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Εµψυχώνω σηµαίνει δίνω ψυχή, ενισχύω το ψυχικό σθένος κάποιου, εµπνέω σε κάποιον 
θάρρος, αυτοπεποίθηση. Ο εµψυχωτής είναι αυτός που εµψυχώνει, ενθαρρύνει, εµπνέει, δίνει 
δύναµη, κίνηση και ροή, ενεργοποιεί. Η Εµψύχωση ως εκπαιδευτική µέθοδος ή τεχνική, 
συµπληρώνει τις υπάρχουσες παιδαγωγικές µεθόδους και αρχές. Ειδικότερα, η εµψύχωση µέσω 
της µουσικής και των τεχνών γενικότερα, έχει τη δύναµη να ανοίξει δρόµους προς την 
επικοινωνία, την αλληλεπίδραση και την αυτοκατευθυνόµενη µάθηση (Κοκκίδου, 2014).  

Στην παρούσα στρογγυλή τράπεζα, η Καλλιτεχνική-Παιδαγωγική Οµάδα «Ελάτε να 
παίξουµε», ως διοργανώτρια καθώς και οι συµµετέχοντες εισηγητές που εκφράζουν παρόµοιες 
ή διαφορετικές αποχρώσεις της Εµψύχωσης, συζητούν γύρω από κεντρικά ερωτήµατα, όπως:  
α) τι σηµαίνει Εµψύχωση, ποιες είναι οι παρατηρούµενες τάσεις και ποια η θέσης της στην 
εκπαίδευση (οµάδα-τάξη, κλίµα-περιβάλλον µάθησης) 

β) τι προσφέρουν οι τέχνες και το παιχνίδι στην εµψυχωτική διαδικασία  
γ) ποιο είναι το προφίλ του εκπαιδευτικού εµψυχωτή και 
δ) ποια η θέση της εµψύχωσης στη βιβλιογραφία και στην πράξη του σήµερα 

Η τριαντάχρονη και πλέον πολύµορφη ενασχόληση της οµάδας Ελάτε να Παίξουµε, όπως και 
των µελών της ως άτοµα και, κυρίως, η ανάγκη συνέχισης των «Συναντήσεων» επικοινωνίας 
και ανταλλαγής, θεσµός τον οποίο υπηρέτησε επί σειρά ετών, αποτέλεσε το κύριο κίνητρο για 
την οργάνωση αυτής στης στρογγυλής τράπεζας στο πλαίσιο του 8ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Ε. 
Ευχαριστούµε όσες και όσους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα για το πάνελ αλλά και για µια 
γόνιµη συζήτηση.  
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προσανατολισµοί. Πρακτικά 8ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Ε. Θεσσαλονίκη: Ε.Ε.Μ.Ε.
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Round Table II: 

Animation needs Arts: views on animation through the arts 

Organizers 
Georgia Gkana, Eleni Zisopoulou, Nikos Theodoridis (coordinator),  

Panagiota Sianou-Hatzikamari 
members of the Artistic and Educational Group «Elate na Paixoume - Lets play»  

Animating means giving soul, “anima”, “psyche”, boosting someone’s mental strength, 
inspiring courage and confidence. The animator animates, encourages, inspires, strengthens, 
motivates and activates. Animation as an educational method or technique completes the 
already existing educational methods and values. Animation with the help of music and the 
arts can clean the path to communication, interaction and self-directed learning (Kokkidou, 
2014). 

The present round table focus on the following questions: 
• What is Animation and what is animation’s place in education (group-classroom, 

learning environment)? 
• What do arts and play offer Animation as an educational process? 
• What are the characteristics of a teacher-animator? 
• What is the place of Animation in the current research and practices? 

Kokkidou, Μ. (2014). Animation in teaching - learning. The school of joy and heart [in 
Greek]. Athens: Fagotto. 

Keywords: animation, arts, music, education, classroom-team, teacher-animator 

Oral presentations 

Eleni Zisopoulou, Panagiota Sianou Chatzikamari & Nikos Theodoridis: Animation 
through the perspective and work of the artistic pedagogical group “Elate na 
Paiksoume” (Lets play) 

Nikos Theodoridis: The contribution of musical animation/facilitating activities to 
music learning 

Maria Thoidou: Animating Animators: the animational - educational dimension of 
voluntary participation in cultural events. The case of a music festival 

May Kokkidou: Facilitation in group musical activities: the social meaning of music 
Kostas Bakirtzis & Giorgos Slafkidis: Group animation and its implementation 
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Η Καλλιτεχνική-Παιδαγωγική Οµάδα «Ελάτε να Παίξουµε», καταθέτει τη δική της άποψη 
σχετικά µε την Εµψύχωση, όπως διαµορφώθηκε από την ίδρυσή της στη Σχολή Νηπιαγωγών το 
1986 έως σήµερα, µέσα από εµπειρίες και σχετική µελέτη γύρω από το ζήτηµα της Εµψύχωσης 
µέσω των τεχνών, αναφέρεται σε µια διαδροµή τριβής µε τα παραπάνω θέµατα και αναζητά µια 
γόνιµη ανταλλαγή. Επίσης τοποθετείται ως προς τη θέσης της στην εκπαίδευση (οµάδα-τάξη, 
κλίµα-περιβάλλον µάθησης), τι προσφέρουν οι τέχνες και το παιχνίδι στην εµψυχωτική 
διαδικασία, ποιο είναι το προφίλ του εκπαιδευτικού εµψυχωτή και ποια η θέση της εµψύχωσης 
στη βιβλιογραφία και στην πράξη του σήµερα.  

Λέξεις κλειδιά: εµψύχωση, τέχνες, µουσική, εκπαίδευση, τάξη-οµάδα, εκπαιδευτικός-
εµψυχωτής 

Animation through the perspective and work  
of the artistic pedagogical group “Elate na Paiksoume” (Lets play) 

Eleni Zisopoulou 
Preschool educator, PhD AUTH, animator of theatrical play 

elzisop@yahoo.gr 

Panagiota Sianou Chatzikamari  
Εducator, school counselor, animator 

hatzikamari@gmail.com 

Nikos Theodoridis 
Music Education Specialist/Researcher 

Special Teaching Fellow, School of Early Childhood Education, Aristotle University of Thessaloniki 
ntheodoridis@nured.auth.gr 

The artistic pedagogical group “Elate na paixoume” (Lets play) was established in 1986 in 
the School of Early Childhood Education and have been proposing and discussing their own 
ideas views and experiences on Animation through art till today. Since the creation (start) of 
our group, we tried to establish and put into use the values and principles of Αnimation by 
experience and practice. We first exercised Animation in workshops and children creative 
work environments, and eventually brought it in the classroom environment. In the school 
classroom students act and interact, cooperate and depend on each other and they seek 
common interest and goals, in other words, they are a team (Matsagouras, 2006). We 
immediately started looking for the means and tools that would facilitate communication, 
physical, mental and psychological awakening and expression through play and arts. 

Ζησοπούλου, Ε., Σιάνου-Χατζηκαµάρη, Π., & Θεοδωρίδης, Ν. (2019). Η εµψύχωση σύµφωνα µε 
την οπτική και τη διαδροµή της Καλλιτεχνικής Παιδαγωγικής Οµάδας «Ελάτε να Παίξουµε». Στο Θ. 

Ράπτης & Δ. Κόνιαρη (Επιµ.), Μουσική Εκπαίδευση και Κοινωνία: νέες προκλήσεις, νέοι 
προσανατολισµοί. Πρακτικά 8ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Ε. (σσ. 499–507) Θεσσαλονίκη: Ε.Ε.Μ.Ε.
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Our main goal and means was art. The teaching of and through arts leads to personal 
expression and growth, cultivation of creativity and imagination, development of various 
skills (Kokkos, 2011) and feelings of contentment and satisfaction. The second pillar of action 
was play, which according to Huizinga (1983) is a necessary process for a functional society 
because culture is imperfect without play. Children learn to act on experience, take initiatives 
and make decisions (Avgitidou, 2001), which makes play a learning tool, a “natural means of 
education”.  

Counting on our knowledge and experience on Animation “Elate na paixoume” have 
written and published two books proposing art curriculums that involve Animation practices, 
in 1994 and 1999. At the same time, the need for communication and interaction with other 
teachers, artists and animators, in order to include animation in the teaching process, has 
resulted in many workshops and seminars through the years. Our experience as well as our 
passion to continue these enlightening meetings was the motivation for this year’s round table 
for GSME 8th Conference. 

Keywords: animation, art, music, education, group, educator, facilitator, animator 

Εισαγωγή 

Εµψυχώνω σηµαίνει δίνω ψυχή, ενισχύω το ψυχικό σθένος κάποιου. Σηµαίνει 
εµπνέω σε κάποιον θάρρος, αυτοπεποίθηση, ενθαρρύνω. Ο εµψυχωτής είναι αυτός 
που εµψυχώνει, ενθαρρύνει, εµπνέει, δίνει δύναµη, κίνηση και ροή, ενεργοποιεί. Η 
Εµψύχωση (Animation), ως εκπαιδευτική µέθοδος ή τεχνική, θεωρείται µια σκόπιµη 
βιωµατική διαδικασία προσανατολισµένη στις ανάγκες των ατόµων, που ενισχύει την 
επικοινωνία, την έκφραση συναισθηµάτων, την εµπιστοσύνη, την εµπειρία, την 
πρωτοβουλία, την έµπνευση, τη δηµιουργικότητα και την επιθυµία για ενεργό 
συµµετοχή και δράση. Συντελεί στην πρόκληση και προαγωγή εσωτερικών κινήτρων, 
στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας, της λήψης αποφάσεων, της υπευθυνότητας, 
της αυτογνωσίας, του αλληλοσεβασµού και δίνει ευκαιρίες για την προσωπική ή 
οµαδική ανακάλυψη δυνατοτήτων (Θεοδωρίδης, 2008· Θωίδης, 2000· Opaschowski, 
1981). Ως διδακτική µέθοδος στο σχολείο δεν αποτελεί µια καινοτοµία, αλλά 
συµπληρώνει τις υπάρχουσες παιδαγωγικές µεθόδους και αρχές. Ειδικότερα η 
εµψύχωση µέσω της µουσικής, του θεάτρου και των τεχνών γενικότερα, αν 
χρησιµοποιηθεί σωστά από τον εκπαιδευτικό-εµψυχωτή, έχει τη δύναµη να ανοίξει 
δρόµους προς την επικοινωνία, την αλληλεπίδραση και την αυτοκατευθυνόµενη 
µάθηση (Θεοδωρίδης, 2019· Κοκκίδου, 2014· Μπακιρτζής, 2003, 2004· Rogers, 
1961/2012· Lobrot, 1993).  

Όταν το 1986 ως φοιτητές/τριες της σχολής Νηπιαγωγών Θεσσαλονίκης 
(Περαία) δηµιουργήσαµε την Καλλιτεχνική Παιδαγωγική Οµάδα «Ελάτε να 
Παίξουµε» προτείναµε την εφαρµογή βιωµατικών, εµψυχωτικών και συµµετοχικών 
πρακτικών σε δράσεις µε παιδιά και για παιδιά. Αυτή υπήρξε η αρχή αλλά και κύριος 
στόχος και η συµβολή µας στη αναβάθµιση της Αισθητικής Αγωγής στα σχολεία 
παράλληλα µε την ανάδειξη του παιχνιδιού ως βασικής µεθόδου προσέγγισης των 
τεχνών. 

Αρχικά εφαρµόσαµε βιωµατικά, αρχές της εµψύχωσης σε εκδηλώσεις 
δηµιουργικής απασχόλησης µε παιδιά και στη συνέχεια σε όλες τις δράσεις της 
οµάδας, όπως εργαστήρια µε παιδιά, σεµινάρια ενηλίκων, ηµερίδες τα οποία 
υλοποιούνταν σε εξωτερικούς χώρους, σχολεία, εργαστήρια µε παιδιά, σεµινάρια µε 
ενηλίκους, ηµερίδες.  
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Αργότερα, ως εκπαιδευτικοί, µέσα στο περιβάλλον του σχολείου, διαπιστώσαµε 
ότι η σχολική τάξη είναι ένας δυναµικός χώρος όπου εκτυλίσσονται και 
αναπτύσσονται παράλληλα µε τις δράσεις, οι σχέσεις µεταξύ µαθητών και µεταξύ 
εκπαιδευτικών και µαθητών που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και συνεργάζονται 
µεταξύ τους, αλληλοεξαρτώνται, έχουν κοινά ενδιαφέροντα, αλληλεπιδρούν θετικά 
και επιδιώκουν κοινούς σκοπούς, µε άλλα λόγια αποτελούν οµάδα (Ματσαγγούρας, 
2006). Αναζητήσαµε τότε τα εργαλεία που διευκολύνουν την άµεση επικοινωνία, τη 
γνήσια επαφή και το βίωµα - όπως η έκφραση µέσω του παιχνιδιού και των τεχνών, η 
αφύπνιση της σωµατικής, νοητικής και ψυχικής ενέργειας των παιδιών, η 
απελευθέρωση του συναισθηµατικού τους κόσµου- και οδηγηθήκαµε εµπειρικά στην 
ουσία της εµψύχωσης. Επιβεβαιώσαµε επίσης ότι η µάθηση προάγεται µέσα σε ένα 
περιβάλλον δηµιουργικότητας µέσω της ενθάρρυνσης, της εµπιστοσύνης, της 
δηµιουργίας θετικού κλίµατος στην τάξη, στοιχεία που δηµιουργούν τις συνθήκες 
κινητοποίησης και ενεργοποίησης όλων των παιδιών.  

Στις δράσεις που ανέπτυξε η οµάδα ξεχωρίζουν: η οργάνωση ανοιχτών γιορτών 
εµψύχωσης για παιδιά και µε παιδιά, η δηµιουργία εργαστηρίων τέχνης, η οργάνωση 
συναντήσεων (ηµερίδων) παιδαγωγών, καλλιτεχνών, εµψυχωτών µε στόχο την 
ενηµέρωση και την προώθηση διεπιστηµονικού διαλόγου σε θέµατα Αισθητικής 
Παιδείας, η ενηµέρωση εκπαιδευτικών και κάθε άλλου ενδιαφερόµενου µε σεµινάρια 
και διαλέξεις, η εκπόνηση προγραµµάτων Αισθητικής Αγωγής και η παραγωγή, 
συγκέντρωση και αξιοποίηση ερευνητικού υλικού. 

Το παιχνίδι, οι τέχνες, η οµάδα 

Από το πρώτο κείµενο που συντάξαµε ως οµάδα µέχρι και σήµερα οι λέξεις τέχνη και 
παιχνίδι συνυφαίνονται µε τις λέξεις εµψύχωση, εκπαίδευση, οµάδα, τάξη, σχολείο 
και οριοθετούν τις δράσεις µας. Είναι οι λέξεις µε τις οποίες επιλέξαµε να 
κινητοποιηθούµε στους διάφορους χώρους και να προβάλλουµε ως ένα διαδραστικό 
τρόπο προσέγγισης των παιδιών µε ποικίλα ερεθίσµατα.  

Το παιχνίδι, µας λέει ο Huizinga από το 1938, είναι µια απαραίτητη συνιστώσα 
στη λειτουργία µιας κοινωνίας. Πολιτισµός χωρίς το πνεύµα του παιχνιδιού είναι 
αδύνατος. Με το παιχνίδι τα παιδιά µαθαίνουν βιωµατικά, αναλαµβάνουν 
πρωτοβουλίες, επεξεργάζονται πληροφορίες, παίρνουν αποφάσεις, δίνουν λύσεις σε 
προβλήµατα, δοκιµάζουν και αποκτούν εµπειρίες. O Huizinga (1989) θεωρεί το 
παιχνίδι µια λειτουργία παράλληλη και εξ ίσου σπουδαία µε αυτήν του λογίζεσθαι και 
του κατασκευάζειν, προειδοποιώντας µας όµως ότι είναι λάθος να θεωρεί κανείς την 
ανθρώπινη δραστηριότητα στο σύνολό της παιχνίδι . Έτσι δίπλα στους 
χαρακτηρισµούς του homo sapiens και του homo faber έχει µια θέση και ο 
χαρακτηρισµός homo Ludens (homo Ludens, ο παίζων άνθρωπος, από το λατινικό 
ludi, παιχνίδια). Το παιχνίδι, µας λέει, είναι ένα πέρασµα από την πραγµατική ζωή σε 
µια προσωρινή σφαίρα δραστηριότητας, µε εντελώς δική της διάταξη, έξω από τη 
σφαίρα του καλού και του κακού, µε απόλυτη επίγνωση ότι αυτό γίνεται «στα 
ψέµατα» ή «στ' αστεία». Αυτό δεν το εµποδίζει να εξελίσσεται µε πλήρη σοβαρότητα. 
Το παιχνίδι δηµιουργεί τάξη, αποτελεί τάξη. Κοµίζει σε έναν ατελή κόσµο µια 
προσωρινή, περιορισµένη τελειότητα. Το παιχνίδι επιτάσσει απόλυτη και υπέρτατη 
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τάξη. Η ελάχιστη απόκλιση από αυτήν «χαλάει το παιχνίδι». Γι αυτό µοιάζει να 
ανήκει στο πεδίο της αισθητικής. Το παιχνίδι έχει την τάση να είναι ωραίο (Huizinga, 
1989). Ακόµη, στο εσωτερικό κάθε παιχνιδιού, µας λέει ο Γάλλος διανοητής Roger 
Caillois στο έργο του «Τα παιχνίδια και οι άνθρωποι» (2001), υπεισέρχονται δύο 
αντίθετοι πόλοι. Ο πρώτος αφορά έναν ανέµελο κι εύθυµο αυτοσχεδιασµό (ludus), 
και ο δεύτερος αφορά µια επιµεληµένη και σχολαστική αυτοπειθαρχία (paidia) 
(Θεοδωρίδης, 2019). Όσο δε για τη λειτουργία του στην εκπαιδευτική διαδικασία, το 
παιχνίδι έχει όλες τις ιδιότητες ενός εργαλείου µάθησης, ιδιότητες οι οποίες το 
αναδεικνύουν σε ένα «φυσικό παιδαγωγικό µέσο» (UNESCO, 1977). Με το παιχνίδι 
τα παιδιά µαθαίνουν βιωµατικά, αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες, παίρνουν αποφάσεις, 
δοκιµάζουν και αποκτούν εµπειρίες (Αυγητίδου, 2001). 

Χρειάζεται άραγε κάτι άλλο για να δικαιολογήσουµε την αφοσίωσή µας στο 
παιχνίδι; Χρειάζεται κάτι άλλο για να θεωρήσουµε το παιχνίδι αναπόσπαστο µέρος 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας, χωρίς να παραβλέπουµε βέβαια τη διαφορά ανάµεσα 
στο ελεύθερο και αβίαστο παιχνίδι των παιδιών και το δηµιουργηµένο µέσα στην 
τάξη παιχνίδι; Χρειάζεται κάτι άλλο για να ενταχθεί στην ουσία της εµψύχωσης;  

Όσον αφορά την τέχνη, σηµαντικοί στοχαστές από τον χώρο της Παιδαγωγικής 
και της Εκπαίδευσης στην Τέχνη (Eisner, 2002· Efland, 2002·Dewey, 1934[1980]) 
έχουν επισηµάνει τη σηµασία της ενσωµάτωσης της αισθητικής εµπειρίας στην 
εκπαιδευτική διεργασία. Η διδασκαλία των τεχνών και η διδασκαλία µέσω των 
τεχνών, συµβάλλουν στην προσωπική έκφραση και ανάπτυξη, στην καλλιέργεια της 
δηµιουργικότητας και της φαντασίας και στην ανάδειξη ποικίλων ικανοτήτων και 
δεξιοτήτων των παιδιών (Κόκκος, 2011) και αποτελούν πηγή ευχαρίστησης, χαράς 
και ικανοποίησης. 

Ειδικότερα ο Efland (2002) επισηµαίνει ότι η ενασχόληση µε τις διάφορες 
µορφές Τέχνης συµβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη τεσσάρων γνωστικών 
λειτουργιών, που παρέχονται από τις Τέχνες και όλες µαζί προωθούν τη γενικότερη 
γνωστική ανάπτυξη του µαθητή. Αυτές είναι η γνωστική ευελιξία, η ενοποίηση της 
γνώσης, η φαντασιακή σκέψη και η αντίληψη της αισθητικής αξίας της Τέχνης. Και ο 
Eisner (2002) προσθέτει ότι τα Προγράµµατα Εκπαίδευσης µέσω της Τέχνης δίνουν 
έµφαση στις µορφές σκέψης που κάνουν εφικτή την ευαίσθητη και φαντασιακή 
δηµιουργία εικόνων, καλλιεργούν τις µορφές αντίληψης που κάνουν τους µαθητές 
ικανούς να «διαβάζουν» τις ιδιότητες του ορατού κόσµου, αλλά και προάγουν τις 
ικανότητες των µαθητών να περιγράφουν αυτές τις ιδιότητες µε συµβολικό και 
δηµιουργικό τρόπο.  

