 

τελικά είναι σαφώς πιο πολύτιμη η κατανόηση του προφίλ ενός μαθητή σε αντιδιαστολή με μια 

αδρή περιγραφή του ως «έξυπνος ή όχι» (Christodoulou, 2009). Αναντίρρητα, επομένως, οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν κατά νου ότι η ικανότητα σε έναν τύπο νοημοσύνης μπορεί να μην 

έχει απαραίτητα εκδηλωθεί (Gardner, 2006), καθώς δεν έχουν δοθεί στο παιδί τα κατάλληλα 

ερεθίσματα. Επιπρόσθετα, οφείλουν να γνωρίζουν ότι τα παιδιά συχνά εμφανίζουν κλίση προς 

συγκεκριμένους τύπους νοημοσύνης από νωρίς (Armstrong, 2009· Gardner, 2006). Οι 

εκπαιδευτικοί, όπως αναφέρει η Οικονομίδου- Σταύρου (2010), έχουν χρέος να εντοπίσουν και να 

ενισχύσουν τους τύπους νοημοσύνης που είναι ήδη φανεροί ή λανθάνουν. Κατά συνέπεια, 

διαφαίνεται ότι κύρια προϋπόθεση για την ανάδειξη των ΤΝ των παιδιών είναι η επαρκής 

ενημέρωση και κατάρτιση των παιδαγωγών σχετικά με τη Θεωρία, ώστε να ακολουθούν 

ενσυνείδητα τις κατάλληλες κινήσεις στοχευμένα για κάθε μαθητή (Campell & Campell, 1999). 

Σχετικά με τα παραπάνω, αν και από κάποιους μπορεί να θεωρηθεί παράτολμο, ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ισχυρισμός του Armstrong (2009). O ίδιος υποστηρίζει πως η 

παρατήρηση της «παρεκκλίνουσας» συμπεριφοράς των παιδιών αποτελεί εργαλείο εντοπισμού 
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των τύπων νοημοσύνης τους. Παραδείγματος χάριν, όταν ένα παιδί παρουσιάζει έντονη 

κινητικότητα μες στη σχολική αίθουσα, κάτι τέτοιο πολύ πιθανόν να συνδέεται με αυξημένες 

ικανότητες στον τομέα της κιναισθητικής νοημοσύνης. Από τα παραπάνω αντιλαμβανόμαστε ότι 

είναι πολύ κρίσιμη η στάση και οι αποφάσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών.  

Καταληκτικά, η πρώιμη δράση, ήδη από τα προσχολικά χρόνια μοιάζει μονόδρομος, αν 

πραγματικά ενδιαφερόμαστε ως εκπαιδευτικοί αφενός να προασπίσουμε την νοητική λειτουργία 

των μαθητών μας και αφετέρου να καλλιεργήσουμε από νωρίς τον κάθε τύπο νοημοσύνης τους 

(Feierabend, 1995).  
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

3.1. Ερευνητικά Ερωτήματα 

Πριν την λεπτομερή περιγραφή της μεθοδολογικής μας πορείας, θεωρούμε απαραίτητο να 

παραθέσουμε τα ερευνητικά ερωτήματα που διατρέχουν την εργασία: 

Α) Ποιες ήταν οι δραστηριότητες στις οποίες τα παιδιά είχαν τον μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό 

συμμετοχής; 

Β) Με ποιον τρόπο τα παιδιά ανταποκρίθηκαν στις δραστηριότητες προσέγγισης του 

παραδοσιακού τραγουδιού που σχεδιάστηκαν με βάση τη θεωρία των ΠΤΝ;  

Γ) Ποια ήταν η στάση των παιδιών απέναντι στο παραδοσιακό τραγούδι; 

3.2. Πορεία Ερευνητικής Διαδικασίας- Περιορισμοί 

Οι απαρχές της διπλωματικής εργασίας εδράζονται στο προηγούμενο καλοκαίρι όταν είχε 

κατατεθεί στη γραμματεία και είχε λάβει έγκριση η ερευνητική μας πρόταση, η οποία ήταν 

αποτέλεσμα ωρών μελέτης, σκέψης και ανατροφοδότησης από την επιβλέπουσα καθηγήτρια, με 

την οποία βρισκόμασταν σε διαρκή επικοινωνία. Ακολούθησε η συγγραφή της κυρίως 

διπλωματικής εργασίας, η οποία θα βασιζόταν στις προτάσεις που είχαν γίνει από την ερευνήτρια. 

Μολαταύτα, ο αρχικός σχεδιασμός που η ερευνητική πρόταση περιλάμβανε, σε κάποια σημεία 

ήταν αναγκαίο να διαφοροποιηθεί, καθώς μεσούσης της χρονιάς ξέσπασε το δεύτερο κύμα της 

πανδημίας και επιβλήθηκε απαγορευτικό κυκλοφορίας («lockdown») σε όλη τη χώρα. Το 

κυρίαρχο ζήτημα που ανέκυψε ήταν η δυσκολία της ίδιας της ερευνήτριας να βρίσκεται εντός της 

τάξης. Κατά συνέπεια, τέθηκαν επί τάπητος οι πιθανοί τρόποι εφαρμογής της έρευνάς μας, χωρίς 

να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας της. 
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Από την αρχή, ο χαρακτήρας που θα είχε η έρευνά μας αποτέλεσε τροφή για σκέψη. 

Ωστόσο, κάποια συγκεκριμένα δεδομένα μάς ώθησαν προς την κατεύθυνση της ποιοτικής έρευνας 

και, κατ’ επέκταση, προς τη χρήση ποιοτικών εργαλείων έρευνας. Αναφορικά με το πρώτο σκέλος, 

ιδιαίτερη βαρύτητα είχε για εμάς το γεγονός ότι το θέμα μελέτης ήταν σχεδόν ανεξερεύνητο στην 

επιστημονική κοινότητα, συνεπώς ασπαστήκαμε τη βιβλιογραφική θέση πως σε μια τέτοια 

περίπτωση η αξιοποίηση της ποιοτικής έρευνας είναι η πλέον ενδεδειγμένη (Ίσαρη & Πουρκός, 

2015). Ένα ακόμα στοιχείο που μας οδήγησε σε μια έρευνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά ήταν η 

ανάγκη δημιουργίας μιας θεωρητικά πλαισιωμένης διδακτικής πρότασης από πλευράς μας, μέσα 

από την οποία θα βλέπαμε επί του πρακτέου τη λειτουργικότητά της ως διαδικασία λαμβάνοντας 

παράλληλα υπ’ όψιν το συγκείμενο έρευνας. Πράγματι, οι Ίσαρη και Πουρκός (2015) 

υπεραμύνονται της άποψης ότι ένας ερευνητής ευνοείται από την υιοθέτηση μιας ποιοτικού τύπου 

μελέτης, όταν στοχεύει «να διαμορφώσει μια γνήσια, αυθεντική, δυναμική, πλαισιοθετημένη και 

ολιστική προσέγγιση του φαινομένου που τον ενδιαφέρει» (σ. 40). 

Καταλήγοντας λοιπόν στην υλοποίηση μιας ποιοτικής έρευνας, η επόμενη φάση του 

προβληματισμού μας αφορούσε την επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας, η οποία θα 

εξυπηρετούσε τα ερευνητικά ερωτήματα που προηγουμένως είχαν τεθεί. Δεδομένων των 

προαναφερθέντων δυσκολιών, ελέω πανδημίας, και τη συνεπακόλουθη δυσκολία του ερευνητή 

να βρίσκεται στο πεδίο δράσης αυτοπροσώπως, κρίθηκε αναγκαία η πρόσμιξη διαφορετικών 

μεθοδολογικών προσεγγίσεων [mixed methods approaches] (Cohen, Manion & Morrison, 2018·  

Greene, 2012). Μια από αυτές είναι η «έρευνα-δράση» [action research] (Κατσαρού & Τσάφος, 

2003), η οποία αναδεικνύει τον ρόλο του εκπαιδευτικού, παραδείγματος χάριν ο εκπαιδευτικός ως 

ερευνητής (Αυγητίδου, 2014) ή ως «κριτικός φίλος»  [critical friend] (Kemmis, McTaggart & 

Nixon, 2014). Πράγματι, η νηπιαγωγός της τάξης θα ήταν αυτή που θα υλοποιούσε την 



57 

 

εκπαιδευτική παρέμβαση εκ μέρους μας, παρατηρώντας παράλληλα την ανταπόκριση των παιδιών 

όσο και τον δικό της ρόλο και θα μας επισήμανε, χωρίς ωραιοποιήσεις, τα δυνατά και τα αδύναμα 

σημεία της διδακτικής πρότασης, που ενδεχομένως έχριζαν τροποποίησης. Πρόσθετη προσέγγιση 

από την οποία αντλήσαμε ερευνητικά εργαλεία είναι η  «μελέτη περίπτωσης» [case study] 

(Simons, 2014· Stake, 2005) με την στοχευμένη επιλογή ομάδας παιδιών και εκπαιδευτικού προς 

συνεργασία για την εφαρμογή της έρευνάς μας. Ωστόσο, η μελέτη περίπτωσης περισσότερο έγινε 

αντιληπτή υπό το πρίσμα του «διερευνητικού» της χαρακτήρα [exploratory case study] (Yin, 

2009), αφού σκοπεύαμε να εξετάσουμε πώς θα λειτουργήσει η διδακτική πρόταση, όταν 

εφαρμοστεί στο συγκεκριμένο πλαίσιο με τους αντίστοιχους όρους.    

Συμπερασματικά, δεν υιοθετήσαμε κάποια αυτούσια μεθοδολογική πρόταση, όπως και τα 

αντίστοιχα εργαλεία της, κάτι που είναι θεμιτό σε μια ποιοτικού τύπου έρευνα (Τσιώλης, 2015). 

Βέβαια, ο συνδυασμός μεθόδων προσδίδει και κάποια πλεονεκτήματα στην έρευνα, αφού κατά 

την Greene (2012) υφίσταται βαθύτερη κατανόηση των κοινωνικών φαινομένων, καθώς 

αναγνωρίζονται οι διαφορετικές εκδοχές σε αυτά και προκύπτει ένας γόνιμος διάλογος μεταξύ 

τους.  

Επόμενο βήμα στην πορεία του σχεδιασμού μας αποτέλεσε η επιλογή του δείγματος. Λόγω 

της δύσκολης συγκυρίας βρεθήκαμε σε συζητήσεις με πληθώρα εκπαιδευτικών. Ωστόσο, τελικά 

καταλήξαμε σε σκόπιμη επιλογή δείγματος (βλ. ανωτέρω αναφορά στη μελέτη περίπτωσης) 

κρίνοντας ότι η πιο ενδεδειγμένη επιλογή θα ήταν ένα νηπιαγωγείο εύκολα προσβάσιμο, με μια 

καλλιεργημένη ομάδα παιδιών, εμψυχωτής της οποίας θα ήταν κάποιος/α εκπαιδευτικός που θα 

μπορούσε πιο εύκολα να αντιληφθεί τη φιλοσοφία της έρευνάς μας.  

  Συμπερασματικά, το πρώτο σκέλος της διπλωματικής εργασίας αφορούσε την θέσπιση των 

ερευνητικών ερωτημάτων, την επιλογή της πιο ενδεδειγμένης μεθοδολογίας και των εργαλείων, 
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καθώς και την οριοθέτηση του θεωρητικού πλαισίου. Σε δεύτερο επίπεδο διεξήχθη το ερευνητικό 

μέρος της εργασίας μας. Αρχικά, ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός της διδακτικής πρότασης και 

τέθηκαν ορισμένοι εκπαιδευτικοί στόχοι που εναρμονίζονταν με τον ευρύτερο σκοπό της  

διπλωματικής εργασίας.  

Έπειτα, οργανώθηκε μια συνάντηση με τη συνάδελφο, ώστε να παρουσιαστεί η 

εκπαιδευτική πρόταση και δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος για επίλυση αποριών και τροποποίηση 

κάποιων σημείων αναλόγως της κρίσης της εκπαιδευτικού. Παράλληλα, της δόθηκε αντίτυπο της 

πρότασης, ώστε να την επεξεργαστεί περαιτέρω. Με το ξεκίνημα των διδακτικών παρεμβάσεων 

επιλέξαμε την απουσία επικοινωνίας με την παιδαγωγό, ώστε να είναι όσο το δυνατόν 

απερίσπαστη στο έργο της. Ύστερα από την ολοκλήρωση της εφαρμογής της πρότασης στο 

νηπιαγωγείο, πραγματοποιήθηκε συνέντευξη μετά από 2-3 μέρες μέσω βιντεοκλήσης λόγω 

γεωγραφικής απόστασης και λίγο αργότερα έλαβαν χώρα συμπληρωματικές ερωτήσεις στη 

νηπιαγωγό για πιο ολοκληρωμένη κάλυψη του θέματος. Πιο αναλυτικές πληροφορίες για την 

πορεία που ακολουθήθηκε, ώστε το υλικό της συνέντευξης να μετατραπεί σε αξιοποιήσιμα 

δεδομένα, κατατίθενται στην υποενότητα «Μέσα Συλλογής Δεδομένων».  

Τα δεδομένα που προέκυψαν από τη συνέντευξη υπόκειντο σε σύγκριση με εκείνα του 

προσωπικού ημερολογίου της εκπαιδευτικού με στόχο να εντοπιστούν ομοιότητες ή και 

ενδεχόμενες αντιφάσεις. Θα ήταν παράλειψη να μην επισημάνουμε πως υπήρχε μια διαρκής 

επαναφορά στα συλλεγέντα δεδομένα καθ’ όλη την πορεία της μελέτης μας, κάτι που μας ωθούσε 

σε έναν γόνιμο αναστοχασμό και επαναπροσδιορισμό επί της διαδικασίας. 

3.2.1. Χαρακτηριστικά Συμμετεχόντων- Συγκείμενο Έρευνας  

Η εκπαιδευτική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο των βορείων 

προαστίων της Αττικής. Πρόκειται για σχετικά νεοσυσταθέν σχολείο με σύγχρονες και άνετες 
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εγκαταστάσεις με τον μέσο όρο ηλικίας των εκπαιδευτικών να είναι γύρω στα 30 έτη. Η τάξη 

αποτελείτο από εννέα νήπια (5-6 ετών) εκ των οποίων τρία ήταν αγόρια και έξι κορίτσια. Σύμφωνα 

με τα στοιχεία που κοινοποίησε η νηπιαγωγός στη συνέντευξη, οι οικογένειες των μαθητών 

εντάσσονται στα μεσαία και ανώτερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα κι επιπλέον και οι δυο 

γονείς εργάζονται. Ως προς την πρότερη εμπειρία των παιδιών σχετικά με τη μουσική, από τη 

συνέντευξη της εκπαιδευτικού διαπιστώθηκε πως σαν σύνολο, ως τάξη, είχαν μια σχετική 

εξοικείωση με την μουσική, καθώς συμμετείχαν σε μαθήματα μουσικής όλη τη χρονιά και 

τελευταία σε εργαστήρι παραδοσιακού χορού, συνεπώς τα παραδοσιακά ακούσματα δεν τους ήταν 

άγνωστα. Εντούτοις, δε σημειώθηκε ιδιαίτερη σχέση κάποιου παιδιού με την παραδοσιακή 

μουσική ευρύτερα ή το παραδοσιακό τραγούδι ειδικότερα. 

Τέλος, σημειώνεται ότι η διδακτική παρέμβαση υλοποιήθηκε την τελευταία εβδομάδα 

λειτουργίας του σχολείου, στα πλαίσια του «Summer Camp», το οποίο έπεται της βασικής 

εκπαιδευτικής περιόδου και του αντίστοιχου βασικού προγράμματος του σχολείου. Αυτό σημαίνει 

ότι ήταν παρόντα εννέα από τα δεκαπέντε παιδιά, λόγω του μη υποχρεωτικού χαρακτήρα του 

Summer Camp.  

3.3. Μέσα Συλλογής15 Δεδομένων  

Η χρήση διαφορετικών μεθόδων συλλογής δεδομένων μας καθιστά ικανούς να 

αντιλαμβανόμαστε τη διαδικασία της μάθησης και της διδασκαλίας από διαφορετικές οπτικές 

(Narita, 2017). Έχοντας κι εμείς κατά νου το βάθος που προσδίδει στην έρευνα η ύπαρξη 

δεδομένων από διάφορες πηγές, χρησιμοποιήσαμε τα εξής εργαλεία: α) διατήρηση προσωπικών 

 
15 Άξια συλλογισμού η επισήμανση της Mason (2011) ότι προτιμά τη χρήση του όρου «παραγωγή» αντί της 

«συλλογής» δεδομένων, καθώς, κατά την ίδια, ο πρώτος όρος περιγράφει ακριβέστερα την ενεργητική θέση του 

ερευνητή, ενώ ο δεύτερος θα αφορούσε έναν «απολύτως ουδέτερο συλλέκτη πληροφοριών», κάτι που δεν υφίσταται 

στην ποιοτική έρευνα (σ. 73). Παρ’ όλα αυτά, στην παρούσα εργασία χρησιμοποιούμε την έκφραση «συλλογή 

δεδομένων», προκειμένου να μην προκαλέσουμε σύγχυση στους αναγνώστες. 
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σημειώσεων νηπιαγωγού, β) αποδελτίωση συνέντευξης εκπαιδευτικού, γ) ανάλυση έργων 

παιδιών. Παρομοίως, οι Gürkan, Dinçer και Çabuk (2019) αξιοποιούν μια πληθώρα μέσων 

συλλογής δεδομένων κατά την εκπαιδευτική δράση όπως βιντεοσκόπηση, παρατήρηση, 

συνέντευξη κ. ά., μη μένοντας αποκλειστικά σε ένα μέσο όπως οι Delgoshaei και Delavari (2012) 

που χρησιμοποιούν κυρίως ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι ίδιοι πριν και μετά την 

ερευνητική διαδικασία [pre test-post test]. 

Σε κάποιες διδακτικές εφαρμογές (βλ. ενδεικτικά: Φλουρής & Μαυρόπουλος, 2012· 

Βαρδακώστα, 2017), που αξιοποίησαν τη Θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης, δόθηκαν 

προηγουμένως ερωτηματολόγια στους μαθητές με σκοπό τον εντοπισμό των περισσότερο και 

λιγότερο κυρίαρχων ΤΝ που διέθετε ο καθένας ή σε άλλες (Κορδαλή, 2017) συμπληρώθηκε 

φυλλάδιο με «Λίστα ελέγχου των Πολλαπλών Τύπων Νοημοσύνης των Μαθητών» κατά την 

πρόταση Armstrong (2009). Σε ό,τι αφορά τη δική μας εκπαιδευτική παρέμβαση, λόγω της μικρής 

ηλικίας των παιδιών και τη συνεπακόλουθης δυσκολίας τους στην ανάγνωση και τη γραφή, δε 

θεωρήθηκε εφικτή η παροχή ερωτηματολογίου.  

Παράλληλα, θεωρήσαμε ότι η παρατήρηση θα αποτελούσε ένα ισχυρό εργαλείο συλλογής 

δεδομένων σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των παιδιών. Η παρατήρηση στο πεδίο δράσης, ως 

εργαλείο συλλογής δεδομένων, θεωρείται εξαιρετικά σημαντική από τον Gardner (1999α): 

«Αισθάνομαι πολύ πιο άνετα να αξιολογώ τους πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης ενός παιδιού 

παρατηρώντας το για κάποιες ώρες σε ένα μουσείο παρά να τους δώσω ένα τυποποιημένο τεστ» 

(σ. 81). Στη δική μας περίπτωση, αν οι συνθήκες το επέτρεπαν, θα προηγούνταν παρατήρηση της 

ομάδας- πλαισίου, ώστε να συλλεχθούν στοιχεία που θα αξιοποιούνταν στον σχεδιασμό της 

εκπαιδευτικής παρέμβασης. Δεδομένων των περιορισμών που προέκυψαν από την πανδημία 

οδηγηθήκαμε στον σχεδιασμό μιας ευέλικτης εκπαιδευτικής παρέμβασης και την υλοποίησή της, 
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χωρίς να έχει προηγηθεί παρατήρηση. Βέβαια, αυτό το κενό εν μέρει καλύφθηκε με την 

πραγματοποίηση της διδακτικής παρέμβασης από την ίδια τη νηπιαγωγό της τάξης, η οποία 

γνωρίζοντας το προφίλ κάθε παιδιού προσάρμοσε την εκπαιδευτική πρόταση στις ανάγκες της 

συγκεκριμένης ομάδας. Με άλλα λόγια, η παρατήρηση από πλευράς της πραγματοποιείται σε 

καθημερινό επίπεδο.  

Ακόμη, τα αρχικά σχέδιά μας ναυάγησαν ως προς τη στοχευμένη συλλογή δεδομένων που 

αφορούσε το ερευνητικό ερώτημα της στάσης των παιδιών απέναντι στο παραδοσιακό τραγούδι. 

