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Το παρόν άρθρο περιγράφει µία πιλοτική πρόταση χρήσης σωµατικών κρουστών για την 
καλύτερη επίτευξη των στόχων µαθηµάτων γενικής παιδείας. Στο πλαίσιο της παρούσας 
εργασίας πραγµατοποιήθηκε ένα σεµινάριο για εκπαιδευτικούς, στο οποίο έµαθαν για τα 
σωµατικά κρουστά,  πώς να αυτοσχεδιάζουν και να συνθέτουν τραγούδια µε σωµατικά κρουστά 
προκειµένου να τα χρησιµοποιήσουν κατά τη διδασκαλία µαθηµάτων στο σχολείο τους. Επίσης, 
µε τη βοήθειά µας ετοίµασαν ένα µάθηµα γενικής παιδείας µε χρήση σωµατικών κρουστών και 
το δίδαξαν στο σχολείο τους. Μετά το τέλος του σεµιναρίου και της δικής τους πιλοτικής 
εφαρµογής καταγράψαµε τη γνώµη τους για το αν και σε ποιο βαθµό τους φάνηκε χρήσιµη η 
εµπλοκή των σωµατικών κρουστών στο µάθηµά τους. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι αν ο στόχος 
είναι γνωσιολογικός σε σχέση µε το διδασκόµενο µάθηµα τα σωµατικά κρουστά µπορούν να 
ενταχθούν στη διδασκαλία. Αν οι στόχοι είναι κυρίως κοινωνικοί και συναισθηµατικοί, τότε τα 
σωµατικά κρουστά είναι προτιµότερο να εφαρµοστούν από τον εκπαιδευτικό µουσικής κατά τη 
διδασκαλία του µαθήµατος της µουσικής.  
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This article describes a pilot study for the use of body percussion to better achieve the 
objectives of general education. In this context of this work, a seminar was provided for 
teachers, in which they learned about body percussion, how to improvise and compose songs 
with body percussion, in order to use them in general lessons teaching in their school. 
Furthermore, with our help, they prepared a general education lesson with the use of body 
percussion, and taught it in their school. After the end of the seminar and their own pilot 
application, we recorded their opinion as to if and to what extent they found the involvement 
of body percussion in their lesson useful. The results revealed that if the learning goals are 
cognitive, body percussion can be used effectively in any lesson teaching. If the goals are 
mainly social and emotional, then body percussion is better to be applied by the music 
teacher during the music lesson. 
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Εισαγωγή 

Πολλές έρευνες έχουν εστιάσει στη σχέση µαθηµάτων γενικής παιδείας µε τη 
µουσική. Αυτές οι έρευνες προκάλεσαν το ενδιαφέρον σε εµάς για να ερευνήσουµε 
κατά πόσο τα σωµατικά κρουστά µπορούν να ενσωµατωθούν στα µαθήµατα γενικής 
παιδείας. Μπορούν να ανταποκριθούν οι εκπαιδευτικοί προσχολικής και 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στη διδασκαλία µαθηµάτων µε συνδυασµό σωµατικών 
κρουστών µε σκοπό να γίνει το µάθηµα πιο κινητικό;  

Σωµατικά κρουστά 
Τα σωµατικά κρουστά είναι µία τέχνη που βασίζεται στην κρούση του σώµατος µε 
στόχο την παραγωγή ήχου για διδακτικούς, θεραπευτικούς, ανθρωπολογικούς και 
κοινωνικούς σκοπούς (Romero-Naranjo, 2013, σελ. 443). Συνοπτικά µπορούµε να 
πούµε ότι τα σωµατικά κρουστά είναι η διαδικασία παραγωγής ήχου 
χρησιµοποιώντας το σώµα µας. Στην ελληνική γλώσσα δεν υπάρχει επίσηµη 
µετάφραση για την ορολογία Body Percussion. Θεωρούµε ότι ο καλύτερος τρόπος για 
να µεταφραστεί το Body Percussion είναι Σωµατικά Κρουστά και όχι Κρουστά 
Σώµατος διότι, αναφέροντας την έννοια Σωµατικά Κρουστά εννοούµε την παραγωγή 
ήχων χρησιµοποιώντας το σώµα (για παράδειγµα χτυπώντας το ένα χέρι µε το άλλο, 
χτυπώντας τους µηρούς ή το στήθος). Αντίθετα, ο όρος Κρουστά Σώµατος εµπεριέχει 
τα σωµατικά κρουστά καθώς επίσης µπορεί να εντάξει και ένα ηχογόνο αντικείµενο 
(π.χ. βραχιόλι µε κουδούνια) µε σκοπό την παραγωγή ήχου. Η επιλογή της 
µεταφραστικής ορολογίας έγινε µε βάση τη δική µας ερµηνεία για το τι σηµαίνει και 
σε τι αντιστοιχεί ο αγγλικός όρος. 