Εκτός όµως από τα µέσα που διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί για να προωθήσουν 
την εκπαιδευτική διαδικασία γνωρίζουν πολύ καλά πως για να επιτευχθούν οι στόχοι 
τους θα πρέπει να δηµιουργήσουν τις συνθήκες εκείνες µέσα στις οποίες θα 
ξεδιπλωθούν οι ικανότητες και δεξιότητες των παιδιών. Το κλίµα στο σχολείο είναι 
ένας καθοριστικός παράγοντας που επηρεάζει την ανάπτυξη των παιδιών και αφορά 
τον τρόπο λειτουργίας της σχολικής µονάδας, τις σχέσεις ανάµεσα στους µαθητές και 
τους εκπαιδευτικούς, το ύφος ηγεσίας. Όταν το ψυχολογικό κλίµα της τάξης είναι 
θετικό και ευχάριστο µπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη κοινωνικών, 
συναισθηµατικών και γνωστικών δεξιοτήτων και να συµβάλει στην επιτυχία στο 
σχολείο και στη ζωή (Zins et al., 2007· Choen, 2006· McLeod et al., 2003). 
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Το ψυχολογικό κλίµα αποτελεί τη συνισταµένη πολλών παραγόντων που 
άπτονται της υλικής και κοινωνικής δοµής της τάξης-οµάδας και αφορούν στη 
µάθηση και διδασκαλία, στο περιβάλλον της τάξης, στις αλληλεπιδράσεις, στην 
συναισθηµατική, κοινωνική και σωµατική ασφάλεια που βιώνουν τα υποκείµενα 
(Evans et al., 2009). Το θετικό ψυχολογικό κλίµα ενισχύεται όταν ο εκπαιδευτικός 
εφαρµόζει µαθητοκεντρικές προσεγγίσεις, ενθαρρύνει τη διαπροσωπική επικοινωνία 
και τη συνεργασία και διατυπώνει ξεκάθαρους κανόνες συµπεριφοράς 
(Ματσαγγούρας, 1998). Το υποστηρικτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον που βοηθάει να 
αναπτυχθούν οι κοινωνικές δεξιότητες και δίνει κίνητρα για ενεργητική συµµετοχή 
των παιδιών βοηθά τη δηµιουργία θετικού κλίµατος (Patrick et al., 2007).  

Σηµαντικός παράγοντας στην ανάπτυξη του θετικού κλίµατος είναι η 
διαπροσωπική επικοινωνία και οι σχέσεις που δηµιουργούνται µέσα στην οµάδα. Ο 
Lewin (1945, 1947) επέκτεινε την Gestalt theory, η οποία υποστήριξε ότι ο άνθρωπος 
αντιλαµβάνεται δοµηµένες µορφές ως ενιαίο σύνολο και όχι ως σειρά τµηµάτων, και 
ότι εκτός από την αντίληψη που λειτουργεί συνολικά, όλη η προσωπικότητα του 
ατόµου λειτουργεί και οργανώνεται µε αυτό τον τρόπο. Στη συνέχεια διατύπωσε τη 
θεωρία του πεδίου (field theory) εννοώντας ότι: «το ίδιο το πρόσωπο είναι ένα 
ενεργειακό πεδίο δυνάµεων σε σχέση συνεχούς αλληλεπίδρασης µε το περιβάλλον µε 
κίνητρο και στόχο την ικανοποίηση των αναγκών του…» (Μπακιρτζής, 2004, σελ. 
176). Έξω από το δυναµικό πεδίο του κάθε ατόµου υπάρχουν και τα δυναµικά πεδία 
των άλλων ατόµων. Όλα αυτά βρίσκονται σε µια δυναµική ισορροπία και η αλλαγή 
σε κάποιο από τα στοιχεία του πεδίου επηρεάζει το σύνολο των στοιχείων.  

Για τον Lewin, η οµάδα, ως δυναµικό πεδίο, λειτουργεί διαφορετικά από ό,τι τα 
άτοµα µόνα τους. Μια οµάδα χαρακτηρίζεται ως δυναµική ολότητα όταν µια αλλαγή 
της κατάστασης σε ένα µέλος προκαλεί την αλλαγή της κατάστασης και σε κάθε άλλο 
µέλος, ο άτοµο επηρεάζει την οµάδα και η οµάδα το άτοµο (Johnson & Johnson, 
2011). Οι αδερφοί Johnson αναγνωρίζουν στον Lewin τις θέσεις του για την ιδιαίτερη 
λειτουργία της οµάδας, τις σχέσεις αλληλεξάρτησης που υπάρχουν ανάµεσα στα µέλη 
της οµάδας όταν υπάρχουν κοινοί στόχοι και την ψυχολογική ένταση που κινητοποιεί 
όλη την οµάδα προς την επίτευξη ενός κοινού σκοπού (Johnson & Johnson, 2000). Η 
έννοια της οµάδα στην τάξη είναι συνυφασµένη µε τη συνειδητή οργάνωση των 
παιδιών που βασίζεται στην θετική αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση για να 
επιτευχθεί ο κοινός στόχος. Ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που δηµιουργεί τις οµάδες 
εργασίας. Βασικός του στόχος είναι να αξιοποιήσει το δυναµικό των παιδιών 
στηριζόµενος στις γνώσεις και την εµπειρία του. Θα πρέπει να αντιλαµβάνεται την 
οµάδα ως µια διεργασία δυναµική, που υπόκειται σε συνεχείς αλλαγές, µέσα από τις 
οποίες εξελίσσεται ο ίδιος παράλληλα µε την οµάδα του. Ο σχηµατισµός των οµάδων 
προϋποθέτει τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε το µέγεθος, τη σύνθεση και τη διάρκεια 
ζωής των οµάδων. 

Η Καλλιτεχνική Παιδαγωγική Οµάδα «Ελάτε να Παίξουµε» 

Στην Καλλιτεχνική Παιδαγωγική Οµάδα «Ελάτε να Παίξουµε» είχαµε ανάγκη να 
διερευνήσουµε νέους δρόµους σχετικά µε την εκπαίδευση, νιώθαµε ευτυχείς που 
µπορούσαµε να µοιραστούµε την ανάγκη αυτή µαζί µε άλλους, να έχουµε 
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συµπαραστάτες και συνοδοιπόρους σε νέες σκέψεις και νέες δράσεις. Νοιώθαµε 
ασφάλεια και αποδοχή να δοκιµάσουµε, να πειραµατιστούµε να σχεδιάσουµε, να 
αναστοχαστούµε, να διαφωνήσουµε και να δηµιουργήσουµε. Ως οµάδα είχαµε όλα τα 
χαρακτηριστικά των οµάδων, αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση, συνείδηση του να 
είσαι µέλος, αποδοχή ταυτότητας από τρίτους, κοινές αξίες, αλληλοεξαρτώµενους 
ρόλους, ικανοποίηση αναγκών, κοινούς στόχους, ενότητα, σύµπνοια, συνοχή, 
λειτουργικότητα. Περάσαµε από όλες της φάσεις ανάπτυξης των οµάδων όπως έχουν 
µελετηθεί και αποτυπωθεί από τους ερευνητές και µε αυτό τον τρόπο µπορέσαµε και να 
κατανοήσουµε τις άλλες οµάδες, είτε στο σχολεία µε τους µαθητές, είτε αλλού και να 
βοηθήσουµε να αναπτυχτούν. Οι ηµερίδες µας/συναντήσεις ήταν για µας αλλά και όλους 
τους συµµετέχοντες ένα πρότυπο, οµάδας, µαθήµατος και διαδικασιών εµψύχωσης. 

Ο δάσκαλος/εκπαιδευτικός εµψυχωτής  

Η «Ελάτε να Παίξουµε», από την πρώτη της παρουσία στις «σκηνές» και τα σχολεία 
της πόλης, δηµιούργησε θεάµατα-δράσεις, τα «παιχνιδοθεάµατα», όπως τα ονόµασε 
αργότερα ο Νίκος Θεοδωρίδης. Οι ανοιχτές αυτές δράσεις αποτελούνταν από µεγάλη 
ποικιλία τύπων, από ζωντανό καραγκιόζη και κουκλοθέατρο έως ένα πρωτόλειο τύπο 
µιούζικαλ, που όµως ήταν συνεχώς σε διάδραση µε το κοινό µέσω του παιχνιδιού. Οι 
θεατρικοπαιδαγωγικές επίσης δράσεις υπήρξαν βασικό εργαλείο στο οποίο όµως 
ενσωµατώθηκαν δραστηριότητες και από τις υπόλοιπες τέχνες και ειδικά τη µουσική. 
Από αυτές είχαµε τις σηµαντικές εµπειρίες εµψύχωσης και αντλήσαµε τα πρώτα 
συµπεράσµατα γύρω από µεθοδολογικά και διαδικαστικά θέµατα που στη συνέχεια 
ερευνήσαµε. Η δύναµη των θεατροπαιδαγωγικών δράσεων να ενισχύουν τη µάθηση, 
να τροποποιούν τη συµπεριφορά των µαθητών και να συµβάλουν στην ανάπτυξη 
κινήτρων στους εφήβους, αυτοεκτίµησης, όπως και ικανοτήτων παρουσίασης σε 
κοινό (Morrison & Lumby, 2006). Η δυναµική της δραµατικής τέχνης στην 
εκπαίδευση έγκειται στο ότι εκτός από τους γνωστικούς και συναισθηµατικούς 
στόχους που µπορεί να εκπληρώσει, µπορεί επίσης να συντελέσει στην ανάδυση, 
επεξεργασία και διαµόρφωση της ηθικής διάστασης ενός θέµατος (Άλκηστις, 2000). 

Μέσω αυτών των οργανωµένων µαθηµάτων και των ανοιχτών δράσεων 
επικεντρωθήκαµε στο να δηµιουργήσουµε προγράµµατα που εµπεριέχουν όλη τη 
δύναµη των τεχνών µε το παιχνίδι και την οµάδα και οδηγούν στην ανάδειξη του 
ρόλου του δασκάλου ως εµψυχωτή. Μια στάση θετική προς τους µαθητές του 
(Rogers, 2012) µε αποδοχή για τον άλλο, µη κτητικό ενδιαφέρον και σεβασµό στην 
αυτονοµία, µε κατανόηση, απλότητα, φιλικότητα και κοινωνικότητα, η οποία 
συνοδεύεται από γνησιότητα και αυθεντικότητα. Ο δάσκαλος εµψυχωτής παραµένει 
ανοιχτός στο βίωµα της άµεσης εµπειρίας και αποστασιοποιείται από προσωπικές 
αντιλήψεις και προκαταλήψεις (Παπαδόπουλος, 2010). Ο ίδιος εµπνέεται από την 
οµάδα και γίνεται εµπνευστής δράσης και αλλαγής. Παραφράζοντας τον Μπρεχτ 
(1979) ο οποίος γράφει: «… σκοπός του θεάτρου µου είναι να ξυπνήσει στον θεατή την 
επιθυµία να καταλάβει την κοινωνία στην οποία ζει να πάρει µέρος στην αλλαγή της…» 
(σελ. 260), λέµε ότι: σκοπός της εµψύχωσης στην εκπαίδευση είναι να εµφυσήσει στους 
µαθητές και µαθήτριες την επιθυµία της συµµετοχής, της κριτικής στάσης απέναντι στην 
πληροφορία και τη γνώση και τελικά την αλλαγή.  
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Συµπυκνώνοντας τα παραπάνω µπορούµε να πούµε ότι ο δάσκαλος/εκπαιδευτικός- 
εµψυχωτής λειτουργεί εµψυχωτικά όταν:  
• Ενεργεί και συµπεριφέρεται έτσι ώστε να βοηθά τα παιδιά να αποδεχτούν τις 
ατοµικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες των συνοµηλίκων τους.  

• Οργανώνει τη διαδικασία έτσι ώστε να αξιοποιηθούν οι ικανότητες όλων των 
παιδιών και να αναπτυχθούν και ως άτοµα και ως οµάδα. 

• Φροντίζει για την καλλιέργεια και τη διατήρηση αρµονικών σχέσεων Παρακινεί και 
ενθαρρύνει όλα τα παιδιά.  

• Συµµετέχει άλλοτε ως εισηγητής και συντονιστής και άλλοτε ως ισότιµο µέλος της 
οµάδας και κατευθύνει τις δραστηριότητες χωρίς όµως να παρεµβαίνει για να 
επιβάλλει τις απόψεις του. 

• Πυροδοτεί τη συλλογική διερεύνηση προσφέροντας υλικό για προβληµατισµό και 
διευκολύνοντας την ανεύρεση προσωπικών και δηµιουργικών λύσεων από τα 
παιδιά.  

• Αξιολογεί τις ιδέες και τις προσπάθειες που προκύπτουν, αφού πρώτα τις 
επεξεργαστεί µαζί µε τα παιδιά. 

• Διακρίνεται για τη φιλική διάθεση, την κατανόηση, την πρωτοτυπία, τη 
δηµιουργικότητα του και κυρίως για την ευελιξία και την ικανότητα του να εµπνέει 
και να ενισχύει τα ενδιαφέροντα και τα κίνητρα µάθησης των παιδιών (Γκανά, 
Ζησοπούλου, κ.ά., 1998). 

Οι τάσεις και η θέση της εµψύχωσης σήµερα 

Η ελληνική εκπαίδευση έχει πλέον υιοθετήσει τον όρο εµψύχωση σε ποικίλα 
προγράµµατα, όπως αυτό της εκπαίδευσης Μουσουλµανόπαιδων (2007) όπου 
προτείνονται όχι µόνο δραστηριότητες αλλά και θεωρητική τεκµηρίωση. 
Συγκεκριµένα αναφέρεται «…εµψύχωση δε σηµαίνει κάνω δραστηριότητες 
παιγνιώδεις χωρίς στόχο, είναι η αρχή µιας παιδαγωγικής διαδικασίας που µπορεί να 
ξεκινάει από το παιχνίδι για να ανασύρει δεξιότητες και προϋπάρχουσες γνώσεις του 
κάθε µαθητή, να δώσει ερεθίσµατα τέτοια που θα βοηθήσει τα παιδιά να µπουν στη 
διαδικασία µάθησης, να οδηγηθούν στην ανακάλυψη της γνώσης…» (σελ. 35). Ακόµη, 
προτείνεται ως διαδικασία σε προγράµµατα σχολικών δραστηριοτήτων όπως και την 
Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων µαθητών (Παντελέρη, 2013) 
υποστηρίζοντας τη βιωµατική µάθηση και τη µάθηση σε οµάδες.  

Επίσης, διδάσκονται πλέον µαθήµατα εµψύχωσης σε παιδαγωγικά τµήµατα σε 
προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και στην εκπαίδευση ενηλίκων, ενώ η 
έννοια της εµψύχωσης συναντάται στη βιβλιογραφία. Πεποίθησή µας είναι ότι τα 
επόµενα χρόνια η εµψύχωση στη διδασκαλία και µάθηση θα διευρυνθεί και θα 
αποτελέσει το αντίβαρο στην ατοµικότητα και στο σύγχρονο τρόπο ζωής, παρόλο που 
σήµερα και παρόλο που σήµερα προωθούνται οι νέες τεχνολογίες στο σχολείο και 
στη ζωή.  

Η Καλλιτεχνική Παιδαγωγική Οµάδα «Ελάτε να Παίξουµε» πιστεύει ότι η 
εκπαίδευση µπορεί και θέλει να ικανοποιήσει τη βασική ανάγκη του ανθρώπου για 
µάθηση µέσα από την επικοινωνία και τη συγκίνηση που προσφέρει η εµψύχωση.  
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Η συµβολή των µουσικών εµψυχωτικών δραστηριοτήτων  
στη µουσική µάθηση 

Νίκος Θεοδωρίδης 
Μουσικοπαιδαγωγός (Ph.D.), Ε.Ε.Π., ΤΕΠΑΕ του Α.Π.Θ.  

ntheodoridis@nured.auth.gr 

Ο συνδυασµός των διαδικασιών εµψύχωσης µε µουσικές δραστηριότητες, παιχνίδια, µουσικά 
όργανα, ηχηρές κινήσεις και χορούς προάγει αρχικά τις σχέσεις των παιδιών µεταξύ τους και µε 
τον εκπαιδευτικό και ισχυροποιεί την επικοινωνία και την αβίαστη συµµετοχή. Πέρα όµως από 
την συµβολή τους στην κοινωνικοσυναισθηµατική και ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών 
καθώς και στην δυναµική της οµάδας, τίθενται τα ερωτήµατα: α) Ποιες δυνατότητες για µουσική 
και γενικότερη µάθηση και ανάπτυξη ενυπάρχουν σε ένα µουσικό υλικό που έχει τα 
χαρακτηριστικά παιχνιδιού και εµψύχωσης; β) Κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν 
µουσική προχωρούν πέρα από την κοινωνικοσυνασθηµατική επίδραση του υλικού, αξιοποιώντας 
την εµψυχωτική δυναµική που κρύβουν τα µουσικά όργανα, ο ρυθµός, τα µουσικά και 
µουσικοκινητικά παιχνίδια ή τα παιχνιδοτράγουδα, στη διευκόλυνση της µάθησης και της 
επίτευξης µαθησιακών στόχων; Και πιο συγκεκριµένα: γ) πώς θα µπορούσε να συνδεθούν µε τη 
µουσική διδασκαλία και την επίτευξη µουσικών µαθησιακών και δηµιουργικών στόχων τα 
δηµοφιλή εµψυχωτικά παιχνίδια διαφόρων κατηγοριών - όπως είναι τα: Περνά-περνά η µέλισσα, 
Το δαχτυλίδι, Κρύο-ζέστη, Ο δράκος-τονικό ύψος (Τσιρίδης/Εκπαιδευτική τηλεόραση), Ότι κάνει 
η µάνα µε ρυθµό), Ο απαιτητικός σκηνοθέτης (Γκανά, et al., 1994), Βόλτα στο σώµα, κοκ. 

Σε ποιο βαθµό όµως οι εκπαιδευτικοί, λειτουργώντας ως εµψυχωτές στην τάξη-οµάδα, είναι 
σε θέση να αντιληφθούν και να κάνουν πράξη τις ευεργετικές επιδράσεις µιας τέτοιας λειτουργίας 
στην επίτευξη καθαρά µαθησιακών στόχων; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που προκύπτουν; Στην 
εισήγηση παρουσιάζονται ενδεικτικά ερευνητικά παραδείγµατα που καταπιάνονται µε τα παραπάνω 
ερωτήµατα σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Σε παρέµβαση που έγινε για την ένταξη παιδιών Ροµά 
προσχολικής ηλικίας φάνηκε ότι οι συνοµήλικοι βελτίωσαν τις σχέσεις τους αλλά και τις µουσικές 
τους γνώσεις µέσα από ένα πρόγραµµα βασισµένο σε εµψυχωτικές τεχνικές και υλικό (Θεοδωρίδης, 
2016). Ανάλογα αποτελέσµατα προέκυψαν από ερευνητική παρέµβαση σε πολυπολιτισµική τάξη 
νηπίων της Θεσσαλονίκης, µέσα από επιλεγµένα τραγουδιστικά παιχνίδια (Στάθη, 2016. 
Δηµητριάδου, 2018). Βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη ενός τέτοιου έργου φαίνεται να 
αποτελούν οι µουσικές γνώσεις του εκπαιδευτικού, η διεισδυτική και κριτική σκέψη του, η 
εµψυχωτική και παιδαγωγική του ικανότητα και ο εµπλουτισµός των γνωστών στρατηγικών της 
τυπικής µάθησης µε στρατηγικές της άτυπης µάθησης (Green, 2014) καθώς και η δηµιουργικότητα 
του εκπαιδευτικού (Διονυσίου, 2008, σελ. 58). 

Λέξεις κλειδιά: Εµψύχωση, µουσικά παιχνίδια, µουσική µάθηση, εκπαιδευτικός 

The contribution of musical animation/facilitating activities  
to music learning  

Nikos Theodoridis 
Music Education Specialist/Researcher,  

Special Teaching Fellow, School of Early Childhood Education, Aristotle University of Thessaloniki 
ntheodoridis@nured.auth.gr 

The combination of animation/ facilitation processes with musical activities, games, musical 
instruments, sound movements and dances initially promotes children's relationships with 
each other and with the teacher and strengthens communication and effortless participation. 
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Apart from their contribution to the socio-emotional, psychomotor development of children as 
well as to the dynamics of the group, the following questions arise: (a) What possibilities for 
music and general learning and development are inherent in a musical material that has the 
characteristics of play and animation/facility? (b) How do teachers teaching music go beyond 
the socio-social impact of the material, making use of the animating/ stimulating / facilitating 
dynamics that hide musical instruments, rhythm, musical and musical kinetic games or play 
games to facilitate learning and learning goals? Existing bibliography and research help but 
does not seem to be sufficient and so the problem remains: To what extent do teachers, by 
acting as animators in the classroom, are able to perceive and realize the beneficial effects of 
such a function in achieving purely learning goals? What are the conditions that arise? The 
paper presents examples of research that address the above questions in different contexts, 
such as Roma or multicultural childhood classes (Theodoridis, 2016). Essential prerequisites 
for achieving such a project appear to be the teacher's musical knowledge, penetrating and 
critical thinking, his animating and pedagogical ability, and the enrichment of the familiar 
strategies of formal learning with strategies of informal learning (Green, 2014, p. 107). Also, 
creativity is an important part of the educational and pedagogical objective. 