Ειδικότερα, η προαναφερόμενη δύσκολη συγκυρία για την παρουσία μας στην τάξη 

αυτοπροσώπως κατέστησε μη εφικτή τη διεξαγωγή είτε ατομικών συνεντεύξεων ή ομαδικών 

εστιασμένων συζητήσεων με τα παιδιά, όπως εξ’ αρχής είχε σχεδιαστεί. Απόρροια αυτού, η 

εστίασή μας κυρίως στις ενδείξεις που θα προέκυπταν, αφενός από την ανταπόκριση των παιδιών 

κατά τη διδακτική παρέμβαση και, αφετέρου, από τις συζητήσεις τους με την εκπαιδευτικό του 

τμήματος. Αμφότερα, θα αναδεικνύονταν τελικά μέσα από τη συνέντευξη της νηπιαγωγού και τις 

προσωπικές της σημειώσεις.    

Η συνάδελφος, λοιπόν,  διατήρησε προσωπικό ημερολόγιο με σημειώσεις που προέκυπταν 

κατά την εκπαιδευτική διαδικασία και αφορούσαν συμπεριφορές των παιδιών, προσωπικές της 

εκτιμήσεις κ. ά. Η καταγραφή προσωπικών σημειώσεων ως μεθοδολογικό εργαλείο έχει ακόμη 

ένα θετικό χαρακτηριστικό, αφού συχνά ενθαρρύνει την αναστοχαστική διαδικασία του 

εκπαιδευτικού (Αυγητίδου, 2011). Έπειτα, οργανώσαμε τα δεδομένα που μας παρείχε η 

νηπιαγωγός με τη μέθοδο της κωδικοποίησης, χρησιμοποιώντας δηλαδή λέξεις- φράσεις ως 

κώδικες με σκοπό να είναι πιο εύκολη η θεματική τους ανάλυση (Glesne, 2017). Οι κώδικες αυτοί 

εντάχθηκαν σε ένα υπόμνημα, ώστε να ομαδοποιηθούν ευκολότερα. 
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Ως πρόσθετο μέσο συλλογής δεδομένων επιλέχθηκε η συνέντευξη, η οποία είχε ημι-

δομημένο χαρακτήρα, κάτι που μας έδινε την ευελιξία να τροποποιήσουμε τον προϋπάρχοντα 

σχεδιασμό των ερωτήσεων, αναλόγως της εξέλιξης της συνέντευξης (Βρασίδας, 2014). Αυτή 

πραγματοποιήθηκε μέσω βιντεοκλήσης λόγω της χωρικής απόστασης μεταξύ ερευνητή και 

συνεντευξιαζομένης έπειτα από την ολοκλήρωση της διδακτικής παρέμβασης. Συμπληρωματικές 

ερωτήσεις στη νηπιαγωγό ακολούθησαν έπειτα από κάποιες ημέρες, ώστε να καλυφθούν κάποια 

κενά που προέκυψαν κατά την ανάλυση των δεδομένων της αρχικής συνέντευξης. Η 

απομαγνητοφώνηση του υλικού αποτέλεσε το επόμενο βήμα από μεριάς μας και στη συνέχεια 

ακολούθησε η αποδελτίωσή του. Με την ολοκλήρωσή της, πραγματοποιήθηκε η κωδικοποίηση 

των στοιχείων και εντάχθηκαν σε κοινό υπόμνημα με εκείνα του προσωπικού ημερολογίου. Κατ’ 

αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να είναι αξιοποιήσιμα, αλλά και συγκρίσιμα μεταξύ τους (Glesne, 

2017).  

Τέλος, κατά τη διάρκεια της διδακτικής εφαρμογής παράχθηκαν προσωπικά έργα παιδιών, 

τα οποία μέσα από την ανάλυσή του περιεχομένου τους, συνιστούν πολύτιμα εργαλεία συλλογής 

δεδομένων. Αυτό συμβαίνει, καθώς μέσω του σχεδίου τα παιδιά μπορούν να οπτικοποιήσουν τις 

γνώσεις που έχουν αποκομίσει από το πλαίσιο που τους περιβάλλει (Κούβου, 2016). Επί τω 

προκειμένω, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να αποδώσουν στο χαρτί τόσο την διαφορά του τονικού 

ύψους («γραφική παρτιτούρα») όσο και τους στίχους του τραγουδιού αναφοράς («γραφική 

απεικόνιση»).  

3.3.1. Εγκυρότητα και Αξιοπιστία  

Οφείλουμε να επισημάνουμε την προσοχή που πρέπει να επιδείξει κανείς στο χαρακτήρα 

της ποιοτικής έρευνας, ως προς τα εργαλεία μέτρησης της εγκυρότητας [validity] και της 

αξιοπιστίας [reliability]. Σύμφωνα με τη Mason (2011), από τη μια πλευρά, τα τυπικά εργαλεία 
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υπολογισμού των ανωτέρω δεικτών περισσότερο προσιδιάζουν στις έρευνες ποσοτικής μορφής. 

Από την άλλη βέβαια, συστήνεται στους μελετητές που υιοθετούν τις αρχές μιας ερμηνευτικής 

έρευνας να εγκύπτουν στα ζητήματα εγκυρότητας και αξιοπιστίας διασφαλίζοντας αφενός την 

άρτια συλλογή και ανάλυση δεδομένων που αναλογεί στα τιθέμενα ερευνητικά ερωτήματα και 

αφετέρου τον  «διεξοδικό, προσεκτικό, έντιμο και ακριβή» χαρακτήρα της ανωτέρω διαδικασίας 

(ό. π., σ. 266).  

Στα καθ’ ημάς, η συνάδελφος βρίσκεται στο συγκεκριμένο περιβάλλον περίπου πέντε 

μήνες, συνεπώς έχει μια αρκετά καλή γνώση των ιδιαιτεροτήτων της αναφερόμενης ομάδας 

νηπίων, καθώς τα παρατηρεί και δραστηριοποιείται μαζί τους καθημερινά. Συνεπακόλουθα, 

καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό το κενό που προκύπτει στον τομέα της εγκυρότητας, καθώς η ίδια η 

ερευνήτρια δε δύνατο να βρίσκεται η ίδια στο πεδίο έρευνας. Στους εύλογους προβληματισμούς 

που ενδεχομένως προκύπτουν για την έμμεση συλλογή στοιχείων αξίζει να τονίσουμε ότι η 

νηπιαγωγός με την ερευνήτρια έχουν μια εξαιρετική φιλική σχέση, κάτι που διευκολύνει τη 

αυτούσια παράθεση των δεδομένων χωρίς κάποια αλλοίωση ή αποσιώπηση τους. Υπό αυτό το 

πρίσμα, η συνάδελφος θεωρήθηκε κι ως ένα είδος «κριτικού φίλου» (Kemmis, McTaggart & 

Nixon, 2014), εφόσον όταν της δόθηκε η προτεινόμενη διδακτική ενότητα να εφαρμόσει στην 

τάξη της, ακολούθησε «ειλικρινής» διάλογος μεταξύ των δυο πλευρών και εκείνη είχε κάθε 

δικαίωμα να την κρίνει συνολικά και, κατ’ επέκταση, να τροποποιήσει τυχόν ασάφειες ή σημεία 

που ενδεχομένως να δυσλειτουργούσαν κατά την εκπαιδευτική πράξη (ό. π., σ. 190). 

Σε αυτό έρχεται να προστεθεί κάτι που προαναφέρθηκε, ότι δηλαδή οι δυο νηπιαγωγοί 

έχουν φοιτήσει προπτυχιακά στο ίδιο τμήμα, οπότε αναπόφευκτα εμφορούνται από παρόμοιες 

απόψεις ιδιαίτερα στον τομέα της παιδαγωγικής επιστήμης. Το γεγονός ότι υπάρχει μια κοινή 

συνισταμένη στην προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας από την συνάδελφο συνιστά κατά 
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τον Τσάφο (2010) σημαντικό στοιχείο που ενισχύει την εγκυρότητα των δεδομένων που 

συλλέγονται από τη συγκεκριμένη πηγή. 

Στον τομέα της αξιοπιστίας, η τριγωνοποίηση [triangulation] ως εργαλείο διασταύρωσης 

των συλλεγέντων δεδομένων καθ’ όλη τη διάρκεια της μελέτης έρχεται να συμβάλλει προς αυτή 

την κατεύθυνση (Stake, 2005). Πράγματι, τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε από τη συνέντευξη της 

εκπαιδευτικού, τις προσωπικές της σημειώσεις, καθώς και από τα έργα των παιδιών υπάγονταν σε 

διαρκή επανεκτίμηση και σύγκριση μεταξύ τους, ώστε να διαλευκανθούν τυχόν ασάφειες και 

αναντιστοιχίες. Επίσης, από τους Cohen κ. ά. (2018) αναφέρεται ότι επιτυγχάνεται η 

τριγωνοποίηση και, κατ’ επέκταση, αυξάνεται η αξιοπιστία της εκπαιδευτικής έρευνας, όταν 

επιλέγονται διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, κάτι που στην περίπτωσή μας συνέβη με 

την επιλογή ερευνητικών εργαλείων από αυτές (βλ. «Πορεία Ερευνητικής Διαδικασίας»).  

Κάτι ακόμα που ενισχύει την αξιοπιστία της έρευνάς μας είναι ο έλεγχος των δεδομένων 

από τους συμμετέχοντες [member check] (Lincoln & Guba, 1985), καθώς τα δεδομένα που 

συλλέξαμε (τουλάχιστον στο πεδίο της συνέντευξης και των σημειώσεων), υποβλήθηκαν σε 

έλεγχο από τη συνάδελφο και επετράπη η οποιαδήποτε τροποποίησή τους σε περίπτωση που 

εκείνη είχε τις αντιρρήσεις της.  

Πρόσθετα, η σκόπιμη επιλογή του δείγματός μας αποτελεί ένα ακόμα στοιχείο που εντείνει 

την αξιοπιστία της μελέτης (Lincoln & Guba, 1985). Όπως σημειώθηκε ανωτέρω στην ενότητα 

«Πορεία Ερευνητικής Διαδικασίας», εκούσια επιλέχθηκε το συγκεκριμένο νηπιαγωγείο με την 

εκπαιδευτικό, ώστε να εξυπηρετηθούν ουσιαστικότερα οι εκπαιδευτικοί στόχοι της διδακτικής 

πρότασης και, συνεπακόλουθα, τα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας μας.   
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3.4. Ρόλος Εκπαιδευτικού- Προφίλ 

Εξ’ αρχής, έγινε ενημέρωση της συναδέλφου νηπιαγωγού σχετικά με τον ευρύτερο σκοπό 

της έρευνας, τους ειδικότερους στόχους της διδακτικής παρέμβασης καθώς και μια γενικότερη 

επεξήγηση της θεωρίας του Gardner και των χαρακτηριστικών της, διαδικασία που ουσιαστικά 

απαιτείται στα πλαίσια μιας έρευνας (Lincoln & Guba, 1985). Στη συνέχεια, η εκπαιδευτικός 

έδωσε συγκατάθεσή για τη συμμετοχή της, αφού βέβαια είχε διασαφηνιστεί ότι θα τηρηθούν οι 

δεοντολογικές αρχές που διέπουν μια έρευνα, σχετικά με την ανωνυμία των συμμετεχόντων και 

τη διασφάλιση των συλλεγέντων στοιχείων (Κυριαζή, 2011). 

Αξιοπρόσεκτο είναι πως η συγκεκριμένη νηπιαγωγός έχει ολοκληρώσει προπτυχιακά το 

ίδιο τμήμα με την ερευνήτρια, κάτι το οποίο σημαίνει ότι έχει καλλιεργήσει μέσα από τις σπουδές 

της παρόμοιο τρόπο σκέψης και αντίληψης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα παιδαγωγικά ζητήματα. 

Επιπλέον, έχει εμπειρία δυόμιση ετών στον επαγγελματικό στίβο, στοιχείο που κατά τη γνώμη 

μας είναι πλεονεκτικό. Κι αυτό, διότι από τη μια μεριά υπάρχει κάποια γνώση για το εκπαιδευτικό 

γίγνεσθαι σε καθημερινή βάση και, από την άλλη, η συνάδελφος δεν απέχει και πολύ από τα 

χρόνια που βρισκόταν στα ακαδημαϊκά έδρανα, συνεπώς δεν έχουν λησμονηθεί οι σύγχρονες 

παιδαγωγικές αντιλήψεις, αλλά και οι διάφορες ζυμώσεις που λάμβαναν χώρα εκεί. Παράλληλα, 

παρακολουθεί σεμινάρια και συνέδρια σχετικά με τις τάσεις και τους προβληματισμούς που 

υφίστανται ως προς την εκπαιδευτική θεωρία και πράξη. Η ίδια, συνεπώς, είναι σε θέση να 

διαπραγματεύεται τον ρόλο της ως εκπαιδευτικός αναστοχαζόμενη για τις πρακτικές της.  

Ως προς τη σχέση της με τη μουσική, συμμετείχε στα μαθητικά και νεανικά της χρόνια ως 

μέλος μιας παραδοσιακής χορωδίας για εννιά χρόνια, έκανε δυο χρόνια μαθήματα πιάνου και έχει 

κάποιες γνώσεις πάνω στο κανονάκι. Συνεπακόλουθα, γίνεται αντιληπτό ότι η εκπαιδευτικός, 
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εκτός από την παιδαγωγική κατάρτιση διαθέτει και αξιόλογες γνώσεις αναφορικά με τη μουσική 

και ειδικότερα με την παραδοσιακή.  

Από τα ανωτέρω, φανερώνεται ότι το προφίλ της νηπιαγωγού παρουσιάζει σημαντικά 

χαρακτηριστικά, τα οποία κατά τη γνώμη μας επηρεάζουν θετικά τον τρόπο διαχείρισης που η 

ίδια ανέπτυξε κατά την υλοποίηση της εκπαιδευτικής παρέμβασης στην τάξη της.   

3.5. Σχεδιασμός Διδακτικής Πρότασης 

 Ίσως εύλογα να ανακύπτει το ερώτημα γιατί επιλέξαμε τη Θεωρία της Πολλαπλής 

Νοημοσύνης, ως άξονα αναφοράς της παρούσας διδακτικής πρότασης. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι 

εκείνη έχει το πλεονέκτημα της εφαρμογής σε πληθώρα γνωστικών πεδίων, άρα και στον τομέα 

της Μουσικής Παιδαγωγικής, όπως εξ’ άλλου έχει ήδη εφαρμοστεί σε προγενέστερες έρευνες (βλ. 

Economidou Stavrou, κ. ά., 2011· Σαρικάκη, 2009). Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την 

απουσία ερευνών που να αφορούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και την επαφή τους με το 

ελληνικό παραδοσιακό τραγούδι, υπό το πρίσμα της θεωρίας του Gardner, μας ώθησε στη 

συγκεκριμένη επιλογή. Τέλος, ευελπιστούμε στην αποτελεσματικότερη και πολύ πιο ελκυστική 

προσέγγιση του παραδοσιακού τραγουδιού, κάτι μάλιστα που εισηγούνται και οι Φλουρής και 

Μαυρόπουλος (2012), σχετικά με την ουσιαστικότερη πρόσληψη των εκάστοτε γνωστικών 

αντικειμένων από τα παιδιά, μέσω της καλλιέργειας των τύπων νοημοσύνης τους. Όπως τονίζουν 

οι ερευνητές, η εισαγωγή της Θεωρίας των ΠΤΝ στο σχολικό πλαίσιο έχει ως όφελος «τη 

συνειδητοποίηση του συνδυασμού των ΠΤΝ που διαθέτουν όλοι οι μαθητές και τους καθιστούν 

μοναδικούς» (ο. π., σ. 360). Γι’ αυτό, επιδιώκαμε την ένταξη περισσότερων του ενός ΤΝ στον 

σχεδιασμό κάθε δραστηριότητας.  

Εξ’ αρχής, προβληματιστήκαμε για την επιλογή του πιο ενδεδειγμένου δρόμου 

σχεδιασμού της εκπαιδευτικής μας παρέμβασης. Μια εκδοχή ήταν να βαδίσουμε στα χνάρια του 
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«Spectrum Classroom», του προγράμματος που είχε εμπνευστεί από τις αρχές της θεωρίας του 

Gardner κι εφαρμόστηκε με επιτυχία, αρχικά σε περιβάλλοντα νηπιαγωγείου16. Όμως, θεωρήσαμε 

ανέφικτη την εφαρμογή του στη δική μας συνθήκη, δεδομένης της έκτασης των δραστηριοτήτων 

και του διευρυμένου χρονικού πλαισίου που εκείνη λάμβανε χώρα. Αυτά έρχονταν σε αντίθεση 

με τον περιορισμένο διαθέσιμο χρόνο μας και τις αντίστοιχα προσαρμοζόμενες σε αυτόν 

δραστηριότητες. Μια άλλη πιθανή εναλλακτική ήταν οι «πύλες εισόδου», η χρήση «αναλογιών, 

μεταφορών και παραδειγμάτων» και ο «πυρήνας θεμάτων» μέσω των «πολλαπλών 

αναπαραστάσεων ενός αντικειμένου» ως σύνολο εργαλείων αξιοποίησης των ΠΤΝ στη διδακτική 

πράξη, κάτι που ο ίδιος ο Gardner έχει προτείνει17.   Ανασταλτικός παράγοντας της υιοθέτησής 

τους ήταν το γεγονός ότι κατά τη γνώμη μας δε θα εξυπηρετούσαν απόλυτα τους εκπαιδευτικούς 

στόχους που είχαμε θέσει. Παράλληλα, θα θέλαμε να αποφύγουμε την εφαρμογή τους απλά και 

μόνο ως αυτοσκοπό της έρευνάς μας.  

Έτσι, προσανατολιστήκαμε σε άλλες, αλλά ταυτοχρόνως παραπλήσιες προτάσεις 

οριοθέτησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τη Θεωρία των ΠΤΝ. Αναλυτικότερα, ιδιαίτερο 

βοήθημα αποτέλεσαν κάποιες ερωτήσεις- ερεθίσματα που συμπεριλαμβάνει ο Armstrong (1994, 

2009) στο έργο του, ώστε να αξιοποιηθούν οι πολλαπλοί τύποι νοημοσύνης στη διδακτική 

πράξη18. Έπειτα, για τον σχεδιασμό της διδακτικής μας ενότητας λάβαμε πολύτιμες 

κατευθυντήριες γραμμές από τις προτάσεις του (Armstrong, 2009), σχετικά με τη διδακτική 

αξιοποίηση καθενός από τους τύπους νοημοσύνης. Κατ’ επέκταση, τις εμπλουτίσαμε βασιζόμενοι 

 
16 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, βλ. Gardner (1999α, σ. 136), (2006, σ. 90). Επιπλέον, 

παρατίθεται και η ιστοσελίδα του προγράμματος: http://www.pz.harvard.edu/projects/project-spectrum  
17 Για πιο αναλυτική επισκόπηση της διδακτικής πρότασης του, βλ. Armstrong, 2009· Gardner, 1999α, 1999β· 

Φλουρής, 2020. 
18 Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η ακόλουθη ερώτηση για την κιναισθητική νοημοσύνη: «Πώς μπορώ να 

συμπεριλάβω όλο το σώμα ή πρακτικές εμπειρίες [ενν. στη διδακτική πράξη];» κ. ά. (Armstrong, 1994, 2009, σ. 65). 
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στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του θέματος προς διαπραγμάτευση (παραδοσιακό τραγούδι) και της 

ηλικίας αναφοράς (παιδιά 5-6 ετών).  

Εν κατακλείδι, η διδακτική μας πρόταση περιλαμβάνει: α) τον σκοπό του προγράμματος, 

β) τη διάρκεια του, γ) την περιγραφή της εκάστοτε διαδικασίας, δ) τους στόχους που έχουν τεθεί 

ανά ημέρα σε κάθε δραστηριότητα, ε) τους τύπους νοημοσύνης που καλλιεργούνται μέσω αυτής, 

καθώς και στ) τα πιθανά υλικά που απαιτούνται.   

Το τραγούδι αναφοράς μας είναι το «Ντίλι ντίλι» που προέρχεται από την περιοχή του 

Μαρμαρά19 ή Προποντίδας20 στα παράλια της Βορειοδυτικής Μικράς Ασίας. Κατά τον Βαρβούνη 

(1998), το παρόν τραγούδι εντάσσεται στην κατηγορία των κλιμακωτών τραγουδιών, τα οποία 

δηλαδή εκτυλίσσουν το περιεχόμενό τους με κλιμακωτό, βαθμιδωτό τρόπο. Κάτι τέτοιο σημαίνει 

ότι προστίθενται καινούργιοι στίχοι και ακολουθεί η επανάληψη των προηγούμενων με τη χρήση 

ίδιας μελωδίας (Κόκκινου, 2007). Την άποψη για τον κλιμακωτό χαρακτήρα του αναφερόμενου 

τραγουδιού παραθέτει και η Τερζοπούλου (2007) προσθέτοντας ακόμα ότι το «Ντίλι ντίλι»  

«…ασκεί τα παιδιά μέσα από την επανάληψη στην κατανόηση λογικών αλληλουχιών» (σ. 75). Η 

συγκεκριμένη παρατήρηση μάς ωθεί στον ισχυρισμό πως η κλιμακωτή παρουσίαση των 

γεγονότων με μια λογική διαδοχή καθιστά το ίδιο το τραγούδι εργαλείο καλλιέργειας της 

λογικομαθηματικής νοημοσύνης. 