Μαθηµατικά, µουσική και κίνηση 
Σύµφωνα µε τον Gardner (1993) ο άνθρωπος διαθέτει διαφορετικούς τρόπους 
µάθησης ανάλογα µε την κλίση του σε µία ή περισσότερες από τους εννέα τύπους 
νοηµοσύνης. Μέρη της µαθηµατικής και της µουσικής νοηµοσύνης απαιτούν όµοιες 
και αµοιβαίες λειτουργίες. Για παράδειγµα, η ικανότητα να τραγουδήσει κάποιος µια 
µελωδία απαιτεί ανάπτυξη πνευµατικών λειτουργιών όµοιων µε αυτές που 
απαιτούνται για να κάνει κάποιες µαθηµατικές πράξεις (Gardner, 2000).  
 Όταν η διδασκαλία εµπλέκει τις τέχνες τότε κάθε παιδί µαθαίνει µε το δικό 
του µοναδικό τρόπο (Nolan, 2007). Στη Νέα Υόρκη εφαρµόστηκε ένα πρόγραµµα το 
οποίο ονοµαζόταν Μάθηση µέσω Εκτεταµένων Τεχνών (Learning through an 
Expanded Arts Program - LEAP) και χρησιµοποίησε τις τέχνες και τη µουσική µε 
σκοπό τη διδασκαλία γνώσεων όπως απλά µαθηµατικά, πρόσθεση και 
πολλαπλασιασµό. Το πρόγραµµα έδειξε ότι η µουσική ώθησε τα παιδιά να µάθουν 
βασικές µαθηµατικές έννοιες και να γίνουν κατανοητές από µαθητές που δύσκολα θα 
τις κατανοούσαν δίχως τη µουσική παρέµβαση (Harris, 2007). 
 Σε µια έρευνα στο Τορόντο που οι συµµετέχοντες δίδαξαν µαθήµατα 
µουσικής σε πιάνο ή στη φωνή (φωνητική αγωγή Kodály) για 36 εβδοµάδες, τα 
αποτελέσµατα έδειξαν αύξηση του δείκτη ευφυΐας κατά τρεις βαθµούς σε σχέση µε 
τα παιδιά που δεν ασχολούνταν µε κάποιο µουσικό όργανο (Schellenberg, 2004). Αν 
αντικαθιστούσαµε το µουσικό όργανο µε το σώµα µας (σωµατικά κρουστά), θα 
παρατηρούσαµε αύξηση του δείκτη ευφυΐας; 
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 Απάντηση στο παραπάνω ερώτηµα προσπάθησε να δώσει ο Romero-Naranjo 
και η οµάδα του, οι οποίοι µέσα από σχετικές έρευνες απέδειξαν ότι τα σωµατικά 
κρουστά µπορούν να επιδράσουν θετικά στα επίπεδα επικοινωνίας και 
αποτελεσµατικότητας µιας οµάδας, να συµβάλλουν στην ανάπτυξη της σωµατικής, 
της κιναισθητικής και της οπτικοχωρικής νοηµοσύνης, καθώς επίσης να βελτιώσουν 
τη συγκέντρωση, τη µνήµη και την αντίληψη. Οι έρευνές τους πραγµατοποιήθηκαν 
σε συµµετέχοντες µε δυσλεξία, σε άτοµα µε γεροντική άνοια και σε παιδιά Β´ τάξης 
δηµοτικού σχολείου. Οι έρευνες σχετικά µε τα κρουστά σώµατος επικεντρώνονται 
στις ρυθµικές δοµές που συνδέονται µε το συντονισµό και εξακολουθούν να λείπουν 
από την καθηµερινότητά µας (Carretero-Martínez, Romero-Naranjo, Pons-Terrés & 
Crespo-Cplomino, 2014· Romero-Naranjo, Jauset-Berrocal, Romero-Naranjo & 
Liendo-Cardenas, 2014· Moral-Bofill, Romero-Naranjo, Albiar-Aliaga & Cid-Lamas, 
2015· Romero-Naranjο, Romero-Naranjo & Bofill, 2016). 
 Οι Tytherleighth και Watson (1987) διαπίστωσαν ότι υπάρχουν τέσσερα κοινά 
σηµεία µεταξύ µαθηµατικών και κίνησης. Αυτά είναι η εξερεύνηση του χώρου, ο 
ρυθµός, η δοµή και ο συµβολισµός. Η µουσική αναπτύσσει τη χωροχρονική 
ικανότητα αλλά και παράλληλα τις ικανότητες των µαθηµατικών που σχετίζονται µε 
τη χωροχρονική λογική, όπως απαιτεί η γεωµετρία και η αναλογικότητα (Vaughn, 
2000). Για να µπουν τα πράγµατα ή τα σύµβολα σε µια σειρά πρέπει να υπάρχει η 
σειριακή ικανότητα (serial capability). Η σειριακή ικανότητα είναι µια θεµελιώδης 
ικανότητα των µαθηµατικών η οποία αναπτύσσεται από την προσχολική ηλικία 
(Epstein, 2003). Οι κινητικές εµπειρίες µε αλλαγές στη σειρά και την ταχύτητα 
αποτελούν ένα διαφορετικό τρόπο για να κατανοήσουν τα παιδιά την έννοια του 
χρόνου και να προωθηθεί η µουσικοµαθηµατική σύνδεση στην αντίληψή τους 
(Sawyers & Brandhagen, 2004). 