Keywords: animation, facilitation, Music Education, music toys,  music learning, teacher-
animator. 

Εισαγωγή  

Οι παιγνιώδεις µουσικές δραστηριότητες αποτελούν ένα θαυµάσιο υλικό για την 
κοινωνικοσυναισθηµατική, την ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών καθώς και τη 
δυναµική της οµάδας. Λειτουργούν ως εργαλείο εµψύχωσης για τη βελτίωση του 
κλίµατος της οµάδας και συνεισφέρουν στην επαφή, στη συνεργασία και επικοινωνία 
των µελών κάθε δράσης, εντός και εκτός του πλαισίου της εκπαίδευσης. Η επίτευξη 
αυτών των γενικών παιδαγωγικών στόχων αποτελεί παράλληλα µια από τις βασικές 
προϋποθέσεις για οποιαδήποτε µαθησιακό πρόγραµµα (Campbell, 2010). Τίθεται όµως 
το ερώτηµα του κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί µουσικής και γενικής εκπαίδευσης 
αξιοποιούν τις δυνατότητες που ενυπάρχουν σε ένα υλικό που φαίνεται να αποτελεί ένα 
σηµαντικό µέσο και υλικό για την προσέγγιση πολλαπλών µαθησιακών στόχων. Είναι 
γνώστες των δυνατοτήτων του υλικού, κατέχουν τις αποτελεσµατικές και κατάλληλες 
τεχνικές και µεθόδους, γνωρίζουν να συνδέουν τα παραπάνω µε τους µουσικούς και 
γενικότερους στόχους των προγραµµάτων που εφαρµόζουν; 

Από µια πρώτη διερεύνηση της σχετικής βιβλιογραφίας διαφαίνεται ότι στη χώρα 
µας υπάρχουν διαθέσιµα δηµοφιλή εµψυχωτικά παιχνίδια διαφόρων κατηγοριών τα 
οποία προσφέρονται για την αξιοποίησή τους κατά τη διδασκαλία της µουσικής σε 
παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Πρόκειται για µουσικά παιχνίδια, 
παιχνιδοτράγουδα ή µουσικές δραστηριότητες µε έµφαση στα κρουστά όργανα, στον 
ρυθµό, στην κίνηση, στον χορό, στην έκφραση κ.ά., τα οποία προσφέρονται για τη 
διευκόλυνση της µάθησης και της επίτευξης µαθησιακών στόχων.  

Εννοιολογικοί προσδιορισµοί-Σύνδεση µε το πλαίσιο και τις επιδιώξεις της 
µουσικής εκπαίδευσης.  

Μιλώντας για εµψυχωτικές µουσικές δραστηριότητες αναφερόµαστε στα µουσικά 
παιχνίδια, στα τραγούδια και εν γένει σε όλα τα είδη µουσικών δραστηριοτήτων µε 
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παιγνιώδη και ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Τα µουσικά παιχνίδια άλλωστε είναι παιχνίδια 
που χαρακτηρίζονται από έντονη χρήση µουσικής, είτε πρόκειται τραγούδια-
παιχνίδια, είτε για συνδυασµό µουσικής εκτέλεσης µε µουσικά όργανα της τάξης ή 
ενεργητικής ακρόασης µε κίνηση και άλλες µορφές έκφρασης. Λόγω της 
συγχώνευσης της µουσικής µε το παιχνίδι και άλλες τέχνες, βρίσκονται πολύ κοντά 
στη φύση και στις ανάγκες του παιδιού και για αυτό αποτελούν µια εξαίρετη δίοδο 
για µάθηση ( Littleton, 1991. Mans, 2002) 

Ως µάθηση, από την άλλη πλευρά, εννοούµε την αναπτυξιακή διαδικασία η 
οποία επιφέρει µόνιµες αλλαγές συµπεριφορών ως αποτέλεσµα της εξάσκησης και 
της εµπειρίας (Lightfoot, Cole & Cole, 2014).  

Σύνδεση των παιχνιδιών µε τους µουσικούς στόχους του Α.Π. και της 
οργανωµένης διδασκαλίας της µουσικής/Μ.Ε. 

Η µουσική εκπαίδευση αποσκοπεί στην ανάπτυξη της µουσικότητας και του 
αισθητικού κριτηρίου των παιδιών, την επαρκή κατανόηση και χρήση του µη 
λεκτικού κώδικα της µουσικής γλώσσας (Reimer, 1989). Στην πρώτη γραµµή των 
επιδιώξεων της µουσικής εκπαίδευσης ανήκουν η γενικότερη ανάπτυξη της 
προσωπικότητας και της δηµιουργικότητας του παιδιού και υπογραµµίζονται τα 
γενικότερα παιδαγωγικά οφέλη της γνωστικής και µεταγνωστικής ανάπτυξης, όπως 
είναι η βελτίωση της αυτοσυγκέντρωσης, της παρατηρητικότητας, της µνήµης, της 
ικανότητας λήψης αποφάσεων κ.ά. (Θεοδωρίδης, 2017β. Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 
199). Παρότι κύριος στόχος του σχολείου δεν είναι να κάνει τα παιδιά µουσικούς, η 
σύγχρονη αντίληψη της µουσικής παιδαγωγικής υπογραµµίζει τη σπουδαιότητα του 
να αντιµετωπίζεται το παιδί ως µικρός ακροατής, εκτελεστής και δηµιουργός 
(Κοκκίδου, 2015. ΔΕΠΠΣ, 2003, 2001. Πρόγραµµα Σπουδών Μουσικής για το Νέο 
Σχολείο, 2014, 2011). Υιοθετώντας το τρίπτυχο Ακρόαση-Εκτέλεση-Δηµιουργία, τα 
µουσικοπαιδαγωγικά ρεύµατα διαφοροποιούνται ως προς την έµφαση σε 
διαφορετικές µορφές δραστηριοτήτων (Θεοδωρίδης, 2017β. Boardman, 1989), Ο 
Elliott (2005) βλέπει τη µουσική εκπαίδευση ως προσανατολισµένη στην πράξη, 
αντιµετωπίζοντας τη µουσική δηµιουργία και την εκτέλεση µουσικής τουλάχιστο το 
ίδιο σηµαντικά όσο και το να παράγεις ακροατές που να µπορούν να απολαµβάνουν 
και αναλύουν τα σηµαντικά έργα της µουσικής παραγωγής (Ανδρούτσος, 2013).  

Όταν αναφερόµαστε στη µουσική µάθηση κατά τη διδασκαλία της µουσικής 
εννοούµε την ενασχόληση και απόκτηση εµπειριών από τους τρεις προαναφερθέντες 
άξονες του Α.Π. (ακρόαση, εκτέλεση, σύνθεση/δηµιουργία) οι οποίοι αναλύονται σε 
έξι υποκατηγορίες µουσικών δραστηριοτήτων που λαµβάνουν χώρα κατά τη 
διδασκαλία: 1) εκτέλεση µε κίνηση και χορό, 2) εκτέλεση µε µουσικά όργανα-σώµα, 
3) φωνητική εκτέλεση-τραγούδι, 4) ακρόαση µουσικής-ακουστική αγωγή- 
οργανογνωσία, 5) µουσική σύνθεση-δηµιουργία-αυτοσχεδιασµός-προεκτάσεις, 6. 
µουσική ανάγνωση και θεωρητικές έννοιες (σηµειογραφία-µουσικές έννοιες-µουσική 
ορολογία (Runfola & Rutkowski, 1992. Boardman, 1989).  

Στο ευρύτερο πλαίσιο της µουσικής εκπαίδευσης, τα µουσικά παιχνίδια και οι 
παιγνιώδεις µουσικές δραστηριότητες έχουν έναν πρωτεύοντα ρόλο σε όλες τις 
προαναφερθείσες κατηγορίες δραστηριοτήτων των προγραµµάτων µουσικής 
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εκπαίδευσης για την προσχολική και σχολική ηλικία. Ωστόσο, για τις ανάγκες του 
παρόντος άρθρου, ιδιαίτερη σηµασία για τη µουσική µάθηση θεωρούµε ότι έχει η 
κατανόηση ή αντίληψη των µουσικών εννοιών. Η κατάκτηση των καθαρά µουσικών 
µαθησιακών στόχων αποτελεί άλλωστε µία από τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη 
της δηµιουργικότητας και της φαντασίας των παιδιών (Κοκκίδου, 2015). 

Είδη και οφέλη µουσικών παιχνιδιών/δραστηριοτήτων 

Έχουν επιχειρηθεί αρκετές κατηγοριοποιήσεις των µουσικών παιχνιδιών θέτοντας 
κάθε φορά ένα διαφορετικό κριτήριο (Littleton, 1991). Ενδεικτικά, ως προς τους 
στόχους που επιτελούν, διακρίνονται σε παιχνίδια ή µουσικές δραστηριότητες 
γενικών παιδαγωγικών στόχων και γενικότερης ανάπτυξης (κοινωνικοποίησης, 
αναπτυξιακών δεξιοτήτων, κινητικών δεξιοτήτων) και σε παιχνίδια µουσικής-
καλλιτεχνικής ανάπτυξης και δηµιουργίας, όπως αποτυπώνονται στους άξονες 
µαθησιακών στόχων του επίσηµου Αναλυτικού Προγράµµατος για το µάθηµα της 
µουσικής (Θεοδωρίδης, 2019, 2017β. Παπανικολάου, 2009. ΔΕΠΠΣ, 2006, 2003, 
2001. Πρόγραµµα Σπουδών Μουσικής για το Νέο Σχολείο, 2014, 2011). Αναλόγως 
του µέσου έκφρασής τους διακρίνονται σε µουσικά παιχνίδια µε σώµα και κίνηση, µε 
φωνή και τραγούδι ή µε κρουστά, ή άλλα µουσικά όργανα και ηχογόνα αντικείµενα. 

Το σηµαντικότερο όλων στις µέρες µας είναι ότι σε κάθε τοπική κουλτούρα 
βρίσκει κανείς µια ποικιλία από παραδοσιακό υλικό, σύγχρονο, πολυπολιτισµικό κοκ, 
ή σε µορφή προφορική, έντυπη, ηχογραφηµένη, βίντεο, ή ψηφιακή (Θεοδωρίδης, 
2017α, 2017β. Μακροπούλου & Βαρελάς, 2001). Το κοινό και εµφανές 
χαρακτηριστικό των εµψυχωτικών µουσικών δραστηριοτήτων-παιχνιδιών είναι ο 
ψυχαγωγικός και «εµψυχωτικός» τους χαρακτήρας. Ποιος δεν έχει διακρίνει το 
στοιχείο αυτό στα δηµοφιλή παιχνίδια των παιδιών, λ.χ. από το Περνά-περνά η 
µέλισσα µέχρι το Χόκι-πόκι; Τα γενικά παιδαγωγικά οφέλη που ενυπάρχουν και οι 
µουσικές µαθησιακές δυνατότητες του υλικού αυτού ποικίλουν. Η ποιότητα 
επίδρασης του υλικού αυτού ως προς όλους τους τοµείς ανάπτυξης του κάθε παιδιού 
ή της οµάδας, εξαρτάται και από την εµψυχωτική, παιδαγωγική και 
µουσικοπαιδαγωγική κατάρτιση του εκπαιδευτικού. Έτσι, πέρα από την, συχνά 
προφανή, προσωπική κοινωνικοσυναισθηµατική ή ψυχοκινητική ανάπτυξη, αυτό που 
απαιτεί µια δεύτερη σκέψη και προσοχή του υλικού αυτού είναι η αποκάλυψη από 
τον εκπαιδευτικό εµψυχωτή των δυνατοτήτων του συγκεκριµένου υλικού για 
απόκτηση γνώσεων και ανάπτυξη µουσικών και κινητικών δεξιοτήτων (Σταλίκας & 
Μυτσκίδου, 2011. Πνευµατικός & Θεοδωρίδης, 2008). 

Εάν, συνεπικουρούµενες από τον εκπαιδευτικό-εµψυχωτή, φανερωθούν οι 
δυνατότητες που βρίσκονται πέρα από ένα πρώτο ψυχαγωγικό επίπεδο -το οποίο 
αδιαµφισβήτητα µπορεί να συµβάλει στην ισορρόπηση συναισθηµατικής και 
ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών (Veloso & Carvalho, 2012)- τότε το ίδιο 
παιγνιώδες υλικό µπορεί να συνδράµει σηµαντικά στη γενική και βεβαίως στη 
µουσική µάθηση. Αξιοποιώντας τη διάθεση των παιδιών και δίνοντας αφορµές για 
µουσική µάθηση και δηµιουργία µέσα από παιχνίδι, ο εκπαιδευτικός θα διευκολύνει 
παράλληλα και το δικό του έργο, όχι µόνο στον χώρο της µουσικής διδασκαλίας αλλά 
και σε συνδέσεις µε ευρύτερα δηµιουργικά, διαθεµατικά και διαπολιτισµικά 
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προγράµµατα ή άλλα διδακτικά αντικείµενα. Η δική του πρόθεση και ικανότητα 
µετάδοσης είναι η προϋπόθεση που θα οδηγήσει στην καλλιέργεια της κριτικής αλλά 
και της αποκλίνουσας σκέψης, της φαντασίας, της αισθητικής ικανότητας και της 
ευαισθησίας των παιδιών (Οstern, 2012. Κοκκίδου, 2003).  

Σχετικές έρευνες 

Αρκετές έρευνες στον ελλαδικό και διεθνή χώρο επιβεβαιώνουν τη συµβολή των 
µουσικών εµψυχωτικών δραστηριοτήτων στη µουσική µάθηση. 

Σε παρέµβαση που έγινε για την ένταξη παιδιών Ροµά προσχολικής ηλικίας, 
σε ένα πρόγραµµα δύο επισκέψεων, σε αρκετά νηπιαγωγεία της Βόρειας Ελλάδας τη 
διετία 2013-2015, φάνηκε ότι οι συνοµήλικοι όχι µόνο βελτίωσαν τις σχέσεις τους 
αλλά και τις µουσικές τους γνώσεις, µέσα από ένα πρόγραµµα βασισµένο σε 
εµψυχωτικές τεχνικές και υλικό (Θεοδωρίδης, 2016). Ανάλογα αποτελέσµατα 
προέκυψαν από ερευνητική παρέµβαση σε πολυπολιτισµική τάξη νηπίων της 
Θεσσαλονίκης, µέσα από επιλεγµένα τραγουδιστικά παιχνίδια (Στάθη, 2016). Σε 
άλλη έρευνα-παρέµβαση σε προσχολική τάξη φάνηκε η βελτίωση των µουσικών 
γνώσεων και δεξιοτήτων των παιδιών σε ότι αφορά τα ρυθµικά µοτίβα, την εδραίωση 
της τονικότητάς τους και την οργανογνωσία, µέσα από παιγνιώδεις µουσικές 
δραστηριότητες (Δηµητριάδου, 2018). 

Σε διεθνές επίπεδο, αρκετοί ερευνητές επισηµαίνουν τα οφέλη της 
αξιοποίησης των µουσικών παιχνιδιών (musical play) και παιχνιδοτράγουδων του 
κόσµου στο πλαίσιο της µουσικής αλλά και της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης (Van 
der Linde, 1999). Έχει διαπιστωθεί επίσης ότι σε ένα ιδανικό εκπαιδευτικό 
περιβάλλον, µέσω του ηλεκτρονικού παιχνιδιού, οι µαθητές µπορούν να µάθουν πώς 
να επιλύουν σύνθετα προβλήµατα. Η µελέτη των Hamari et al. (2016) δείχνει ότι τα 
ηλεκτρονικά παιχνίδια στηρίζουν τη µάθηση. Ορισµένοι ερευνητές υπογραµµίζουν 
την αναγκαιότητα ένταξης από τον εκπαιδευτικό κατά τη διδασκαλία-µάθηση, 
παιχνιδιών της µουσικής κουλτούρας και των εµπειριών των ίδιων των παιδιών 
(Clements, 2008. Campbell, & Lum, 2007. Jorgensen, 2007). Διαπιστώνεται όµως 
δυσκολία εκ µέρους των εκπαιδευτικών να προτείνουν τη χρήση προφορικών και 
ακουστικών τρόπων µάθησης της µουσικής και τεχνικών αλληλοδιδασκαλίας πάνω 
σε µουσικά παιχνίδια που γνωρίζουν και παίζουν τα παιδιά στο εξωσχολικό 
περιβάλλον (Θεοδωρίδης, 2019. Griffin, 2010. Opie & Opie, 1985).  

Βασικές προϋποθέσεις για το έργο του εκπαιδευτικού  
(Τεχνικές και µέθοδοι αξιοποίησης του υλικού και ο εκπαιδευτικός – εµψυχωτής) 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στα οργανωµένα µουσικά παιχνίδια είναι καταλυτικός 
καθώς αποτελεί ένα πρόσωπο-κλειδί για την ενίσχυση της µουσικής εκπαίδευσης των 
παιδιών. Η ενεργητική συµµετοχή του ίδιου στο παιχνίδι και η γνώση των τεχνικών 
ενθάρρυνσης των παιδιών και η καθοδήγηση στην επίτευξη τόσο παιδαγωγικών όσο 
και των µαθησιακών στόχων της διδασκαλίας, τον καθιστούν εκπαιδευτικό-εµψυχωτή 
(Κοκκίδου, 2014). Η σχέση της εµψύχωσης µε τη µουσική και τις τέχνες άλλωστε 
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απορρέει από ένα κοινό µεταξύ τους τόπο/στόχο: τη σηµασία που «αποδίδουν» στο 
συγκινησιακό βίωµα καθώς και στις µεθόδους και τεχνικές διευκόλυνσης των 
συγκινησιακών βιωµάτων και της συναισθηµατικής έκφρασης. Παράλληλα όµως, 
µέσα από το συνδυασµό µουσικής-κίνησης-παιχνιδιού-διάδρασης-βιωµατικής 
εµπειρίας και εµψύχωσης, και εξ’ αιτίας αυτών, διευκολύνεται και ισχυροποιείται η 
µάθηση (Θεοδωρίδης, 2019, 2008). 

Βασικές προϋποθέσεις µουσικής µάθησης µέσω εµψυχωτικών και 
παιγνιωδών µουσικών δραστηριοτήτων αποτελούν οι µουσικές γνώσεις του 
εκπαιδευτικού, η διεισδυτική και κριτική σκέψη του, η εµψυχωτική και παιδαγωγική 
του ικανότητα και ο εµπλουτισµός των γνωστών στρατηγικών της τυπικής µάθησης 
µε στρατηγικές της άτυπης µάθησης. Η γενική παιδαγωγική γνώση που αφορά τη 
γνώση των γενικών αρχών και στρατηγικών οργάνωσης και διαχείρισης της τάξης και 
η αξιοποίησή τους, θεωρούνται επίσης σηµαντικές προϋποθέσεις για κάθε 
διδασκαλία που αναγνωρίζει τη σηµασία της κοινωνικοσυναισθηµατική ανάπτυξη και 
της ολόπλευρης ανάπτυξη των παιδιών (Θεοδωρίδης, 2017β, 2008. Green, 2014. 
Nierman et al., 2002). Ενδεικτικό είναι το συµπέρασµα ερευνών που επισηµαίνουν 
ότι το έργο του εκπαιδευτικού διευκολύνεται από την επίγνωση των αναπτυξιακών 
σταδίων των παιδιών ώστε να επιλέγουν παρόµοιες δραστηριότητες ανάλογα µε το 
επίπεδο ανάπτυξης των παιδιών της τάξης τους (McDonald & Simons, 1989). Η 
κατανόηση της αξίας της µουσικής διδασκαλίας µέσω επιλεγµένου υλικού και η δική 
του ευχέρεια να ανακαλύπτει και να αξιοποιεί τις δυνατότητες που αυτό κρύβει του 
παιχνιδιού, µε τεχνικές που πηγάζουν ή φέρνουν τη διδασκαλία στα µέτρα και στα 
ενδιαφέροντα των παιδιών έχει πολλά να προσφέρει στο έργο του εκπαιδευτικού 
(Littleton,1998). Πέρα από τη θεωρητική µουσικοπαιδαγωγική επάρκεια του 
εκπαιδευτικού και τις µουσικές του γνώσεις, χρειάζεται τόλµη και διάθεση για 
απόκτηση ανάλογων παιγνιωδών εµπειριών κατά τη διαδικασία της µουσικής 
µάθησης, ανοίγοντας παράλληλα το δρόµο για τη µουσική δηµιουργία. Ωστόσο, 
σοβαρό πρόβληµα που χρήσει προσοχής αποτελεί η κατάχρηση της 
κατευθυντικότητας του εκπαιδευτικού εµψυχωτή κατά την εφαρµογή των 
ακολουθούµενων διαδικασιών εµψύχωσης και αξιοποίησης των µουσικών παιχνιδιών 
(Μπακιρτζής & Σλαυκίδης, 2019. Αυγητίδου,2016. Φράγκος, 1984). 