 
19 Η περιοχή του Μαρμαρά βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα του Μαρμαρά. 1. Το τοπωνύμιο Μαρμαράς ίσως συνδέεται 

με την έννοια που δίνει ο Όμηρος σε αναφορά του: «ἃλς μαρμαρέη= απαστράπτουσα θάλασσα» (Ομήρ. Ιλ.) -

μαρμάρεος[μᾰ], -α, -ον= Αυτός που λάμπει, σπινθηροβολεί, απαστράπτει, ακτινοβολεί. (Liddell & Scott, 2007). 

Συνεπώς, Μαρμαράς= Η θάλασσα όπου ακτινοβολεί ο ήλιος. 2. Ο Μπαμπινιώτης (1998) δίνει την εκδοχή ότι το 

όνομα Μαρμαράς προέρχεται από κάποια νησιά που βρίσκονται εκεί, τα οποία από την αρχαιότητα αποτελούσαν 

τόπο εξόρυξης μάρμαρου (σ. 1504). 
20 Η Προποντίδα είναι η εναλλακτική ονομασία της περιοχής του Μαρμαρά και αντίστοιχα της κοντινής θάλασσας. 

αρχ. ελλ.: Προποντίς= η προ του Πόντου θάλασσα, η θάλασσα του Μαρμαρά, κληθείσα ούτω διότι κείται ακριβώς προ 

του Ευξείνου Πόντου. (Σταματάκος, 1972, σ. 839). Ίδια σημασία ετυμολογικά για την Προποντίδα αποδίδει και ο 

Μπαμπινιώτης (1998, σ. 1504). 
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3.5.1. Ρεπερτόριο και Εκπαιδευτικοί Στόχοι 

Θεωρούμε πως χρήζει μνείας το ζήτημα που αφορά τα κριτήρια με τα οποία κανείς επιλέγει 

το ρεπερτόριο αναφοράς για μια ομάδα. Θα λέγαμε ότι συναντώνται διάφορες τάσεις σε αυτό το 

θέμα. Επί παραδείγματι, από τον Χαραλάμπους (2003) υποστηρίζεται πως τα κομμάτια καλό είναι 

να επιλέγονται περισσότερο με γνώμονα τα χαρακτηριστικά των μαθητών παρά βάση της 

προσωπικής μας επιθυμίας. Από την άλλη, βέβαια υπάρχουν και εκείνοι (Τσιρίδης, 2002) που 

θεωρούν ότι ο εκπαιδευτικός είναι προτιμότερο να επιλέξει τη μουσική που ο ίδιος εκφράζεται, 

ώστε μέσω αυτής να οικοδομηθεί μια επικοινωνία μαζί με τους μαθητές, και παράλληλα εκείνος 

«να δημιουργήσει τα αντικλείδια για την επίτευξη των στόχων του» (σ. 24). Άλλοι 

μουσικοπαιδαγωγοί διατυπώνουν τη θέση πως η επιλογή ενός τραγουδιού προς εκμάθηση, με 

κριτήριο τους στίχους κατ’ αποκλειστικότητα, αποτελεί ένα κοινό λάθος που συναντάται στον 

εκπαιδευτικό χώρο (Τσαφταρίδης, 2005). Οι Denac και Znidarsic (2018) με τη σειρά τους 

καταλήγουν στη θέση πως η επιλογή ρεπερτορίου συνδέεται άρρηκτα με το θέμα, τη φόρμα, τη 

γλώσσα ή τη ρυθμική και μελωδική δομή.  

Από την πλευρά μας, μπορούμε να πούμε ότι δεν υιοθετούμε με δογματικότητα κάποια 

από αυτές τις στάσεις, αλλά αντιθέτως κινούμαστε προς τη λογική της σύζευξης τους. Δηλαδή, 

θεωρούμε αναγκαίο ο εκπαιδευτικός να επιλέξει ένα μουσικό έργο που τον εκφράζει προσωπικά, 

ώστε πρώτα ο ίδιος να έχει το κίνητρο να ασχοληθεί ενεργά. Έπειτα, βέβαια, αποτελεί αδήριτη 

ανάγκη να λάβει υπ’ όψιν το πλαίσιο των παιδιών στο οποίο απευθύνεται, είτε αυτό αφορά την 

ηλικία, είτε τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες, την κοινωνικοπολιτισμική τους προέλευση, αλλά και 

τη δυναμική της ομάδας ως μονάδες και ως σύνολο. Όπως υπογραμμίζει η Σωτηροπούλου- 

Ζορμπαλά (2009), ο παιδαγωγός πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν τόσο την αισθητική όσο και την 
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παιδαγωγική διάσταση, προκειμένου να επιλέξει και να επεξεργαστεί κατάλληλα τα κομμάτια με 

την εκάστοτε ομάδα παιδιών. 

Ιδιαίτερα, σε ό,τι αφορά την παραδοσιακή μουσική, συντασσόμαστε απόλυτα με την 

πεποίθηση του Βαρβούνη (1998) ότι τα παιδιά μεγαλώνουν σε ένα διαφορετικό 

κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο σε σχέση με παλαιότερα, οπότε συστήνεται μεν να «ξεφύγουμε 

από την άκριτη προγονολατρεία», παράλληλα όμως στη διδακτική πράξη να αναδείξουμε «την 

αξία αυτών των μορφών του ελληνικού έντεχνου λαϊκού λόγου» (σ. 125). Συνεπώς, με άξονα τα 

προαναφερθέντα σημεία, κρίνουμε ότι ο εκάστοτε εκπαιδευτικός επιλέγει ένα τραγούδι με τα 

αντίστοιχα χαρακτηριστικά, ώστε να ανταποκρίνεται κατά το δυνατόν στα κριτήρια που έχει 

θέσει.  

Επιπροσθέτως, θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούμε στη σημασία της οριοθέτησης 

εκπαιδευτικών στόχων σε κάθε διδακτική παρέμβαση, συνεπώς και στη δική μας. Εξ’ αρχής, ο 

καθορισμός τους, καθώς και η προσεκτική οργάνωση των δραστηριοτήτων αποτέλεσε επιδίωξή 

μας. Ομοίως, ο Τσιρίδης (2002) υπογραμμίζει πως ο όταν ο εκπαιδευτικός θέτει με σαφήνεια τους 

εκπαιδευτικούς στόχους και δομεί τις αντίστοιχες δραστηριότητες, τότε θα μπορέσει να 

αξιοποιήσει τη μουσική ως μέσο συνύπαρξης. Κι αυτό μπορεί να επιτευχθεί, σύμφωνα με τον ίδιο, 

όταν η εκπαιδευτική δράση προάγει την προσωπική καλλιέργεια και παράλληλα την αποδοχή του 

«άλλου». Επομένως, γίνεται κατανοητό ότι η εκπαιδευτική δράση με την κατάλληλη οργάνωση 

μπορεί να επιτελέσει έναν σπουδαίο ρόλο επί καθημερινής βάσης.  

Προκειμένου όμως να επιτευχθούν τα παραπάνω, απαιτείται η καλλιέργεια του 

παιδαγωγού με κάποιες αρχές. Επί παραδείγματι, υπό το πρίσμα της Θεωρίας του Gardner, οι 

εκπαιδευτικοί οφείλουν να γνωρίζουν ότι ο τρόπος που εξελίσσονται οι δυνατότητές ενός ατόμου 

συναρτάται άρρηκτα με τον συνδυασμό του τι μαθαίνει και πώς το μαθαίνει με όχημα τους τύπους 
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νοημοσύνης του (Tomlinson, 2010).  Αυτή η παράμετρος, αλλά και η γενικότερη υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με μια θεωρητική θεμελίωση, αποκτά ιδιαίτερη σημασία και στη 

δική μας εργασία που αφορά κυρίως την ηλικιακή ομάδα των νηπίων. Κι αυτό, καθώς φαίνεται 

ότι το μεθοδολογικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στα δημοτικά σχολεία, και την ίδια 

στιγμή η οποιαδήποτε μεθοδολογική πλαισίωση των δραστηριοτήτων είναι σχεδόν απούσα στην 

προσχολική εκπαίδευση (Delgoshaei & Delavari, 2012). 

Ας μη λησμονούμε ωστόσο μια ακόμα κατεύθυνση που δίνει η Θεωρία της Πολλαπλής 

Νοημοσύνης σχετικά με την εκπαίδευση, ότι δηλαδή δεν υπάρχει κανένα σύνολο διδακτικών 

στρατηγικών, το οποίο να ανταποκρίνεται άψογα σε κάθε μαθητή σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή 

(Armstrong, 2009). Αυτό μας ωθεί στο συμπέρασμα ότι πάντοτε κατά την εκπαιδευτική 

διαδικασία πρέπει να έχουμε υπ’ όψιν μας το μαθησιακό πλαίσιο στο οποίο απευθυνόμαστε κάθε 

φορά.  

Επιλογικά, η διδακτική μας πρόταση παρατίθεται αυτούσια στο κεφάλαιο του 

Παραρτήματος, εμπεριέχοντας όλες τις απαραίτητες επεξηγήσεις και το θεωρητικό πλαίσιο, όπου 

κρίνεται αναγκαίο, σε συνδυασμό με εκείνο που περιλαμβάνεται στο πρώτο μέρος της εργασίας 

μας.  

3.5.2. Αξιολόγηση  

Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας ήταν συνεχής, χωρίς να βασίζεται 

αποκλειστικά στο αποτέλεσμα που απέδιδαν τα παιδιά. Κύριο όχημα αξιολόγησης αποτέλεσε η 

ανταπόκριση τους απέναντι στις δραστηριότητες καθ’ όλη τη διάρκειά τους, κάτι το οποίο, όπως 

υποστηρίζει ο Παπαναστασίου (2017), συνιστά μια πηγή διαρκούς ανατροφοδότησης για την 

πορεία της εκπαιδευτικής πράξης, ώστε αυτή να αναπροσαρμόζεται με γνώμονα τις ανάγκες της 
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τάξης. Η αξιολόγηση υπό αυτό το πρίσμα και όχι σαν μια αφορμή «ετικετοποίησης» αποτελεί, 

επίσης, στόχο της Θεωρίας των ΠΤΝ (Chen & Gardner, 2005, σ. 96).  

Πρόσθετα, προσμετρήθηκαν τα ποιοτικά στοιχεία που συγκέντρωνε η συνάδελφος για τις 

δυνατότητες και τις προτιμήσεις των παιδιών της τάξης σε όλο το εύρος της σχολικής χρονιάς. 

Εστιάζοντας στη Θεωρία αναφοράς, είχαμε κατά νου ότι πρέπει να αξιοποιηθούν εργαλεία που 

είναι κατάλληλα [intelligence fair] για την αξιολόγηση των ικανοτήτων του εκάστοτε ΤΝ (Chen 

& Gardner, 2005· Gardner, 2006). Οι Johnson και Kuntz (1997) με τη σειρά τους επίσης 

εισηγούνται τη θετική επίδραση που έχει στην πορεία των παιδιών η αξιολόγηση με πολλούς 

διαφορετικούς τρόπους. Παράλληλα, οφείλαμε να μην παραβλέψουμε ότι κάθε τύπος νοημοσύνης 

δεν εντοπίζεται σε μια αμιγή μορφή, αλλά φανερώνεται μέσα από δραστηριότητες και αντίστοιχα 

πεδία και συνεπώς η αξιολόγησή του διεξάγεται μέσα σε αυτή τη συνθήκη (Chen & Gardner, 

2005). 

Επιπλέον, δόθηκε χώρος στην εκπαιδευτικό που υλοποίησε εκ μέρους μας την διδακτική 

πρόταση να κάνει τη δική της αξιολόγηση ως προς τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες της 

διαδικασίας τόσο κατά τον χρόνο εξέλιξής της όσο και μετά το πέρας της. Έτσι, η νηπιαγωγός 

ήταν σε θέση να κάνει τις απαραίτητες τροποποιήσεις και να προτείνει εναλλακτικές ιδέες για τη 

βελτίωση της πρότασης. Ακόμη, θεωρήσαμε ουσιαστική την «άρθρωση του προσωπικού λόγου 

των μαθητών» (Χοντολίδου, 2007, σ. 33), αφού τους ζητήθηκε να αξιολογήσουν τις 

δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν, όταν αυτές ολοκληρώθηκαν, αποτελώντας κι αυτά 

αναπόσπαστο κομμάτι της ανατροφοδοτικής πορείας.  

 Συνεπακόλουθα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανωτέρω επισημάνσεις που πηγάζουν από τη 

Θεωρία του Gardner, εκλάβαμε την αξιολόγηση ως μια διαρκή διαδικασία με στόχο την 
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αναθεώρηση του ρόλου μας και των παιδιών, κάτι που οδηγεί στη βελτίωση των εκπαιδευτικών 

πρακτικών και της γενικότερης μαθησιακής διαδικασίας.  

3.6. Ανάλυση Δεδομένων21 

Πριν ξεκινήσουμε να αναλύουμε τα δεδομένα που προέκυψαν από την αποδελτιωμένη 

συνέντευξη της εκπαιδευτικού και τα συμπληρωματικά στοιχεία που μας έδωσε, το προσωπικό 

της ημερολόγιο και τα έργα των παιδιών, κρίνεται αναγκαίο να παραθέσουμε για άλλη μια φορά 

τα ερευνητικά μας ερωτήματα, ώστε εν τέλει να διαπιστώσουμε σε ποιο βαθμό αυτά απαντώνται. 

Α) Ποιες ήταν οι δραστηριότητες στις οποίες τα παιδιά είχαν τον μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό 

συμμετοχής;  

Από τα στοιχεία που μας παρέθεσε η νηπιαγωγός, μια από τις δραστηριότητες που 

συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ήταν η κατασκευή των αυτοσχέδιων μουσικών 

οργάνων με ανακυκλώσιμα υλικά.  Ενδεχομένως να συντέλεσε σε αυτό και το γεγονός ότι μέσω 

της συγκεκριμένης δραστηριότητας θα προέκυπτε ένα απτό αντικείμενο που θα ήταν δικό τους 

έργο («… ήταν κάτι που θα τους έμενε και θα το παίρνανε κιόλας σπίτι τους και το 

καλλιτεχνήσανε.» [σ. 4, ΣΥΝ22]).  

Μια ακόμα δραστηριότητα που φάνηκε να ελκύει σε μεγάλο βαθμό τα παιδιά ήταν η 

σωματική και εικονική  αναπαράσταση του «ψηλά-χαμηλά» και η συνεπακόλουθη δημιουργία 

γραφικής παρτιτούρας («[…] με άνεση και φαντασία αποδίδουν την τονικότητα…[σ. 2, ΣΗΜ]), 

με την εκπαιδευτικό, μάλιστα, να εκδηλώνει τον θαυμασμό της για τους πρωτότυπους τρόπους 

 
21 Όλα τα δεδομένα βρίσκονται στη διάθεση της ερευνήτριας και μπορούν να παρουσιαστούν για λόγους 

επαλήθευσης, δίχως βέβαια να πλήττεται ο κώδικας δεοντολογίας που διέπει μια έρευνα. 
22   Όπου ΣΥΝ= Συνέντευξη εκπαιδευτικού· ΣΗΜ= προσωπικές Σημειώσεις της ίδιας· ΣΥΜΠ= Συμπληρωματικά 

στοιχεία· χ, ΠΑΡ= αριθμός έργου, γραφική Παρτιτούρα τονικού ύψους από τα παιδιά · χ, ΑΠΕΙΚ= αριθμός έργου, 

γραφική Απεικόνιση (Ενδεικτικά έργα των παιδιών παρατίθενται στο κεφάλαιο του Παραρτήματος.) 
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έκφρασης που επινόησαν εκείνα  («[…] μου έκανε μεγάλη εντύπωση η εφευρετικότητά τους στο 

να αποδώσουνε με το σώμα τους πρώτα και μετά στο χαρτί.» [σ. 5, ΣΥΝ]).  

Η γραφική απεικόνιση των στίχων του τραγουδιού ήταν μια ακόμα δραστηριότητα κατά 

την οποία οι μαθητές ανταποκρίθηκαν με όρεξη, χωρίς διαφωνίες και επιδεικνύοντας εξαιρετική 

συνεργασία, καθώς όλοι μες στην ομάδα τους «ζωγραφίσανε […], σχεδιάσανε από κάτι, 

συμπληρώσανε […] ή είχαν την ιδέα τους […]» [ΣΥΜΠ]. 

Από το προσωπικό ημερολόγιο της νηπιαγωγού καταλαβαίνουμε επιπλέον τη θέρμη που 

επέδειξαν τα παιδιά στη δραματοποίηση: «…δείχνουνε ενθουσιασμό.» [σ. 3, ΣΗΜ], γράφει 

σχετικά και συμπληρώνει ότι «μόλις λύσαμε λίγο τα προβλήματά μας με το μοίρασμα των ρόλων, 

μετά είχαν πολλή διάθεση “να το ξανακάνουμε κυρία”, απλά δεν έβγαινε ο χρόνος» [σ. 5, ΣΥΝ].  

 Ευρύτερα, η συνάδελφος δεν παρατήρησε κάποια δραστηριότητα στην οποία οι μαθητές 

ήταν απρόθυμοι ή σχετικά αδιάφοροι ως προς την ενεργό συμμετοχή τους. Αναφέρθηκε μόνο σε 

κάποιες δυσκολίες που συνάντησαν, στις οποίες θα αναφερθούμε εκτενώς στη συνέχεια. 

Β) Με ποιον τρόπο τα παιδιά ανταποκρίθηκαν στις δραστηριότητες προσέγγισης του παραδοσιακού 

τραγουδιού που σχεδιάστηκαν με βάση τη θεωρία των ΠΤΝ;  

Όπως φανερώνεται από τις πληροφορίες που μοιράστηκε μαζί μας η εκπαιδευτικός, τα 

παιδιά αρχικά εκδήλωσαν την απορία τους για το τι θα επακολουθούσε, όταν εκείνη τους έδειξε 

τις εικόνες- ερεθίσματα με παιδιά που τραγουδούσαν παλιότερα (πρώτη δραστηριότητα 

εκπαιδευτικής παρέμβασης). Σε συνάρτηση με τη συζήτηση που έγινε ως προς το αν είχαν κάποια 

σχετικά προσωπικά ή ευρύτερα βιώματα με κάποιο παραδοσιακό τραγούδι, αναρωτήθηκαν μήπως 

γίνει κάποια αναφορά στα κάλαντα. Έπειτα, ακολούθησε η προφορική παρουσίαση του «Ντίλι 

Ντίλι».  
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Κατά την εκπαιδευτικό, ο συνδυασμός αυτών των δύο δραστηριοτήτων, ως εισαγωγική 

επαφή με το παραδοσιακό τραγούδι, ήταν κάπως «θεωρητικός», οπότε η ίδια εμπλούτισε την 

παρουσίαση του κομματιού με σχετικές εικόνες («Αυτό προσπάθησα να κάνω κιόλας που 

χρησιμοποιούσα τις εικόνες, για να τους βοηθήσω […] να μην είναι τόσο θεωρητικό μάθημα, να 

υπάρχει μια εικόνα, μια πιο εμφανής αναπαράσταση» [σ. 8, ΣΥΝ]). Βέβαια, επισημαίνει ότι, παρ’ 

όλα αυτά, οι μαθητές επεδείκνυαν διάθεση να συμμετέχουν στη συζήτηση, οπότε εν τέλει δεν της 

είναι ξεκάθαρο αν προχώρησε σε αυτή την προσθήκη προς βοήθεια της ίδιας ή των παιδιών 

εκφράζοντας με ερωτηματικό ύφος τον προβληματισμό της («[…] για να μπορέσω να τους 

βοηθήσω; Να το κάνω για μένα; Μπορεί να ήταν και για μένα, δεν ξέρω. [σ. 8, ΣΥΝ]). Όπως και 

να ‘χει, θεωρούμε ότι η επιλογή της εκπαιδευτικού να εμπλουτίσει την πρώτη προφορική 

παρουσίαση του τραγουδιού με αντίστοιχες εικόνες είχε ως αποτέλεσμα την αποδοτικότερη του 

εκμάθηση από τα παιδιά. (Σημειωτέον ότι εκ των προτέρων η νηπιαγωγός μάς είχε κάνει αυτή την 

πρόταση, οπότε την εντάξαμε στον διδακτικό μας σχεδιασμό.)  

Ακόμα, η ίδια αναφέρει στις προσωπικές της σημειώσεις ότι τα παιδιά, μέσω των εικόνων, 

εσωτερίκευσαν τη σειρά που εμφανίζονται οι χαρακτήρες στο τραγούδι ήδη από την πρώτη ημέρα, 

οπότε η περαιτέρω χρήση τους ήταν περιττή τις επόμενες φορές. Κάτι αξιοσημείωτο είναι πως τα 

παιδιά, μολονότι δεν ήξεραν το τραγούδι (εκτός από δυο που την ακολουθούσαν), εντούτοις 

σιγοτραγουδούσαν μαζί της στο ρεφραίν. Αυτό ίσως αποδεικνύει πως το παρόν τραγούδι ήταν εξ 

αρχής προσβάσιμο για όλους. Επιπλέον, δε θα πρέπει να παραλείψουμε ότι οι μαθητές 

τραγουδούσαν εξ’ αρχής χωρίς να φωνάζουν, κατάσταση η οποία μάλλον συνδέεται με την 

πρότερή τους μουσική τριβή μέσω του σχολείου. 