Γλώσσα, µουσική και διαθεµατικότητα 
Στην Αρχαία Ελλάδα ο όρος µουσική χρησιµοποιούνταν για να αποδώσει ένα ενιαίο 
σύνολο όπου συνυπάρχουν ο λόγος, η µουσική και η κίνηση. Η µουσική θεωρείται µια 
γλώσσα και η γλώσσα µια µουσική (Lidov, 2005). Οι Μακροπούλου και Βαρελάς 
(2005) αναφέρουν ότι η γλώσσα και η µουσική έχουν πολλά κοινά δοµικά στοιχεία, 
καθώς και οι δύο κώδικες είναι ανθρώπινα επιτεύγµατα που εφαρµόζονται παγκοσµίως 
και σχετίζονται µε τον άνθρωπο. Επίσης και οι δύο είναι τέχνες του χρόνου και του 
ήχου (Μακροπούλου & Βαρελάς, 2005). Βέβαια υπάρχουν αναλογίες και αντιθέσεις 
µεταξύ µουσικής και γλώσσας. Ο Agawu (2009) αναφέρει ότι α) η γλώσσα αποτελεί 
επικοινωνιακό µέσο αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για καλλιτεχνικούς σκοπούς, 
όπως και η µουσική είναι ένα καλλιτεχνικό µέσο το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
και για επικοινωνιακούς σκοπούς, β) η γλώσσα και η µουσική οργανώνονται σε 
ενότητες και γ) στη γλώσσα οι λέξεις έχουν µια συγκεκριµένη ερµηνεία ενώ αντίθετα 
στη µουσική οι νότες δεν µπορούν να έχουν µια προκαθορισµένη εξήγηση.  
 Στο Ελληνικό Διαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών 
(ΔΕΠΠΣ) αναφέρεται ότι στην προσχολική και την πρωτοβάθµια εκπαίδευση η 
µουσική αγωγή θεωρείται ένα γνωστικό αντικείµενο σε συνεχή διαθεµατική σύνδεση 
µε άλλους τοµείς (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003). Το µάθηµα της µουσικής 
προσφέρει τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσει ο εκπαιδευτικός διαθεµατικές 
δραστηριότητες, βασισµένες σε διαθεµατικές έννοιες που µπορούν να προωθήσουν 
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και να την ενισχύσουν την ολιστική κατανόηση και τη βαθύτερη µάθηση των παιδιών 
(Κοκκίδου, 2015). Έτσι οι κατάλληλα σχεδιασµένες µουσικές δράσεις µπορούν να 
δώσουν έναυσµα για µάθηση στο µάθηµα της γλώσσας χρησιµοποιώντας τη µουσική 
ως εργαλείο διδασκαλίας, ή ως µέσο κατανόησης.  

Μεθοδολογία πιλοτικής έρευνας 

Ορµώµενοι από τους παραπάνω προβληµατισµούς πραγµατοποιήσαµε µία πιλοτική 
έρευνα σε δύο στάδια. Πρώτα οργανώσαµε ένα σεµινάριο εισαγωγής στα σωµατικά 
κρουστά που απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. 
Αναρτήθηκε σχετική ανακοίνωση σε τοπικά διαδικτυακά µέσα, και οι ενδιαφερόµενοι 
προσκλήθηκαν να δηλώσουν συµµετοχή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Στόχοι του 
σεµιναρίου, όπως είχαν περιγραφεί στην ανακοίνωση και στην πρώτη συνάντηση, ήταν: 
α)  να εξοικειωθούν οι συµµετέχοντες µε το σώµα τους. 
β)  να εξασκηθούν στον αυτοσχεδιασµό χρησιµοποιώντας τα σωµατικά κρουστά. 
γ)  να εξασκηθούν στη σύνθεση χρησιµοποιώντας τα σωµατικά κρουστά. 
δ)  να εντάξουν τα σωµατικά κρουστά στη διδασκαλία µαθηµάτων γενικής 
παιδείας κατά την κρίση τους. Το σεµινάριο είχε διάρκεια 7 εβδοµάδων, όπου 
κάθε εβδοµάδα γινόταν µία δίωρη  συνάντηση (από 14/03/2018 έως 9/05/2018). 