Είναι πολύ σηµαντικό ο εκπαιδευτικός να διακατέχεται από επιθυµία για 
ανακάλυψη και µάθηση και να µεταλαµπαδεύει στα παιδιά χαρά, περιέργεια και 
κίνητρα για µάθηση. Η δική του αγάπη για παιχνίδι και ταυτόχρονα το πάθος του για 
ταξίδι της µουσικής µάθησης και της δηµιουργίας, καθώς και η εγρήγορση του ιδίου 
για ισορροπία µεταξύ παιδοκεντρικών διαδικασιών και επίτευξης µαθησιακών 
στόχων αποτελούν την αφετηρία για τη µεγιστοποίηση της συµβολής των µουσικών  
παιχνιδιών/δραστηριοτήτων (Θεοδωρίδης, 2019. Φράγκος, 1984). 
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Εµψυχώνοντας τους εµψυχωτές: η εµψυχωτική – εκπαιδευτική διάσταση 
της εθελοντικής συµµετοχής σε πολιτιστικά δρώµενα.  

Η περίπτωση ενός µουσικού φεστιβάλ 

Μαρία Θωίδου 
Ε.Ε.Π. και καλλιτεχνική υπεύθυνη των Μουσικών Συνόλων του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 

thoidou@uth.gr 

Η εµψυχωτική διαδικασία µέσω του πολιτισµού και ειδικότερα µέσω της µουσικής αποτελεί µια 
αναγκαιότητα αλλά και δυνατότητα ευρέως αναγνωρισµένη. Η συµµετοχή σε συλλογικές 
δράσεις στο πεδίο της µουσικής όπως είναι η διοργάνωση ενός µουσικού φεστιβάλ είναι µια 
πειραµατική πρόταση για εµψυχωτική δράση. Στο άρθρο αυτό επιχειρείται αρχικά µια σύντοµη 
αναφορά ως προς την έννοια της εµψύχωσης, για να συνδεθεί έπειτα µε µια πρακτική εφαρµογή 
που αφορά στη συµµετοχική δράση εθελοντών φοιτητών σε ένα µουσικό φεστιβάλ µέσα από την 
εµψυχωτική διαδικασία. 

Λέξεις κλειδιά: εµψύχωση, εθελοντισµός, πολιτιστικά δρώµενα, µουσικό φεστιβάλ 

Animating Animators:  
the animational - educational dimension of voluntary participation  

in cultural events. The case of a music festival 

Maria Thoidou 
Special Teaching Fellow & artistic director of Music Groups of University of Thessalia 

thoidou@uth.gr 

The animation process through culture, and especially through music, is both a necessity and 
a widely recognized possibility. Participating in collective actions in the field of music, such 
as organizing a music festival, is an experimental proposition for animational action. The 
present paper deals firstly with a brief reference to the concept of animation, and then relates 
it to a practical application involving the voluntary student participation in a music festival 
through the animation process. 

Έννοια, σχέσεις  

Αναζητώντας την έννοια – εµψύχωση 
Η κοινωνικοπολιτιστική εµψύχωση, όπως και η λαϊκή παιδεία, δηµιουργήθηκε από 
ένα ισχυρό κοινωνικό κίνηµα πολιτιστικής διεκδίκησης, από οµάδες και συλλόγους 
εθελοντικής βάσης. Στόχοι του κινήµατος ήταν αφενός να εξασφαλίσει µια 
πολιτιστική ανάπτυξη προς όφελος όλων, αφετέρου να περιορίσει τις ανισότητες που 
δηµιουργούνται από την κοινωνική καταγωγή, οι οποίες διαιωνίζονται συχνά από το 
σχολείο (Besnard, 1985). 

Εµψυχώνω σηµαίνει δίνω ψυχή, ενισχύω το ψυχικό σθένος κάποιου, εµπνέω σε 
κάποιον θάρρος και αυτοπεποίθηση. Σηµαίνει, εποµένως, εµπνέω κάποιον ή συντελώ 

Θωίδου, Μ. (2019). Εµψυχώνοντας τους εµψυχωτές: η εµψυχωτική – εκπαιδευτική διάσταση της 
εθελοντικής συµµετοχής σε πολιτιστικά δρώµενα. Η περίπτωση ενός µουσικού φεστιβάλ. Στο Θ. 

Ράπτης & Δ. Κόνιαρη (Επιµ.), Μουσική Εκπαίδευση και Κοινωνία: νέες προκλήσεις, νέοι 
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στη δηµιουργία συνθηκών έµπνευσης, ώστε κάποιος να εκφραστεί, δηλαδή να 
κινηθεί ή να µιλήσει ή να τραγουδήσει (Κοκκίδου, 2014). Η εµψύχωση 
ισχυροποιείται µέσω της µουσικής και των τεχνών, καθώς  ανοίγουν δρόµους προς 
την επικοινωνία, την αλληλεπίδραση και τη µάθηση (Κοκκίδου, 2014). 

Τα µεθοδολογικά χαρακτηριστικά της εµψύχωσης διαµορφώνονται κάθε φορά 
ανάλογα µε το εκάστοτε θεµατικό πεδίο εφαρµογής της (π.χ. θέατρο, αθλητισµός, 
µουσική κ.ά.) (Θωίδης, 2007). Ο πολυδιάστατος χαρακτήρας της έννοιας της 
εµψύχωσης και οι διαφοροποιήσεις των περιεχοµένων της ανάλογα µε το εκάστοτε 
πεδίο εφαρµογής της καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη µια γενική και συνολική 
θεωρητική προσέγγισή της (Θωίδης, 2007). Αντίθετα µπορεί να προκύψει µια 
σαφέστερη και πιο εµπεριστατωµένη εικόνα της µεθόδου, αν περιορίσουµε το 
πλαίσιο της διερεύνησής µας και εξετάσουµε την εµψύχωση σε σχέση µε ένα κάθε 
φορά πεδίο δράσης της. Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί η εµψυχωτική – 
εκπαιδευτική διάσταση της εθελοντικής συµµετοχής σε πολιτιστικά δρώµενα. 

Αναζητώντας το υποκείµενο – εµψυχωτής  
Αν και η εµψύχωση θεωρείται ως µία «µη κατευθυντική µέθοδος» (Rogers, 1978), 
απαιτεί ένα πλαίσιο σχεδιασµού και οργάνωσης. Ο εµψυχωτής πρέπει να αµβλύνει 
τον δεσµευτικό χαρακτήρα του προγράµµατος και να µπορεί να σχεδιάζει 
διαφορετικά, να δηµιουργεί δηλαδή ελεύθερους χώρους για αυθόρµητες 
δραστηριότητες και εναλλακτικές δυνατότητες δράσης (Θωίδης, 2000). Ο πιο 
πρόσφορος ορισµός θεωρεί εµψυχωτή αυτόν που αυτοαποκαλείται έτσι και που 
θεωρεί ότι στη δραστηριότητα που αναπτύσσει κύρια συµβολή αποτελεί η εµψύχωση 
(Besnard, 1985). Ειδικότερα ο εµψυχωτής πολιτισµού διευκολύνει τη συνάντηση του 
ατόµου µε την τέχνη (κατανόηση της τέχνης µε την ευρύτερή της έννοια, αλλά και τη 
µετάδοση δεξιοτήτων για εξάσκηση µιας τέχνης, όπως θέατρο, ζωγραφική, χορός, 
λογοτεχνία, µουσική κ.λπ.) (Θωίδης, 2007). Ο εργασιακός χώρος του εµψυχωτή 
πρέπει να χαρακτηρίζεται από ‘ανοιχτότητα’ η οποία βοηθά να ξεπεραστούν 
πολιτισµικά και συναισθηµατικά εµπόδια από τη µεριά των συµµετεχόντων. 

Αναζητώντας τη σχέση εµψυχωτή και οµάδας 
Η εµψύχωση είναι µια ‘µέθοδος’ παρώθησης και ενδυνάµωσης οµαδικών 
διαδικασιών και αποτελεί µια συνεχή και σκόπιµη διαδικασία προσανατολισµένη στις 
ανάγκες των ατόµων. Από τη φύση της η εµψύχωση ως µέθοδος αποτελεί µια 
ευέλικτη διαδικασία, η οποία προσαρµόζεται στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και στις 
επιθυµίες αυτών που συµµετέχουν σε µια κατάσταση και λαµβάνει υπόψη της ακόµη 
και τη διαφορετικότητα στα συναισθήµατα, τις αντιλήψεις και τις συµπεριφορές τους. 
(Michels, 1995). Η διαδικασία της εµψύχωσης ως δραστηριότητα ενός ατόµου ή µιας 
οµάδας παρακινεί ή εµπνέει, αναθερµαίνει τις σχέσεις ανάµεσα σε άτοµα και οµάδες, 
προωθεί τη δυνατότητα βιώµατος και έκφρασης, ενδυναµώνει την κριτική ικανότητα 
και την ικανότητα λήψης αποφάσεων, ενθαρρύνει την επιθυµία για συµµετοχή και 
δράση, συµβάλλει στην ανάπτυξη της υπευθυνότητας του ατόµου ή της οµάδας 
(Opaschowski, 1981). 

Τα χαρακτηριστικά της στάσης αυτής, που ορίζονται ως λειτουργίες της εµψύχωσης, 
αναφέρονται τόσο στην ανάγκη συνειδητοποίησης του εαυτού και της σχέσης µε τον 
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διαφορετικό άλλο και το περιβάλλον γενικότερα, όσο και στη συγκινησιακή συνοδεία µε 
εµπλοκή σε σχέσεις αλληλεπίδρασης και αλληλοεπιρροής (Μπακιρτζής, 2004). 

Η θέση του εµψυχωτή µπορεί να είναι καταλυτική για πολλούς λόγους. Μια 
άσκηση προκαλεί εντελώς διαφορετικά συναισθήµατα στον καθένα. Είναι βασικό, 
πριν από όλα, ο εµψυχωτής να γνωρίζει ο ίδιος τα δικά του όρια, να µην περιµένει να 
ακούσει κάτι συγκεκριµένο, αλλά να είναι ανοιχτός στο πώς βιώνει η οµάδα τις 
ασκήσεις (Abligador, 2011). 

Προετοιµασία της εµψυχωτικής δράσης  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, το ζητούµενο είναι να συσταθεί µια ιεραρχία 
προϋποθέσεων που να διασφαλίζουν την οµαλή διαδικασία µιας εµψυχωτικής δράσης 
από τη µεριά του εµψυχωτή. Οι προϋποθέσεις αυτές απαντούν στις ανάγκες µιας 
κατάρτισης σε πρακτικό επίπεδο και αποτελούν ένα είδος εσωτερικής προετοιµασίας 
του εµψυχωτή. Θα µπορούσε να συσταθεί µία λίστα από ‘υπενθυµίσεις’ βασισµένες 
πάνω στο κύριο ερώτηµα: Πώς µπορώ να έρθω σε επαφή µε το αληθινό ‘τώρα’ της 
οµάδας µου τη στιγµή της εµψύχωσης; Οι απαντήσεις περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:  

1. Προσδιορίζω τις προσωπικές µου δυνατότητες και στόχους τη στιγµή που 
καλούµαι να λειτουργήσω εµψυχωτικά και ειδικότερα:  
α) Γνωρίζω θεωρητικά το στόχο µου ως εµψυχώτρια/τής σε ένα συγκεκριµένο 
αντικείµενο. Έχω µελετήσει καλά τα στάδια της άσκησης που θα προτείνω και τον 
τρόπο που θα µιλήσω. Αν θα µιλήσω αργά και καθαρά και αν θα χρησιµοποιήσω το 
σώµα µου. 
β) Χρειάζοµαι να νιώσω την παρουσία µου στην ολότητα της, µε: 

• Τη σχέση µου µε την αναπνοή µου. 
• Την επαφή µε τη βαρύτητα µου. 
• Τις εντάσεις στο σώµα µου. 
• Την επικοινωνία µε τα συναισθήµατα µου. 
• Την επαφή µε την επιθυµία µου να κινητοποιήσω µια οµάδα για κάτι. 
• Την έµπνευσή µου για να κινητοποιήσω την επιθυµία µου. 

2. Προσδιορίζω τη σχέση µου µε την οµάδα και τις δυνατότητες της οµάδας και 
του κάθε µέλους της χωριστά. Χρειάζοµαι να νιώσω την παρουσία της οµάδας στην 
ολότητά της και την παρουσία του καθένα χωριστά και ειδικότερα: 

• Δίνω χρόνο στο να παρατηρήσω την ιδιαίτερη στάση του καθενός τη 
συγκεκριµένη στιγµή και απέναντι στη συγκεκριµένη συνεργασία. 

• Διαισθάνοµαι τη δυναµική της οµάδας. 
• Εµπιστεύοµαι το ένστικτο µου µε το οποίο εισπράττω την ενέργεια της 
δυναµικής του συνόλου. 

• Έχω επαφή µε τον ήχο της φωνής µου και τον ήχο της οµάδας. 
• Είµαι προετοιµασµένη/ος να προκύψει κάτι διαφορετικό από αυτό που 
περιµένω. 
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Θυµάµαι: Η εµψύχωση ενεργοποιεί την ψυχή. Αυτό µπορεί να προκαλέσει 
συγκίνηση. Η συγκίνηση µπορεί να προκαλέσει αµηχανία. Η αµηχανία µπορεί να 
προκαλέσει µηχανικά αποτελέσµατα αµυντικής συµπεριφοράς: Γέλιο, ειρωνεία, 
κοροϊδία, κλάµα, θυµό. Κάθε µέλος της οµάδας είναι ξεχωριστό και κάθε αντίδραση 
είναι πηγή γνώσης. Όλοι µαζί µπορούν να µεταποιήσουν τα συναισθήµατα τους σε 
ένα κοινό συναίσθηµα που να συνδέεται µε τον καλλιτεχνικό – εκφραστικό στόχο της 
άσκησης. Η ελεύθερη και όχι αναγκαστικά ανεξέλεγκτη βίωση και έκφραση των 
συγκινήσεων δε σηµαίνει θόλωµα, χάσιµο ή κατάρρευση της συνείδησης, αλλά 
εµπλουτισµό και διεύρυνσή της (Μπακιρτζής, 2004). 

Ως εµψυχώτρια/ής διατηρώ την προσωπική µου επιθυµία να πετύχω το στόχο µου. Τα 
εσωτερικά µου κίνητρα βρίσκονται σε ισορροπία µε την επιθυµία της οµάδας να 
ενεργοποιηθεί προς κάποια κατεύθυνση. Ο εµψυχωτής είναι αυτός που εµψυχώνει, 
ενθαρρύνει, εµπνέει, δίνει δύναµη, κίνηση και ροή. Ο εµψυχωτής δίνει χώρο και 
χρόνο για να ενεργοποιηθεί το άτοµο ή η οµάδα. Βοηθά να στρωθεί το τραπέζι για το 
κοινό γεύµα: Την αλληλεπίδραση. 

Στο πλαίσιο αυτής της αλληλεπίδρασης εντάσσεται το ερώτηµα – πρόταση: 
Πώς µια διαδικασία λειτουργεί ως εµψυχωτής και πώς ένας εµψυχωτής λειτουργεί 
µέσα στη διαδικασία; 

Στην περίπτωση του θεσµού ενός πολιτιστικού φεστιβάλ ‘διαδικασία’ 
ονοµάζουµε µια σειρά από δραστηριότητες που στη συγκεκριµένη περίπτωση 
εξυπηρετούν τη λειτουργία του θεσµού αυτού. Πρόκειται για διαδικασία η οποία 
ενθαρρύνεται από τον εκπαιδευτή αλλά ‘εµψυχώνεται’ από τη σχέση των 
συµµετεχόντων. Για να µπορέσει να ενεργοποιηθεί µια βιωµατική εξερεύνηση της 
θεωρίας χρειάζεται η θαυµατουργή παρέµβαση της εµψύχωσης. 

Στη συλλογική δράση υποστήριξης ενός φεστιβάλ η µετασχηµατιστική ενέργεια 
του εµψυχωτή µεταφέρεται ως δυναµική στον καθέναν από τους συµµετέχοντες. 
Αυτό σηµαίνει πως ακολουθούµε όλοι µαζί µια συγκεκριµένη-ενιαία στάση απέναντι 
στους ανθρώπους µε τους οποίους συναναστρεφόµαστε: Καλλιτέχνες, βοηθούς 
σκηνής, κοινό που παρακολουθεί ή επιζητά να εξυπηρετηθεί σε απλές ανάγκες. 
Ταυτόχρονα αισθανόµαστε τη δικιά µας παρόρµηση να αντιδράσουµε στις 
καταστάσεις και προσπαθούµε αυτό να αξιοποιηθεί κατά περίσταση. Ο εµπνευστής – 
εµψυχωτής δηµιουργεί έναν σκελετό δράσης ο οποίος χρειάζεται την ‘εµψυχωτική’ – 
δηµιουργική ανταπόκριση των εθελοντών. Αυτό σηµαίνει πως µε βάση το πλαίσιο και 
τον χαρακτήρα της λειτουργίας των οργανωτικών δοµών του φεστιβάλ, µπορεί κανείς 
να δηµιουργήσει καινούργιες καταστάσεις δράσης. Μπορούµε να παραλληλίσουµε το 
φεστιβάλ µε το µουσικό έργο και την οµάδα εθελοντικής υποστήριξης µε τους 
ερµηνευτές – µουσικούς. Είναι σα να τραγουδάµε όλοι µαζί το ίδιο τραγούδι αλλά ο 
καθένας µε τη δική του φωνή. Ένα τραγούδι που µας συνδέει µε τον χώρο αλλά και 
µε τους άλλους. Ενεργοποιεί τη δυνατότητα να ‘ακούσουµε’ τις ανάγκες που θα 
προκύψουν αλλά να προσεγγίσουµε και τις ιδιαίτερες γεύσεις που θα δώσουν οι 
δραστηριότητες που υποστηρίζουµε. Θα λέγαµε λοιπόν πως το τραγούδι βοηθά στην 
έναρξη ενός διαλόγου µε τον χώρο περισσότερο ζωντανό, περισσότερο παλλόµενο, 
ώστε κυριολεκτικά να εµβαπτιστώ, να πληµµυρίσω και να συµµετάσχω µέχρι να γίνω 
ένα µε τον χώρο, από ακουστική άποψη (Tomatis, 1999). 
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Εδώ η εµψύχωση λειτουργεί ως κοινωνικοπολιτιστική και ως κοινωνικοεκπαι-
δευτική µέθοδος. Ως τέτοια επιδιώκει να βοηθήσει τον πολίτη να αποκτήσει 
συνυπευθυνότητα στο ζωτικό του χώρο και να του παράσχει τη δυνατότητα για 
δηµιουργική έκφραση (Θωίδης, 2000). 
Στην επόµενη ενότητα, η δηµιουργική έκφραση συνδέεται µε την εµψυχωτική 
εκπαιδευτική συλλογική διαδικασία µε στόχο τη µουσική ανάπτυξη και κατανόηση 
σε ένα περιβάλλον κοινής συµβίωσης  

Η εµψυχωτική διαδικασία στην περίπτωση του Φεστιβάλ Πάου 

Πρόκειται για την εµψυχωτική-εκπαιδευτική λειτουργία της οργάνωσης του 
Φεστιβάλ Πάου του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (Π.Θ.) µε την υποστήριξη των 
µουσικών εκδηλώσεων από την οµάδα εθελοντών των Μουσικών Συνόλων του Π.Θ. 
Στην Οµάδα των Μουσικών Συνόλων ανήκουν κυρίως φοιτητές και φοιτήτριες αλλά 
και πολίτες της πόλης του Βόλου, καλλιτέχνες και συνεργάτες από διάφορα µέρη της 
Ελλάδας (βλ. https://paoufestival.weebly.com/).  

Το Φεστιβάλ Πάου φιλοξενείται στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό κέντρο του 
Π.Θ. (Παλαιά  Μονή Πάου, βλ. http://mpaou.uth.gr/el/). Η οµάδα εργασίας, η 
οργανωτική επιτροπή, οι τεχνικοί καθώς και οι καλλιτέχνες, συνυπάρχουν στον χώρο 
όχι µόνο κατά τη διάρκεια της συναυλίας. Οι εθελοντές φοιτητές έχουν την ευκαιρία 
να ζήσουν από κοντά τους καλλιτέχνες που φιλοξενούνται, να ακούσουν τις πρόβες 
τους, να συµµετέχουν στην προετοιµασία των συναυλιών τους, να συζητήσουν και να 
δειπνήσουν µαζί τους. Λειτουργούν συλλογικά σε οµάδες καθηκόντων που 
εναλλάσσονται, ώστε να έχουν επαφή µε όλα τα αντικείµενα δράσης. 