Στη δραστηριότητα δημιουργίας των αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων («Σείστρα»), 

εύστοχα βρέθηκαν τρόποι διαμοιρασμού των ανακυκλώσιμων υλικών από την εκπαιδευτικό, όπως 
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ψηφοφορία, κλήρωση και συζήτηση, ώστε να μη δημιουργηθεί αναστάτωση. Η στάση των 

παιδιών ήταν ιδιαίτερα ένθερμη αρχικά στην επιλογή των υλικών και στη συνέχεια στη δημιουργία 

των σείστρων, κάτι που φαίνεται και στα τελικά αποτελέσματα (βλ. Εικόνα 1). Υποθέτουμε ότι το 

χειρωνακτικό ύφος της δραστηριότητας σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα παιδιά εν τέλει θα 

χρησιμοποιούσαν τα δικά τους μουσικά όργανα επηρέασε θετικά την διάθεσή τους για ενεργητική 

εμπλοκή. 

Σχετικά με την απόδοση του ρυθμού, όπου το ζητούμενο ήταν να προσπαθήσουν οι 

μαθητές να ακολουθήσουν ρυθμικά με τα σείστρα τους το τραγούδισμα της νηπιαγωγού, φαίνεται 

ότι εκείνοι το κατάφεραν σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό, όπως μας δήλωσε η παιδαγωγός,  ακόμα 

και σε πιο αργή ή πιο γρήγορη εκδοχή. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι μερικά παιδιά εξ αρχής, 

«αυθόρμητα» ξεκίνησαν να χτυπούν το χέρι «μιμούμενα» την εκπαιδευτικό κατά την απόδοση 

του ρυθμού [σ. 2, ΣΗΜ]. Μάλιστα κάποια στιγμή κατά την οποία εκείνη έδινε τη ρυθμική αγωγή 

με ηχηρές κινήσεις, ρώτησε τα παιδιά γιατί χτυπά το χέρι της αργά και το ακολουθούν κι αυτά, 

οπότε της εξήγησαν πως «έτσι πάει το τραγούδι» [σ. 2, ΣΗΜ]. Ίσως η παρακάτω πρόταση να 

αιτιολογεί την άνεση των παιδιών με τον ρυθμό. «Γιατί τους ήταν οικείες αυτές οι έννοιες» [σ. 6, 

ΣΥΝ], μας λέει με σιγουριά η νηπιαγωγός. Πράγματι, η ικανότητα των παιδιών να συμβαδίσουν 

ρυθμικά, δείχνει τη σχετική εξοικείωση τους με την έννοια του ρυθμού ενδεχομένως λόγω και των 

μουσικών μαθημάτων στα οποία συμμετείχαν στη διάρκεια της χρονιάς. 

Αναφορικά με την ανταπόκριση των παιδιών στα διαφορετικά ύψη της τονικότητας, 

σημείο το οποίο συνιστούσε επίσης εκπαιδευτικό στόχο, έγιναν αξιοπρόσεκτες παρατηρήσεις από 

τη συνάδελφο. Αναλυτικότερα, ως προς την απόδοση της διαφοράς στην τονικότητα μέσα στο 

τραγούδι («ψηλά- χαμηλά»), φάνηκε ότι τα παιδιά ήταν ζητούμενο αρχικά να την εντοπίσουν («Το 

θέμα ήταν απλά να καταλάβουν ότι στο τραγούδι υπάρχει κάπου ένας τόνος χαμηλός κι ένας τόνος 
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υψηλός. Μόνο αυτό ήταν μέχρι να το καταλάβουν, να το διαπιστώσουν.» [σ. 7, ΣΥΝ]), κάτι που 

χρειάστηκε κάποια προσπάθεια. «Έπρεπε να το πω αρκετές φορές με τη φωνή μου, για να το 

καταλάβουνε.» [σ. 5, ΣΥΝ], περιγράφει η εκπαιδευτικός προσθέτοντας ότι τα παιδιά βοηθήθηκαν 

πολύ όταν η ίδια προσπάθησε να τους πει το τραγούδι τονίζοντας «υπερβολικά» [σ. 6, ΣΥΝ] με 

τη φωνή της και «με επαναλήψεις» [σ. 2, ΣΗΜ]. Πάντως, πρέπει να παραθέσουμε ότι από πλευράς 

της υπήρξε επιπλέον μια δυσκολία στην κατανόηση της διαφοράς στην τονικότητα, καθώς 

ισχυρίζεται ότι και για εκείνη δε θα ήταν ευδιάκριτο, αν προηγουμένως εμείς δεν της το είχαμε 

εξηγήσει. Οι στάσεις των παιδιών και της συναδέλφου, μας κάνουν να υποθέσουμε πως 

ενδεχομένως το διάστημα 4ης (η απόσταση μεταξύ τεσσάρων φθόγγων) μεταξύ του «χαμηλά» και 

του «ψηλά» που υπάρχει στα δυο μέρη του «Ντιλι Ντίλι» ήταν δεδομένα ξεκάθαρο για μας, κάτι 

που δεν ίσχυε για αυτούς.  

Έπειτα, βέβαια, από τη στιγμή που οι μαθητές το συνειδητοποίησαν, βρήκαν πρωτότυπους 

τρόπους να το αναπαραστήσουν τόσο με το σώμα τους όσο και στο χαρτί («Ξεκίνησε ένας, δύο 

και οι υπόλοιποι μετά… ακουστήκανε πολύ ωραίες ιδέες.» [σ. 5, ΣΥΝ]). Εύγλωττα παραδείγματα 

της δημιουργικής τους σκέψης ως προς την έκφραση της διαφοράς τονικού ύψους με το σώμα 

τους ήταν πως σήκωναν ή κατέβαζαν αντίστοιχα τα πόδια τους ή έδειχναν λίγο και πολύ με τα 

χέρια τους. Ακόμη, στο χαρτί έχοντας ως εργαλείο τη γραφική παρτιτούρα απεικόνισαν με 

ευφάνταστους τρόπους το «ψηλά» και το «χαμηλά», όπως η χρήση βελών [7 & 8, ΠΑΡ] ή 

κοντύτερης και ψηλότερης φιγούρας [1, ΠΑΡ]. Άλλοι πάλι αναπαράστησαν με τον ίδιο τρόπο τη 

διαφορά τόσο με το σώμα τους όσο και μέσω της εικαστικής οδού (άνοιγμα- κλείσιμο χεριών και 

ποδιών και απεικόνισή του ίδιου στο χαρτί [2, ΠΑΡ]). 

Η δραστηριότητα που σχετιζόταν με την οπτική αναπαράσταση της διαδοχής των στίχων 

του τραγουδιού («Γραφική Απεικόνιση») έδωσε την αφορμή στους μαθητές να συνεργαστούν 
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«πολύ ωραία» κατά τα λεγόμενα της συναδέλφου και ως επακόλουθο η δημιουργία των δυάδων 

και της μιας τριάδας να αποδεικνύεται ιδιαίτερα λειτουργική. Βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

σύμφωνα με την άποψη της παιδαγωγού, τα παιδιά ήταν εν πολλοίς εξοικειωμένα με τον τρόπο 

λειτουργίας μιας ομάδας κατά τη διάρκεια της χρονιάς. 

Συνεχίζοντας με την πορεία της «Γραφικής Απεικόνισης», είχε προηγηθεί η εισαγωγή- 

ερέθισμα της εκπαιδευτικού όπως προβλεπόταν, ότι δήθεν δε θυμάται τους στίχους, οπότε με 

κάποιον τρόπο θα έπρεπε να βοηθηθεί. Έτσι, τους ρωτούσε ποιος χαρακτήρας εμφανίζεται 

πρώτος, δεύτερος κ.λπ., και σύμφωνα με την ίδια, οι μαθητές «ξεκίνησαν να τα λένε με τη σειρά 

και ολόσωστα» ενθυμούμενοι κάθε ήρωα [ΣΥΜΠ]. Η νηπιαγωγός σημειώνοντας στον πίνακα, 

κάποια στιγμή τους δηλώνει: «Ναι αλλά τώρα εγώ δε θέλω να γράψω, θέλω να ζωγραφίσω.» [σ. 

9, ΣΥΝ] κι εκείνα συνέχιζαν να αναφέρουν τους ήρωες κατά σειρά. Δίνοντάς τους λοιπόν μια δική 

της «πρόχειρη πρόταση αναπαράστασης» [σ. 3, ΣΗΜ], τα παιδιά απολάμβαναν τον «αστείο 

τρόπο» που ζωγράφιζε και έπειτα επιζήτησαν να αποδώσουν με τα δικά τους μέσα την αλληλουχία 

των χαρακτήρων («Κυρία να σου δείξω; Εγώ ξέρω να φτιάχνω ένα βόδι…» [ΣΥΜΠ]). Η στάση 

της εκπαιδευτικού εμφανώς έδωσε κίνητρο στα παιδιά, ώστε εκείνα να ξεκινήσουν την εργασία 

τους σε δυάδες με «υπέροχες ιδέες», όπως για παράδειγμα πώς θα μπορούσε να είναι εμφανής η 

σειρά των ηρώων όπως τους σχεδίαζαν. Από τα έργα κάθε ομάδας φανερώνεται η διαφορετική 

αντίληψη που υπήρχε για την αναπαράσταση της διαδοχής των χαρακτήρων είτε σε σπειροειδή 

διάταξη [2, ΑΠΕΙΚ] είτε σε «γραμμική παράταξη»23 ανά σειρές και οριοθέτηση κάθε ήρωα σε 

πλαίσιο [3, ΑΠΕΙΚ]. 

 
23 Έτσι ορίζεται «η παράθεση των στοιχείων του σχεδίου το ένα δίπλα στο άλλο κάθετα πάνω στη γραμμή βάσης» 

και «μπορεί να θεωρηθεί ως η πρώτη συνειδητή οργάνωση του αναπαραστατικού χώρου στο παιδικό σχέδιο» 

(Κούβου, 2016, σ.155-156). 
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Η δραματοποίηση αποτέλεσε τη δραστηριότητα που θα έκλεινε τον κύκλο της 

εκπαιδευτικής μας πρότασης. Εδώ αρχικά ανέκυψαν κάποιες δυσκολίες, καθώς μερικοί από τους 

χαρακτήρες του τραγουδιού αφορούσαν «ουδέτερα αντικείμενα» [σ. 4, ΣΥΝ] (π.χ. το ξύλο), οπότε 

υπήρξαν τρία κορίτσια που δεν επιθυμούσαν να υποδυθούν έναν τέτοιο ρόλο ανεξάρτητα αν το 

αποτέλεσμα προέκυψε βάση κλήρωσης. Προκαλείται, επομένως, μια κωλυσιεργία στην ομαλή 

ροή της διαδικασίας. Ωστόσο, «με την καλή διάθεση των υπολοίπων γίνεται ανταλλαγή ρόλων» 

[σ. 3, ΣΗΜ]. Καλό θα ήταν να παραδεχτούμε σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη περίπτωση 

δεν είχε ληφθεί υπ’ όψιν μας ως πιθανό ενδεχόμενο κατά τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής 

παρέμβασης. Με άλλα λόγια, δεν είχαμε σκεφτεί ότι κάποιοι μαθητές ίσως δε θα ήθελαν να 

“ενσαρκώσουν” έναν ή περισσότερους χαρακτήρες, επειδή ήταν «ουδέτεροι», όπως για 

παράδειγμα τον φούρνο. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, η παρούσα δυσκολία ίσως εν τέλει να 

ήταν μια καλή αφορμή για τα παιδιά, ώστε να εξασκηθούν στη συζήτηση. Η φράση της 

νηπιαγωγού στη συνέντευξη ότι «υπήρξαν διαπραγματεύσεις και το λύσανε» [σ. 4, ΣΥΝ] είναι 

ενδεικτική της δυναμικής διαδικασίας, στην οποία εισήλθαν τα παιδιά, ακόμα και ασυνείδητα, 

ώστε να διευθετήσουν εκείνα το πρόβλημα που είχε προκύψει.  

Παρ’ όλα αυτά, όταν επιλύθηκε αυτό το ζήτημα, φάνηκε ότι τα παιδιά ευχαριστήθηκαν τη 

δραματοποίηση («Η δραματοποίηση τους ενθουσιάζει…» [σ. 3, ΣΥΝ]). Μάλιστα, η επιθυμία των 

παιδιών να συμμετάσχουν εκδηλώνεται από το γεγονός ότι τα κορίτσια που δυσκολεύονταν να 

αναλάβουν «ουδέτερους» ρόλους, μπορεί να επέλεγαν να μη λάβουν μέρος σε κάποια 

δραστηριότητα υπό άλλες συνθήκες, κατά τα λεγόμενα της εκπαιδευτικού, ενώ στην προκειμένη 

περίπτωση «δε ‘θέλαν να μείνουν εκτός» [σ. 7, ΣΥΝ]. Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και η 

θέληση των παιδιών να κάνουν εκ νέου τη δραματοποίηση με την εναλλαγή των ρόλων, κάτι το 

οποίο δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί λόγω έλλειψης χρόνου («Αλλά τους άρεσε, ο καθένας 
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έπαιξε από έναν ρόλο, τους άρεσε πολύ.» [σ. 5, ΣΥΝ]). Λογικά, η αρχική διαφωνία κάποιων 

παιδιών και οι συνεπακόλουθες συζητήσεις ήταν εκείνα που μείωσαν τον διαθέσιμο χρόνο. 

Αξίζει, επίσης, να γίνει αναφορά στην ικανότητα που επέδειξαν οι μαθητές να 

αναπαραστήσουν τον ρόλο τους συμβαδίζοντας με τους στίχους του τραγουδιού, κάτι άλλωστε 

που αποτελούσε και στόχο της διδακτικής μας παρέμβασης. Μάλιστα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η προσθήκη που έγινε στη δραστηριότητα, ότι δηλαδή ο καθένας που απέδιδε τον 

ρόλο του κρατούσε ένα μαντήλι και με την ολοκλήρωση του ρόλου του το έδινε στον επόμενο. Η 

συγκεκριμένη πρωτοβουλία κρίνουμε ότι βοήθησε ακόμα περισσότερο τα παιδιά, ώστε να 

αντιληφθούν τη διαδοχή των ρόλων τους παράλληλα με την αλληλουχία των στίχων.  

Εν κατακλείδι, η συνολική αίσθηση που κυριαρχούσε με το πέρας της εκπαιδευτικής 

παρέμβασης είναι η διάθεση των παιδιών να τραγουδήσουν ή να ακούσουν το «Ντίλι Ντίλι» σε 

διάφορες εκφάνσεις της σχολικής τους καθημερινότητας κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού 

προγράμματος. Μάλιστα, σημειώνεται από την παιδαγωγό αρκετές φορές στην πορεία της 

συνέντευξης («[…] λέγανε “να βάλουμε το «Ντίλι ντίλι»”. Υπήρχε ζήτηση, τους άρεσε, το 

ζητάγανε.» [σ. 3, ΣΥΝ], «Αλλά ‘ντάξει, νομίζω από την τελευταία ημέρα που φάνηκε πόσο πολύ 

το ‘θέλαν το “Ντίλι ντίλι”…» [σ. 9, ΣΥΝ], «Δείχνουν ενθουσιασμό για το τραγούδι, το ζητάνε και  

το σιγοτραγουδάνε και στο ελεύθερο πρόγραμμα.» [σ. 3, ΣΗΜ]). Συνοπτικά, το αυξημένο 

ενδιαφέρον για συμμετοχή στην εκπαιδευτική παρέμβαση συνοδευτικά με την ανυπαρξία 

αρνητικών αξιολογήσεων από τα παιδιά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ισχυριζόμαστε ότι 

συνιστά μια ενθαρρυντική ένδειξη για τον σημαίνοντα ρόλο που έπαιξε η πλαισιοθέτηση των 

δραστηριοτήτων με τις αρχές της Θεωρίας των ΠΤΝ. Κι αυτό, καθώς το παραδοσιακό τραγούδι 

προσεγγίστηκε πολυπρισματικά δίνοντας τόπο και χρόνο σε όλους τους μαθητές να εκφραστούν.  

Γ) Ποια ήταν η στάση των παιδιών απέναντι στο παραδοσιακό τραγούδι; 



81 

 

Σχετικά με τις στάσεις που φανέρωσαν τα παιδιά για το παραδοσιακό τραγούδι, κατά την 

εκπαιδευτικό, το σύνολο των δραστηριοτήτων συνέβαλε στην ενίσχυση της ήδη θετικής σχέσης 

που έχουν γενικότερα με τη μουσική. Χαρακτηριστική είναι επίσης η αναφορά της ότι εκείνα 

συνέδεαν το παραδοσιακό τραγούδι με τον παραδοσιακό χορό. Πολύ πιθανόν, σε αυτή τη 

συσχέτιση συνέβαλε το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ομάδα παιδιών συμμετείχε τον τελευταίο 

καιρό σε εργαστήρι παραδοσιακού χορού, συνεπώς ταύτισε τα ακούσματα που είχε αποκομίσει 

με το παρεμφερές άκουσμα του «Ντίλι Ντίλι». Εξ’ άλλου, μέσω της αναφερόμενης ενασχόλησης 

οι μαθητές είχαν ήδη μια επαφή τόσο με την παραδοσιακή μουσική όσο και με την «παραδοσιακή 

έννοια, τι σημαίνει παράδοση» [σ. 2, ΣΥΝ]. Σχετικά με αυτά, ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψή 

τους ότι το “παραδοσιακό” «τούς παραπέμπει σε κάτι παλιό» [σ. 1, ΣΗΜ], «είναι κάτι της Ελλάδας 

τα παλιά» [σ. 7, ΣΥΝ]. 

Σημαντικό θα ήταν να προσθέταμε πως κατά τη συζήτηση πριν τη διεξαγωγή της 

διδακτικής παρέμβασης κανένα παιδί δεν εξέφρασε κάποιο περαιτέρω προσωπικό ή οικογενειακό 

βίωμα σε σχέση με το παραδοσιακό τραγούδι παρά μόνο ένα παρατήρησε πως του θυμίζει «Τα 

παιδιά της Σαμαρίνας» [σ. 2, ΣΥΝ] και άλλα το παραλλήλισαν με «τη σούστα, το συρτό στα τρία» 

[σ. 1, ΣΗΜ]. Περισσότερο όμως μάλλον η παρούσα συσχέτιση συνδέεται με το προαναφερθέν 

εργαστήρι, καθώς εκεί ήταν που ήρθαν σε επαφή με τους συγκεκριμένους μουσικούς σκοπούς, 

όπως μας ενημέρωσε η νηπιαγωγός.  

Έτσι, ολοκληρώνεται η ενότητα που περιλαμβάνει την ανάλυση των συλλεχθέντων 

δεδομένων. Στη συνέχεια, ακολουθεί η συζήτηση όσων συμπεράναμε και η σύνθεση τους με τις 

προϋπάρχουσες σχετικές βιβλιογραφικές πηγές. 
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει συζήτηση επί των αποτελεσμάτων με την αξιοποίηση της 

προϋπάρχουσας βιβλιογραφίας. Αρχικά, πρέπει να σημειωθεί πως η διδακτική παρέμβαση 

λάμβανε χώρα για πέντε ημέρες, με ημερήσια διάρκεια τα τριάντα έως σαράντα λεπτά συνολικά. 

Όπως ανέφερε η εκπαιδευτικός, τα παιδιά μπορούσαν να είναι συγκεντρωμένα για τριάντα λεπτά, 

με τα δέκα λεπτά που απέμεναν να προορίζονται για την ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων. Σε 

παρόμοιο πόρισμα, ως προς τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος, καταλήγει και η 

έρευνα της Feucht (1998). 

4.1. 1Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

Όπως διαπιστώθηκε από την ανάλυση των συλλεχθέντων δεδομένων, τα παιδιά 

παρουσίασαν θερμή ανταπόκριση στο σύνολο των δραστηριοτήτων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν 

στην κατασκευή αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων, στην αναπαράσταση του τονικού ύψους τόσο 

με το σώμα όσο και στο χαρτί («γραφική παρτιτούρα»), στη γραφική απεικόνιση των στίχων, η 

οποία διεξήχθη σε δυάδες και τέλος, στη δραματοποίηση. Με άλλα λόγια, δεν παρατηρήθηκε 

αδιαφορία των παιδιών για κάποια δραστηριότητα. Ίσως φάνηκε μια μικρότερη διάθεση για 

συμμετοχή στην αρχική συζήτηση με αφορμή τις εικόνες- ερεθίσματα που εισήγαγαν τα παιδιά 

στην τρέχουσα εκπαιδευτική ενότητα. Για τα παιδιά ήταν μια «πιο θεωρητική» δραστηριότητα, 

κατά τα λεγόμενα της νηπιαγωγού. Βέβαια, και σε αυτή τη διαδικασία οι μαθητές ενεπλάκησαν 

ενεργητικά. Ίσως αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι η προβολή εικόνων αποτελεί πρόσφορο 

έδαφος για τη διατύπωση «παραγωγικών ερωτήσεων» από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίες 

αντίστοιχα επιζητούν παρατηρητικότητα και υποθέσεις από την πλευρά των παιδιών για την 
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εύρεση απαντήσεων (Μπιρμπίλη, 2015, σ. 209). Πιθανώς, επίσης, συνέβαλε η εξοικείωσή τους με 

τις διαλογικές πρακτικές μες στην τάξη καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, όπως προαναφέρθηκε.  