 Στο δεύτερο µέρος της πιλοτικής έρευνας, ζητήσαµε από τους εκπαιδευτικούς 
να ετοιµάσουν ένα µάθηµα της επιλογής τους για να το διδάξουν σε συνδυασµό µε 
σωµατικά κρουστά στο σχολείο τους. Έτσι πραγµατοποιήσαµε επισκέψεις σε σχολεία 
όπου εργάζονταν οι συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί και, αφού πήραµε σχετική άδεια, 
τους βοηθήσαµε στη διδασκαλία του µαθήµατος που είχαν ετοιµάσει. Τέλος 
καταγράψαµε τη γνώµη τους για το αν και σε ποιο βαθµό τους φάνηκε χρήσιµη η 
εµπλοκή των σωµατικών κρουστών στο µάθηµα που επέλεξαν να διδάξουν και γενικά 
στην παιδαγωγική διαδικασία. 
 Επιθυµoύµε να τονίσουµε σε αυτό το σηµείο ότι οι εκπαιδευτικοί που 
εξοικειώθηκαν µε τα σωµατικά κρουστά, και έµαθαν να τα χρησιµοποιούν δε έγιναν 
αυτοµάτως και µουσικοί. Είναι διαφορετικός ο ρόλος του δασκάλου σε ένα σχολείο σε 
σχέση µε αυτόν που έχει ο µουσικός. Οι εκπαιδευτικοί µαθαίνουν να χρησιµοποιούν 
µια µέθοδο διδασκαλίας του µαθήµατός τους την οποία οι µουσικοί την εφαρµόζουν 
αρκετά συχνά. Μέσα από τη µέθοδο των σωµατικών κρουστών οι εκπαιδευτικοί 
µπορούν να διδάξουν στους µαθητές τους γλώσσα, µαθηµατικά, κοινωνική και πολιτική 
αγωγή, και αγγλικά, ενώ οι µουσικοί µέσω των σωµατικών κρουστών -που για αυτούς 
είναι βιωµατική µάθηση- διδάσκουν στους µαθητές τους µουσική. 

Εφαρµογή του προγράµµατος  
Στο σεµινάριο συµµετείχαν έξι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του Νοµού 
Κέρκυρας µε µέσο όρο ηλικίας 35,5 ετών και µέσο όρο χρόνων προϋπηρεσίας στον 
δηµόσιο τοµέα 9,5 έτη. Ενδεικτικά οι σπουδές των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης ήταν στο Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, 
Πάτρας, Κρήτης, ή στο Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ. 
 Όλοι οι συµµετέχοντες έδειξαν γνήσιο ενδιαφέρον για το σεµινάριο και αυτό 
διαπιστώνεται από τα λεγόµενά τους. Μερικοί από τους λόγους που επέλεξαν να 
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παρακολουθήσουν το σεµινάριο και να συνδράµουν στην έρευνα ήταν όπως ανέφερε 
η Ε.: «Επειδή κάνω αγγλικά και έχω και τα πολύ µικρά παιδιά, εντάξει δε µπορείς να 
τους µαθαίνεις “This is a cat” και να κάθονται». Επίσης, ο Δ. µοιράστηκε µαζί µας τα 
εξής: «Έχω φέτος την πρώτη τάξη για πρώτη φορά οπότε νοµίζω ότι ειδικά σε µικρά 
παιδιά θα έχει πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό το πράγµα να το εντάξω». Όµοια και ο Α. 
είπε: «Ασχολούµαι γενικά µε τη µουσική, είµαι και εκπαιδευτικός και επειδή θέλω να 
το περάσω και αυτό στα παιδιά, ό,τι µάθουµε εδώ πέρα να το χρησιµοποιήσω και στα 
µαθήµατα». 
 Τέλος, από τους έξι εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης οι πέντε είχαν 
ασχοληθεί µε τη µουσική καθώς ο Α. παίζει ακορντεόν, η Δ. ασχολήθηκε κάποια 
χρόνια µε το βιολί και τη θεωρία της µουσικής, η Ι. διδάχτηκε µερικά χρόνια πιάνο 
και ο Δ. είχε παρακολουθήσει µαθήµατα πιάνου, θεωρητικά της µουσικής και τα 
τελευταία χρόνια µαθαίνει βιολοντσέλο.  
 Για τη διευκόλυνση των συµµετεχόντων και την καλύτερη εξοικείωσή τους µε 
τα σωµατικά κρουστά, κάθε εβδοµάδα στέλναµε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
οπτικοακουστικό υλικό προς µελέτη. Τα βίντεο που στάλθηκαν περιείχαν συνθέσεις 
σωµατικών κρουστών, σωµατικά κρουστά σε συνδυασµό µε το τραγούδι, σωµατικά 
κρουστά σε συνδυασµό µε το χορό και σωµατικά κρουστά σε συνδυασµό µε το θέατρο.  