Κεντρικός στόχος µιας τέτοιας λειτουργίας είναι: Μαθαίνω µουσική βιώνοντας 
συλλογικές δράσεις. Μαθαίνω µουσική µέσα από τη συµµετοχή µου στην 
υποστήριξη ενός µουσικού φεστιβάλ.  

Προκύπτει εποµένως το ερώτηµα: Τί εισπράττω µέσα από την εµψυχωτική 
διαδικασία της συµµετοχής στην οργάνωση και λειτουργία ενός µουσικού φεστιβάλ; 
Πώς συµµετέχω στην προετοιµασία; Οι απαντήσεις περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 

• Βιώνω τη µουσική σε όλες τις διαστάσεις 
• Έρχοµαι σε επαφή µε µουσικούς δηµιουργούς - ερµηνευτές. 
• Βιώνω τα συναισθήµατά τους µέσα από τη συµβίωση µαζί τους. 
• Παρακολουθώ τις πρόβες τους. 
• Προετοιµάζω τον χώρο της συναυλίας. 
• Βοηθώ στην εγκατάσταση του ήχου και του φωτισµού. 
• Δηµιουργώ την κατάλληλη ατµόσφαιρα. 
• Υποδέχοµαι και εξυπηρετώ το κοινό. 
• Παρουσιάζω την εκδήλωση. 
• Αποχαιρετώ τους καλεσµένους. Τακτοποιώ τον χώρο. Προετοιµάζω το δείπνο 

µαζί µε τους καλλιτέχνες. 
• Μοιράζοµαι το δείπνο, την κουβέντα, τις εντυπώσεις τους, τις εντυπώσεις µου. 

Δεν έχει σηµασία η δουλειά που αναλογεί στον καθένα: Αν θα µοιράσει 
προγράµµατα, αν θα είναι πάνω στη σκηνή, αν θα συζητήσει, αν θα καθαρίσει τον 
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χώρο, αν θα σερβίρει. Σηµασία έχει να διατηρήσει τη ‘σύνδεση’ µε την υπόλοιπη 
οµάδα λειτουργώντας εµψυχωτικά ως προς τους άλλους και ως προς τον εαυτό του, 
να διατηρήσει τη σύνδεση µε τον εµψυχωτή, τη σύνδεση µε τον στόχο που δίνεται 
κάθε φορά. Πρόκειται για µια αυτοδύναµη µουσική σύνθεση που περιλαµβάνει τη 
µουσική δράση στη σκηνή αλλά διαδραµατίζεται σε όλο τον χώρο στον οποίο 
φιλοξενείται το φεστιβάλ. Όλα αυτά αποτελούν ένα µεγάλο µουσικό κοµµάτι µε 
πολλά µέρη.  

Αν θεωρήσουµε, σύµφωνα µε τον Thorndike (1913), πως οι εµπειρίες που 
συµβάλλουν στη µάθηση και την ανάπτυξη είναι αυτές που ικανοποιούν τις ανάγκες 
του ψυχοσωµατικού οργανισµού, µέσα από τη βιωµατική εµπειρία που προσφέρει το 
µη κατευθυντικό ρεύµα στην εµψύχωση οµάδων, θα µπορέσει και στο τοµέα της 
προσέγγισης της µουσικής-εκφραστικής διαδικασίας, να λειτουργήσει ένα καινούργιο 
µοντέλο µάθησης, λιγότερο µοναχικό και ατοµικιστικό. Η µάθηση αυτή θα έχει 
χαρακτήρα αυτογνωστικό αλλά και κοινωνικοποιητικό, υπηρετώντας τη βαθύτερη 
ουσία της έννοιας του ήχου και της µουσικής, δηλαδή τον συντονισµό µε το όλο, 
µέσω της ενσυναίσθησης. 

Σύµφωνα µε τον Κρίστοφερ Σµολ (2010), η µουσική είναι στην ουσία της µια 
διαδικασία, κάτι που οι άνθρωποι κάνουν. Αυτή τη διαδικασία ο συγγραφέας την 
ονοµάζει Μουσικοτροπία (Musicking). Στόχος του είναι να προτείνει ένα πλαίσιο για 
την κατανόηση της µουσικοτροπίας ως ανθρώπινης δραστηριότητας. Προσπαθεί να 
δώσει µια εξήγηση στο πώς και γιατί η συµµετοχή σε µια µουσική πράξη έχει τόσο 
ζωτική σηµασία για τους ανθρώπους ως ξεχωριστά κοινωνικά και πολιτικά όντα. 
Όπως υποστηρίζει ο Σµολ, µουσικοτροπώντας µπορούµε να κατανοήσουµε τον εαυτό 
µας και τις σχέσεις µας µε τους ανθρώπους και τα υπόλοιπα πλάσµατα του πλανήτη 
µας. Έτσι, η µουσική γίνεται ένα µέσο εξερεύνησης, επιβεβαίωσης και εκδήλωσης 
σχέσεων, και καθίσταται ένα πολιτικό, µε την ευρεία έννοια, ζήτηµα. Η εµπλοκή του 
ατόµου στη µουσικοτροπία, του παρέχει τα εφόδια αυτά που είναι εγγενή στη 
µουσική και βασικά για τη λειτουργία του. Προσφέρει ένα ασφαλές πλαίσιο δράσης 
µέσα στο οποίο το άτοµο καθίσταται ικανό να δοκιµάσει διαφορετικούς τρόπους 
ύπαρξης, πράξης και συσχέτισης (Σµολ, 2010). Επιπλέον, όπως αναφέρει ο 
Κανελλόπουλος (2009), η µουσικοποιητική δραστηριότητα είναι πάντοτε µια 
διαδραστική διεργασία, δεν είναι ποτέ µια αποκοµµένη ‘ιδιωτική’ δραστηριότητα. 

Στη συνέχεια δίνονται τρία παραδείγµατα από την εµπειρία της οργάνωσης του 
Φεστιβάλ Πάου. Πρόκειται για δραστηριότητες που δεν έχουν µουσικό χαρακτήρα. 
Αφορούν στο πεδίο της αυτοδιαχείρισης και της φιλοξενίας στον χώρο του φεστιβάλ. 
Μέσα όµως από την διαδικασία της εµψύχωσης, τα αποτελέσµατά τους εµβαθύνουν 
στη µουσική κατανόηση. 

Άσκηση για  σύνδεση – επίγνωση.  
Περιγραφή: Η ‘αλυσίδα’ στο σερβίρισµα του φαγητού (άνθρωποι παραταγµένοι σε 
µια γραµµή που συνδέει την κουζίνα µε τον χώρο που βρίσκεται η τραπεζαρία).  
Οδηγίες: Από την κουζίνα ως το µεγάλο τραπέζι µεταφέρονται χέρι - χέρι οι 
πιατέλες. Οι συµµετέχοντες διατηρούν µια σταθερότητα στη θέση που έχουν στην 
αλυσίδα, ενώ παράλληλα αντιλαµβάνονται τη γραµµή της αλυσίδας και 
συµπληρώνουν τα κενά αν κάποιος χρειαστεί να φύγει. Διατηρούν ένα συγκεκριµένο 
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ρυθµό στη ροή της µεταφοράς  και επιπλέον µια συγκεκριµένη ατµόσφαιρα µέσα 
στην οποία ανήκουν όλοι. Έχουν επαφή µε τον χώρο, την κίνηση και µεταξύ τους. 
Στόχοι: Όπου και να βρίσκοµαι έχω επικοινωνία µε τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας 
χωρίς να χάνω τη θέση µου, σε επαφή µε τη συλλογική ροή της κίνησης. Έχω 
συνειδητή συναισθηµατική και σωµατική στάση κατά τη διάρκεια της συµµετοχής 
µου στη διαδικασία. 

Η παραπάνω εµψυχωτική δράση περιλαµβάνει τον εµψυχωτή-δάσκαλο που 
υποστηρίζει όλη την ιδέα, τους φοιτητές που ασκούνται στη διαδικασία και τους 
φιλοξενούµενους που εντάσσονται σε αυτήν. Παράλληλα είναι µια µουσική πράξη 
γιατί οι συµµετέχοντες ακολουθούν συνειδητά τη δοµή του µουσικού κοµµατιού που 
‘ερµηνεύεται’ σε ζωντανό χρόνο και διατηρούν µια  σταθερή ‘ροή’ στην κίνησή τους, 
ακριβώς όπως σε ένα πολυφωνικό τραγούδι. 

Άσκηση για  συγκέντρωση – συντονισµό 
Περιγραφή: Συλλογική εργασία µε ήχο (εργασίες που χρειάζονται για τη διαβίωση 
στον χώρο φιλοξενίας και συναυλιών)  
Οδηγίες: Τραγουδώ έναν κοινό µουσικό τόνο (πχ τη νότα Ντο). Όταν ο τόνος 
αλλάζει όλοι τον ακολουθούν, ενώ παράλληλα εργάζονται, για παράδειγµα 
ετοιµάζουν ένα συλλογικό γεύµα ή τακτοποιούν και οργανώνουν το χώρο. 
Στόχοι: Διατηρώ ισορροπία ανάµεσα στο εσωτερικό και το εξωτερικό κίνητρο. 
Διατηρώ σταθερότητα στην εκφορά του τόνου µου και συγχρόνως την επαφή µε το 
συλλογικό έργο. Συνδέοµαι µε τη δόνηση του ήχου µου, ενώ παράλληλα έχω επαφή 
µε τον συλλογικό ρυθµό εργασίας της οµάδας. 

Στη συνέχεια τέτοιου είδους εµπειρίες γίνονται αντικείµενο επεξεργασίας µέσα από 
άλλες εµψυχωτικές δράσεις.   

Άσκηση για επεξεργασία του βιώµατος σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο 
Περιγραφή: Βρίσκω µια λέξη που να ταιριάζει στη βραδιά που έζησα (αντίστοιχα 
µπορεί να γίνει µια κίνηση, ένας ήχος, µια µουσική φράση κτλ.) Αναφέροµαι στην 
καταγραφή -παρουσίαση των εντυπώσεων που µου άφησε µια δραστηριότητα της 
προηγούµενης βραδιάς, στους άλλους (µπορεί να συµπεριλαµβάνει την 
προετοιµασία,  τη συναυλία, το δείπνο µε τους φιλοξενούµενους καλλιτέχνες κτλ.). 
Οδηγίες: Οι λέξεις προφέρονται από τους συµµετέχοντες σε κύκλο  µε τη σειρά, 
φτιάχνοντας µία µουσική φράση. Κατά τη διάρκεια της εκφοράς των λέξεων  δεν 
µεσολαβούν σχόλια και ακολουθείται ένας εσωτερικός ρυθµός. Η άσκηση µπορεί να 
συνεχιστεί καθώς ο καθένας προσθέτει ακόµη µία λέξη δίπλα στη λέξη. Η λέξη 
µπορεί να αντικατασταθεί µε κίνηση ή µε ήχο. Η καταγραφή της εµπειρίας πάνω στη 
συγκεκριµένη δράση µέσα από τον συνδυασµό των προσωπικών αναφορών,  
καταλήγει  σε ένα ψηφιδωτό  οµαδικής έκφρασης ως κείµενο, χορογραφία ή µουσική 
σύνθεση. 
Στόχοι: Έρχοµαι σε επαφή µε το συναίσθηµα που µου προκάλεσε η προσπάθεια και 
το επικοινωνώ στους άλλους. Γνωρίζω και αποδέχοµαι την ιδιαιτερότητα της κάθε 
προσωπικής περιγραφής. Αντιλαµβάνοµαι τη θέση µου στο συλλογικό αποτύπωµα 
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των καταγραφών. Ακούω-βλέπω-µελετώ την εσωτερική ενορχήστρωση της 
συλλογικής δράσης όπως κατά την ακρόαση ενός συµφωνικού έργου. 

Η συζήτηση και η επεξεργασία που ακολουθούν το βίωµα, είναι σηµαντικά µέρη της 
άσκησης. Αυτός ο χρόνος δίνει την ευκαιρία στους συµµετέχοντες να µοιραστούν 
αυτό που έζησαν, να επεξεργαστούν τις ανακαλύψεις τους και να προχωρήσουν 
περισσότερο στα προσωπικά θέµατα που έχουν αναδυθεί (Αρχοντάκη & Φιλίππου, 
2003). 

Συµπερασµατικά 

Με βάση τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες της λειτουργίας της εµψύχωσης, 
παρουσιάστηκε στο άρθρο αυτό η εµπειρία από την εµψυχωτική διαδικασία κατά την 
οργάνωση του Φεστιβάλ Πάου. Τα παραδείγµατα που αναφέρθηκαν από τις 
συγκεκριµένες εφαρµογές, οδηγούν στο συµπέρασµα: Αν µπορώ να εργαστώ 
συλλογικά πάνω σε πρακτικά θέµατα µέσω της εµψύχωσης, µπορώ µε τον ίδιο τρόπο 
να µοιραστώ ήχους, µπορώ να φτιάξω µουσική µαζί µε άλλους ή να ακούσω µουσική 
ή να καταλάβω τη µουσική.  

Γενικότερα, µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι µέσα από τη διαδικασία της 
οργάνωσης ενός µουσικού φεστιβάλ, ‘µουσικοτροπούµε’ µε έναν ιδιαίτερο τρόπο, 
χρησιµοποιώντας τους κανόνες της µουσικής για να αξιοποιήσουµε και να 
κατανοήσουµε παράλληλα δύο βασικά της στοιχεία: τον συντονισµό και τον 
συνδυασµό, µέσα σε ένα πλαίσιο συνύπαρξης ανθρώπων και καταστάσεων. 

Τέλος, µέσα από την κατανόηση των κανόνων της µουσικής πράξης, οι 
συµµετέχοντες στις εµψυχωτικές δράσεις-συνεργασίες, µπορούν να αποτελέσουν οι 
ίδιοι πηγή εµψύχωσης τόσο για το κοινό όσο και για τους καλεσµένους καλλιτέχνες 
διαµορφώνοντας µε τη στάση τους συνθήκες µυσταγωγίας. Έτσι, η εµψύχωση µε 
βάση τη µουσική αναζήτηση µέσα από συλλογικές δράσεις και µε πυρήνα το 
καλλιτεχνικό γεγονός της κάθε βραδιάς, µπορεί να διαποτίσει όλο το λειτουργικό  
χώρο και χρόνο του φεστιβάλ.   
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Εµψύχωση στις οµαδικές µουσικές δράσεις:  
το κοινωνικό νόηµα της µουσικής 

Μαίη Κοκκίδου 
Εντεταλµένη λέκτορας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο Κύπρου 

ugenius@otenet.gr 

Οι άνθρωποι αγαπούν να τραγουδούν και να παίζουν µουσική οµαδικά. Οι οµαδικές µουσικές 
δράσεις είναι κύριοι τρόποι εµπλοκής µε τη µουσική στην κοινότητα και σε παρέες 
ερασιτεχνών. Είναι, επίσης, ο κανόνας στη µουσική εκπαίδευση, εντός και εκτός σχολείου.  
Ωστόσο, τα µαθητικά µουσικά σύνολα στις σχολικές γιορτές είναι µία ιδιαίτερη περίπτωση, µε 
σαφή ενδοσχολική λειτουργία. Οι σχολικές γιορτές είναι επιβεβληµένες από τη σχολική ζωή. 
Εδώ, είναι σηµαντικό να προσαρµόσουµε τα εργαλεία της εµψύχωσης στο συµφραζόµενο των 
σχολικών µουσικών γιορτών και να παρέχουµε στους µαθητές κώδικες για να αντιληφθούν το 
κοινωνικό νόηµα των γιορτών. Η έννοια του κοινωνικού νοήµατος µπορεί να συνοψιστεί ως 
εξής: α) µαθαίνω µουσική για να συµµετέχω στις παραστάσεις, β) συµµετέχω στις παραστάσεις 
για να µάθω µουσική, και γ) συµµετέχω σε µουσικές παραστάσεις για να µάθω για τον εαυτό 
µου, τους άλλους και τον κόσµο. 

Λέξεις κλειδιά: µουσικές σχολικές γιορτές, εµψύχωση, κοινωνικό νόηµα, φωνή των µαθητών 

Facilitation in group musical activities:  
the social meaning of music 

May Kokkidou 
Adjunct lecturer, Master Program, European University of Cyprus 

ugenius@otenet.gr 

Humans love to sing and play music in groups. Group musical activities are the main way of 
engaging with music in community and amateur groups. It is also the norm in music 
education, inside and outside school. However, school performances are purely ‘school 
affair’ because students do not have similar experiences in real life situations. In this context, 
it is important to exploit the tools of facilitation in order to provide codes to students for 
understanding the social meaning of the music performances. The notion of this meaning can 
be summarized as follows: a) I learn music to participate in performances; b) I participate in 
performances to learn music; and c) I participate in musical performances to learn about 
myself and the world. 

Keywords: school music performances, facilitation, social meaning, students’ voice 

Οι οµαδικές µουσικές δράσεις και οι σχολικές γιορτές 

Τα παιδιά αγαπούν να τραγουδούν και να παίζουν µουσική οµαδικά, όπως και οι 
περισσότεροι άνθρωποι. Μαθαίνουν τραγούδια των αγαπηµένων τους καλλιτεχνών –
βλέποντας µουσικά βίντεο και τραγουδώντας καραόκε– και χορεύουν µε τα 
αγαπηµένα τους τραγούδια (οι hip-hop οµάδες ολοένα και αυξάνονται). Επίσης, οι 
οµαδικές µουσικές δράσεις είναι οι κύριοι τρόποι εµπλοκής µε τη µουσική στην 

Κοκκίδου, Μ. (2019). Εµψύχωση στις οµαδικές µουσικές δράσεις: το κοινωνικό νόηµα της 
µουσικής. Στο Θ. Ράπτης & Δ. Κόνιαρη (Επιµ.), Μουσική Εκπαίδευση και Κοινωνία: νέες 
προκλήσεις, νέοι προσανατολισµοί. Πρακτικά 8ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Ε. (σσ. 525–532).  
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κοινότητα και σε παρέες ερασιτεχνών. Έλκουν τους ανθρώπους διότι τους επιτρέπουν 
να βιώσουν την αίσθηση της οµαδικότητας και να αναπτύξουν την προσωπική και 
µουσική τους ταυτότητα σε ένα πλαίσιο αλληλεπιδράσεων µέσα σε ένα κοινωνικό-
µουσικό περιβάλλον. 

Οι οµαδικές µουσικές δράσεις είναι ο κανόνας στη σχολική µουσική 
εκπαίδευση αλλά και σηµαντικό µέρος στη µουσική εκπαίδευση εκτός σχολείου. Έχει 
διαπιστωθεί ερευνητικά ότι η συµµετοχή στα µουσικά σύνολα στο σχολείο µπορεί να 
συµβάλει σηµαντικά στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, µε οφέλη κοινωνικά 
(συνεργασία, εµπιστοσύνη στους άλλους, αίσθηση κοινού στόχου), συναισθηµατικά 
(αυτοαντίληψη, υπευθυνότητα, αυτοεκτίµηση) και ακαδηµαϊκά (Rabinowitch et al., 
2012). Παράλληλα, η λειτουργία των µουσικών συνόλων ωφελεί την ευρύτερη ζωή 
του σχολείου (Μπαλτήρας, 2018).   

Είναι γεγονός ότι οι σχολικές χορωδίες και ορχήστρες µπορούν να δώσουν σε 
αξιόλογα αποτελέσµατα. Αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι δίνει ερεθίσµατα στους µαθητές 
για δια βίου µουσική µάθηση. Επιπροσθέτως, οι διαδικασίες µπορεί να υλοποιούνται 
χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι µουσικές ανάγκες, οι ικανότητες και τα 
ενδιαφέροντα των µαθητών. Ο Regelski (2009) αναφέρεται σε αυτό το πρόβληµα ως 
ελίτ ενώ σηµειώνει τον κίνδυνο να δηµιουργηθεί ένας τεχνητός, στενός και 
περιοριστικός µουσικός κόσµος που εξυπηρετεί κυρίως ιδεολογικούς στόχους και 
αφορά µία ορισµένη µειονότητα επιλεγµένων µαθητών.  

Γενικά, µία οµαδική µουσική δράση είναι κάτι παραπάνω από το «παίζω µαζί 
µε άλλους». Οι εκπαιδευτικοί µουσικής πρέπει να λάβουν υπόψη τους πολλούς 
παράγοντες και να σκεφτούν ποιες δεξιότητες είναι σηµαντικό να αποκτήσουν οι 
µαθητές και πώς οι οµαδικές µουσικές δράσεις θα ενισχύουν την προσωπική τους 
ανάπτυξη.  