Επιπροσθέτως, όπως μας επισήμανε η εκπαιδευτικός, υπήρξε έντονο ενδιαφέρον κατά την 

κατασκευή των αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων από τα παιδιά. Εκτός από την επιθυμία τους για 

δημιουργία ενός απτού αντικειμένου που προκύπτει από αυτά, μια ικανή εξήγηση για τη στάση 

των παιδιών θα μπορούσε να είναι ότι χρησιμοποίησαν απλά υλικά με τα οποία καθημερινά 

έρχονται σε επαφή. Το τελευταίο μάλιστα αποτέλεσε βασικό σημείο κατά εφαρμογή του 

προγράμματος Spectrum24 που ακολουθούσε την προσέγγιση των ΠΤΝ (Gardner, 1999α).  

Άξιοι αναφοράς είναι οι ποικίλοι, “εφευρετικοί” τρόποι που τα παιδιά επέλεξαν να 

αναπαραστήσουν γραφικά και κινητικά τις διαφορές τονικού ύψους, χρησιμοποιώντας όπως 

είδαμε από τη μία πλευρά ανθρώπινες φιγούρες, σχήματα, βέλη κ. ά. και από την άλλη 

αξιοποιώντας τα μέλη τους σώματός τους με διαφορετικούς τρόπους ο καθένας. Ο Luquet (όπ. 

αναφ. στο Κούβου, 2016) ρίχνει φως στην επιλογή διαφορετικών αναπαραστάσεων 

χρησιμοποιώντας τον όρο «εσωτερικό μοντέλο», σύμφωνα με τον οποίο, «τα σχέδια των παιδιών 

αναπαράγουν τύπους αντικειμένων που έχουν σχηματίσει στο μυαλό τους ως νοερές εικόνες» (σ. 

119). Εδώ δηλαδή, κατανοούμε ότι κάθε νήπιο μέσω της ακρόασης του «Ντίλι Ντίλι» δημιουργεί 

ένα νοητικό μοντέλο για το τονικό ύψος το οποίο αποδίδει με τον δικό του, μοναδικό τρόπο. 

Ως προς την γραφική απεικόνιση των στίχων, υπήρξε έντονο ενδιαφέρον από τους 

μαθητές. Διαπιστώνουμε πως εκείνοι επέλεξαν «να αναπαραστήσουν εκείνα τα προσδιοριστικά 

χαρακτηριστικά που θα έκαναν το αντικείμενο άμεσα αναγνωρίσιμο» (Κούβου, 2016, σ. 125), 

δηλαδή για παράδειγμα ο χασάπης ή ο ποντικός να φέρει τα στοιχεία που εκείνα κρίνουν ότι πρέπει 

να τον συνοδεύουν στο σχέδιό τους. Αποδείχθηκε ιδιαίτερα λειτουργική η ύπαρξη δυάδων, 

 
24 Βλ. προηγουμένως, Ενότητα 3.5.  
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εφόσον το κάθε παιδί μέσα σε αυτή παρουσίασε έναν ενεργητικό ρόλο αξιοποιώντας «τα 

αποθέματα γνώσης και το δυναμικό του προς ατομικό και ομαδικό όφελος» (Αυγητίδου, 2014, σ. 

111). 

H δραματοποίηση των στίχων του τραγουδιού αποτέλεσε επίσης πόλο έλξης για τα νήπια. 

Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτή προσομοίαζε με παιχνίδι ρόλων, αφού κάθε παιδί υποδύθηκε 

έναν χαρακτήρα και την ενέργειά του. Άξια επισήμανσης η παράμετρος που θέτουν οι 

Schwarzman (1978) και Craig και Baucum (2007) ότι τα παιδιά κατά το παιχνίδι ρόλων 

υποδύονται τόσο τον εαυτό τους όσο και τον χαρακτήρα αναφοράς. Κατά συνέπεια, 

αντιλαμβανόμαστε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία εκείνα βγάζουν στην επιφάνεια και δικά τους 

χαρακτηριστικά, σημάδια που οδηγούν σε έναν σταδιακό αυτοπροσδιορισμό (Skoutella, 2017).  

Τα παιδιά συμμετείχαν ενθουσιωδώς και σε αυτή τη διαδικασία, ακόμα κι εκείνα που αρχικά είχαν 

αντιρρήσεις για τον ρόλο που θα υποδύονταν, κάτι που αποδεικνύει τη δυναμική που εμπεριέχεται 

στη δραματοποίηση.   

Συνολικά, διαπιστώνουμε πως οι μαθητές παρουσίασαν ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση για 

συμμετοχή κυρίως στις δραστηριότητες που συνδύαζαν δεξιότητες. Η συγκεκριμένη στάση 

μπορεί να βρει αιτιολόγηση και στη μουσικοπαιδαγωγική προσέγγιση του Kodaly, όπου δίδεται 

ξεχωριστή έμφαση στην συνοδεία του τραγουδιού από κίνηση (Kodaly, 1967) και γενικότερη 

δράση, κάτι που κάνει το τραγούδισμα πιο ελκυστικό στα παιδιά (Houlahan & Tacka, 2015). 

Αποτέλεσε άλλωστε κυρίαρχη επιδίωξή μας η επαφή του παραδοσιακού τραγουδιού μέσα από μια 

διαφοροποιημένη, πολυπρισματική προσέγγιση.  

4.2. 2Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

Θα συζητήσουμε τώρα συνοπτικά το παρόν ερευνητικό ερώτημα, ήτοι την ανταπόκριση 

των παιδιών στις δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν υπό το πρίσμα της θεωρίας του Gardner. 
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 Από αρχής της διαδικασίας τα παιδιά ενεπλάκησαν ενεργά δείχνοντας ζήλο να 

συμμετέχουν. Ακόμα και στην εισαγωγή για την παρουσίαση25 του τραγουδιού αναφοράς, η οποία 

συνδέεται με το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο εκείνης της εποχής, οι μαθητές είχαν αφορμή να 

συζητήσουν τις διαφορές του παρελθόντος και του παρόντος. Ως αποτέλεσμα, θεωρούμε ότι η 

συζήτηση που προέκυψε από τους στίχους του τραγουδιού αποτέλεσε ένα ερέθισμα για την 

καλλιέργεια της Υπαρξιακής Νοημοσύνης έστω και ενδόμυχα στους μαθητές. Ήταν, άλλωστε, 

ένας από τους εκπαιδευτικούς στόχους που είχαν τεθεί, έστω και προαιρετικά, στη διδακτική 

πρόταση. 

Επιπλέον, δε θα πρέπει να παραλείψουμε ότι ο εμπλουτισμός της αρχικής παρουσίασης 

του τραγουδιού με συνοδευτικές εικόνες έπειτα από πρωτοβουλία της εκπαιδευτικού είχε θετικό 

αντίκτυπο στην αποτελεσματικότερη εκμάθηση του τραγουδιού από τα παιδιά, εφόσον τα 

βοήθησε να αφομοιώσουν πιο εύκολα τη διαδοχή εμφάνισης των ηρώων. Αυτή η προσθήκη 

συνάδει με τις αρχές του Gardner, καθώς αποτελεί μια μορφή πολλαπλής αναπαράστασης ενός 

αντικειμένου (Gardner, 1999α, 1999β) αξιοποιώντας με αυτόν τον τρόπο παραπάνω του ενός 

τύπους νοημοσύνης κατά την παρουσίαση εννοιών με εναλλακτικούς τρόπους (Φλουρής, 2006, 

2020· Φλουρής & Μαυρόπουλος, 2012).  

Η δημιουργία σείστρων, όπως είδαμε, τους κέντρισε εν πολλοίς το ενδιαφέρον. Το 

σημαντικό είναι πως μέσω αυτής της δραστηριότητας τα παιδιά καλλιέργησαν, εκτός των άλλων, 

την Φυσιογνωστική Νοημοσύνη εφόσον αξιοποίησαν υλικά του αστικού και φυσικού 

περιβάλλοντος (Gardner, 1999α). Σε ό,τι αφορά την απόδοση του ρυθμού των 2/4 με τα σείστρα, 

που είχαν προηγουμένως κατασκευάσει τα ίδια τα παιδιά, φάνηκε ότι η ανταπόκρισή τους ήταν 

 
25 Ενδεικτική η σχετική ερώτηση που υπεβλήθη στα παιδιά: «Γιατί νομίζετε ότι αναφέρεται στο τραγούδι ότι το 

καντήλι φέγγει, ώστε να κεντήσει η κόρη;». Για περισσότερες λεπτομέρειες, σχετικά με την αρχική παρουσίαση του 

τραγουδιού και τις αντίστοιχες ερωτήσεις, βλ. ενότητα Παραρτήματος «Αναλυτική Περιγραφή Διδακτικής 

Πρότασης». 
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ικανοποιητική ξεκινώντας αυθόρμητα να συνοδεύουν την εκπαιδευτικό, αρχικά μιμούμενοι την, 

καθώς εκείνη τραγουδούσε το «Ντίλι Ντίλι» και το συνόδευε ρυθμικά με ηχηρές κινήσεις. Αυτή 

η διαδικασία μοιάζει να συνδέεται με τα στάδια μουσικής ανάπτυξης  που συνδέονται με την 

ακρόαση ενός μουσικού κομματιού (προσαρμογή, μίμηση, αφομοίωση), όπως τα εισηγείται ο 

Gordon (2003· Στάμου, 2009).  

Ως προς τη διαφορά του τονικού ύψους του τραγουδιού, αρχικά τα παιδιά δυσκολεύτηκαν 

να την εντοπίσουν, κάτι που παραδέχτηκε και για τον εαυτό της η νηπιαγωγός. Η δυσκολία 

αντίληψης του διαστήματος 4ης (Ρε- Λα) με την πρώτη απόπειρα μπορεί να αποδεικνύει ότι από 

τη μια τα νήπια είναι σε θέση να το αποδώσουν μεν μέσα στο τραγούδι ασυνείδητα, μιας και έχουν 

τη φωνητική ικανότητα (Goetze, Cooper & Brown, 1990· Τσαφταρίδης, 2020), αλλά από την άλλη 

συναντούν περιορισμούς στην συνειδητή πρόσληψη ως διαφορά τονικού ύψους. Εδώ 

επιβεβαιώνεται και το εύρημα της Βασιλείου (2020) σχετικά με τη σταδιακή αντίληψη της 

ανιούσας ή κατιούσας μελωδικής πορείας από τα παιδιά αντίστοιχης ηλικίας. 

Τελικά, βέβαια, διαπιστώθηκε ότι δύο παράγοντες ενίσχυσαν την κατανόηση της 

παρούσας μουσικής έννοιας.  Αφενός, ο τονισμός των υψηλών και των χαμηλών σημείων του 

κομματιού από την εκπαιδευτικό και η επανάληψη του, αφετέρου δε, η αναπαράσταση του «ψηλά-

χαμηλά» αρχικά με το σώμα και έπειτα μέσω γραφικής παρτιτούρας συνετέλεσε στην 

αποτελεσματικότερη διασαφήνισή του. Επιβεβαιώθηκαν έτσι τα ευρήματα των Economidou κ. ά. 

(2011), μεταξύ άλλων, ως προς τη συνδρομή της γραφικής παρτιτούρας στην κατανόηση του 

παραπάνω μουσικού όρου από την πλειοψηφία των παιδιών. 

Όπως προαναφέραμε, η δραστηριότητα της δραματοποίησης των χαρακτήρων του 

τραγουδιού μπορεί να εκληφθεί κι ως παιχνίδι ρόλων, κάτι το οποίο προάγει την καλλιέργεια τόσο 

της Διαπροσωπικής Νοημοσύνης, εφόσον το παιδί σταδιακά κατανοεί ποια συμπεριφορά 
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συνδέεται με τον εκάστοτε ρόλο όσο και της Ενδοπροσωπικής, μέσω της αυτορρύθμισης που 

αναπτύσσεται στη συγκεκριμένη διαδικασία (Gardner, 1983/2011). Τα παιδιά φάνηκε να μπορούν 

να διαχωρίσουν τη σκέψη τους από το ίδιο το αντικείμενο- ήρωα, κάτι που, σύμφωνα με τους 

Lightfoot κ. ά. (2014) υποδηλώνει ότι είναι σε θέση να ρυθμίζουν τις στάσεις και τις ενέργειές 

τους.  Παράλληλα, αξίζει μνείας ο συντονισμός τους κατά την εναλλαγή των ρόλων με την 

διαδοχή των στίχων του τραγουδιού. Η πρωτοβουλία της εκπαιδευτικού να χρησιμοποιηθεί 

μαντήλι κατά τη μετάβαση από τον έναν στον άλλο, έδειξε να ενισχύει την κατανόηση της 

διαδικασίας. Τα παιδιά φάνηκε ότι αξιοποίησαν στο έπακρο την Κιναισθητική Νοημοσύνη τους, 

καθώς ο Gardner (1983/2011) σημειώνει ότι ο έλεγχος των σωματικών κινήσεων και η επιδέξια 

χρήση των αντικειμένων συνιστούν κυρίαρχους πυλώνες της συγκεκριμένης νοημοσύνης. 

Παράλληλα, διαπιστώθηκε η ικανότητά των παιδιών να συγχρονίζουν τόσο τη δραματική όσο και 

τη ρυθμική δεξιότητα, και, κατ’ επέκταση, την Κιναισθητική και Μουσική Νοημοσύνη. Αυτό 

αιτιολογείται από τη θεώρηση των Moran, Kornhaber και Gardner (2006) πως οι τύποι 

νοημοσύνης συχνά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους κι έτσι προκύπτουν από τα άτομα ποικίλα έργα.   

Επίσης, αξίζει να προβληματιστούμε για τη στάση κάποιων κοριτσιών τα οποία αρνούνταν 

να υποδυθούν ουδέτερους ρόλους, παρ’ όλο που φαίνονταν να ελκύονται από τη δραστηριότητα 

καθ’ αυτή. Αυτή η συμπεριφορά, ενδεχομένως ερμηνεύεται μέσα από την αυτοαντίληψη που 

έχουν οικοδομήσει οι μαθήτριες, δηλαδή την εικόνα που έχουν διαμορφώσει για τον εαυτό τους 

(Craig & Baucum, 2007), η οποία τους οδηγεί στην επιλογή ή την απόρριψη κάποιων ρόλων. 

Η γραφική απεικόνιση των στίχων του τραγουδιού παρείχε πρόσφορο έδαφος στα παιδιά 

να απεικονίσουν με τον δικό τους τρόπο τη διαδοχή. Εδώ, συνδέεται άμεσα το σχόλιο του Bruner 

(1966) πως η αναπαράσταση που κάνει κάποιος στο μυαλό του για κάτι, μπορεί να εξωτερικευτεί 

μέσω της παρατηρήσιμης συμπεριφοράς του. Η εκπαιδευτικός λειτούργησε ως εμψυχώτρια 
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προσφέροντας τη δυνατότητα στα νήπια να λάβουν πρωτοβουλίες και να κινηθούν δημιουργικά 

και συνεργατικά στις ομάδες τους αξιοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τη Διαπροσωπική τους 

Νοημοσύνη. 

Εν κατακλείδι, επιβεβαιώνονται τα ευρήματα των Economidou Stavrou κ. ά. (2011) και 

Οικονομίδου- Σταύρου (2005), σχετικά με την καλύτερη πρόσληψη των μουσικών εννοιών από 

τα παιδιά, όταν αυτές παρουσιάζονται με ποικίλα μέσα που αξιοποιούν τους ΠΤΝ τους. 

Αντίστοιχη επικύρωση εμφανίζουν και τα πορίσματα των Crim κ. ά. (2013), σύμφωνα με τα οποία 

οι αισθητικές αναπαραστάσεις που δημιουργούν οι μαθητές, τους ωθούν να αξιοποιήσουν τις 

ατομικές τους μαθησιακές προτιμήσεις και να έχουν ευκαιρία αυτοέκφρασης. Τελικά, διαφαίνεται 

ότι η πολλαπλή αναπαράσταση ενός αντικειμένου ως στοιχείο της θεωρίας του Gardner 

συμβαδίζει με τη θέση της  Chapman (1993) ότι δραστηριότητες που αξιοποιούν παραπάνω από 

μια αισθήσεις, βελτιώνουν την αντιληπτική ικανότητα του παιδιού «προσδίδουν βάθος στον τρόπο 

με τον οποίο το παιδί αντιλαμβάνεται τα αντικείμενα και τα γεγονότα» (σ. 149).  

Είναι γεγονός ότι απ’ αρχής του σχεδιασμού, εστιάσαμε στη δόμηση δραστηριοτήτων που 

θα ενεργοποιούσαν όσο το δυνατόν περισσότερους τύπους νοημοσύνης, κάτι που 

«εξαργυρώθηκε» με τη θετική ανταπόκριση του συνόλου των παιδιών. Ωστόσο, οφείλουμε να 

καταθέσουμε ότι η νηπιαγωγός δεν παρατήρησε την ανάδειξη κάποιου ΤΝ σε παιδί που 

προηγουμένως δεν είχε εντοπίσει. Σε αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι ίσως παίζει ρόλο και ο 

μικρός αριθμός των παιδιών που συμμετείχαν στην παρέμβαση. Απλούστερα, αν παρευρισκόταν 

το σύνολο της τάξης (15 παιδιά) αντί των εννέα, ίσως να παρατηρούνταν κάτι αξιοσημείωτο. 

Επιπλέον, αν ήταν διαφορετικές οι συνθήκες, ενδεχομένως να βοηθούσε η παρουσία ενός 

πρόσθετου παρατηρητή, ο οποίος θα ήταν προσηλωμένος αποκλειστικά σε αυτό.                                   
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Εν γένει, τα παιδιά ανταποκρίθηκαν πολύ ικανοποιητικά στο σύνολο των δραστηριοτήτων, 

αφού εκτός του ενδιαφέροντος που έδειξαν να συμμετάσχουν, παράλληλα υπερπήδησαν κάποιες 

ορισμένες δυσκολίες που προέκυψαν κατά τη διαδικασία. 

4.3. 3Ο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ  

Από τους μελετητές (Fox, 1991· Pieridou- Skoutella, 2011· Upitis, 2018· Wolffenbuttel, 

2021) υπερτονίζεται η ανάγκη να αφουγκραστούμε και να αξιοποιήσουμε στην πράξη τα μουσικά 

χαρακτηριστικά που φέρουν μαζί τους τα παιδιά. Κινούμενοι λοιπόν κι εμείς από αυτή την ανάγκη 

και στοχεύοντας στην ανάδειξη της Ενδοπροσωπικής Νοημοσύνης, συμπεριλάβαμε στα 

ερευνητικά ερωτήματα τη διερεύνηση της στάσης των παιδιών απέναντι στο παραδοσιακό 

τραγούδι, κάτι που είχε πράξει με πιο εξειδικευμένο τρόπο κατά την έρευνά της η 

Παπαθεράποντος- Κωνσταντίνου (2016, 2018, 2020). Ωστόσο, με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι τα 

παιδιά, κατά την εναρκτήρια συζήτηση που προηγήθηκε της εκπαιδευτικής παρέμβασης, δεν είχαν 

να μοιραστούν στην τάξη κανένα προσωπικό βίωμα σχετικό με το παραδοσιακό τραγούδι. Η 

πρώτη πιθανή εξήγηση που μας έρχεται κατά νου είναι ότι οι μαθητές αναφοράς έχουν ηλικία 5-

6 έτη. Με άλλα λόγια, το νεαρό της ηλικίας τους δεν τους έδωσε την ευκαιρία να έχουν αντίστοιχα 

βιώματα από τους γονείς, τους παππούδες ή τις προγιαγιάδες τους. Σε αυτό το δεδομένο έρχεται 

να προστεθεί το γεγονός ότι ζουν σε ένα σύγχρονο αστικό πολιτισμικό περιβάλλον με τα 

ερεθίσματα τις παράδοσης να είναι ήδη περιορισμένα. Κατά συνέπεια, η μοναδική επαφή με τον 

παραδοσιακό κόσμο πραγματοποιείται γι’ αυτούς εντός σχολικού πλαισίου. Η έρευνα των Denac 

και Znidarsic (2018), φανέρωσε επίσης ότι οι περισσότεροι γονείς δεν έχουν την παραδοσιακή 

μουσική στην καθημερινότητα τους, είτε σα δραστηριότητα είτε σαν ενεργό συμμετοχή σε 

σχετικές δράσεις. Επομένως, αναπόφευκτα απουσιάζει για τα παιδιά οποιοδήποτε αντίστοιχο 

ερέθισμα από το οικογενειακό τους περιβάλλον.    
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Εν κατακλείδι, πιθανώς, η προσδοκία μας επ’ αυτού του ζητήματος, δεν έλαβε υπ’ όψιν τη 

σημερινή πραγματικότητα των παιδιών με την παράδοση να μην αποτελεί για εκείνα ένα 

καθημερινό βίωμα. 