Εφαρµογές στα σχολεία 
Στο Δηµοτικό Σχολείο Γ. διδάξαµε σωµατικά κρουστά στο µάθηµα των µαθηµατικών 
στην Α´ τάξη Δηµοτικού και στο µάθηµα των Αγγλικών στην ΣΤ´ τάξη Δηµοτικού 
Σχολείου. Στα µαθηµατικά το θέµα του µαθήµατος ήταν ο χρόνος. Ο δάσκαλος δίδαξε 
τη θεωρία του βιβλίου στην οποία οι µαθητές έπρεπε να καταλάβουν τη σειρά από τις 
µέρες της εβδοµάδας, από τους µήνες και τις εποχές. Με αφορµή τις εποχές, τα παιδιά 
άκουσαν αποσπάσµατα από τις τέσσερις εποχές του Βιβάλντι. Έπειτα, σηκώθηκαν και 
χωρίστηκαν σε τέσσερις οµάδες, όπου κάθε οµάδα ήταν µία εποχή. Ενώ άκουγαν οι 
µαθητές τις εποχές, η οµάδα που άκουγε την εποχή την οποία αντιπροσώπευε έπαιζε 
και κινήσεις σωµατικών κρουστών. Στην πορεία, δίχως να ακούγεται η µουσική έπαιζαν 
τις κινήσεις που έµαθαν µε τη σειρά. Την πρώτη φορά ξεκίνησε να παίζει η οµάδα του 
Φθινοπώρου και τελείωσε η οµάδα του Καλοκαιριού. Την δεύτερη φορά ξεκίνησε η 
οµάδα της Άνοιξης και τελείωσε η οµάδα του Χειµώνα και την τρίτη φορά ξεκίνησε η 
οµάδα του Χειµώνα και τελείωσε η οµάδα του Φθινοπώρου. Με αυτόν τον τρόπο 
θέλαµε να κατανοήσουν τα παιδιά ότι δεν υπάρχει αρχή και τέλος στις εποχές αλλά µια 
σειρά που συνεχώς η µία εποχή διαδέχεται την άλλη.  
 Στο ίδιο σχολείο στην ΣΤ´ τάξη διδάξαµε αγγλικά σε συνδυασµό µε σωµατικά 
κρουστά. Ο στόχος του µαθήµατος ήταν να αποµνηµονεύσουν τα παιδιά την περίληψη 
του βιβλίου «Oliver Twist» που χρησιµοποιήσαµε στο µάθηµα µε τη βοήθεια των 
σωµατικών κρουστών. Μέσα από αυτό έγινε και η εισαγωγή κάποιου καινούργιου 
λεξιλογίου. Επίσης, δουλέψαµε πολύ πάνω στην προφορά των λέξεων. Αφού τα παιδιά 
µαζί µε τη δασκάλα διάβασαν το κείµενο, χωρίστηκαν σε δύο οµάδες, η µία οµάδα 
έκανε ρυθµική αφήγηση ενώ η άλλη έπαιζε ένα µοτίβο σωµατικών κρουστών. Στην 
πορεία οι ρόλοι αντιστράφηκαν και η οµάδα που έκανε ρυθµική αφήγηση έπαιξε 
σωµατικά κρουστά ενώ η οµάδα που έπαιζε σωµατικά κρουστά έκανε ρυθµική 
αφήγηση, ώστε να εξοικειωθούν και µε τους δύο τύπους εκφοράς λόγου.  
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 Σε άλλο σχολείο, στο Δηµοτικό Σχολείο Κ. διδάξαµε γλώσσα στην ΣΤ´ τάξη 
σε συνδυασµό µε σωµατικά κρουστά. Η δασκάλα δίδαξε στο µάθηµα την ενότητα 