Η εµψύχωση στις οµαδικές µουσικές δράσεις και στις σχολικές γιορτές 

Τι σηµαίνει «εµψυχώνω» σε οµαδικές µουσικές δράσεις; Σε µία γενικότερη 
προοπτική, η εµψύχωση αφορά σε πρακτικές που είναι κατάλληλες για µία 
συγκεκριµένη οµάδα, µε ορίζουσα την αυθεντική µάθηση. Σηµαίνει στόχους που 
περιλαµβάνουν την ενσυναίσθηση, την αυτοαντίληψη, την υπευθυνότητα, τη 
συναισθηµατική-κοινωνική ανάπτυξη καθώς και αξίες όπως η ευγένεια και ο 
σεβασµός, µεταξύ πολλών άλλων. Ο εκπαιδευτικός-εµψυχωτής δεν προτείνει ένα 
συγκεκριµένο σύνολο κανόνων αλλά επιτρέπει διαφορετικές δυνατότητες δράσης και 
αλληλεπίδρασης που προκρίνονται ως κατάλληλες σε ένα δεδοµένο περιβάλλον 
(Κοκκίδου, 2014). Ο Allsup και οι συνεργάτες του συµπληρώνουν ότι οι µαθητές 
είναι ένα αµάλγαµα δηµιουργικών, συνεχώς εξελισσόµενων, αντιφατικών και 
ασταθών µουσικών εαυτών. Σε αυτή τη βάση, ο εκπαιδευτικός µουσικής πρέπει να 
αξιολογεί πώς οι στόχοι του σχετίζονται µε το ποιοι είναι οι µαθητές του και να 
προσπαθεί ώστε οι οι διδακτικές πρακτικές να είναι συναφείς µε την πραγµατική ζωή 
των µαθητών (Allsup et al., 2012, σελ. 470).  

Στις οµαδικές µουσικές δράσεις, οι εκπαιδευτικοί-εµψυχωτές καλούνται να 
προάγουν ένα αίσθηµα οµαδικότητας που επιτρέπει, όµως, και την έκφραση της 
ατοµικότητας. Η εµψύχωση εξυπηρετεί έναν διπλό σκοπό: διευκολύνει τις κοινωνικές 
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αλληλεπιδράσεις και διεγείρει τις µουσικές αλληλεπιδράσεις. Γενικά, η εµψύχωση 
µας διδάσκει ότι η µουσική διαφορά και η δηµιουργικότητα πρέπει να αποτιµώνται 
ως σηµαντικές. Δεδοµένου ότι το σχολικό σύστηµα δεν ενθαρρύνει τη φωνή των 
µαθητών, η εµψύχωση βοηθά τους µαθητές να νιώσουν ότι µπορούν να εκφραστούν 
ελεύθερα. Και εδώ η µουσική είναι ένας ισχυρός σύµµαχος.  

Τι συµβαίνει, όµως, στην περίπτωση των σχολικών γιορτών; Το πλαίσιο των 
σχολικών γιορτών επιτρέπει την εφαρµογή των πρακτικών της εµψύχωσης; Ποιο 
είδος δυναµικής µεταξύ του εαυτού και των άλλων είναι βιώσιµο; Πόσο εύκολο είναι 
για τους εκπαιδευτικούς µουσικής να διευκολύνουν συνεργατικές διαδικασίες σε 
ετερογενή σύνολα; (µαθητές από διαφορετικές σχολικές τάξεις αλλά και µαθητές από 
την ίδια τάξη που µπορεί να µην είχαν την ευκαιρία να βιώσουν το αίσθηµα της 
οµαδικότητας). 

Οι σχολικές γιορτές είναι καθαρά ‘υπόθεση σχολείου’ επειδή οι µαθητές δεν 
έχουν ανάλογες εµπειρίες στην πραγµατική ζωή. Ένα άλλο αρνητικό στοιχείο είναι 
ότι λειτουργούν ως µηχανισµοί εξουσίας µε σαφή πολιτικό-ιδεολογικό περιεχόµενο 
και προσανατολισµό (Γκόλια et al., 2007) για τις έννοιες του έθνους, της θρησκείας 
και της εκπαίδευσης. Επιπλέον, οι σχολικές γιορτές είναι ‘απαρχαιωµένες’ κατά την 
έννοια ότι παραµένουν σχεδόν ίδιες για αρκετές δεκαετίες. Σπάνια είναι δηµιουργικές 
και ακόµα πιο σπάνια επιτρέπουν την προσωπική έκφραση των µαθητών. Όλα είναι 
προκαθορισµένα, πρέπει να ολοκληρωθούν σε ένα πιεστικό χρονικό πλαίσιο και να 
ανταποκριθούν στις ρουτίνες του τελετουργικού εορτασµού µιας επετείου. Από την 
άλλη πλευρά, οι γιορτές είναι η βιτρίνα του σχολείου. Ο Regelski (2009) παρατηρεί 
εύστοχα ότι χρησιµότητα της σχολικής µουσικής εκπαίδευσης φαίνεται να είναι 
ασαφής για την κοινωνία και ότι το µόνο που την καθιστά ορατή είναι οι σχολικές 
γιορτές και εκδηλώσεις.  

Είναι δυνατή η εµψύχωση  στις σχολικές γιορτές; Η απάντηση δεν είναι εύκολη 1

διότι τα εµπόδια είναι πολλά. Ας φανταστούµε έναν εκπαιδευτικό µουσικής στις 
αρχές του Οκτώβρη. Είναι πολύ πιθανόν να  προετοιµάζει τη γιορτή της 28ης 
Οκτωβρίου µε µία τάξη, ίσως σε παραπάνω από ένα σχολεία. Παράλληλα, ετοιµάζει 
τη γιορτή του Πολυτεχνείου µε άλλη τάξη. Και ο ίδιος προετοιµάζεται για τα 
µαθήµατά του για τη γιορτή των Χριστουγέννων. Δηλαδή, καλείται να φέρει εις 
πέρας ένα έργο όπου πρέπει κυριολεκτικά να αξιοποιήσει κάθε λεπτό. Επίσης, ο 
εκπαιδευτικός µουσικής διαφέρει από τον εκπαιδευτικό της τάξης. Δεν έχει µία οµάδα 
παιδιών αλλά συχνά περισσότερες από 20 διαφορετικές οµάδες. Και πώς µπορεί να 
είναι κάποιος αποτελεσµατικός για όλους του µαθητές; Και για τους 200 ή 300 
µαθητές; Κάποιοι λένε ότι δεν προλαβαίνουν να µάθουν καλά-καλά τα ονόµατα των 
παιδιών.  

Γενικά, ο χρόνος δεν είναι σύµµαχος για τους εκπαιδευτικούς µουσικής. Δεν 
επιτρέπει διαδικασίες για την υποστήριξη των ατοµικών αναγκών των µαθητών, 
παράλληλα µε το γνωστικό-µουσικό περιεχόµενο που πρέπει να καλυφθεί, 
διαδικασίες για να δηµιουργηθεί ένα περιβάλλον όπου οι µαθητές θα αισθάνονται 
συναισθηµατική ασφάλεια, θα έχουν αρµονικές σχέσεις και θα αποκτήσουν οµαδικό 
πνεύµα. Άλλα προβλήµατα αφορούν στο ρεπερτόριο των σχολικών εκδηλώσεων 
(στασιµότητα) και ότι η µουσική δεν είναι «η µουσική των µαθητών».  
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Τα παραπάνω συνηγορούν στην ιδέα ότι η εµψύχωση στις δράσεις για τις 
σχολικές γιορτές είναι ‘ουτοπική’ διότι οι γιορτές είναι κάτι που επιβάλλεται στους 
µαθητές. Είναι γεγονός ότι οι µαθητές δεν έχουν δικαίωµα επιλογής και ότι οι 
σχολικές γιορτές είναι, κατά κανόνα, αυτοσκοπός. Αλλά είναι ακριβώς εδώ που η 
εµψύχωση βοηθά να βρεθούν ισορροπίες ανάµεσα στο «αναγκαστικό» και το 
«αποδεκτό», ανάµεσα στο «αγγαρεία» και στο «αίσθηµα ευθύνης», ανάµεσα στο 
«εγώ» και στο «εµείς». Φέρνει στο προσκήνιο τη σηµασία της συνεργασίας σε ένα 
σύνολο όπου οι µαθητές θα συνειδητοποιήσουν την έννοια της ατοµικής ευθύνης και 
του κοινού στόχου.   

Σε ευρύτερα µουσικά πλαίσια, τα ερωτήµατα που µπορεί να θέσει ο µουσικός 
εκπαιδευτικός-εµψυχωτής είναι: ποια είναι η οµάδα; ποια δυναµική µεταξύ εαυτού 
και άλλων συνεπάγεται; τι χρειάζεται η οµάδα ως σύνολο και τι ανάγκες έχουν τα 
µεµονωµένα άτοµα µέσα στην οµάδα; ποια είναι η ετοιµότητα των µαθητών για 
οµαδικές µουσικές δράσεις; ποια είναι τα κίνητρα των µαθητών; πώς µπορούν οι 
διαδικασίες να γίνουν πιο δηµιουργικές; στο πολύπλοκο οικοσύστηµα των οµαδικών 
µουσικών δράσεων, τι είναι πρώτο: η µουσική ή η οµάδα;  

Είναι φυσικό κάθε εκπαιδευτικός να απαντήσει µε τον δικό του τρόπο στα 
παραπάνω ερωτήµατα. Αλλά υπάρχουν και κάποιες βασικές επιδιώξεις που αφορούν 
όλους τους εκπαιδευτικούς, όλους τους µαθητές, όλα τα σχολεία, όλες τις οµάδες. Για 
τους µαθητές είναι: α) να συνεργάζονται για την επίτευξη των οµαδικών-µουσικών 
στόχων, β) να νοιάζονται ο ένας για τον άλλον σε όλες τις διαδικασίες, γ) να δοµούν 
συνεργατικά τη γνώση, βοηθώντας όλοι στην επίλυση προβληµάτων. 

Ο µεγαλύτερος κίνδυνος για να αποτύχουν αυτοί οι στόχοι είναι ο 
εκπαιδευτικός να είναι ο µόνος κυρίαρχος στην οµάδα και να επιβάλλει πάντα την 
άποψή του. Στην περίπτωση αυτή, οι µαθητές όχι µόνο δεν ωφελούνται αλλά 
συνήθως αδρανοποιούνται και οπισθοδροµούν. Αντίθετα, το να ακούσουµε τους 
µαθητές µας σηµαίνει να τους επιτρέψουµε να είναι παράγοντες αλλαγής. Σε 
µουσικό-παιδαγωγικό επίπεδο, ο χρόνος που απαιτείται για να δώσουµε φωνή στους 
µαθητές δεν είναι ‘χαµένος’ χρόνος καθώς αυτό θα δώσει νόηµα σε όλες τις δράσεις 
µέσα στην τάξη. Εκτός από τη φωνή των µαθητών, η εµψύχωση µας υπενθυµίζει πως 
σε ό,τι κάνουµε θα υπάρχει πάντα ποικιλία στις στάσεις: µερικοί µαθητές θα το 
απολαύσουν, άλλοι θα αναπτύξουν περισσότερες δεξιότητες και άλλοι λιγότερες. 
Κάποιοι µπορεί να αισθάνονται αµήχανοι ή µπορεί να επηρεαστούν από κάτι που δεν 
σχετίζεται µε την ίδια την εκδήλωση. 

Για να κατανοήσουµε καλύτερα την έννοια της εµψύχωσης στις οµαδικές 
µουσικές δράσεις, µπορούµε να εστιάσουµε στις πτυχές της επικοινωνίας, της 
συνεργασίας, της αίσθησης του ανήκειν σε συνεργία µε την αυτονοµία, της 
φαντασίας, της ταυτότητας και του νοήµατος (Schiavio et al., 2018). Η επικοινωνία 
αφορά στην ικανότητα των µαθητών και των εκπαιδευτικών να διαχειρίζονται 
επιτυχώς τις αλληλεπιδράσεις για την επίτευξη κοινών (και ατοµικών) στόχων. Στις 
οµαδικές µουσικές δράσεις, προφανώς, οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές 
διαπραγµατεύονται ποικίλες µορφές µουσικής επικοινωνίας. Η συνεργασία είναι 
ταυτόχρονα µέσο και στόχος. Η κατανόηση αυτής της διττής ποιότητας αναµένεται 
να συµβάλλει στη δηµιουργία ενός ισορροπηµένου περιβάλλοντος επικοινωνίας. Η 
συνεργασία εκδηλώνεται ως αµοιβαία βοήθεια, ενίσχυση και ενθάρρυνση, γόνιµη 
ανατροφοδότηση και ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών. 
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Η αίσθηση του ανήκειν σε συνεργία µε την αυτονοµία αναπτύσσεται όταν οι 
µαθητές συνειδητοποιήσουν ότι κάθε µέλος της οµάδας επιτυγχάνει τον στόχο του 
µόνο αν και τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας επιτύχουν τους δικούς τους στόχους. Αλλά 
και αντίστροφα, για να επιτύχει η οµάδα το έργο της χρειάζεται τη συµβολή του κάθε 
µέλους της. Η φαντασία αποτελεί µέρος κάθε δηµιουργικής εργασίας στις διαδικασίες 
των µουσικών συνόλων. Οι ευκαιρίες για να αξιοποιήσουν και να αναπτύξουν οι 
µαθητές την έµφυτη φαντασία τους θα τους βοηθήσουν να βιώσουν την πνευµατική 
περιέργεια. Η δόµηση της ταυτότητας των µαθητών προϋποθέτει να έχουν τη 
δυνατότητα να διαπραγµατευτούν κοινωνικοπολιτικά ζητήµατα στην οµάδα και να 
εκφραστούν προσωπικά και ελεύθερα. Το νόηµα, τέλος, αφορά σε κάθε τι που µπορεί 
να βοηθήσει τους µαθητές να αντιληφθούν τη σηµασία και την αξία όσων κάνουν, 
δηλαδή να συνειδητοποιούν ότι η συµµετοχή στα µουσικά σύνολα τους δίνει γνώσεις 
και δεξιότητες που είναι χρήσιµες στη ζωή τους εκτός του σχολικού προγράµµατος. 
Αυτό µπορεί να διοχετευτεί σε επιθυµία για δια βίου ενασχόληση µε τη µουσική. 
Επίσης, το νόηµα σηµαίνει να αποκτήσουν οι µαθητές αυτοαντίληψη για αυτό που 
είναι και  θέλουν να γίνουν σε σχέση µε τη µουσική.  

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι αρχές της εµψύχωσης, στο πιεστικό 
περιβάλλον από άποψη χρόνου των γιορτών, µπορεί να βοηθήσει τους µαθητές να 
δοµήσουν ένα κοινωνικό νόηµα για την προετοιµασία και παρουσίαση του συνόλου. 
Αυτό είναι ένα σηµαντικό βήµα. 

Το κοινωνικό νόηµα των οµαδικών µουσικών δράσεων στις σχολικές γιορτές 

Η µουσική είναι ένα κοινωνικό-επικοινωνιακό φαινόµενο µε ιδιαίτερες ιδιότητες. Ο 
σηµαντικότερος ρόλος της µουσικής είναι κοινωνικός και µία θεµελιώδης λειτουργία 
της είναι να αυξήσει την αίσθηση του κοινού σκοπού. Είναι σηµαντικό να τονισθεί 
ότι η µουσική επιτρέπει τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις διατηρώντας ταυτόχρονα την 
ατοµικότητα καθώς και νοήµατα που µπορεί να είναι πολύ διαφορετικά για κάθε 
άνθρωπο. Αυτό κάνει τη µουσική εµπειρία και δράση να έχει νόηµα που είναι 
εντελώς διαφορετικό από το νόηµα άλλων ανθρώπινων δράσεων. 

Γενικά, η µουσική καθορίζει τις κοινωνικές αξίες ενώ, ταυτόχρονα, η 
κοινωνικότητα που προκύπτει καθορίζει τη µουσική, το νόηµά της και την αξία της 
(Regelski, 2018). Οι οµαδικές µορφές µουσικής δράσης µπορούν να δηµιουργήσουν 
και να ενισχύσουν τους κοινωνικούς δεσµούς, προωθώντας µορφές αµοιβαίας 
κατανόησης ακόµη και σε καταστάσεις όπου η γλωσσική επικοινωνία είναι δύσκολη 
(DeNora, 2000). Αυτή η δυνατότητα είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρα στα νέα 
πολυπολιτισµικά περιβάλλοντα όπου τα νέα µέλη (π.χ., µετανάστες και πρόσφυγες) 
δυσκολεύονται να καταλάβουν τη γλώσσα ή τα κοινωνικά έθιµα της χώρας υποδοχής. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις, η κοινή µουσική δραστηριότητα µπορεί να βοηθήσει τους  
νεοφερµένους και τους κατοίκους της χώρας να αναπτύξουν βασικές µορφές της 
εµπιστοσύνης και αλληλοκατανόησης (Schiavio et al., 2018).  

Στη µουσική εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί έχουν ευθύνη για την ανάπτυξη της 
συνείδησης των µαθητών σχετικά µε το γιατί και πώς πρέπει να εµπλακούν στη 
µουσική για προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη (Elliott & Silverman, 2015). Σε µία 
µικρότερη κλίµακα, δηλαδή στα σχολικά µουσικά σύνολα, αναµένεται ότι η 
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συµµετοχή και η εµπειρία θα διαµορφωθεί όταν οι µαθητές θα αντιλαµβάνονται τις 
µουσικές-κοινωνικές τους σχέσεις και τα νοήµατα αυτών µέσα από ένα πρίσµα 
συλλογικότητας και σε σχέση µε αξίες της πραγµατικής ζωής. 

Στα µουσικά σύνολα, τα άτοµα διερευνούν και αναπτύσσουν τις δικές τους 
µουσικές ικανότητες, αλλά επηρεάζουν και προσαρµόζονται στη µουσική δυναµική 
της οµάδας. Κατηγορίες όπως «ανεξαρτησία» και «οµάδα» αποτελούν αντικείµενο 
διαπραγµάτευσης σε πραγµατικό χρόνο µέσω συλλογικών πρακτικών (Elliott & 
Silverman, 2015). Εδώ, το κοινωνικό νόηµα δοµείται: στην αλληλεπίδραση µεταξύ 
των µαθητών, στην αλληλεπίδραση µεταξύ εκπαιδευτικών και µαθητών, στην 
αλληλεπίδραση µαθητών και εκπαιδευτικών µε το περιεχόµενο των τραγουδιών –και 
στην επικοινωνία µε τους δηµιουργούς του– καθώς και στην αλληλεπίδραση µε το 
κοινό. Είναι σηµαντικό η προσωπική άποψη κάθε µαθητή να είναι µέρος του 
µουσικού-κοινωνικού ιστού και του µουσικού-κοινωνικού νοήµατος της εκδήλωσης.  

Στην επιδίωξη του κοινωνικού νοήµατος, οι µαθητές θα µπορούν να  
προχωρήσουν πέρα από την απόκτηση µουσικής γνώσης και δεξιοτήτων. Μπορούν 
να αναπτύξουν αυτό που ο Bates (2017) ονοµάζει µουσική-κοινωνική σκέψη. Να 
αναπτύξουν κατανόηση των πολλαπλών προοπτικών, των άλλων και των δικών τους 
(για παράδειγµα, λαµβάνοντας υπόψη τα πολιτιστικά πλαίσια, αντισταθµίζοντας τα 
στερεότυπα και εκτιµώντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια). Αυτό, βεβαίως, δεν είναι 
εύκολο έργο. Αλλά υπάρχουν διαδικασίες που θα επιτρέψουν την καλλιέργεια 
ανοιχτών µορφών µουσικού νοήµατος και πρακτικές  για να µετουσιωθεί το δυνητικό 
σε πραγµατικό. 

Ειδικότερα, πριν την εκδήλωση, ο εκπαιδευτικός οφείλει να εξηγήσει τον σκοπό 
και τους στόχους στους µαθητές  (προετοιµασία και υλοποίηση) ώστε οι µαθητές να 
γνωρίζουν ποιες είναι οι απαιτούµενες δεξιότητες. Μπορεί να δείξει φωτογραφίες ή 
βίντεο από άλλες οµαδικές δράσεις των ανθρώπων (αθλητισµός, πορείες 
διαµαρτυρίας, εκκλησία, συνεργεία διάσωσης) και να βρούνε οµοιότητες και 
διαφορές στα πρότυπα και στις συµπεριφορές. Είναι ουσιαστικής σηµασίας να 
ζητήσει από τους µαθητές να πούνε πώς αντιλαµβάνονται την αξία του εγχειρήµατος 
και να τους προτρέψει να εκφράσουν και να συζητήσουν τις σκέψεις τους. Εδώ, λέξη-
κλειδί είναι το «µαζί». Για να δηµιουργηθεί αυτό το αµοιβαίο αίσθηµα, τόσο οι 
εκπαιδευτικοί όσο και οι µαθητές πρέπει να νιώσουν ότι η εκδήλωση είναι ένα κοινό 
εγχείρηµα.  