Ένα ακόμα ζήτημα προς σχολιασμό είναι η πεποίθηση των μαθητών απέναντι στον όρο 

«παραδοσιακό». Όπως είπαν στην εκπαιδευτικό, τους παραπέμπει σε κάτι «παλιό» της Ελλάδας, 

στοιχείο που μοιάζει με απαντήσεις μαθητών στη μελέτη της Παπαθεράποντος- Κωνσταντίνου 

(2016, 2018). Κάτι που σκεφτόμαστε επ’ αυτού είναι το ενδεχόμενο να τους υπέβαλλαν σε έναν 

βαθμό και οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες που τους παρουσιάστηκαν την πρώτη ημέρα σαν 

ερέθισμα εισαγωγής στο παραδοσιακό τραγούδι. Διαφορετικά, αν τους εκθέταμε σε σύγχρονες 

εικόνες με νέα παιδιά να τραγουδούν κρατώντας λ.χ. παραδοσιακά όργανα, θα συνομιλούσαν 

άραγε με την ιδέα ότι το παραδοσιακό τραγούδι δεν είναι κάτι παλιό, ξεπερασμένο, αλλά κάτι που 

προχωρά και εξελίσσεται μαζί μας; Σε κάθε περίπτωση, η επαφή των μαθητών με την “παλιά” 

μουσική ενδεχομένως τους προσφέρει απαντήσεις που συνδέονται με την ταυτότητά τους, όπως 

«Από πού έρχομαι;» (Jorgensen, 2003, σ. 206).  

Υπό ένα τέτοιο πρίσμα, αξίζει να προσθέσουμε τη σημασία της πρότερης επαφής των 

παιδιών με τον κόσμο της παραδοσιακής μουσικής στο σχολικό πλαίσιο μέσα από τα μαθήματα 

χορού που συμμετείχαν. Κατ’ επέκταση, παρουσίασε έντονο ενδιαφέρον το γεγονός ότι συνέδεαν 

το άκουσμα του «Ντίλι ντίλι» με διάφορους μουσικούς σκοπούς που είχαν εντρυφήσει στα εν 

λόγω μαθήματα. Εδώ βρίσκει απόλυτη εφαρμογή η επισήμανση των μελετητών (Κυριακίδης, 

1990· Μάρκος, 2010· Μερακλής, 2011) ως προς την άρρηκτη σύνδεση λόγου- μουσικής- κίνησης 

στην ελληνική παράδοση. Αν προσθέσουμε στο τελευταίο στοιχείο ότι κάποια παιδιά 

σιγοτραγουδούσαν με την εκπαιδευτικό από τις αρχές της παρουσίασης του «Ντίλι Ντίλι», 

μπορούμε εν τέλει να υποθέσουμε ότι το τραγούδι αναφοράς τούς φάνηκε κάτι οικείο.  
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Συμπερασματικά, συνδέοντας τα προαναφερθέντα με το ερευνητικό μας ερώτημα, δηλαδή 

ποια ήταν η στάση των παιδιών για το παραδοσιακό τραγούδι, σύμφωνα με την εικόνα που 

σχημάτισε η συνάδελφος, φαίνεται ότι εκείνα τελικά το αντιμετώπισαν με πολύ ευχάριστη 

διάθεση, παρά την ανυπαρξία βιωμάτων από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Βέβαια, όπως η 

νηπιαγωγός ανέφερε, οι συγκεκριμένοι μαθητές είχαν εκ των προτέρων μια καλή σχέση με τη 

μουσική ευρύτερα και σε έναν βαθμό με το παραδοσιακό τραγούδι, ειδικότερα μέσω των 

μαθημάτων παραδοσιακού χορού. Έτσι, ενισχύθηκε η σχέση των παιδιών με την παραδοσιακή 

μουσική, έστω και μέσω της επαφής τους στο σχολικό περιβάλλον. Αποδεικνύεται, λοιπόν, η 

αναγκαιότητα της εισαγωγής του παραδοσιακού τραγουδιού ήδη από την προσχολική ηλικία, 

καθώς είναι πιο πιθανό να μετασχηματιστούν ή να βελτιωθούν οι απόψεις των μαθητών σε σχέση 

με τον μουσικό πολιτισμό τους. Αντίστοιχα, η Παπαπαναγιώτου (2006) αναγνωρίζει την 

κρισιμότητα της προσχολικής ηλικίας, εφόσον παρατηρείται μεγαλύτερη δεκτικότητα στα 

διάφορα μουσικά είδη. Επίσης, η έρευνα της Perakaki (2013), αναδεικνύει τη δυσκολία της 

μετατροπής της στάσης των εφήβων απέναντι στην παραδοσιακή μουσική, κάτι που επιβεβαιώνει 

την αξία της σχετικής εκπαιδευτικής παρέμβασης σε πρώιμη ηλικία. Τέλος, επιβεβαιώνεται η 

διαπίστωση του Ντινόπουλου (2007) ότι η προσέγγιση της παραδοσιακής μουσικής με έναν 

σύγχρονο τρόπο, συχνά συντελεί στη διαμόρφωση θετικών πεποιθήσεων που σχηματίζουν τα 

παιδιά για το συγκεκριμένο μουσικό είδος. 

Ευρύτερα, μέσα από τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων, 

μπορούμε να μιλήσουμε για ενθαρρυντικές ενδείξεις, σε ό,τι αφορά την ένθερμη ανταπόκριση των 

παιδιών στη σειρά δραστηριοτήτων που έλαβαν χώρα στην τάξη με σημείο αναφοράς το «Ντίλι 

Ντίλι». Κατ’ επέκταση, πιστεύουμε ότι η πρόταση που καταθέσαμε φέρνει το παιδί σε επαφή με 
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το παραδοσιακό τραγούδι μέσα από την αξιοποίηση όλων των τύπων νοημοσύνης, με τα 

αποτελέσματα να είναι απτά και να μην εστιάζουμε μόνο στο πεδίο της θεωρητικής υπόθεσης.  

Εξυπακούεται πως δεν μπορεί κανείς να προχωρήσει σε βεβιασμένες γενικεύσεις με 

αφορμή την ανάλυση κάποιων δεδομένων ποιοτικής έρευνας, εφόσον δεν μπορεί να αγνοήσει το 

μοναδικό πλαίσιο στο οποίο καθεμία λαμβάνει χώρα (Lincoln & Guba, 1985). Όμως, θα 

τολμούσαμε να πούμε ότι η προσπάθεια που κάναμε αποτελεί μια υποσχόμενη αρχή, ώστε να 

πραγματοποιηθούν κι άλλα παρόμοια εγχειρήματα σε πιο εκτεταμένο επίπεδο. Επιπρόσθετα, η 

επένδυση της διδακτικής μας πρότασης με τη θεωρία του Gardner δίνει ένα πλεονέκτημα στη 

δυνατότητα εφαρμογής της σε ποικίλα πλαίσια, καθώς ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός δύναται να 

προσαρμοστεί στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ομάδας αναφοράς. Ας μην 

ξεχνάμε ότι η Θεωρία των ΠΤΝ έχει αυτό το ζητούμενο· να κάνει ορατή και να αξιοποιήσει την 

ψηφίδα που έχει κάθε άτομο, για να στηθεί ένα πολύχρωμο μωσαϊκό. 

 Με την ολοκλήρωση της ανάλυσης των συλλεγέντων δεδομένων ακολουθεί ο 

αναστοχασμός μας σε ζητήματα που σχετίζονται με την πορεία και υλοποίηση της μελέτης μας. 

4.4. Αναστοχασμός 

Πρωτεύοντα ρόλο στην ποιοτική έρευνα κατέχει ο αναστοχασμός του μελετητή, που 

λαμβάνει χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια της ερευνητικής πορείας και αφορά τόσο τον ρόλο του ίδιου 

όσο και την εξέλιξη της διαδικασίας (Mason, 2011). Πράγματι, η διαδρομή που ακολουθήσαμε σε 

όλη αυτή την πορεία ήταν γεμάτη από προβληματισμούς, αναθεωρήσεις και επαναπροσδιορισμό 

των ερωτημάτων μας, των στόχων μας, αλλά και της θέσης μας, από τη μια ως ερευνητών και από 

την άλλη ως εκπαιδευτικών. 

 Κυρίαρχος προβληματισμός, ο οποίος μας διακατείχε όλο αυτό το διάστημα, ήταν η 

αρτιότητα της εκπαιδευτικής μας παρέμβασης, εφόσον αυτή θα υλοποιούνταν από τη συνάδελφο 
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εκ μέρους μας και όχι από εμάς προσωπικά. Ωστόσο, ευελπιστούμε ότι η τεκμηρίωση που 

προηγήθηκε στο πεδίο της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας καλύπτει σημαντικά αυτή την 

ανησυχία, δεδομένων και των ιδιαζουσών συνθηκών που επικρατούσαν σε τοπικό και παγκόσμιο 

επίπεδο. 

 Εξ’ αρχής, αναρωτιόμασταν κατά πόσο θα είναι εφαρμόσιμη η διδακτική μας πρόταση, 

εφόσον συχνά κανείς ενθουσιάζεται σχεδιάζοντας ένα πλάνο και τελικά καταλήγει στο αίσθημα 

της ματαίωσης συνειδητοποιώντας στην πράξη τις ατέλειες, αλλά και το αστάθμητο του 

ανθρώπινου παράγοντα. Αντίδοτο σε αυτό το ενδεχόμενο ήταν το γεγονός πως ήμασταν 

προσγειωμένοι μέχρι την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πρότασης, κι έτσι δεχθήκαμε με 

ικανοποίηση την ιδιαιτέρως θετική απήχηση που είχε εκείνη τόσο στη συνάδελφο όσο και στην 

ομάδα των παιδιών.  

Μέσα από την εκπαιδευτική παρέμβαση, αν και δεν υλοποιήθηκε άμεσα από εμάς, 

συνειδητοποιήσαμε τη σημασία που έχει η ευελιξία κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης. Γι’ 

αυτό και αναγνωρίζουμε την αξία των πρωτοβουλιών που έλαβε η εκπαιδευτικός, όταν έκρινε πως 

κάποια σχεδιασμένα στοιχεία δεν είχαν λειτουργικότητα στην τρέχουσα συνθήκη. Ενδεικτικό 

παράδειγμα αποτελεί η πρώτη γνωριμία με το «Ντίλι Ντίλι», όταν αποφάσισε να χρησιμοποιήσει 

εικόνες που θα συνόδευαν την παρουσίασή της.  

Κάτι ακόμα που θα βελτιώναμε στη διαδικασία είναι η διεξαγωγή μιας πιο στοχευμένης 

συζήτησης με τα νήπια μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής παρέμβασης, ώστε να 

φανερωθούν ξεκάθαρα οι πεποιθήσεις τους για το πως πλέον αντιλαμβάνονται το παραδοσιακό 

τραγούδι κι αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με την αρχική τους ματιά. Κι αυτό, εφόσον 

οι παρατηρήσεις τους κατά την τελική αξιολόγηση περιορίστηκαν στα γινόμενα της διδακτικής 

εφαρμογής.  
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Τέλος, αν οι συνθήκες ευνοούσαν, ίσως ήταν πιο δόκιμο η διδακτική πρόταση να λάβει 

χώρα νωρίτερα μέσα στο έτος, καθώς θα υπήρχε περισσότερος χρόνος τόσο για την υλοποίησή 

της σε ευρύτερο χρονικό διάστημα όσο και για την δοκιμή κάποιων πρόσθετων εγχειρημάτων. 

Εδώ εντάσσουμε και τον αναστοχασμό της εκπαιδευτικού, η οποία παραδέχτηκε πως υπήρχε ο 

περιορισμός και η τήρηση των ισορροπιών, αφενός τα παιδιά να ευχαριστηθούν τη διαδικασία και 

αφετέρου να μην ξεπεράστουν τα όρια και εμφανιστούν σημάδια κόπωσης. Υπενθυμίζουμε πως 

το πρόγραμμα διεξήχθη την τελευταία εβδομάδα των μαθημάτων του καλοκαιριού, με μειωμένο 

αριθμό παιδιών στα πλαίσια του Summer Camp, οπότε πρόκειται για μια πολύ συγκεκριμένη 

συνθήκη.  Από την άλλη πάντως, το θετικό ήταν πως εκείνη τη περίοδο τα παιδιά παρουσίαζαν τη 

μεγαλύτερη ετοιμότητα φτάνοντας στην ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς.  

Τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό, με το διευρυμένο χρονικό πλαίσιο συνδέονται και δυο 

ακόμα στοιχεία. Ειδικότερα, αν το προσφερόμενο χρονικό διάστημα ήταν μεγαλύτερο, θα 

προκρινόταν η προσθήκη ακόμα περισσότερων δραστηριοτήτων που θα εστίαζαν σε αμιγώς 

μουσικούς στόχους. Είναι γεγονός ότι λόγω της διαθεσιμότητας μόλις πέντε ημερών για την 

εκπαιδευτική παρέμβαση, διστάσαμε να θέσουμε πρόσθετους μουσικούς στόχους (εκτός του 

ρυθμού και του τονικού ύψους) φοβούμενοι την μη πραγμάτωσή τους. Επιπλέον, υπό 

διαφορετικές συνθήκες, θα ήταν προτιμότερη η ένταξη περισσότερων του ενός τραγουδιών προς 

εκμάθηση, ώστε να προκύψουν πιο αντιπροσωπευτικά στοιχεία, σχετικά με τη στάση των παιδιών 

απέναντι στο παραδοσιακό τραγούδι. 

 Με την ολοκλήρωση του αναστοχασμού, ακολουθεί η παράθεση των συμπερασμάτων στα 

οποία καταλήγουμε και των προτάσεων για περαιτέρω συνέχιση του ερευνητικού εγχειρήματος. 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Ανακεφαλαιώνοντας, στην παρούσα μελέτη έγινε μια προσπάθεια σύζευξης της 

προσχολικής ηλικίας και του ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού, με γέφυρα τη Θεωρία των 

Πολλαπλών Τύπων Νοημοσύνης. Η διαπίστωση για την απουσία ή την αποσπασματικότητα, στην 

καλύτερη περίπτωση, με την οποία προσεγγίζεται το τραγούδι του μουσικού μας πολιτισμού 

παράλληλα με την μειωμένη παρουσία σχετικών ερευνών αποτέλεσε το εφαλτήριο για τη 

διεξαγωγή αυτής της εκπαιδευτικής πρότασης. Στον τομέα της μεθοδολογίας, επιλέχθηκε η 

διεξαγωγή ποιοτικού τύπου έρευνας, εφόσον στόχος ήταν η εστίαση στις διαδικασίες. Επιπλέον, 

εξαιτίας των αντικειμενικών δυσκολιών στην παρουσία του ερευνητή στην τάξη, προκρίθηκε η 

χρήση εργαλείων από διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, εφόσον εξυπηρετούσαν 

ουσιαστικά τα ερευνητικά ερωτήματα. Η συγκεκριμένη στόχευση συνδέεται άμεσα και με τη 

σκόπιμη επιλογή δείγματος.  

Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια συνοπτική αναφορά στα γενικότερα αποτελέσματα που 

προκύπτουν μετά το πέρας της εκπαιδευτικής παρέμβασης. Φάνηκε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο 

ότι η εισαγωγή του παραδοσιακού τραγουδιού στις ομάδες των παιδιών με όχημα τη θεωρία της 

πολλαπλής νοημοσύνης μπορεί να οδηγήσει στην πιο αποτελεσματική εφαρμογή της ανωτέρω 

θεωρίας. Άλλωστε, ο ίδιος ο εμπνευστής της (Gardner, 1999α) τονίζει ότι σημαντικός παράγοντας 

για την επιτυχία της είναι ο εμπλουτισμός του προγράμματος με δραστηριότητες που αφορμώνται 

από την περιοχή των τεχνών, ώστε να αναδειχθεί η ποικιλία των νοημοσυνών που φέρουν οι 

μαθητές.  

Επιπλέον, διαπιστώθηκε η σημασία που έχει για την εξέλιξη κάθε μαθητή η 

πολυπρισματική προσέγγιση του τραγουδιού, με την Hedden (2012) να υπογραμμίζει πως η 

συνειδητοποίηση εκ μέρους του παιδαγωγού των πολλαπλών τρόπων μάθησης που υφίστανται για 



96 

 

κάθε παιδί και η παροχή των αντίστοιχων εργαλείων και ερεθισμάτων, τελικά αποβαίνει προς 

όφελος του ίδιου του μαθητή. Σε αυτή τη διάσταση έρχεται να ενταχθεί η Θεωρία των Πολλαπλών 

Τύπων Νοημοσύνης αποδεικνύοντας τον καίριο ρόλο της, μεταξύ άλλων, και στον τομέα της 

Μουσικής Παιδαγωγικής. Τη συγκεκριμένη κατεύθυνση υποστηρίζει επίσης η Economidou 

(2015) αναδεικνύοντας τη σημασία της οργάνωσης του μαθήματος μουσικής με γνώμονα την  

παροχή ευκαιριών σε κάθε παιδί, ώστε εκείνο να ακολουθήσει τον δικό του τρόπο μάθησης κατά 

την εκπαιδευτική πράξη.  

Στη δική μας περίπτωση, όπως ήδη αναφέρθηκε, τα αποτελέσματα κινήθηκαν προς μια 

θετική κατεύθυνση, με τα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά και ένθερμα σε όλες τις εφαρμοζόμενες 

δραστηριότητες. Kάτι αξιοσημείωτο που προκύπτει από τα δεδομένα είναι ότι τα παιδιά 

κατάφεραν να προσεγγίσουν σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό το ίδιο το τραγούδι αναφοράς, το 

«Ντίλι Ντίλι» και να κατανοήσουν τις μουσικές έννοιες, τα οποία άλλωστε ήταν και απώτεροι 

στόχοι της εκπαιδευτικής μας παρέμβασης. Αυτό σημειώνεται, διότι συχνά ελλοχεύει ο κίνδυνος 

να περάσουν «σε δεύτερη μοίρα» οι μουσικοί στόχοι, όταν χρησιμοποιούνται ποικίλα εργαλεία 

προσέγγισης σε ένα μάθημα Μουσικής (Economidou Stavrou, Chrysostomou & Socratous, 2011· 

Χρυσοστόμου, 2005).  

Από ψυχολογικής σκοπιάς, αποδείχτηκε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι βρισκόταν στη 

Ζώνη Εγγύτερης Ανάπτυξης των παιδιών (Vygotsky, 1997), εφόσον όλα κατόρθωσαν να το 

κάνουν κτήμα τους με προσωπική προσπάθεια, τη βοήθεια των συνομηλίκων, αλλά και της 

εκπαιδευτικού. Επιπλέον, υποστηρίζουμε ότι επαληθεύεται ο ισχυρισμός μας, ότι δηλαδή το ίδιο 

το «Ντίλι Ντίλι» αποτελεί  εργαλείο ανάπτυξης της λογικομαθηματικής νοημοσύνης, εφόσον, 

όπως έχει σημειώσει η Τερζοπούλου (2007α), τα παιδιά «ασκούνται μέσα από την επανάληψη 

στην κατανόηση λογικών αλληλουχιών» (σ. 75). Ο ισχυρισμός, λοιπόν, μοιάζει να 
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επιβεβαιώνεται, καθώς η συνάδελφος υποστήριξε ότι τα παιδιά εσωτερίκευσαν την σειρά 

διαδοχής των ηρώων ήδη από την πρώτη μέρα και με τη βοήθεια των εικόνων, βέβαια.  

Αναφορικά με τη στάση των παιδιών απέναντι στο παραδοσιακό τραγούδι, ήταν έκδηλη η 

απουσία προσωπικών βιωμάτων που να πηγάζουν από το άμεσο και ευρύτερο οικογενειακό 

περιβάλλον τους. Πάντως, η συγκεκριμένη ομάδα παιδιών είχε κάποια σχέση με την παραδοσιακή 

μουσική μέσω των εργαστηρίων παραδοσιακού χορού που διεξάγονταν στο νηπιαγωγείο, οπότε 

οι παραδοσιακοί μουσικοί σκοποί δεν τους ήταν ανοίκειοι. Φάνηκε ότι ο συνδυασμός του 

τελευταίου δεδομένου συν του γεγονότος ότι το «Ντίλι Ντίλι» προσεγγίστηκε με μια 

πολυπρισματική οπτική συνετέλεσαν, ώστε τελικά οι μαθητές να αγαπήσουν το τραγούδι και να 

το επιζητούν διάφορες στιγμές της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως διαφάνηκε από τα δεδομένα 

που μοιράστηκε μαζί μας η εκπαιδευτικός.  Επίσης, αποδείχτηκε ότι η Θεωρία του Gardner 

αναγνωρίζοντας την πολιτισμική ιδιαιτερότητα που χαρακτηρίζει κάθε λαό (Feldman, 2003· 

Gardner, 1999α· Φλουρής, 2020), δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για την καλλιέργεια του 

παραδοσιακού τραγουδιού στην τάξη. 