κινηµατογράφος-θέατρο στην οποία πρωταγωνιστικό ρόλο είχε ο Τσάρλι Τσάπλιν. 
Αφού τα παιδιά διάβασαν και επεξεργάστηκαν το κείµενο «Γράµµα στον Τσάρλι 
Τσάπλιν», ανέφεραν λέξεις που σχετίζονταν µε το Σαρλό και τις σηµειώναµε στον 
πίνακα. Με βάση τις λέξεις που σηµειώθηκαν στον πίνακα δηµιουργήθηκε ένα 
ποίηµα το οποίο εµπλουτίσαµε µε ρυθµό και συνοδεία σωµατικών κρουστών.  
 Τελευταίο σχολείο που πραγµατοποιήθηκε µάθηµα µε σωµατικά κρουστά 
είναι το Δηµοτικό Σχολείο Μ. σε αυτό διδάξαµε Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή στην 
ΣΤ´ τάξη. Το θέµα του µαθήµατος ήταν: «Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του 
πολίτη» και «Το Ελληνικό Σύνταγµα». Σε προηγούµενο µάθηµα είχαν αναφερθεί οι 
νόµοι του Συντάγµατος, οι σχετικοί µε το πολίτευµα και τα δικαιώµατα των πολιτών. 
Σε αυτό το µάθηµα γράφηκαν στον πίνακα όσα είχαν αναφερθεί στο προηγούµενο 
µάθηµα και µε βάση αυτών δηµιουργήθηκε ένα κείµενο σε στίχους το οποίο ντύθηκε 
µελωδικά και ρυθµικά, ώστε τα παιδιά να το αποδώσουν τραγουδιστά ταυτόχρονα µε 
τα σωµατικά κρουστά. 
 Πέρα από τις διδασκαλίες, ο Δ. δηµιούργησε µια δραστηριότητα µε σωµατικά 
κρουστά που στόχο είχε να µάθουν οι µαθητές του στο µάθηµα της γλώσσας να 
κλίνουν τις προσωπικές αντωνυµίες. Στη δραστηριότητα αυτή, οι µαθητές έλεγαν 
«εγώ, εσύ, αυτός» και παράλληλα µε το ένα χέρι έδειχναν στο «εγώ» τον εαυτό τους, 
στο «εσύ» τον απέναντί τους, στο «αυτός» δεξιά τους και χτυπούσαν δυο φορές το 
χέρι στο στήθος, ενώ στον πληθυντικό αριθµό (εµείς - εσείς - αυτοί) έδειχναν και µε 
τα δύο χέρια τον εαυτό τους στο «εµείς», µε τα δύο χέρια τον απέναντί τους στο 
«εσείς», µε τα δύο χέρι δεξιά τους στο «αυτοί» και τέλος χτυπούσαν το στήθος και µε 
τα δύο χέρια δύο φορές.  
 Αντίθετα, η Ε. δηµιούργησε µαζί µε τους µαθητές της µια άλλη 
δραστηριότητα. Αποφάσισαν όλοι µαζί πέντε κινήσεις σωµατικών κρουστών τις 
οποίες θα παίζουν κάθε φορά που αρχίζει το µάθηµα. Σκοπός ήταν να δούµε κατά 
πόσο αυτή η διαδικασία θα βοηθήσει τα παιδιά να συγκεντρώνονται στο µάθηµα. 
Αφού εφαρµόστηκε δυο - τρεις φορές, ένας µαθητής πρότεινε τις ίδιες κινήσεις να τις 
παίζουν ανάποδα στη λήξη του µαθήµατος.  