Η µουσική εκδήλωση δεν τελειώνει µε την ολοκλήρωση της παράστασης. 
Πρέπει να συνεχιστεί µε διαδικασίες ανατροφοδότησης όπου οι µαθητές θα έχουν την 
ευκαιρία να µιλήσουν για την εµπειρία τους. Με απλές ερωτήσεις, στο τέλος της 
εκδήλωσης –όπως και στο τέλος κάθε πρόβας– µπορούµε να δώσουµε φωνή στους 
µαθητές. Ενδεικτικά ερωτήµατα είναι: ποιο µέρος της διαδικασίας τους έδωσε τη 
µεγαλύτερη ευχαρίστηση; ποιο µέρος τους φάνηκε δύσκολο ή ανιαρό; τι πήγε καλά; 
τι θα µπορούσε να πάει καλύτερα; τι θα άλλαζαν αν θα το έκαναν πάλι; τι θα 
πρόσεχαν περισσότερο σε µία µελλοντική εκδήλωση; Οι µαθητές σε οµάδες µπορούν 
να δηµιουργήσουν ένα rap κοµµάτι για να αφηγηθούν τις εµπειρίες τους. Μπορούν να 
σχολιάσουν το βίντεο της εκδήλωσης, να βάλουν «έξυπνες λεζάντες» στις 
φωτογραφίες της εκδήλωσης ή/και να ζωγραφίσουν µία σκηνή από την εκδήλωση. 
Γενικά, το µάθηµα που ακολουθεί την πραγµατοποίηση της εκδήλωσης θα είναι 
αφιερωµένο στο ίδιο το γεγονός και στην εµπειρία των µαθητών. 
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Συνολικά, είναι σηµαντικό να αναπτύξουν οι µαθητές ικανότητα των να 
αποκωδικοποιούν και να αξιολογούν ένα τραγούδι µε όρους κοινωνικούς και 
πολιτικούς (Allsup et al., 2012, σελ. 470). Σε αυτή την περίπτωση, µπορούµε να 
σκεφτούµε την εµψύχωση µέσα από το ρεπερτόριο: π.χ., τα κοινωνικά τραγούδια 
µέσα από τους στίχους τους έχουν τη δύναµη να προσδίδουν πλαισιωµένο νόηµα σε 
ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον. Σε αυτές τις περιπτώσεις, σηµαντικό ρόλο παίζει η 
ενσυναίσθηση (χαρακτήρες και συνθήκες των τραγουδιών). 

Το κοινωνικό νόηµα παίρνει υπόσταση στην περίπτωση δράσεων, πέρα από τη 
σχολική γιορτή. Τέτοιες δράσεις είναι η παρουσίαση του προγράµµατος της γιορτής 
στη γειτονιά, σε ένα εµπορικό κέντρο, σε ένα άλλο σχολείο, σε ένα γηροκοµείο, σε 
ένα κέντρο που υλοποιεί προγράµµατα για ΑµΕΑ, σε µία δηµόσια υπηρεσία. Εδώ, το 
ζητούµενο είναι να αντιληφθούν οι µαθητές τη σχολική γιορτή όχι µόνο ως µέρος του 
δικτύου της σχολικής ζωής, αλλά και ως πτυχή της κοινωνικής ζωής και της ιστορικής 
συνέχειας. Η οµάδα των παιδιών µπορεί επίσης να αλληλεπιδράσει δηµιουργικά µε 
µουσικούς και πολιτιστικές κοινότητες εκτός του σχολικού περιβάλλοντος. Με τον 
τρόπο αυτό, το σχολείο και το µάθηµα παραµένουν ανοιχτά και συνδέονται µε την 
πραγµατική ζωή. Το πλαίσιο των δράσεων µπορεί να ακολουθεί τις αρχές του Freire 
(1970) κατά τις οποίες η καθηµερινή ανθρώπινη συµπεριφορά αποτελείται από δράση 
και σκέψη: είναι πράξη (praxis)· είναι ο µετασχηµατισµός του κόσµου. Το ιδιαίτερο 
κοινωνικό πλαίσιο έχει σηµασία καθώς η διδασκαλία είναι φορέας αξιών.  

Συνοψίζοντας, το κοινωνικό νόηµα στις διαδικασίες σε ένα σχολικό µουσικό 
σύνολο µπορεί να αναδυθεί µέσα στον σύνθετο ιστό αλληλεπιδράσεων µεταξύ όλων 
των συµµετεχόντων (εκπαιδευτικοί, µαθητές, κοινό) και µέσα από τη διανοητική-
συναισθηµατική επικοινωνία µε τους δηµιουργούς των τραγουδιών. Το κοινωνικό 
νόηµα αφορά στη λειτουργία της µουσικής στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής 
(ως µέλη της σχολικής κοινότητας ή κάτοικοι µιας περιοχής) και στη 
συνειδητοποίηση ότι η µουσική µάθηση προκύπτει από την αλληλεπίδρασή µας τους 
άλλους. 

Οι δράσεις που εστιάζουν στο κοινωνικό νόηµα έχουν τη δυνατότητα να 
‘διδάξουν’ στους µαθητές πράγµατα για τον εαυτό τους και τους άλλους, εντός και 
πέραν της µουσικής. Επιπλέον, εάν αποδεχόµαστε ότι η µάθηση περιλαµβάνει την 
ανάπτυξη και προσαρµογή κοινωνικών συµπεριφορών που µας επιτρέπουν να 
κατανοήσουµε τον κόσµο που ζούµε, τότε το κοινωνικό νόηµα πρέπει να ληφθεί 
σοβαρά υπόψη κατά την ανάπτυξη οποιασδήποτε παιδαγωγικής στρατηγικής. Η 
έννοια του κοινωνικού νοήµατος στις οµαδικές µουσικές δράσεις µπορεί να 
συνοψιστεί ως εξής:  α) µαθαίνω µουσική για να συµµετέχω στις παραστάσεις, β) 
συµµετέχω στις παραστάσεις για να µάθω µουσική, και γ) συµµετέχω σε µουσικές 
παραστάσεις για να µάθω για τον εαυτό µου, τους άλλους και τον κόσµο. 

Επίλογος 

Οι οµαδικές µουσικές δράσεις είναι ταυτόχρονα µέσο και σκοπός. Όταν η τάξη γίνει 
ορχήστρα ή χορωδία µε στόχο µία εκδήλωση, αλλάζουν οι λειτουργικές κοινωνικές 
σχέσεις µεταξύ των µαθητών. Οι στόχοι της συνεργασίας, της πειθαρχίας, της 
υπευθυνότητας, της αλληλεγγύης έχουν άλλη ποιότητα. Το ζήτηµα δεν είναι οι 
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µαθητές να αποδεχτούν ‘αναπόφευκτα’ την αξία των σχολικών γιορτών αλλά να 
«βρούνε τη θέση τους» και να συνειδητοποιήσουν ότι µπορούν να κατανοήσουν τη 
µουσική µέσα από την κατανόηση των κοινωνικών σχέσεων και, παράλληλα, να 
κατανοήσουν τις κοινωνικές σχέσεις µέσα από την κατανόηση της µουσικής. Η 
µουσική είναι από µόνη της µία αξία. Η οµάδα είναι µία άλλη αξία. 

Η τεχνική της εµψύχωσης είναι καθοριστική για τη δόµηση του κοινωνικού 
νοήµατος της µουσικής. Αλλά χρειάζεται αυτογνωσία και προθυµία από τους 
εκπαιδευτικούς για να λειτουργήσουν  ως εµψυχωτές. Χρειάζεται θέληση για αλλαγή, 
διότι µέρος του προβλήµατος είναι η τάση που έχουµε να αναζητούµε λύσεις στα δικά 
µας προηγούµενα βιώµατα. Συνολικά, είναι σηµαντικό να προσαρµόσουµε τα 
εργαλεία της εµψύχωσης στο συµφραζόµενο των σχολικών µουσικών γιορτών και να 
παρέχουµε στους µαθητές κώδικες για να αντιληφθούν το κοινωνικό νόηµα των 
εµπειριών τους. Έτσι, µπορούµε να προσφέρουµε στους µαθητές µας κοινωνικές 
αξίες που µπορεί να αλλάξουν προς το θετικό τη ζωή τους.  
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Στο άρθρο αυτό γίνεται κατ’ αρχάς µια αναφορά στον όρο «εµψύχωση» και στις θεωρητικές 
σχολές σκέψης για την Εµψύχωση των Οµάδων. Παρουσιάζονται οι βασικές µεθοδολογικές 
προσεγγίσεις στο θέµα, αναλύονται οι επαγγελµατικές κατευθύνσεις αλλά και οι συναφείς 
παρερµηνείες στην έννοια της εµψύχωσης όταν αυτή εντάσσεται στην πράξη σε ένα σύνηθες 
δασκαλοκεντρικό και κατευθυντικό πλαίσιο. Ακολουθούν οι, διαµετρικά αντίθετες µε το 
προαναφερθέν πλαίσιο, βασικές παραδοχές της Παιδαγωγικής Επιστήµης και της Κοινωνικής 
Ψυχολογίας. Τέλος παρουσιάζονται συνοπτικά οι κυριότερες µέθοδοι και τεχνικές που 
χρησιµοποιούνται στην Εµψύχωση Οµάδων και αποσκοπούν στην προσωπική ανάπτυξη, 
βιωµατική µάθηση και διευκόλυνση της ικανοποιητικής βίωσης της ζωής των ανθρώπων, σε 
όλους τους τοµείς. 
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This article first makes a reference to the term “animation” and the theoretical think-tanks 
for the Group Animation. It presents the basic methodological approaches to the subject and 
analyzes the professional directions and the related misconceptions in the concept of 
animation when in practice it is implemented in a usual teacher-centered and directional 
framework. Then it presents the diametrically opposed to the above mentioned framework, 
basic assumptions of Pedagogical Science and Social Psychology. Finally, are presented 
briefly the main methods and techniques used in the Group Animation aiming at personal 
development, experiential learning and facilitating the satisfactory life experience of people, 
in all areas. 
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Ο όρος: «Εµψύχωση των Οµάδων» και οι θεωρητικές αναφορές του 

Οι όροι «Εµψύχωση-Εµψυχωτής» χρησιµοποιούνται ευρύτατα στην Ελλάδα τις 
τελευταίες δεκαετίες, κυρίως από εκπαιδευτικούς και όσους ασχολούνται µε οµάδες 
εκπαίδευσης παιδιών και ενηλίκων στην επιµόρφωση, διά βίου µάθηση, προσωπική 
ανάπτυξη και ψυχοθεραπεία, αλλά και από όσους ασχολούνται µε δραστηριότητες 
κάθε τύπου, καλλιτεχνικές (θεάτρου, µουσικής, τραγουδιού, χορού, κ.ά.), 
πολιτιστικές, αθλητικές, τουριστικές, διασκέδασης, κ.ά. Η κοινωνία µας 
κατακλύζεται όλο και περισσότερο από εµψυχωτές και εµψυχώτριες κάθε τύπου. 
Θεσµοί και δραστηριότητες που απευθύνονται σε παιδιά ή σε ενήλικες και θέλουν να 
είναι σύγχρονοι και ενηµερωµένοι, δεν παραλείπουν να χρησιµοποιούν και να 
αναφέρονται στην εµψύχωση, ως µια λέξη που µεταµορφώνει την προοπτική και τον 
αντίκτυπο µιας δράσης στα µάτια του ευρύτερου ή του πιο εξειδικευµένου κοινού. 

O όρος Εµψύχωση προέρχεται από το γαλλικό Animation:«action de mettre de 
la vivacité dans quelque un ou quelque chose» (ενέργεια που δίνει ζωτικότητα σε 
κάποιον ή κάτι). Συνδέεται µε έννοιες όπως αυτή του διευκολυντή (facilitateur), 
συνοδού (moniteur), σύµβουλου (conseilleur), συντονιστή (coordinateur), δίχως να 
είναι ακριβώς συνώνυµα, αποδίδοντας µερικά τον όρο εµψυχωτής και 
προσανατολίζοντας τον σε επιµέρους λειτουργίες του.  

Στα αγγλικά, δυστυχώς, χρησιµοποιείται πολύ περιορισµένα ο όρος animator µε 
τις παραπάνω έννοιες. Στη θέση του χρησιµοποιείται το facilitator. 
Χρησιµοποιούνται επίσης το leader, counselor, coordinator, guide, coach, µε λιγότερο 
ή περισσότερο διαφορετικά περιεχόµενα και φιλοσοφία. 

Στα ελληνικά αποδίδεται ως «δίνω ψυχή σε κάτι άψυχο, το καθιστώ έµψυχο, του 
δίνω ζωή». Μεταφορικά: «δίνω ψυχική δύναµη, θάρρος, κουράγιο ή αυτοπεποίθηση σε 
κάποιον». «Ενισχύω το ψυχικό σθένος, τις ψυχικές δυνάµεις, Εµπνέω σε κάποιον 
θάρρος, αυτοπεποίθηση, Ενθαρρύνω» (Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, 2009). 
«Ενισχύω ψυχικά, παρέχω υποστήριξη και συµπαράσταση, εµπνέω πίστη και 
αυτοπεποίθηση. Συν.: Ενθαρρύνω, ενισχύω, υποστηρίζω, συµπαραστέκοµαι, 
εγκαρδιώνω» (Μπαµπινιώτης, 2012). 

Μέσα από σειρά ερευνών και εφαρµογών, όπως θα δούµε στη συνέχεια, η 
Εµψύχωση στο πεδίο της Κοινωνικής Ψυχολογίας και της Δυναµικής των Οµάδων 
ορίζεται ως: Διευκόλυνση της οµάδας να θέσει στόχους (που την ενδιαφέρουν) και να 
ενεργοποιηθεί για την επίτευξή τους. Ο χαρακτήρας της διευκόλυνσης είναι 
πρωταρχικός: ακούµε ενεργά, προτείνουµε, συνοδεύουµε, συνεργαζόµαστε. Είναι 
πολύ σηµαντικό να διευκρινιστεί ότι στους ανωτέρω ορισµούς δεν βρίσκουµε τις 
λειτουργίες του συµπαρασύρω, υποκαθιστώ, κατευθύνω, καθοδηγώ, και αυτονόητα 
βέβαια απορρίπτεται η επιβολή και ο καταναγκασµός. Αυτό θα σχολιασθεί εκτενώς 
στη συνέχεια γιατί συνιστά ισχυρό σηµείο παρεκκλίσεων σχετικά µε τη µεθοδολογία 
των εφαρµογών στην πράξη της εµψύχωσης. 

Το θέµα µας, πέρα από τη λεξικογραφική διασαφήνιση του όρου Εµψύχωση, 
είναι σε τι φιλοσοφία, αντιλήψεις, στάσεις και µεθόδους παραπέµπει. Είναι αλήθεια 
ότι παραπέµπει σε πολλά πράγµατα που έχουν κοινή αρχή, τα οποία ωστόσο γρήγορα 
αποκλίνουν µεταξύ τους για να καταλήξουν σε συχνά αντιδιαµετρικά αποτελέσµατα. 
Η κοινή αρχή βρίσκεται στο ότι η εµψύχωση και οι εµψυχωτές/τριες απευθύνονται 
κυρίως σε οµάδες ανθρώπων (θα µπορούσε να είναι και ένας µόνο) επιδιώκοντας την 
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ενεργοποίηση, τη συµµετοχή και συνοχή, τη συνεργασία µεταξύ τους. Απώτερος 
στόχος των εµψυχωτών/τριών, ανάλογα µε την περίπτωση, είναι η µάθηση-
εκπαίδευση, η παραγωγή ενός έργου, η διασκέδαση, η προσωπική ανάπτυξη ή η 
ψυχοθεραπεία. Υπάρχουν βέβαια και άλλες παράµετροι που επηρεάζουν τη 
λειτουργίες της εµψύχωσης, θεωρητικές, µεθοδολογικές, όπως και επαγγελµατικές 
σκοπιµότητες. 

Πολύ συνοπτικά, οι βασικές θεωρητικές αναφορές της εµψύχωσης πηγάζουν 
από φιλοσόφους, ερευνητές, σχολές σκέψης, που καταλήγουν να διαµορφώσουν 
προοδευτικά τις Επιστήµες της Παιδείας και την Κοινωνική Ψυχολογία, ιδιαίτερα τον 
κλάδο της Δυναµικής των Οµάδων (Ναυρίδης, 1994, 2005. Μπακιρτζής 1996, 2002. 

Γεώργας, 1985): 
-  Σωκράτης, Rabelais, Montaigne, Comenius, Rousseau, Pestalozzi.  
-  Μεγάλοι παιδαγωγοί: (Dewey, Montessori, Decroly, Claparède, κ.ά). 
-  Ριζοσπάστες παιδαγωγοί (Tolstoi, Ferrer, Neil, Korczak, Freire, Illitch, Freinet) 
και κινήµατα (Wandervogel, σχολεία του Αµβούργου, Θεσµική Παιδαγωγική, 
σχολεία Reggio Emiliα, κ.ά.). 

-  Φαινοµενολογία-Υπαρξισµός (Husserl, Sartre, Merleau-Ponty, κ.ά.). 
-  Kurt Lewin, (Μορφές ηγεσίας, Δυναµική των Οµάδων, Training Group). 
-  Jacob Moreno, (Ψυχόδραµα-Κοινωνιοµετρία). (Moreno,1933). 
-  Carl Rogers, (Συµβουλευτική, Encounter Group, Ενεργός ακρόαση, 
Ενσυναίσθηση, Γνησιότητα, Ανεπιφύλακτη αποδοχή). 

-  W.R.Bion, S.H.Foulkes, (Τavistock Institut, Οµαδική Ψυχαναλυτική 
ψυχοθεραπεία) (Foulkes, 1964 . Bion, 1961). 

-  Georges Lapassade, Michel Lobrot, (Θεσµική και Προσωπική εµπλοκή-
παρέµβαση).  

-  Θεωρίες και κινήµατα αυτοδιαχείρισης-αυτοβοήθειας. 

Από τις ανωτέρω αναφορές µπορούµε να διακρίνουµε τρείς θεωρητικές 
κατευθύνσεις ως προς τις οποίες µπορούµε να τοποθετήσουµε την Εµψύχωση και τις 
λειτουργίες της:  

1.  Συµπεριφορική-Δασκαλοκεντρική (Κατευθυντική, Μηχανιστική) 
2.  Εξελικτική -Ψυχαναλυτική (Μαθητοκεντρική, Ερµηνευτική, 
Στρουκτουραλιστική). 

3.  Φαινοµενολογική-Υπαρξιστική (Κονστρουκτιβιστική, Αλληλεπιδραστική, 
Επικοινωνιακή, µη Κατευθυντική). 

Μεθοδολογικές κατευθύνσεις της Εµψύχωσης Οµάδων 

Οι µέθοδοι Εµψύχωσης που χρησιµοποιούνται συνδέονται µε τις ανωτέρω 
θεωρητικές κατευθύνσεις δίχως να προκύπτουν άµεσα από αυτές. Για αυτό τον λόγο 
παρατηρούνται αλληλοεπικαλύψεις. Εκείνο που διαφέρει είναι η φιλοσοφία και η 
αντίληψη σχετικά µε τον τρόπο εφαρµογής µεθόδων και τεχνικών που σε µεγάλο 
βαθµό είναι κοινές: 

Η 1η κατεύθυνση ακολουθεί την παραδοσιακή δασκαλοκεντρική οπτική, την 
από καθέδρας διδασκαλία και την τιµωρητική αξιολόγηση (επιβράβευση-τιµωρία, 
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βαθµολογία). Φυσικά εδώ δεν µιλούµε για εµψύχωση αλλά για επιβολή, µε λίγες 
περιπτώσεις πεφωτισµένης δεσποτείας που χρησιµοποιούνται ως άλλοθι για την 
εφαρµογή της οπτικής αυτής. 

Η 2η κατεύθυνση ακολουθεί την, µέσω συστηµατικής παρατήρησης, 
διατυπωµένη εξελικτική και κοινή για όλους, πορεία µάθησης και ανάπτυξης παιδιών 
ή ενηλίκων. Η παρεµβάσεις του περιβάλλοντος δεν µπορούν παρά να κινηθούν στο 
πλαίσιο αυτής της προδιαγεγραµµένης πορείας και δοµής του ψυχικού κόσµου, 
νοητικού και συναισθηµατικού (S.Freud/J.Piaget).  

H 3η κατεύθυνση ακολουθεί µια µη προδιαγεγραµµένη προσωπική ή οµαδική 
πορεία µάθησης και ανάπτυξης σε συνάρτηση µε την αλληλεπίδραση των 
προσωπικών χαρακτηριστικών που διαµορφώνονται στη διάρκεια της ζωής σε 
συνέργεια µε το κοινωνικό περιβάλλον (Dewey, 1998/38), (Lewin, 1959), (Bruner, 
1996), (Vygotsky, 1978), (Lobrot, 1992). 

