
Η ψυχολογία της τάξης  
την ώρα της Μουσικής 

Συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί: 
 

Καθηγήτρια Μουσικής: Άρτεμις Δουκάκη 
Διευθύντρια Γυμνασίου Σκριπερού Κέρκυρας 

 Μαθητές: Αναστασία Λαζαράκη και Αλέξανδρος 
Μπάρμπας 

Εκπ/κοί του Γυμνασίου Λευκίμμης Κέρκυρας 
 

Συγγραφή κειμένων: 
Περικλής Παπαδόπουλος και Άρτεμις Δουκάκη  

 

 Πάτρα –  Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2014 

Περικλής Παπαδόπουλος 

  Σχολικός Σύμβουλος Μουσικής Ιονίων Νήσων 

 



Η ψυχολογία της τάξης την ώρα της Μουσικής ! 

Εικόνα 1η 

     Εκπαιδευτικός 
  Καθυστερημένη προσέλευση 
  Ελευθεριάζον στυλ  
     (κινητό, γυαλιά, διάλογος με τους μαθητές που αφήνει   
     εκτεθειμένο τον εκπαιδευτικό)  
                   

Συναίσθηση καθήκοντος εκπαιδευτικού 
Περιοδικότητα και ώρα διδασκαλίας της Μουσικής  

στο ωρολόγιο Σχολικό πρόγραμμα 
 

    Μαθητές 
  Κούραση, αναστάτωση, αυθάδεια,  
    αίσθηση άνισης αντιμετώπισης και κατάχρησης εξουσίας, 
    χαλαρότητα – ελαστικότητα στους κανόνες (Σχολικής ζωής) 
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Η ψυχολογία της τάξης την ώρα της Μουσικής ! 

Εικόνα 2η 

   Εκπαιδευτικός 

  Υπό πίεση – άγχος για διεκπεραίωση ύλης – συμβατικής   

     υποχρέωσης αξιολόγησης γνωστικού αντικειμένου  

  Με ευελιξία και σαφήνεια στην διατύπωση ουσιαστικών  

     ερωτήσεων (αποφυγή λεπτομερειών) 

     Εμβάθυνση στο αισθητικό μέρος , στην δημιουργία, στην 

     συγκίνηση, στα κριτήρια εποχής και διάκρισης της μουσικής 

  Υπερασπιστής του δικαιώματος του διαφορετικού στα     

     (ανώριμα ακόμα) αισθητικά κριτήρια του/της  εφήβου  

     αλλά και της ιστορικής συνέχειας – συνέπειας της μουσικής  

     ως τέχνη και επιστήμη 

Άγχος υπεύθυνου εκπ/κού  
Διαχείριση ύλης και καταστάσεων αξιολόγησης 

 



Η ψυχολογία της τάξης την ώρα της Μουσικής ! 

     Μαθητές 
 
  Αδιαφορούν για άστοχες επιλογές μας που δεν τα προκαλούν 
     να συμμετέχουν ενεργά στην μαθησιακή διαδικασία 
  Εκφράζουν παρορμητικά – μιμητικά, ειρωνεία – χλευασμό και 
     λόγω των επιλογών και προτύπων που προβάλλονται και 
     επιβάλλονται στον πολιτισμικό τους ορίζοντα, 
  Μουσική = τραγούδι (ταυτόσημες έννοιες), ιδιαίτερα για 
     όσους μαθητές μας δεν παίζουν μουσική. 
     Έτσι: όροι, έννοιες, μέθοδοι εξάσκησης, πληροφορίες,  
     πρέπει να εμπεριέχουν το σημαντικότερο εργαλείο της  
     Μουσικής το τραγούδι, (μελωδία + ρυθμό) όπου είναι 
     δυνατό, για να τους εισάγει βιωματικά στην εκπ/κή διαδικασία 

Εικόνα 2η 
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Η ψυχολογία της τάξης την ώρα της Μουσικής ! 

Εικόνα 3η 

Διαχείριση ανισοτήτων στην τάξη   

   Εν όψει  γιορτής, εκ – δήλωσης διδασκαλία με  ακροάσεις 
      και προσπάθεια τραγουδιού σε ήρεμο και όχι ανταγωνιστικό  
      κλίμα 
   Χρησιμοποιώ τη φωνή μου, τα χέρια μου ως μέσο έκφρασης 
      και δείχνω μ’ αυτά τις ιδιότητες του ήχου (ύψος, διάρκεια,   
      ένταση, ερμηνεία κλπ) 
   Ενισχύω την αυτοεκτίμηση μαθητών με δυσκολίες και  
      αναστολές (αγόρια σε μεταφώνιση, παράφωνα παιδιά,  
      υπερκινητικούς μαθητές) και δίνω ευκαιρίες – αξιοποιώ  
      μαθητές με χάρισμα και εξωσχολική μουσική καλλιέργεια,  
      χωρίς να παραγνωρίζω την μοναχική προσπάθεια του  
      παιδιού που δεν μπορεί να υποστηριχτεί από το οικογενειακό 
      του περιβάλλον 



Η ψυχολογία της τάξης την ώρα της Μουσικής ! 