Παρατηρήσεις σχετικά µε τη διδασκαλία στα σχολεία 

Για τις παρατηρήσεις σχετικά µε τη διδασκαλία, εκτός από τα ηµερολόγια και την 
αξιολόγηση των συναντήσεων, έγραψαν και οι εκπαιδευτικοί µε τους οποίους 
συνεργαστήκαµε µία αξιολόγηση για το µάθηµα που διδάξαµε. Πέρα από αυτό, στην 
τελευταία συνάντηση του σεµιναρίου πραγµατοποιήσαµε µια συνέντευξη υπό την µορφή 
οµάδας εστίασης κατά την οποία καταγράφηκαν οι απόψεις τους για τη χρήση των 
σωµατικών κρουστών στη διδασκαλία µαθηµάτων γενικής παιδείας, όπως την 
εφάρµοσαν. Οι οµάδες εστίασης είναι µια ερευνητική µέθοδος που προσφέρει πλούσια 
ποιοτικά δεδοµένα, µέσα από µια διαδικασία διάδρασης των συµµετεχόντων στην οµάδα 
πάνω σε µία καθορισµένη περιοχή ερευνητικού ενδιαφέροντος (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). 
 Αρχικά, στο µάθηµα των µαθηµατικών στην Α´ τάξη διαπιστώθηκε ότι οι 
µαθητές από τη στιγµή που σηκώθηκαν όρθιοι ήταν δύσκολο να καθίσουν πάλι στις 
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θέσεις τους για να συνεχιστεί το µάθηµα µετά τη δραστηριότητα σωµατικών 
κρουστών. Ο δάσκαλος πρότεινε να χρησιµοποιηθούν τα σωµατικά κρουστά ως 
δραστηριότητα στο µάθηµα της Ευέλικτης Ζώνης. 
 Στην ΣΤ´ τάξη που διδάξαµε αγγλικά και στόχο είχαµε να γίνει περίληψη του 
βιβλίου «Oliver Twist», να µάθουν οι µαθητές καινούργιο λεξιλόγιο και να βελτιώσουν 
την προφορά, οι στόχοι επιτεύχθηκαν καθώς ήταν πιο εύκολο για τα παιδιά να 
θυµούνται λέξεις και στίχους όταν ενσωµατώθηκαν σε ένα µοτίβο, αλλά αυτό που µας 
τράβηξε περισσότερο το ενδιαφέρον ήταν ότι χωρίς να το καταλάβουν έκαναν πολλές 
φορές επανάληψη όσα τους διδάσκαµε, οπότε τα έµαθαν πολύ πιο εύκολα.	  
 Στην ΣΤ´ τάξη του Δηµοτικού Σχολείου Κ. στο µάθηµα της γλώσσας 
παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά ήταν πολύ συνεργάσιµα κι έδειξαν µεγάλο ενδιαφέρον 
γιʼ αυτή τη νέα προσέγγιση. Όσα παιδιά δυσκολεύτηκαν στην αντίληψη του µοτίβου 
και της εκτέλεσης δε δίστασαν να ζητήσουν βοήθεια. Μόνο µία µαθήτρια µε έλλειψη 
καλού κινητικού συντονισµού δεν κατάφερε να ολοκληρώσει χωρίς κανένα λάθος τη 
δραστηριότητα. Αξιοσηµείωτη παρατήρηση είναι το γεγονός ότι ο ενθουσιασµός των 
παιδιών για τα σωµατικά κρουστά εκδηλώθηκε και στην επόµενη διδακτική ώρα που 
παρουσίασαν στον δάσκαλο µουσικής αυτά που έµαθαν στο µάθηµα της γλώσσας. 
 Ακόµη, στο Δηµοτικό Σχολείο Μ. στο µάθηµα της Κοινωνικής και Πολιτικής 
Αγωγής, δοκιµάσαµε στα παιδιά να αποδώσουν τραγουδιστά τα βασικά σηµεία του 
µαθήµατος µαζί µε σωµατικά κρουστά. Αντιλήφθηκαν γρήγορα την όλη διαδικασία 
και όταν ξαναέγινε στο επόµενο µάθηµα αναφορά στα παραπάνω, έδειξαν ότι 
θυµούνται και γνωρίζουν πολύ καλά τα στοιχεία που εµπεριέχονταν στο τραγούδι. Σε 
αυτό βοήθησε η διδασκαλία από τον δάσκαλο αλλά και η ρυθµική και µελωδική 
απόδοση των βασικών σηµείων του µαθήµατος µαζί µε τα σωµατικά κρουστά. 
 Όσον αφορά τη δραστηριότητα του Δ. για το µάθηµα της γλώσσα, τα παιδιά 
βοηθήθηκαν αρκετά διότι ήταν πιο εύκολο να µάθουν τα παιδιά κάτι ρυθµικά παρά 
χωρίς ρυθµό, όπως σε πεζό κείµενο. Τέλος, θετικά αποτελέσµατα παρατηρήθηκαν και 
στη δραστηριότητα της Ε. καθώς τα παιδιά αντιλήφθηκαν την έναρξη και λήξη του 
µαθήµατος εκτός από ελάχιστες φορές που ίσως εξαιτίας της κούρασης η 
δραστηριότητα δεν λειτούργησε.  

