
 
 

 

 

 

4.  Ιστορίες Μάθησης και Καθηµερινές Στιγµές:  

Η χρήση της εξιστορηµατικής τεκµηρίωσης στη διδασκαλία 

και την έρευνα για την αξιολόγηση της µουσικής µάθησης 

των παιδιών 

 
Pantelis (Peter) Gouzouasis & Λελούδα (Λήδα) Στάµου 

 
Εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, ψυχολόγοι και παιδαγωγοί ερευνητές 
δηµιούργησαν την ιδέα του ‘µέσου µαθητή’, γεγονός που οδήγησε στην κατασκευή 
εργαλείων αξιολόγησης βασισµένων στον µέσο όρο, όπως οι λίστες ελέγχου και οι 
διαβαθµισµένες κλίµακες. Παρόλο που η χρήση των εργαλείων αυτών έφτασε να 
θεωρείται απόδειξη ότι δάσκαλοι κι ερευνητές κάνουν ακριβή αξιολόγηση της 
µουσικής µάθησης, ωστόσο ελάχιστη ουσιαστική γνώση προκύπτει από αυτά σχετικά 
µε το τι πραγµατικά έχει κατανοήσει ένα παιδί σε ένα συγκεκριµένο αντικείµενο ή τη 
διαδικασία µέσα από την οποία το πέτυχε. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να 
καταδείξει την εξιστορηµατική τεκµηρίωση ως εργαλείο κατανόησης του παιδιού και 
αξιολόγησης της πρώιµης µάθησής του. Η τεκµηρίωση µε τη µορφή της 
αυτοεθνογραφικής αφήγησης, ως εργαλείο αξιολόγησης και έρευνας, µάς δίνει µία 
διαφορετική, πιο ουσιαστική εικόνα των παιδιών και της µάθησής τους, και τους 
επιτρέπει να γίνουν ‘ορατά’, ενώ δίνει έµφαση περισσότερο στη διερεύνηση των 
διαδικασιών µάθησης παρά στα αποτελέσµατά τους. Στο πλαίσιο της παρούσας 
µελέτης, η τεκµηρίωση πήρε για εµάς τη µορφή της καταγραφής µικρών 
αυτοεθνογραφικών Ιστοριών Μουσικής Μάθησης και Καθηµερινών Στιγµών από τη 
διδασκαλία, ώστε να συλλάβουµε τις πλούσιες αποχρώσεις των αλληλεπιδράσεων 
µεταξύ δασκάλου-µαθητή και των µαθητών µεταξύ τους. Η καταγραφή τέτοιων 
ιστοριών απαιτεί να κάνεις πίσω, να ακούς και να περιµένεις – δεξιότητες που δεν 
έρχονται φυσικά στους δασκάλους, καθώς η ‘διδασκαλία’ υπονοεί τις ακριβώς 
αντίθετες ενέργειες, δηλαδή το να µιλάς και να δίνεις οδηγίες, να καθοδηγείς τη 
µουσική πράξη, να συµµετέχεις και να πράττεις µε τα παιδιά. Μία σηµαντική πλευρά 
της εξιστορηµατικής τεκµηρίωσης είναι ο αναστοχασµός, οι αποκρίσεις-εξηγήσεις που 
δίνουµε σε αυτές τις µικρές, αυτοεθνογραφικές, δηµιουργικές, µη φανταστικές 
ιστορίες. Ο ρόλος του στοχαστικού παρατηρητή, που µπορεί να προκύψει και εκ των 
υστέρων µέσω της θέασης διδασκαλίας που βιντεοσκοπήθηκε, ανεβάζει το επίπεδο 
συνειδητότητας του εκπαιδευτικού/ερευνητή σχετικά µε το τι διαδραµατίζεται στο 
µυαλό ή την ψυχή ενός παιδιού και βοηθάει δασκάλους κι ερευνητές να γίνουν µέρος 
των ιστοριών που καταγράφουν. Ο αναστοχασµός ως µέρος της τεκµηρίωσης 
προσφέρει επίσης στον εκπαιδευτικό την ευκαιρία, παρατηρώντας τη διδασκαλία του 
αλλά και το πώς δρουν και µαθαίνουν τα παιδιά, να αντιληφθεί τρόπους να βελτιώσει 
την παιδαγωγική του πρακτική και να κάνει καλύτερες επιλογές στο πρόγραµµά του. Η 
εξιστορηµατική τεκµηρίωση και ο αναστοχασµός που τη συνοδεύει όχι µόνο µας 
επιτρέπουν να κατανοήσουµε καλύτερα το παιδί, τις αλληλεπιδράσεις του µε 
δασκάλους, γονείς και άλλα παιδιά, και τον τρόπο που µαθαίνει και να βελτιώσουµε 
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τη διδασκαλία µας, αλλά δηµιουργεί τις προυποθέσεις για να καταλάβουµε το πού 
βρισκόµαστε εµείς οι ίδιοι στην πορεία µας ως εκπαιδευτικοί, ερευνητές και µουσικοί. 
Απώτερος στόχος της εργασίας αυτής είναι µέσα από πραγµατικές Ιστορίες Μάθησης 
και Καθηµερινές Στιγµές, να δείξει πώς αυτές µπορούν να αποτελέσουν µια πηγή 
δεδοµένων ασύγκριτα ουσιαστικότερη για τη µελέτη της µουσικής συµπεριφοράς και 
µάθησης των παιδιών.  
 