Η εργασία μας αποτέλεσε ένα έναυσμα για την πρακτική εφαρμογή της εισαγωγής του 

παραδοσιακού τραγουδιού στην προσχολική εκπαίδευση με έναν συστηματικό και θεωρητικά 

θεμελιωμένο τρόπο. Η αξία σύζευξης της μουσικής με την θεωρητική πλαισίωση αναδεικνύεται 

και από την άποψη της Διονυσίου (2009) πως «όσο περισσότερο η Μουσική Παιδαγωγική 

αλληλεπιδρά με την Παιδαγωγική επιστήμη, τόσο περισσότερο το βάρος της μουσικής 

εκπαίδευσης στρέφεται προς μία δημιουργική και βιωματική μουσική αγωγή» (σ. 292). Γίνεται 

έτσι κατανοητή η σημασία που έχει για την ουσιαστική μουσική εκπαίδευση η αποκόμιση 

στοιχείων από το πεδίο της Μουσικής και η παράλληλη αξιοποίησή τους με τις γνώσεις από τον 

τομέα της Παιδαγωγικής.  
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Θα παρουσίαζε ενδιαφέρον η υλοποίηση μιας παρεμφερούς εκπαιδευτικής δράσης σε ένα 

πιο διευρυμένο χρονικό πλαίσιο με τη συμπερίληψη περισσότερων δραστηριοτήτων, ώστε να 

εξαχθούν πιο ασφαλή συμπεράσματα, για παράδειγμα σε σχέση με τη διαμόρφωση της στάσης 

των παιδιών απέναντι στο παραδοσιακό τραγούδι πριν και μετά την εκπαιδευτική πράξη. 

Επιπλέον, προτείνεται η διεξαγωγή μιας αντίστοιχης δράσης σε ομάδα παιδιών που εντάσσονται 

σε παρόμοιο ηλικιακό φάσμα, καθώς συναντάται έλλειψη τους στο πεδίο των εφαρμογών, σε 

αντίθεση με μελέτες που αφορούν άτομα μεγαλύτερων ηλικιών. Παράλληλα ή σε δεύτερο επίπεδο, 

προτείνεται η σύνδεση της ομάδας αναφοράς με την τοπική της παράδοση και κατ’ επέκτασή της 

με την κοινότητα, στην οποία εντάσσεται.  

Με αυτά συνδέεται η διάσταση της κοινωνικής ευθύνης, που καθίσταται αναγκαίο να 

διαπνέει τη Μουσική Εκπαίδευση σε καιρούς μετανεωτερικότητας, ήτοι το να παραμερίσουμε τη 

δική μας οπτική και να αφουγκραστούμε την προοπτική του άλλου (Κοκκίδου, 2019). Σύμφωνα 

με την ίδια, ένας έμπρακτος τρόπος κοινωνικής ευθύνης είναι η κοινοποίηση των καρπών της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας στην κοντινή κι ευρύτερη κοινότητα· το σχολείο, τη γειτονιά, τοπικούς 

φορείς και οργανισμούς. Πάντως, θα πρέπει να μας προβληματίσει ότι πολύ λίγοι εκπαιδευτικοί 

γνωρίζουν την παράδοση μέσω της ζώσας εμπειρίας στην τοπική κοινωνία (Διονυσίου, 2002· 

Dionyssiou, 2000).  

Μια ακόμα πρόταση που καταθέτουμε είναι η εφαρμογή μιας παρεμφερούς εκπαιδευτικής 

πρότασης, κατά την οποία θα διεξάγεται ενδελεχής παρατήρηση των παιδιών, ώστε να εξαχθούν 

πιο συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν καθέναν από τους τύπους νοημοσύνης και πώς αυτοί 

εκφράζονται. Η δική μας εργασία ήταν περισσότερο εισαγωγική σε αυτόν τον τομέα.  
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7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Στην παρούσα ενότητα θα γίνει παράθεση της διδακτικής πρότασης, όπως αυτή δόθηκε 

στη συνάδελφο νηπιαγωγό, των ερωτήσεων που έγιναν στα πλαίσια της συνέντευξης, καθώς και 

κάποιων ενδεικτικών έργων των παιδιών. Όλα αυτά εκτίθενται, καθώς χρησιμοποιούνται ως 

τεκμήρια στην ανάλυση δεδομένων που έχει πραγματοποιηθεί σε προηγούμενη ενότητα.    

7.1. Αναλυτική Περιγραφή Διδακτικής Πρότασης 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΥΠΩΝ 

ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ26 ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ  

(4-6 ετών) 

Με άξονα αναφοράς το δημοτικό τραγούδι «Ντίλι Ντίλι (Μ. Ασία)» 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

30’- 45’ καθημερινά για 5 ημέρες  

  

ΣΚΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  

Μέσα από την παρούσα διδακτική πρόταση σκοπό μας έχουμε να φέρουμε τα παιδιά του 

νηπιαγωγείου σε επαφή με το ελληνικό παραδοσιακό τραγούδι δίνοντας τους ποικίλα ερεθίσματα 

μέσω των δραστηριοτήτων, τα οποία ενεργοποιούν τους πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης 

τους (Θεωρία Gardner).   

  

 

 
26 Προς αποφυγή παρουσίας μεγάλου εύρους κειμένου, παραθέτουμε τις ονομασίες των Τύπων Νοημοσύνης με τις 

συντομογραφίες τους: Χωρική Νοημοσύνη (ΧΝ), Διαπροσωπική Νοημοσύνη (ΔΝ), Ενδοπροσωπική Νοημοσύνη 

(ΕΝ), Γλωσσική Νοημοσύνη (ΓΝ), ΛογικοΜαθηματική Νοημοσύνη (ΛΜΝ), Κιναισθητική Νοημοσύνη (ΚΝ), 

Φυσιογνωστική Νοημοσύνη (ΦΝ), Μουσική Νοημοσύνη (ΜΝ), Υπαρξιακή Νοημοσύνη (ΥΝ).  
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1Η ΜΕΡΑ  

ΣΤΟΧΟΙ: 

Τα παιδιά του νηπιαγωγείου στην ολομέλεια να: 

✓ Αναλύουν τι βλέπουν στις φωτογραφίες χρησιμοποιώντας ολοκληρωμένες προτάσεις. (1η 

δραστηριότητα) 

✓ Περιγράφουν με δικά τους λόγια τα βιώματα που έχουν από την οικογένειά τους σε σχέση 

με το παραδοσιακό τραγούδι. (1η δραστηριότητα) 

✓ Κάνουν προσεκτική ακρόαση του τραγουδιού ¨Ντίλι ντίλι” καθώς ο/η εκπαιδευτικός 

τραγουδά. (2η δραστηριότητα) 

✓ Τραγουδούν το ρεφραίν του τραγουδιού χωρίς να φωνάζουν συμβαδίζοντας με τον/ την 

εκπαιδευτικό όσο μπορούν. (2η δραστηριότητα) 

✓ Συγκρίνουν τη σημερινή πραγματικότητα που βιώνουν τα ίδια με εκείνη που ζούσαν τα 

παιδιά παλαιότερων εποχών. (2η δραστηριότητα-προαιρετικά) 

 

ΕΡΕΘΙΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ- 1η δραστηριότητα/ *Παλιές 

φωτογραφίες με παιδιά που τραγουδούν*  

Καλλιεργούμενοι Τύποι Νοημοσύνης: ΓΝ, ΧΝ, ΔΝ, ΕΝ, ΛΝ, ΜΝ 

ΥΛΙΚΑ: φωτογραφίες σε ψηφιακή μορφή, προτζέκτορας 

 

Εικόνα 1: Παιδιά τραγουδούν στην Κρήτη. (Πηγή: https://www.voltarakia.gr/mas-endiaferei/item/2079-ta-kalanta-palia-stin-kriti) 
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Εικόνα 2: Τα παιδιά τραγουδούν τα κάλαντα. (Πηγή:  https://www.news247.gr/mixani-tou-xronou/michani-toy-chronoy-kalanta-i-

istoria-piso-apo-to-ethimo.6529982.html) 

Οι μαθητές βρίσκονται καθισμένοι σε κύκλο. Με τη χρήση του προτζέκτορα, τους 

δείχνουμε φωτογραφίες από άλλες εποχές που απεικονίζουν παιδιά να τραγουδούν. Τους 

αφήνουμε για λίγο να τις επεξεργαστούν και στη συνέχεια τους απευθύνουμε ερωτήσεις όπως: 

-Τι νομίζετε ότι κάνουν τα παιδιά; Πώς το καταλάβατε; 

-Τι να τραγουδούν άραγε; 

-Γιατί φαντάζεστε ότι λέγεται παραδοσιακό τραγούδι; 

-Οι γονείς σας, οι παππούδες/οι γιαγιάδες σας, σας έχουν πει ποτέ κάποιο παραδοσιακό τραγούδι; 

 

2η δραστηριότητα/*Παρουσίαση τραγουδιού «Ντίλι Ντίλι»* 

Καλλιεργούμενοι Τύποι Νοημοσύνης: ΓΝ, ΔΝ, ΕΝ, ΜΝ, ΥΝ27, ΛΝ 

ΥΛΙΚΑ: χαρτί με τους στίχους του τραγουδιού28, ψηφιακές ή τυπωμένες εικόνες για κάθε ήρωα 

(προαιρετικά) 

 
27 Η Υπαρξιακή Νοημοσύνη αναπτύσσεται στην περίπτωση που διεξαχθεί η συζήτηση σχετικά με τις δυσκολίες που 

αντιμετώπιζαν τα παιδιά τα παλαιότερα χρόνια.  
28 Πηγή: https://www.domnasamiou.gr/?i=portal.el.songs&id=302  
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Έκταση τραγουδιού: Ρε-Λα 

Ντίλι ντίλι ντίλι, ντίλι το καντήλι 

που έφεγγε και κένταγε, η κόρη το μαντίλι. 

Πήγε και ο ποντικός, και πήρε το φυτίλι 

μέσ’ από το καντήλι 

που έφεγγε και κένταγε η κόρη το μαντίλι, 

ντίλι ντίλι ντίλι, της κόρης το μαντίλι. 

Πάει και η γάτα που έφαγε τον ποντικό 

που πήρε το φυτίλι μέσ’ από το καντήλι 

που έφεγγε και κένταγε η κόρη το μαντίλι, 

ντίλι ντίλι ντίλι, της κόρης το μαντίλι. 

Πάει και ο σκύλος που έφαγε τη γάτα 

που έφαγε τον ποντικό 

που πήρε το φυτίλι μέσ’ από το καντήλι 

που έφεγγε και κένταγε η κόρη το μαντίλι, 

ντίλι ντίλι ντίλι, της κόρης το μαντίλι. 

Πάει και το ξύλο που σκότωσε το σκύλο 

που έφαγε τη γάτα που έφαγε τον ποντικό 

που πήρε το φυτίλι μέσ’ από το καντήλι 

που έφεγγε και κένταγε η κόρη το μαντίλι, 

ντίλι ντίλι ντίλι, της κόρης το μαντίλι. 

Πάει και ο φούρνος που έκαψε το ξύλο 

που σκότωσε το σκύλο 

που έφαγε τη γάτα που έφαγε τον ποντικό 

που πήρε το φυτίλι μέσ’ από το καντήλι 

που έφεγγε και κένταγε η κόρη το μαντίλι, 

ντίλι ντίλι ντίλι, της κόρης το μαντίλι. 
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Πάει και το ποτάμι που έσβησε το φούρνο 

που έκαψε το ξύλο που σκότωσε το σκύλο 

που έφαγε τη γάτα που έφαγε τον ποντικό 

που πήρε το φυτίλι μέσ’ από το καντήλι 

που έφεγγε και κένταγε η κόρη το μαντίλι, 

ντίλι ντίλι ντίλι, της κόρης το μαντίλι. 

Πάει και το βόδι που ήπιε το ποτάμι 

που έσβησε το φούρνο 

που έκαψε το ξύλο που σκότωσε το σκύλο 

που έφαγε τη γάτα που έφαγε τον ποντικό 

που πήρε το φυτίλι μέσ’ από το καντήλι 

που έφεγγε και κένταγε η κόρη το μαντίλι, 

ντίλι ντίλι ντίλι, της κόρης το μαντίλι. 

Πάει κι ο χασάπης που έσφαξε το βόδι 

που ήπιε το ποτάμι που έσβησε το φούρνο 

που έκαψε το ξύλο που σκότωσε το σκύλο 

που έφαγε τη γάτα που έφαγε τον ποντικό 

που πήρε το φυτίλι μέσ’ από το καντήλι 

που έφεγγε και κένταγε η κόρη το μαντίλι, 

ντίλι ντίλι ντίλι, της κόρης το μαντίλι. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Ο/η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να κάνουν προσεκτική ακρόαση και 

τραγουδάει το τραγούδι με ή χωρίς τη συνοδεία κάποιου μουσικού οργάνου. Εναλλακτικά, 

συνιστάται η συνοδεία του τραγουδιού από ηχηρές κινήσεις (π.χ. χτύπημα του χεριού στο γόνατο, 

κ.ά.) Προτιμάται η απόδοση του τραγουδιού με τη φωνή του/ της εκπαιδευτικού29 παρά η ακρόαση 

έτοιμης ηχογραφημένης εκτέλεσης. Πρόσθετα, προς την κατεύθυνση της ευκολότερης 

 
29 Η απόδοση του τραγουδιού από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό βοηθάει τα παιδιά ακουστικά και οπτικά να αντιληφθούν 

το τραγούδι (Δογάνη, 2012· Ματθαιοπούλου, 2018), καθώς η μελωδική πορεία του τραγουδιού διαφαίνεται 

ακριβέστερα (Στάμου, 2009) με τα παιδιά να ταυτίζονται καλύτερα με την ανθρώπινη φωνή (Gordon, 2003). Από την 

Hedden (2012) σημειώνεται η διάσταση του περισπασμού των παιδιών κατά την εκμάθηση από τα διάφορα στοιχεία 

που εμπεριέχει μια ηχογραφημένη εκτέλεση.  
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αφομοίωσης του τραγουδιού προτείνεται η χρήση τυπωμένων ή ψηφιακών εικόνων με τον κάθε 

χαρακτήρα, ώστε αυτοί να εμφανίζονται παράλληλα με τον στίχο που τραγουδά ο/η εκπαιδευτικός 

(π.χ. Την ώρα που ο/η νηπιαγωγός τραγουδά «Πάει και το βόδι…» μπορεί την ίδια στιγμή να 

εμφανίζει μια εικόνα με το βόδι κ.ο.κ.) 

Αφού πει μια φορά το κομμάτι μόνος/η, παροτρύνει τα παιδιά να τραγουδούν μαζί του/της 

το ρεφραίν («Ντίλι ντίλι ντίλι της κόρης το μαντίλι»)30 χωρίς να φωνάζουν. 

Με την ολοκλήρωση του τραγουδίσματος αναφέρει ότι το συγκεκριμένο τραγούδι το 

έλεγαν τα νεαρά κορίτσια όταν εργάζονταν. Στο σημείο αυτό προαιρετικά μπορεί να γίνει μια 

σύντομη συζήτηση με αφορμή τον στίχο «… το καντήλι που έφεγγε και κένταγε η κόρη το 

μαντήλι». Ο/Η παιδαγωγός ρωτά τα παιδιά ερωτήσεις όπως:  

-Γιατί νομίζετε ότι αναφέρεται στο τραγούδι ότι το καντήλι φέγγει, ώστε να κεντήσει η κόρη; 

-Συμβαίνει τώρα ή παλιότερα; Πώς το καταλάβατε; 

-Δεν μπορεί να συμβαίνει και σήμερα; 

Οι παραπάνω ερωτήσεις έχουν σα στόχο να βάλουν τα παιδιά σε διαδικασία να σκεφτούν σχετικά 

με τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν ιδιαιτέρως παλαιότερα άτομα μικρής ηλικίας. Για παράδειγμα, 

αναγκάζονταν να εργάζονται από νωρίς συνεισφέροντας στην οικογενειακή ζωή με πενιχρά μέσα, 

όπως π.χ. η απουσία ρεύματος. 

 

2Η ΜΕΡΑ 

ΣΤΟΧΟΙ: 

Τα παιδιά του νηπιαγωγείου να: 

✓ Κατασκευάζουν ατομικά αυτοσχέδια μουσικά όργανα (σείστρα) με τη χρήση 

ανακυκλώσιμων υλικών της αρεσκείας τους. (1η δραστηριότητα) 

✓ Παίζουν τα σείστρα τους στην παρεούλα, αφού τελειώσει ο συμμαθητής τους. (1η 

δραστηριότητα) 

 
30 Η επανάληψη του ρεφραίν από τα παιδιά, συνεισφέρει στη σταδιακή εξοικείωση και εκμάθηση του τραγουδιού από 

εκείνα (Ματθαιοπούλου, 2018).  
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✓ Αποδίδουν ρυθμό 2/4 με τα σείστρα τους συγχρονιζόμενοι με τον/ την νηπιαγωγό 

οργανικά στα περισσότερα μέτρα που θα διαρκέσουν τα χτυπήματα. (2η δραστηριότητα) 

✓ Αποδίδουν ρυθμό 2/4 με τα σείστρα τους συγχρονιζόμενοι με το τραγούδι του/ της 

εκπαιδευτικού τουλάχιστον στη μισή έκταση του «Ντίλι Ντίλι». (2η δραστηριότητα)  

✓ Αποδίδουν ρυθμό 2/4 με τα σείστρα τους συγχρονιζόμενοι με το τραγούδι έστω και λίγο, 

όταν ο/η παιδαγωγός σταματά να συνοδεύει ρυθμικά το κομμάτι. (2η δραστηριότητα) 

 

1η δραστηριότητα/ *Δημιουργία αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων (σείστρα) 31* 

Καλλιεργούμενοι Τύποι Νοημοσύνης: ΦΝ, ΚΝ, ΜΝ, ΕΝ, ΧΝ, ΛΝ, ΔΝ 

ΥΛΙΚΑ: άδεια δοχεία προς γέμισμα (π.χ. πλαστικά μπουκάλια, μεταλλικά κουτάκια, κεσεδάκια 

από γιαούρτι, κονσέρβες κ.λπ.),, χαρτοταινία, υλικά γέμισης από το φυσικό και αστικό περιβάλλον 

(π.χ. φακές, ρύζι, φύλλα, σιμιγδάλι, μικρές πετρούλες, μικρές μπίλιες, συνδετήρες κ. ά.)32, χάρτινα 

ή πλαστικά χωνιά (και αυτοσχέδια)33  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Ο/Η εκπαιδευτικός την προηγούμενη μέρα έχει ζητήσει από τα παιδιά να φέρουν 

κάποια από τα προαναφερόμενα υλικά. 34Εκείνα, την επόμενη μέρα κάθονται χωρισμένα τυχαία 

σε δυο τραπέζια, δοκιμάζουν να γεμίσουν τα σείστρα τους με διαφορετικά υλικά και αποφασίζουν 

ποιο ήχο προτιμούν. Έπειτα, σφραγίζουν τα σείστρα με χαρτί και ταινία ή με καπάκια μόνοι τους 

ή με τη βοήθεια των συμμαθητών και του/ της εκπαιδευτικού. Αν επιθυμούν, ζωγραφίζουν ή 

γράφουν πάνω στο σείστρο τους.  

 

 
31 Η δραστηριότητα της κατασκευής των σείστρων με κάποιες προσαρμογές και τροποποιήσεις αντλήθηκε από τους  

Wheway, D. & Thomson, S. (2002). 
32 Ο/η νηπιαγωγός οφείλει να τονίσει στα παιδιά ότι σε ό,τι αφορά τα υλικά που προέρχονται από το αστικό 

περιβάλλον πρέπει να φέρουν κάποια που διαθέτουν ήδη κι όχι να αγοράσουν. Έτσι συνδέει τη δραστηριότητα 

εμφανώς με την ανακύκλωση (Κοκκίδου, 2019). 
33 Τα χωνιά κρίνονται αναγκαία, καθώς υπάρχει περίπτωση κάποια υλικά να μπαίνουν δύσκολα σε κάποια δοχεία 

(π.χ. σιμιγδάλι σε μπουκάλι). 
34 Συστήνεται ο/ η νηπιαγωγός να φέρει και ο ίδιος υλικά, ώστε να υπάρχουν σε περίπτωση που κάποιο παιδί ξεχάσει 

ή δεν μπορέσει να φέρει. Γυάλινα δοχεία καλύτερα να αποφευχθούν, γιατί προκύπτει κίνδυνος σε περίπτωση πτώσης 

τους. 



124 

 

2η δραστηριότητα/ *Εκτέλεση ρυθμικού προτύπου με τα σείστρα * 

Έπειτα, κάθονται σε κύκλο στην ολομέλεια. Αρχικά, ο/η νηπιαγωγός ενθαρρύνει κάθε 

παιδί να παίξει το σείστρο του, ώστε να το ακούσουν όλοι35. Ακολούθως, εκείνος/η ξεκινά να 

χτυπά το μουσικό του/της όργανο που έφτιαξε μαζί με τα παιδιά νωρίτερα σε ρυθμό 2/4, σε μέτρια 

ταχύτητα36, χωρίς να τραγουδά, παίζοντας κάποια μέτρα. Ύστερα, παροτρύνει τους μαθητές να 

παίξουν μαζί του/της για κάποια μέτρα ακόμα στον ίδιο ρυθμό.  

Τραγουδά μετά την πρώτη στροφή από το «Ντίλι ντίλι». Παράλληλα, συνοδεύει το 

τραγούδι με τη χρήση ενός σείστρου ή με ηχηρές κινήσεις (π.χ. χτύπημα του χεριού στο γόνατο). 