Εικόνα 3η 

Η θέση του εκπαιδευτικού Μουσικής στο Σχολείο 
Ο/η Μουσικός  ο ΄΄από μουσικής μηχανής Θεός΄΄ που… 

  πρέπει σε ανύπαρκτο χρόνο, όλο το χρόνο να συγκροτήσει 
     μουσικά σύνολα  και πρώτος να εκτεθεί και επανεκτεθεί σε  
     επετείους, γιορτές κλπ (γίνεται η ειδικότητα της   
     προσφοράς – και ευθύνης – του Σαββατοκύριακου) 
  μοιράζεται σε 3 και 4 Σχολεία (Α/θμια) 
  αισθάνεται απολογούμενος δανειζόμενος μαθητές από 
     συνάδελφους του 
  αισθάνεται ότι πρέπει να αποδείξει την παρουσία του –  
     ενισχύσει τη θέση του στο Σχολικό του περιβάλλον κυρίως  
     μέσω της (συχνά επισφαλούς) καλλιτεχνικής προβολής του 
     έργου του και όχι ως (απόλυτα εξομοιωμένος) επιστήμονας 
     και παιδαγωγός  



Η ψυχολογία της τάξης την ώρα της Μουσικής ! 

Συγγραφείς:   Bernard Deyries -  Denys 

Lemery - Michael Sadler 

Εκδότης: Γράμματα 

http://www.protoporia.gr/author_info.php?authors_id=933573&osCsid=cp8gjhsis5j8ues7988ucv5na1
http://www.protoporia.gr/author_info.php?authors_id=933573&osCsid=cp8gjhsis5j8ues7988ucv5na1
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http://www.protoporia.gr/author_info.php?authors_id=933574&osCsid=cp8gjhsis5j8ues7988ucv5na1
http://www.protoporia.gr/author_info.php?authors_id=933575&osCsid=cp8gjhsis5j8ues7988ucv5na1
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Εικόνα 4η 

  Ανοιχτή τάξη: επιλέγει ο μαθητής το είδος της εργασίας του 

    (πληροφορία, έντυπη παρουσίαση, οπτικοακουστικά μέσα…) 

 Project: σχεδιασμός έρευνας από ομάδες, συλλογή και 

    επεξεργασία δεδομένων, παρουσίαση αποτελεσμάτων, 

    αξιολόγηση 

 Μέθοδος της ανακάλυψης: δημιουργήστε ευκαιρίες ώστε να  

    ανακαλυφθεί η γνώση από το μαθητή 

 Χρησιμοποιήστε σε κάθε μάθημα ήχο (φωνή, όργανο, c.d.) 

    και εικόνα (εκδόσεις, παραπομπές σε ηλ. διευθύνσεις, video) 

 Προετοιμάστε μια ακρόαση, μια επίσκεψη για δοκιμή ή  

    παράσταση όπου παίζεται Μουσική. Είναι μάθημα που δεν 

    θα ξεχαστεί ποτέ και πολλές φορές αλλάζει τις ζωές των 

    νέων ανθρώπων  

 

Η λειτουργία της τάξης ΄΄έξω΄΄ απ’ την τάξη 
και του μαθήματος ΄΄πέρα΄΄ απ’ το μάθημα 



Η ψυχολογία της τάξης την ώρα της Μουσικής ! 

Η τάξη - (εκπαιδευτικός και παιδιά ) όταν ΄΄ανασαίνει΄΄  
   για την τάξη μέσα σε καλό ψυχολογικό περιβάλλον 

  αποκτά ειλικρινείς διαπροσωπικές σχέσεις 

 κοινωνικοποιείται και μεγαλώνει – προχωρά μαζί 

 γνωρίζονται – σχετίζονται οι γονείς μεταξύ τους 

 εμπιστεύονται – εκτιμούν ιδιαίτερα τον εκπ/κό Μουσικής 

    λόγω και του εξωστρεφούς χαρακτήρα του μαθήματος , 

    αλλά και του πιο κοινωνικά προβεβλημένου ρόλου του  

 Χτίζουμε με υπομονή και αγάπη σχέσεις εμπιστοσύνης, 

    αλληλεγγύης και αλληλοεκτίμησης στην ομάδα – τάξη μας 
 Χαιρόμαστε κάθε ώρα Μουσικής γιατί είναι και για μας και για  
    τα παιδιά μας, ό,τι ακριβώς είναι και στο Σχολικό πρόγραμμα 
                             Ώρα μοναδική και ιδιαίτερη 
Ό,τι σημαίνει ακριβώς και για την καθημερινότητα στην ζωή μας 

                               Μοναδική και ιδιαίτερη! 



Η ψυχολογία της τάξης την ώρα της Μουσικής ! 

Σας ευχαριστούμε! 