Συµπεράσµατα 

Η πιλοτική εφαρµογή της έρευνας για την εφαρµογή σωµατικών κρουστών στα 
µαθήµατα γενικής παιδείας έδειξε ότι τα παιδιά ενθουσιάστηκαν µε το εγχείρηµα. 
Τους έδωσε ενέργεια και ευχάριστη διάθεση.  
 Στην Α´ τάξη τα σωµατικά κρουστά δεν λειτούργησαν ως δραστηριότητα του 
µαθήµατος της γλώσσας ή των µαθηµατικών σε σχέση µε την ύλη τη ηµέρας, διότι 
µόλις τα παιδιά σηκώνονταν από τα θρανία τους υπήρχε µεγάλη δυσκολία να 
επανέλθουν στη συνέχεια πάλι σε αυτά. Εποµένως, σε µικρά παιδιά φαίνεται 
προτιµώτερο να εφαρµόζεται µία δραστηριότητα σωµατικών κρουστών σε σχέση µε 
τα µαθηµατικά ή τη γλώσσα όχι την ώρα του συγκεκριµένου µαθήµατος, αλλά σε 
άλλη στιγµή της ηµέρας, όπως στην ώρα της Ευέλικτης Ζώνης. Επίσης, καλό είναι οι 
δραστηριότητες σωµατικών κρουστών σε µικρές τάξεις µαθητών να µη διαρκούν 
πάνω από είκοσι λεπτά διότι οι µαθητές κουράζονται εύκολα.  
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 Στα υπόλοιπα µαθήµατα και τάξεις, τα σωµατικά κρουστά µπορούν εύκολα να 
ενσωµατωθούν στη διδασκαλία µαθηµάτων γενικής παιδείας και να µετατραπεί το 
µάθηµα λίγο πιο κινητικό. Βέβαια, αυτό επαφίεται στην επιλογή του εκπαιδευτικού. 
Αν ο εκπαιδευτικός θέλει να χρησιµοποιήσει σωµατικά κρουστά για την ενδυνάµωση 
της οµάδας τότε καλό είναι να µην τα εντάξει στα µαθήµατα γενικής παιδείας, αλλά 
να τα εφαρµόζει σε άλλες ώρες της ηµέρας ή ενδιάµεσα στο ωρολόγιο πρόγραµµα 
των µαθηµάτων. Αν όµως θέλει να διδάξει Ιστορία µέσω σωµατικών κρουστών σε 
συνδυασµό µε τραγούδι, τότε είναι προτιµώτερο να τα ενσωµατώσει στη 
συγκεκριµένη διδακτική ώρα. Σε κάθε περίπτωση, ανάλογα µε τον στόχο που θέτει ο 
εκπαιδευτικός, τα σωµατικά κρουστά µπορούν να ενσωµατωθούν στα µαθήµατα 
γενικής παιδείας κατά περίπτωση και µόνο όταν ο εκπαιδευτικός αισθάνεται ο ίδιος 
εξοικειωµένος µε την εφαρµογή τους.  
 Ένα ακόµα αποτέλεσµα της µελέτης είναι ότι πολλοί εκπαιδευτικοί 
αναγνωρίζουν και εκφράζουν την ανάγκη τους να χρησιµοποιήσουν περισσότερο τη 
µουσική και τις τέχνες στη διδασκαλία των µαθηµάτων γενικής παιδείας, αλλά 
αισθάνονται ότι δεν µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις όποιες γνώσεις και δεξιότητές 
τους µε δηµιουργικό και βιωµατικό τρόπο. 

Η εκτέλεση σωµατικών κρουστών είναι µια ευχάριστη διαδικασία ανεξάρτητα από το 
σκοπό που θέτει ο διδάσκων. Αξίζει πολλές φορές να δώσουµε βάση στη στιγµή της 
εκτέλεσης και στο κατά πόσο ευχαριστιέται ο εκτελεστής και όχι µόνο στο 
αποτέλεσµα µετά από αυτό. (Αναγνωστόπουλος, 2018, σελ. 9) 

Επίλογος 

Η παραπάνω πιλοτική έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε πολύ σύντοµο χρονικό 
διάστηµα, δύο µηνών. Αυτό ενδεχοµένως να έχει επηρεάσει τα αποτελέσµατα της 
έρευνας καθώς έγιναν µόνο επτά διδασκαλίες στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. 
Επίσης, οι επτά διδασκαλίες έγιναν σε τρία διαφορετικά σχολεία αλλά σε πέντε 
διαφορετικές τάξεις. Αν το δείγµα από τα σχολεία και τις τάξεις ήταν µεγαλύτερο, θα 
µπορούσαµε να καταλήξουµε σε πιο έγκυρα αποτελέσµατα.  
 Γενικά η χρήση σωµατικών κρουστών στο πλαίσιο µη µουσικών µαθηµάτων 
του δηµοτικού σχολείου είχε θετικά αποτελέσµατα σε όλες τις τάξεις όπου 
εφαρµόστηκε. Όλοι οι εκπαιδευτικοί µε τους οποίους συνεργαστήκαµε επιβεβαίωσαν 
τη θετική εµπειρία που αποκόµισαν από τη συµµετοχή τους στην πιλοτική αυτή 
έρευνα. Φαίνεται ότι τα σωµατικά κρουστά µπορούν να ανοίξουν για τους µαθητές 
νέους δρόµους κατανόησης, να ενεργοποιήσουν την προσοχή τους και την ικανότητα 
µάθησης σε µη µουσικά µαθήµατα, και να βιώσουν ένα κλίµα χαράς, 
ενεργητικότητας και θετικής διάθεσης, που αξίζει να µελετηθεί περαιτέρω.  

Ευχαριστίες 
Για την καλύτερη απόδοση του όρου συµβουλευτήκαµε και την κα. Δήµητρα Τρυπάνη, 
Επίκουρη καθηγήτρια σύνθεσης του Ιονίου Πανεπιστηµίου, Τµήµατος Μουσικών Σπουδών, την 
οποία ευχαριστούµε για τη συµβολή της. 
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