Με την ολοκλήρωση της πρώτης στροφής ζητά από τα παιδιά να τη συνοδεύουν στο τραγούδι 

οργανικά προσπαθώντας να χτυπήσουν κι εκείνα τα σείστρα τους πάνω στον ρυθμό. Κάποιες 

φορές ο/η παιδαγωγός ίσως να σταματάει προκειμένου να παρατηρεί πώς αποδίδουν τα παιδιά τον 

ρυθμό.   

 

3Η ΜΕΡΑ  

ΣΤΟΧΟΙ: 

Τα παιδιά του νηπιαγωγείου να: 

✓ Αναλύουν ένα τραγούδι στα μελωδικά του μέρη κατανοώντας ότι υπάρχουν σημεία στα 

οποία το τονικό ύψος ποικίλλει [ψηλά-χαμηλά]. (ερέθισμα) 

✓ Συντονίζουν τις κινήσεις μέρους ή όλου του σώματος τους σε συνδυασμό με την ακρόαση 

του «Ντίλι ντίλι» για να αποδώσουν το «ψηλά» και το «χαμηλά». (διαδικασία) 

✓ Συσχετίζουν τις έννοιες «ψηλά» και «χαμηλά» με χρήση εικόνων ή άλλων συμβόλων 

δίνοντας παραδείγματα στην συζήτηση της ολομέλειας. (διαδικασία) 

✓ Συνθέτουν τη δική τους γραφική παρτιτούρα αναπαριστώντας στο χαρτί το «ψηλά» και το 

«χαμηλά» του τραγουδιού με τη χρήση εικόνων ή άλλων συμβολισμών. (διαδικασία)  

 
35 Αν υπάρχει χρόνος, το κάθε παιδί παίζει το μουσικό του όργανο και τα υπόλοιπα μαντεύουν τα στοιχεία που έχει 

στο εσωτερικό του. 
36 Αυτό προτείνεται, για να μπορούν όλοι να παρακολουθήσουν. Αν όμως διαπιστωθεί ότι το σύνολο των παιδιών 

ανταποκρίνεται, τότε ο/η εκπαιδευτικός έχει δυνατότητα να αυξήσει την ταχύτητα. 
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Δραστηριότητα/ *αναπαράσταση τονικού ύψους (οπτικά & κινητικά)*37 

Καλλιεργούμενοι Τύποι Νοημοσύνης: ΜΝ, ΚΝ, ΧΝ, ΕΝ, ΛΝ, ΓΝ, ΔΝ 

ΥΛΙΚΑ: χαρτιά Α4, μπογιές διαφόρων ειδών  

 

ΕΡΕΘΙΣΜΑ: Ο/Η εκπαιδευτικός ρωτά τα παιδιά αν θυμούνται το τραγούδι που έκαναν τις 

προηγούμενες ημέρες. Αν δείχνουν να το θυμούνται, καλώς. Σε αντίθετη περίπτωση, τραγουδά 

εκείνος/η κάποιο μέρος του. Έπειτα, τίθενται στους μαθητές στην ολομέλεια ερωτήματα όπως: 

-Το τραγούδι τραγουδιέται το ίδιο από την αρχή μέχρι το τέλος του; 

-Γιατί το λέτε αυτό; 

- Σε τι ακούτε να υπάρχει διαφορά μέσα στο τραγούδι;  

 

Ο στόχος είναι να παρατηρήσουν πως κάθε φορά που αναφέρεται ένας ήρωας, η μελωδία πάει ψηλά. 

Αντίθετα, όταν επαναλαμβάνεται το ρεφραίν «Ντίλι ντίλι ντίλι, της κόρης το μαντίλι», η μελωδία 

κινείται χαμηλά. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Εν τέλει ο/η εκπαιδευτικός θέτει την ερώτηση: «Με ποιον τρόπο μπορούμε να 

δείξουμε το «ψηλά» και το «χαμηλά» χρησιμοποιώντας κίνηση όλου ή μέρους του σώματός μας;» 

Μια εκδοχή θα μπορούσε να είναι η εξής: Όταν η μελωδία κινείται χαμηλά, τα παιδιά 

κάθονται. Όταν η μελωδία κινείται ψηλά, εκείνα σηκώνονται. Φυσικά, λαμβάνονται υπ’ όψιν και 

αξιοποιούνται οι ιδέες και οι προτάσεις των παιδιών. 

Αφού υλοποιηθούν οι ιδέες τους από όλη την ομάδα, ακολουθεί η επόμενη ερώτηση: «Πώς 

μπορούμε να δείξουμε το “ψηλά” και το “χαμηλά” ζωγραφίζοντας το σε ένα χαρτί;» 

Αν δυσκολεύονται να φανταστούν, ο/η παιδαγωγός τους κάνει μια βοηθητική ερώτηση: 

«Τι πάει ψηλά και χαμηλά;» (π.χ. έντομα, αεροπλάνα, όταν χοροπηδάμε κ.λπ.) 

 
37 Η Hedden (2012) επισημαίνει τη σημασία της χρήσης διάφορων τρόπων («οπτικά, ακουστικά, κιναισθητικά») για 

την αναπαράσταση του τονικού ύψους πριν την εισαγωγή συμβολικής σημειογραφίας (σ. 59).  
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Έπειτα, γίνεται η συσχέτιση με το τραγούδι: «Τι πρέπει να βλέπουμε σε ένα χαρτί, για να 

καταλαβαίνουμε πότε θα τραγουδήσουμε ψηλά και πότε χαμηλά στο τραγούδι;» 

Έτσι, από τα παιδιά ζητείται να ζωγραφίσουν σε ένα χαρτί με τα υλικά της επιλογής τους 

πώς θα δειχθεί ότι η μελωδία του τραγουδιού κινείται ψηλά ή χαμηλά κάθε φορά. 

Μιλάμε δηλαδή για μια εικονική αναπαράσταση της μελωδικής πορείας του τραγουδιού, 

μια γραφική παρτιτούρα38.  

Επομένως, οι μαθητές ακούγοντας τον/την εκπαιδευτικό να τραγουδά το τραγούδι ή 

πορευόμενα από την «εσωτερική ακοή»39 τους δημιουργούν τη δική τους παρτιτούρα 

χρησιμοποιώντας συμβολισμούς της φαντασίας τους.   

Το σκεπτικό της ακολουθίας των παραπάνω ερωτήσεων που οδηγούν στις αντίστοιχες 

δραστηριότητες είναι η εξελικτική πορεία της αναπαράστασης της γνώσης σε τρία επίπεδα, το 

πραξιακό [enactive], το εικονικό [ikonic] και το συμβολικό [symbolic] (Bruner, 1966). Άρα, στην 

προκειμένη περίπτωση τα παιδιά πρώτα θα βιώσουν με το σώμα τους μουσικούς όρους ”χαμηλά-

ψηλά” (πραξιακό  επίπεδο), έπειτα θα τους αναπαραστήσουν οπτικά στο χαρτί (εικονικό επίπεδο) 

και ύστερα θα τους ανάγουν σε σύμβολα στη γραφική παρτιτούρα  (συμβολικό επίπεδο).  

 

4Η ΜΕΡΑ  

ΣΤΟΧΟΙ: 

Τα παιδιά του νηπιαγωγείου ως δυάδες να: 

✓ Συνθέτουν οπτικά τη διαδοχή των στίχων του «Ντίλι Ντίλι» είτε με τη χρήση εικόνων ή 

λέξεων ή άλλων συμβολισμών με τον συμμαθητή τους. 

✓ Έχουν θετική στάση απέναντι στη γνώμη του συμμαθητή τους ως προς την πορεία της 

οπτικής απόδοσης του τραγουδιού.  

✓ Να υποστηρίζουν με επιχειρήματα τις επιλογές που έκαναν στο έργο τους αν ο/η 

εκπαιδευτικός τους το ζητήσει. 

 
38 Η γραφική παρτιτούρα κρίνουμε ότι μπορεί να θεωρηθεί ως εργαλείο «μη συμβατικής σημειογραφίας» (Ράπτης, 

2015), εφόσον τα παιδιά μέσω αυτής «απεικονίζουν αυτό που ακούν.» (σ. 187)  
39[audiation] (Gordon, 1999, 2011) 
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✓ Διερωτώνται για την ορθότητα της οπτικής απόδοσης του τραγουδιού που έκαναν αν ο/η 

εκπαιδευτικός τους το ζητήσει. 

 

*Γραφική Απεικόνιση Τραγουδιού* 

Καλλιεργούμενοι Τύποι Νοημοσύνης: ΧΝ, ΚΝ, ΔΝ, ΕΝ, ΓΝ, ΛΝ, ΜΝ  

ΥΛΙΚΑ: χαρτί με τους στίχους του τραγουδιού, χαρτιά Α4, μπογιές οποιουδήποτε είδους (π.χ. 

μαρκαδόροι, νερομπογιές), κόλλα, ψαλίδια, χαρτιά που χρησιμοποιούνται για κολλάζ 

 

 (Ερέθισμα). Ο/Η νηπιαγωγός εκφράζει τον προβληματισμό του/της για το γεγονός ότι το 

τραγούδι έχει πολλά λόγια και δυσκολεύεται να τα θυμάται απ’ έξω. Συνεπώς, ρωτά τους μαθητές 

με ποιον τρόπο θα μπορούσαν να απεικονίσουν το τραγούδι, ώστε να θυμούνται όλους τους 

στίχους χωρίς να ξεχνάνε κάποιον ή να τους μπερδεύουν. Μια ενδεικτική απεικόνιση που δείχνει 

έναν τρόπο σκέψης είναι η ακόλουθη: 

 

 

 

Σημείωση: Αν τα παιδιά της τάξης γνωρίζουν να γράφουν ή να διαβάζουν λέξεις ή γράμματα, μπορεί 

να υποστηριχθεί μια απεικόνιση που εμπεριέχει λέξεις. Εναλλακτικά, πρέπει οι λέξεις να 

αντικατασταθούν από σύμβολα ή μικρές ζωγραφιές που αναπαριστούν τη λέξη (π.χ. αντί της λέξης 
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«σκύλος» τα παιδιά ζωγραφίζουν έναν σκύλο). Μια άλλη εκδοχή θα μπορούσε να είναι να γράφονται 

τα ρήματα και τα ουσιαστικά να αναπαραστώνται εικονικά (με ζωγραφιά ή άλλον συμβολικό τρόπο). 

 

Μια εναλλακτική πρόταση θα ήταν ο/η εκπαιδευτικός να κινητοποιήσει τα παιδιά ρωτώντας: 

«Πώς η κόρη θα βρει τον δρόμο να ευχαριστήσει τον χασάπη που έσφαξε το βόδι;»  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Τα παιδιά χωρίζονται σε τυχαίες ή μη ομάδες των δυο ατόμων και υλοποιούν σε 

ένα χαρτί τις σκέψεις τους χρησιμοποιώντας τα υλικά της αρεσκείας τους.  

Έπειτα, συγκεντρώνονται στην ολομέλεια ή στην παρεούλα και το κάθε ζευγάρι 

παρουσιάζει το έργο του. Ο/Η νηπιαγωγός παροτρύνει τα παιδιά να εξηγήσουν τον τρόπο σκέψης 

τους ως προς τα υλικά που επέλεξαν, την τοποθέτηση των ηρώων στη σειρά κ. ά. Και βέβαια, σε 

περιπτώσεις που κάποια δυάδα παιδιών δεν έχει αναπαραστήσει τους ήρωες με τη διαδοχή που 

συναντιούνται στο τραγούδι ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιχειρηματολογία που ενδεχομένως θα 

αναπτύξουν οι υπόλοιποι συμμαθητές που παρατήρησαν τη συγκεκριμένη ανακολουθία.  

 

5Η ΜΕΡΑ  

*Δραματοποίηση τραγουδιού* 

ΣΤΟΧΟΙ: 

Τα παιδιά του νηπιαγωγείου να: 

✓ Υποδύονται τον χαρακτήρα/ ήρωα του τραγουδιού που έχει αναλάβει ο καθένας 

αξιοποιώντας κινήσεις από μέρος ή το σύνολο του σώματός τους. 

✓ Συντονίζουν τις κινήσεις μέρους ή όλου του σώματος τους σε συνδυασμό με τον ρόλο που 

υποδύονται. 

✓ Συντονίζουν τις κινήσεις μέρους ή όλου του σώματος τους σε συσχέτιση με τη σειρά κατά 

την οποία ο ήρωας τους εμφανίζεται στην ακρόαση του τραγουδιού. 

✓ Συμμετέχουν στο κοινό τραγούδισμα του ρεφραίν συγχρονιζόμενοι μεταξύ τους ως επί το 

πλείστον.  

Καλλιεργούμενοι Τύποι Νοημοσύνης: ΧΝ, ΔΝ, ΕΝ, ΜΝ, ΚΝ, ΛΝ, ΓΝ 
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ΥΛΙΚΑ: - 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Αρχικά, τα παιδιά αναλαμβάνουν να υποδυθούν κάποιον ήρωα/χαρακτήρα του 

τραγουδιού (π.χ. τον φούρνο, την κόρη, το ποτάμι κ.ο.κ.) μετά από: 1) ανάθεση του/ της 

εκπαιδευτικού είτε 2) ελεύθερη επιλογή των μαθητών ή 3) ψηφοφορία. Το κάθε παιδί ουσιαστικά 

θα ενεργεί ό,τι του επιτάσσει ο χαρακτήρας του (π.χ. το ποτάμι σβήνει τον φούρνο, το βόδι πίνει 

το ποτάμι κ. ά.). Μετά την επιλογή των ρόλων τα παιδιά παίρνουν κάποια λεπτά, ώστε να 

σκεφτούν με ποιες κινήσεις θα υποδυθούν τον χαρακτήρα τους. Εναλλακτικά, οι κινήσεις μπορεί 

να είναι πηγαίες και αυθόρμητες, χωρίς απαραίτητα δηλαδή να χρειαστεί χρόνος σκέψης. 

Ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν όλο ή διάφορα μέρη του σώματός τους. 

Τα παιδιά σηκώνονται όρθια και στέκονται το ένα δίπλα στο άλλο αναλόγως της σειράς 

που «εμφανίζονται» στο τραγούδι. Επιπλέον, έχουν κάποια απόσταση μεταξύ τους χωρίς να 

πιάνονται. Στην αρχή, μπορούν να εκτελέσουν τις κινήσεις τους διαδοχικά χωρίς να τραγουδούν, 

ώστε να εξοικειωθούν με αυτές. Στη συνέχεια, καλό είναι να εντάξουν και το τραγούδι. Κάτι 

τέτοιο σημαίνει ότι ο κάθε μαθητής, ανάλογα με τη σειρά που έχει ο ήρωάς του στο τραγούδι, 

εκτελεί τον ρόλο του και παράλληλα τραγουδά τον στίχο που του αντιστοιχεί (π.χ. ο μαθητής- 

ποντίκι κάνει την κίνηση που έχει σκεφτεί τραγουδώντας «πήγε και ο ποντικός και πήρε το φυτίλι 

μέσα από το καντίλι»). Το ρεφραίν «ντίλι ντίλι ντίλι, της κόρης το μαντίλι» τραγουδιέται από όλα 

τα παιδιά με τη συμμετοχή και του/ της εκπαιδευτικού. 

 

*Αξιολόγηση εκπαιδευτικής διαδικασίας* 

Καλλιεργούμενοι Τύποι Νοημοσύνης: ΔΝ, ΕΝ, ΓΝ 

Με το πέρας των δραστηριοτήτων, την ίδια μέρα ή την επόμενη, διεξάγεται η αξιολόγηση. 

Ειδικότερα, τα παιδιά εκφράζουν τη γνώμη τους για τις εμπειρίες που βίωσαν, τι θα έκαναν ξανά 

ευχάριστα και τι θα άλλαζαν. Με τη σειρά του/της, ο/η εκπαιδευτικός κάνει αυτοαξιολόγηση της 

δικής της παρουσίας ρωτώντας επιπλέον τα παιδιά αν υπήρξε κάτι που τα μπέρδεψε 

(ανατροφοδότηση)   
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ΠΡΟΣΟΧΗ: 

-Οι προτάσεις μας δε ζητούν πιστή εφαρμογή από τα παιδιά ή τους εκπαιδευτικούς. Από τη μια, 

είμαστε ανοιχτοί ως εκπαιδευτικοί στις απόψεις και τις ιδέες των μαθητών μας. Από την άλλη, οι 

ερωτήσεις που τίθενται στα παιδιά προσαρμόζονται κι από τον/ την εκπαιδευτικό την ώρα της 

δραστηριότητας ανάλογα με την ανταπόκριση ή μη των παιδιών. 

-Κρίνεται σημαντική η ενεργός συμμετοχή του εκπαιδευτικού στις δραστηριότητες με όποιον 

τρόπο θεωρεί εκείνος ότι ταιριάζει σε κάθε περίσταση. Τα παιδιά έτσι νιώθουν τον/την νηπιαγωγό 

σύμμαχο και συνεργάτη τους. 

-Στο τέλος κάθε ημέρας καθίσταται αναγκαίο ο/ η εκπαιδευτικός να καταγράφει τις παρατηρήσεις 

του/της σε σχέση με την ανταπόκριση των παιδιών, τις συμπεριφορές τους, σημεία των 

δραστηριοτήτων που φάνηκαν να λειτουργούν ελλιπώς, τις προσωπικές του/της σκέψεις κ. λπ. 

(συντρέχουσα- διαμορφωτική αξιολόγηση). Και βέβαια, ιδανικότερα καλό θα είναι να καταγράφει 

οτιδήποτε τη στιγμή που το παρατηρεί. 

 

7.2. Ερωτήσεις Συνέντευξης 

- Τι σχέση έχουν τα παιδιά με τη μουσική; Έχουν κάποιου είδους προσωπική σύνδεση;  

- Ποια είναι η σύσταση της τάξης; (αγόρια, κορίτσια, κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο) 

-Πόσες ημέρες διήρκεσε η διδακτική παρέμβαση; Τα παιδιά εν τέλει μέχρι πόση ώρα μπορούσαν 

να είναι εκεί; 

-Ποια είναι η γενικότερη σου αίσθησή απέναντι στο πρόγραμμα; Πώς κύλησε, πώς είδες 

γενικότερα την αντίδραση των παιδιών; 

-Τι διαπίστωσες ως προς τις επιμέρους συμπεριφορές των παιδιών; Υπήρχε κάποια ή κάποιες 

δραστηριότητες που να είχαν είτε τη μεγαλύτερη είτε τη μικρότερη διάθεση για συμμετοχή; 

-Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων υπήρχαν κάποια επιμέρους γεγονότα, τα οποία σου 

έκαναν θετική ή αρνητική εντύπωση, ως προς την αντίδραση των παιδιών απέναντι στη 

δραστηριότητα; 
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-Στη δραματοποίηση, υπήρχε εναλλαγή ρόλων ή ο καθένας που του ανατέθηκε ο ρόλος ο χ, 

συνέχισε να έχει τον ρόλο χ;  

-Νομίζεις ότι τα παιδιά μπόρεσαν να ακολουθήσουν, δηλαδή να συμπέσουν με τη ροή του 

τραγουδιού; Υπήρχε μια ταύτιση τραγουδιού και κίνησης; 

-Θεωρείς ότι μπόρεσαν τελικά να εσωτερικεύσουν τις έννοιες του ρυθμού και του τόνου; 

Τι νιώθεις πως ήταν καίριο, για να οικειοποιηθούν την έννοια του τόνου; 

 -Ως προς τις στάσεις των παιδιών απέναντι στο παραδοσιακό τραγούδι, άλλαξαν; Παρέμειναν 

ίδιες; Χειροτέρευσαν; Είπαν κάτι στην αρχή, σχετικά με το πώς το νομίζουν, τι είναι αυτό το 

«παραδοσιακό»; 

-Παρατήρησες περιπτώσεις παιδιών που ενεργοποιήθηκαν εντυπωσιακά μέσα από αυτές τις 

δράσεις; Παρατήρησες ότι κάποιο παιδί ανέπτυξε μία πλευρά του εαυτού του που εσύ μέχρι τώρα 

δεν την είχες διαπιστώσει;  

-Τι ενδεχομένως θα άλλαζες; Τι θα βελτίωνες; Τι θα τροποποιούσες;  

-Τι σπουδές έχεις κάνει; Ποια είναι η προϋπηρεσία σου στον χώρο της εκπαίδευσης; Έχεις 

ασχοληθεί κάπως με τη μουσική;  
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7.3. Ενδεικτικά Έργα Παιδιών 

 

Γραφική Παρτιτούρα 1 (1, ΠΑΡ) 

 

 

Γραφική Παρτιτούρα 2 (2, ΠΑΡ) 
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Γραφική Παρτιτούρα 7 (7, ΠΑΡ) 

 

 

Γραφική Παρτιτούρα 8 (8, ΠΑΡ) 
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Γραφική Απεικόνιση 2 (2, ΑΠΕΙΚ) 

 

 

Γραφική Απεικόνιση 3 (3, ΑΠΕΙΚ) 
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Εικόνα 3. Δημιουργία σείστρου από ανακυκλώσιμα υλικά 