Λέξεις κλειδιά: Τεκµηρίωση, αξιολόγηση, αναστοχασµός, αυτοεθνογραφία, παιδί, 
ιστορία µάθησης, καθηµερινή στιγµή.  
 

 

Πρελούδιο 
 
Εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, ψυχολόγοι και παιδαγωγοί ερευνητές 
δηµιούργησαν την ιδέα του ‘µέσου όρου’ ή του ‘µέσου µαθητή’, ωστόσο το 
‘µέσο’ παιδί απλά δεν υφίσταται. ∆υστυχώς η έννοια του µέσου παιδιού 
οδήγησε στην ιδέα ότι ήταν δυνατή η δηµιουργία εργαλείων αξιολόγησης 
βασισµένων στον µέσο όρο στο πλαίσιο ενός κανονικά κατανεµηµένου 
πληθυσµού. Ένα από τα εργαλεία που ανέπτυξαν οι εκπαιδευτικοί ήταν η 
λίστα ελέγχου (checklist), ένας εύκολος τρόπος να ελέγξουν και να 
σηµειώσουν αν, για παράδειγµα, ένα παιδί έµαθε να τραγουδάει σωστά 
χωρίς να φαλτσάρει ή να κινείται στον παλµό. Παρόλο που έφτασε να 
θεωρείται απόδειξη ότι οι δάσκαλοι έχουν κάνει ακριβή αξιολόγηση της 
πρώιµης µάθησης, ωστόσο οι λίστες ελέγχου προσφέρουν ελάχιστη 
ουσιαστική γνώση σχετικά µε το τι έχει κατανοήσει ένα παιδί σε ένα 
συγκεκριµένο αντικείµενο ή τη διαδικασία µέσα από την οποία το πέτυχε. 
Στην καλύτερη περίπτωση, µας δίνει µόνο µία ένδειξη ότι σε µία 
συγκεκριµένη χρονική στιγµή το παιδί µπόρεσε να θυµηθεί και να 
παπαγαλίσει συγκεκριµένες δεξιότητες και πληροφορίες. Μερικές φορές 
αυτές οι λίστες ελέγχου χρησιµοποιούνται για να αποτιµήσουν τη µάθηση 
µέχρι και τετράχρονων ή πεντάχρονων παιδιών. Όντας στον 21ο αιώνα, αν 
κοντοσταθούµε και αναρωτηθούµε πάνω στην υπάρχουσα γνώση µας για τη 
µουσική ανάπτυξη των παιδιών, είναι πιθανό να εντοπίσουµε σηµαντικά 
προβλήµατα µε αυτή την προσέγγιση. 
 H Fraser (2012) σηµειώνει ότι «δεν υπάρχει καµία γενική αλήθεια 
πάνω στην οποία να µπορούµε να βασιστούµε για να αναλύσουµε τη 
συµπεριφορά των παιδιών» (σελ. 32). Οι εκπαιδευτικοί για πολλά χρόνια 
πίστευαν σε ένα συγκεκριµένο πρίσµα µέσα από το οποίο πρέπει να 
βλέπουµε τα παιδιά, ένα ιστορικό θεωρητικό πρίσµα. Σε αντίθεση, οι 
σύγχρονοι θεωρητικοί κατανοούν ότι χρειαζόµαστε πολλαπλούς τρόπους 
θέασης της µάθησης. Η Fraser αναφέρει ότι οι παιδαγωγοί στο Reggio 
Emilia, µία µικρή πόλη της Βόρειας Ιταλίας, υιοθέτησαν από νωρίς αυτές τις 
πολλαπλές προοπτικές στην ανάλυση της µάθησης των παιδιών. Αυτές 