Αναλυτικότερα: 
Στην 1η κατεύθυνση η εµψύχωση αποκλείεται εξ αρχής, λόγω του ότι η 

πρωτοβουλία δίδεται αποκλειστικά στον υπεύθυνο ενήλικα-δάσκαλο, µε νοοτροπίες 
και στερεότυπα του εγκατεστηµένου κοινωνικο-πολιτιστικού περιβάλλοντος. 

Στην 2η και στην 3η κατεύθυνση, που θα µπορούσαµε να τις χαρακτηρίσουµε και 
ως ψυχο-δυναµικές, η Εµψύχωση αποκτά σηµαντική θέση. Ανάλογα µε τις εσωτερικές 
ανάγκες της κάθε κατεύθυνσης, επιστηµολογικές, θεωρητικές και µεθοδολογικές, οι 
διάφορες λειτουργίες της εµψύχωσης αποκτούν µικρότερη ή µεγαλύτερη σηµασία και 
προσανατολισµό. Μπορούµε εδώ να διακρίνουµε τις βασικότερες: 

- Αποκλείεται η άσκηση εξουσίας, η επιβολή και ο καταναγκασµός. 
- Αποκλείεται η υποκατάσταση του υποκειµένου και η παραγωγή έργου και 
ενεργειών που το αφορούν, ερήµην της συµφωνίας και της συµµετοχής του στις 
αποφάσεις και στην επεξεργασία τους. 

- Οποιαδήποτε δραστηριότητα πηγάζει και λειτουργεί µέσα από την επιθυµία των 
συµµετεχόντων και σε συµφωνία µαζί τους. 

- Επιβάλλεται η ακρόαση του κάθε υποκειµένου, των επιθυµιών και 
ενδιαφερόντων του, όπως και η συνοδεία του από τον εµψυχωτή, στις επιλογές 
του και στην υλοποίησή τους.  

- Η πρωτοβουλία ανήκει στο υποκείµενο και όχι στον παρεµβαίνοντα. 

Ειδικότερα στη 2η κατεύθυνση: 
- Οι σκέψεις, οι φόβοι, οι επιθυµίες, οι αποφάσεις και οι ενέργειες του 
υποκειµένου (ατοµικά και οµαδικά) συνοδεύονται και κατανοούνται-
αναλύονται-ερµηνεύονται σε συνεργασία µε τον παρεµβαίνοντα, στο πλαίσιο 
προϋπάρχουσας πορείας εξέλιξης, δοµής και οικονοµίας του ψυχικού κόσµου. 

- Η συναισθηµατική εµπλοκή του εµψυχωτή-παρεµβαίνοντα και των 
υποκειµένων οφείλει να επιλυθεί-ξεπερασθεί (µεταβίβαση-αντιµεταβίβαση). Η 
πραξιακή εµπλοκή αποκλείεται. 

Στην 3η κατεύθυνση: 
- Οι σκέψεις, οι φόβοι, οι επιθυµίες, οι αποφάσεις και οι ενέργειες του 
υποκειµένου (ατοµικά και οµαδικά) κατανοούνται και αναλύονται από κοινού 
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στο πλαίσιο της «εδώ και τώρα» κατάστασης που βιώνεται µε τα συγκεκριµένα 
χαρακτηριστικά των προσώπων και του περιβάλλοντος, δίχως αναφορές σε 
προϋπάρχουσες δοµές και πορεία εξέλιξης. 

- Η συναισθηµατική εµπλοκή του Εµψυχωτή κινείται από την πλήρη απουσία 
(Lewin, 1959. Bradford, Gibb & Benne, 1964) µέχρι την πλήρη συναισθηµατική 
παρουσία µε ενσυναίσθηση, γνησιότητα και ανεπιφύλακτα θετική αποδοχή 
(Rogers, 2006/1961, 1991/1970). 

- Η παρέµβαση-εµπλοκή του Εµψυχωτή, ακόµη και στην πράξη, για την επίτευξη 
του έργου που ενδιαφέρει τους συµµετέχοντες, είναι δυνατόν να συµβεί και 
µάλιστα θεωρείται πολλές φορές απαραίτητη για τη συνοδεία και τη 
διευκόλυνση της κινητοποίησης των συµµετεχόντων (Μ.Lobrot/Μη 
Κατευθυντική Παρεµβατικότητα), (Κ.Lewin/Δηµοκρατικό Κλίµα). Ιδιαίτερα σε 
αυτή την περίπτωση ισχύει το τρίπτυχο Ακούω-Προτείνω-Συνοδεύω, µε 
Ενσυναίθηση-Γνησιότητα-Ανεπιφύλακτα θετική αποδοχή (Μπακιρτζής, 2002). 

- Γίνεται διάκριση µεταξύ Επιβολής και Επιρροής. Η Επιβολή παραπέµπει στην 
κατευθυντικότητα και στην εξουσία, που φυσικά απορρίπτονται ως 
χαρακτηριστικά της εµψύχωσης. Αντίθετα η Επιρροή παραπέµπει στην 
αυθεντία, µε την έννοια της πηγής γνώσης και πληροφόρησης, που φυσικά 
γίνεται αποδεκτή και χαρακτηρίζει την παρεµβατική αλλά µη-κατευθυντική 
εµψύχωση (Lobrot, 1983, 2015. Mπακιρτζής, 2002).  

Επαγγελµατικές κατευθύνσεις και παρανοήσεις στην έννοια της Εµψύχωσης 

Η ιδιότητα ή το επάγγελµα του εµψυχωτή όπως τείνει να καθιερωθεί, αφορά 
εκπαιδευτικούς , επιµορφωτές-εκπαιδευτές , συµβούλους κάθε είδους , 
ψυχοθεραπευτές, υπευθύνους οµάδων δηµιουργικής απασχόλησης, κατασκηνώσεων, 
ελεύθερου χρόνου, τουρισµού, θεάτρου, καλών τεχνών, προπονητές, διασκεδαστές, 
εµψυχωτές για γιορτές, παιδικά πάρτυ, κ.ά. 

Είναι ενδιαφέρον να επιµείνουµε στην επαγγελµατική παράµετρο. Η ιδιότητα 
του εµψυχωτή χαρακτηρίζει δύο κατηγορίες επαγγελµατιών ή γενικότερα στάσεων: 

α. Εµψυχωτές καθ΄ αυτοί, που αποσκοπούν στο να εµψυχώσουν οµάδες δίχως 
να στοχεύουν παράλληλα κάτι άλλο, όπως οι διασκεδαστές, οι εµψυχωτές ελεύθερου 
χρόνου, κ.ά. Τα αποτελέσµατα της δράσης τους οφείλουν να είναι άµεσα, να 
αναγνωρίζονται και να επιδοκιµάζονται, µε κριτήριο την άµεση ικανοποίηση των 
συµµετεχόντων στο να διασκεδάσουν, να ενεργοποιηθούν ή να χαλαρώσουν, να 
επικοινωνήσουν, κλπ. 

β. Εµψυχωτές που λειτουργούν παράλληλα και µε µια άλλη ιδιότητα-
δραστηριότητα, που στοχεύει τη µάθηση-εκπαίδευση ή την παραγωγή έργου, όπως οι 
εκπαιδευτικοί, οι ψυχοθεραπευτές, οι υπεύθυνοι οµάδων καλλιτεχνικών, εργασιακών, 
θεατρικών, αθλητικών, κ.ά. Τα αποτελέσµατα της δράσης τους δεν αναγνωρίζονται 
αποκλειστικά ως αποτελέσµατα της εµψύχωσης. Η λειτουργία του εµψυχωτή 
συµπλέκεται µε την λειτουργία του ειδικού ενός συγκεκριµένου αντικειµένου-
δραστηριότητας. Ένας εκπαιδευτικός, για παράδειγµα, λειτουργεί παράλληλα και ως 
εµψυχωτής. Η ποιότητα και τα αποτελέσµατα της µιας λειτουργίας δεν διαχωρίζονται 
σαφώς από την άλλη, στις περισσότερες των περιπτώσεων. Σε αυτή την δεύτερη 
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κατηγορία, τις τελευταίες δεκαετίες όλο και περισσότερο η ιδιότητα του ειδικού 
συγκεκριµένου αντικειµένου συνοδεύεται και από την ιδιότητα του εµψυχωτή. Για 
παράδειγµα ο όρος Δάσκαλος- Εµψυχωτής έχει ήδη εισαχθεί και έχει αναλυθεί η 
σηµασία του (Μπακιρτζής, 2010). 

Η επαγγελµατική παράµετρος επηρεάζει συχνά καθοριστικά την επιλογή των 
θεωρητικών και µεθοδολογικών αναφορών, τη φιλοσοφία, τις στάσεις, τις αντιλήψεις 
και τελικά την επιλογή των µεθόδων-τεχνικών που χρησιµοποιούνται, ιδιαίτερα σε 
αυτούς που επιδιώκουν άµεσα και προφανή αποτελέσµατα στο έργο τους, όπως 
πολλοί εκπαιδευτικοί, διασκεδαστές, κ.ά. Επιδιώκουν δηλαδή πρωταρχικά να 
επιτύχουν οι µαθητές τους π.χ. σε εξετάσεις ή να διασκεδάσουν τα παιδιά, ώστε να 
τρέξουν, να γελάσουν, να ενεργοποιηθούν και έτσι να ικανοποιηθούν τα ίδια και οι 
γονείς τους. Οι επαγγελµατίες «εµψυχωτές» έτσι µετατρέπονται από τη µια σε 
προπονητές πρωταθλητών για τους λιγότερους και φόβητρα για τους περισσότερους, 
όπως οι εκπαιδευτικοί, και από την άλλη, σε αστέρες του θεάµατος που σαγηνεύουν 
τα πλήθη (διασκεδαστές). Η δική τους πρωτοβουλία και ενεργοποίηση είναι 
απαραίτητη και µάλιστα σε όλη τη διάρκεια της «προπόνησης» ή της «παράστασης». 
Οφείλουν να βρίσκονται συνεχώς στο κέντρο και να συµπαρασύρουν το κοινό τους. 
Το πρόβληµα σε αυτές τις περιπτώσεις «εµψύχωσης», που είναι και οι περισσότερες, 
είναι ότι οι στάσεις και οι αντιλήψεις, η µεθοδολογία και οι πρακτικές που 
υιοθετούνται εντάσσονται στην κατηγορία της δασκαλοκεντρικής, κατευθυντικής 
παιδαγωγικής, που θεωρητικά απορρίπτεται όχι µόνο από το σύνολο της 
παιδαγωγικής επιστήµης (Φράγκος, 1984), αλλά και από τους ίδιους τους 
«εµψυχωτές» που στην πράξη ωστόσο υιοθετούν την στάση αυτή. Πολλοί επιχειρούν, 
µη ηθεληµένα βέβαια, να καλύψουν αυτή την αυταρχική τους παιδαγωγική µε τον 
ακαδηµαϊσµό, πατερναλισµό και διδακτισµό που υιοθετούν. Αδυνατούν να 
εµπιστευθούν στην πράξη τον αυθορµητισµό και την δηµιουργικότητα των µελών της 
οµάδας τους, τη σχέση επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης µαζί τους, τα ενδιαφέροντα 
και τη δίψα τους για µάθηση. Θεωρούν δυστυχώς, λόγω της θεσµικής και κυρίαρχης 
θέσης, γνώσης, αυθεντίας και ευθύνης που αυτό συνεπάγεται, ότι οι ίδιοι είναι οι 
κύρια, αν όχι και αποκλειστικά, ικανοί και υπεύθυνοι να αποφασίζουν για το 
περιεχόµενο του προγράµµατος και να κατευθύνουν για την άµεση ή έµµεση 
εφαρµογή-υλοποίησή του.  

Η εκµάθηση και η τήρηση των ορίων και του νόµου, η κοινωνικοποίηση-
προστασία έναντι των ζωωδών-καταστροφικών παρορµήσεων των παιδιών, σύµφωνα 
µε ξεπερασµένες από τη σύγχρονη ψυχολογία αντιλήψεις, οφείλει να επιτευχθεί-
επιβληθεί το γρηγορότερο. Οι θεωρητικές και κλινικές αναφορές δεν λείπουν για την 
κατανόηση των αντιλήψεων αυτών που χαρακτηρίζονται ως µηχανισµοί υπεράµυνας, 
τόσο ατοµικά όσο και συλλογικά, απέναντι στη δηµιουργικότητα και τη 
διαφορετικότητα των παιδιών και των νέων, όπως και του καθενός/µιάς που δεν 
εντάσσεται στο σύστηµα αξιών και συµπεριφορών που επικρατεί (ανάπηροι, παιδιά, 
γυναίκες, έγχρωµοι, πρόσφυγες, διαφορετικής κοινωνικής ταυτότητας φύλου, κ.ά.) 
και που αυτοσυντηρείται στερεοτυπικά, οδηγούµενο έτσι αναπόφευκτα στην 
κατάρρευσή του (Lewin, 1935, 1951, 1959 . Lobrot, 1973, 1983, 2018). 

Αυτό τι σηµαίνει στην πράξη; Ας πάρουµε το παράδειγµα των εκπαιδευτικών. 
Η µεθοδολογία που υιοθετούν πολλοί στην πράξη παρ’ όλες τις αντίθετες στη θεωρία 
τους απόψεις είναι η δασκαλοκεντρική/κατευθυντική, εκτός φωτεινών εξαιρέσεων. 
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Επικεντρώνονται κύρια αν όχι αποκλειστικά στο γνωστικό αντικείµενο, ή τον όποιο 
στόχο τους, αφήνοντας ουσιαστικά εκτός διαδικασίας όσους δεν µπορούν να 
παρακολουθήσουν τους εντατικούς ρυθµούς που απαιτούν. Με τον ίδιο τρόπο τελικά 
και οι διασκεδαστές, επιδιώκουν άµεσα και εντυπωσιακά αποτελέσµατα 
ενεργοποίησης των ικανών παιδιών σε παιδικά πάρτυ, σχολικές γιορτές, 
κατασκηνωτικές δράσεις, δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, κ.ά. Αναλαµβάνουν 
αυτεπάγγελτα ηγετικό ρόλο στοχεύοντας να ενεργοποιήσουν τα παιδιά µέσα από τη 
δική τους προσωπική ενεργοποίηση και τη συνεχή τους παρουσία στη σκηνή, στο 
κέντρο του κύκλου ή στην εξέδρα. Ειδικά οι εµψυχωτές-διασκεδαστές δίνουν 
συνεχώς οδηγίες, επιβραβεύσεις ή παρατηρήσεις, συχνά µε µέσα όπως το µικρόφωνο, 
δυνατά ηχεία, σλάιτς, µουσική, συνεργάτες πίσω από την σκηνή και βοηθούς 
«ξεσηκωτές», ενώ βρίσκονται υπερυψωµένοι για να φαίνονται όταν µιλούν, 
κινούνται, χορεύουν ή τραγουδούν. Επιδιώκουν τον συνεχή έλεγχο της κατάστασης 
και της προσοχής του κοινού. Αν είναι πειστικοί, αεικίνητοι και χαρισµατικοί, όλοι 
τους ακολουθούν, τους µιµούνται και έτσι τραγουδούν, διασκεδάζουν, µπαίνουν 
συχνά σε τροµερή διέγερση µε την προσοχή τους τεταµένη προς το κεντρικό 
πρόσωπο. Γίνονται οι ίδιοι οι διασκεδαστές θέαµα, µέσα σε µια Κοινωνία του 
Θεάµατος. Όσο περισσότερο αυτό ικανοποιεί τους ίδιους, ακόµη και ναρκισσιστικά, 
τόσο πασχίζουν για να έχουν αποτελέσµατα, να ικανοποιήσουν τα παιδιά όπως και 
τους γονείς-συνοδούς τους, που οδηγούνται στο να χειροκροτούν, να θαυµάζουν και 
να λατρεύουν τους διασκεδαστές τους, όπως συµβαίνει µε όλους τους σταρ που 
απευθύνονται σε παιδιά και ενήλικες. 

Παιδαγωγική Επιστήµη, Κοινωνική Ψυχολογία και Εµψύχωση 

Τα παραπάνω συνιστούν µια εντελώς παρεξηγηµένη αντίληψη της Εµψύχωσης. 
Πρόκειται για Αυταρχική παιδαγωγική στάση, κλίµα ή µορφή ηγεσίας, όπως είπαµε, 
σύµφωνα µε τις γνωστές έρευνες του Kurt Lewin (Αυταρχικό, Δηµοκρατικό και 
Laissez-faire κλίµα-leadership). Με τον όρο Αυταρχικός δεν εννοούµε τον ηγέτη που 
φέρεται άσχηµα στα παιδιά και τα καταπιέζει, αλλά αυτόν που αποφασίζει και 
προγραµµατίζει ο ίδιος για το τι θα κάνουν τα παιδιά, δίχως να συνεργασθεί 
προηγουµένως µαζί τους και να συναποφασίσουν µαζί όπως κάνει ο Δηµοκρατικός 
ηγέτης. Δείχθηκε σαφέστατα ότι η αυταρχική µορφή ηγεσίας οδηγεί σε εκνευρισµό 
και επιθετικότητα των παιδιών που στρέφεται προς τα πιο αδύναµα ψυχολογικά µέλη 
και στην εξάρτηση από τον ηγέτη. Δίχως την δική του παρουσία και επιβράβευση 
κάθε δραστηριότητα σταµατά και κυριαρχεί η παθητικότητα ή η επιθετικότητα. Η 
προσοχή και η εύνοια του δασκάλου-ηγέτη τους είναι απαραίτητη για να 
κινητοποιηθούν και να δράσουν. Πρόκειται για «παιδαγωγική» διαµόρφωσης 
εξαρτηµένων και υποταγµένων ανθρώπων µε µειωµένη αυτοπεποίθηση και διάθεση 
αυτονοµίας, συνεργατικότητας και κοινωνικότητας. Αντίθετα στο δηµοκρατικό ύφος 
κυριαρχεί η συνεργασία και η ενεργητικότητα, ακόµη και δίχως την συνεχή παρουσία 
του ηγέτη. 

H Αυταρχική-Δασκαλοκεντρική-Κατευθυντική παιδαγωγική, καλά κρατεί στην 
πράξη στην υπηρεσία πανίσχυρων εγκατεστηµένων στάσεων, αλλά και θεσµών όπως 
ο σχολικός, που επιδιώκει -µε εξαίρεση ίσως την προσχολική αγωγή- άµεσα 
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µετρήσιµα αποτελέσµατα και κατανάλωση πληροφόρησης, εις βάρος µιας 
ουσιαστικής µάθησης και ανάπτυξης που σέβεται τους ιδιαίτερους ρυθµούς 
ανάπτυξης του κάθε προσώπου, τις επιθυµίες και τα ενδιαφέροντά του. Ακόµη και η 
διασκέδαση παιδιών και ενηλίκων, υποκύπτει σε καταναλωτισµό, χαµηλού κόστους 
και άµεσης απόδοσης. Η δυναµική των εξαρτήσεων κάθε είδους αρχίζει από την πιο 
µικρή ηλικία να µπαίνει σε λειτουργία µε την προσφορά άµεσης και εύκολης 
ευχαρίστησης και ηδονής, ερήµην των ενδιαφεροµένων. 

Η εµψύχωση, έτσι όπως την αντιλαµβάνεται η Κοινωνική Ψυχολογία και η 
Παιδαγωγική, δεν συνιστά εργαλείο και µέθοδο παραγωγής και κατανάλωσης 
διασκέδασης, ούτε πληροφόρησης, κατάρτισης, χειρισµού δεξιοτήτων (νοητικών, 
κοινωνικών, τεχνικών), αλλά φιλοσοφία, στάση και αντίληψη προς την προσωπική 
ανάπτυξη, τη βιωµατική µάθηση και τη διευκόλυνση βίωσης της ζωής σε όλους τους 
τοµείς. Μ’ αυτή την έννοια δεν αποσκοπεί πρωταρχικά και αποκλειστικά στην 
αύξηση της παραγωγής (γνωστικής, πολιτιστικής, κ.ά.) παρ’ όλο που έχει τη 
δυνατότητα να το επιτύχει αποτελεσµατικά αν η θέληση των υποκειµένων είναι αυτή. 
Αποσκοπεί κυρίως σε µία στάση ζωής που ικανοποιεί, αναπτύσσει και εµπλουτίζει 
ατοµικά και κοινωνικά δηµιουργώντας ένα κλίµα συνεργατικότητας, αυτοδιαχείρισης, 
αυτονοµίας, δηµοκρατικότητας, αλληλεπίδρασης, δηµιουργικότητας, µε ελευθερία, 
εµπιστοσύνη και ευθύνη απέναντι στον εαυτό και τους άλλους (Μπακιρτζής, 2010, 
2002). 

Οι κυριότερες µέθοδοι και τεχνικές που χρησιµοποιούνται για τον σκοπό αυτό 
στην Εµψύχωση, προερχόµενες και εµπνεόµενες από διάφορες σχολές και 
παραδόσεις, είναι: 

-  Μέθοδοι και τεχνικές γνωριµίας και πρώτης επαφής. 
-  Μέθοδοι και τεχνικές ανάδυσης και έκφρασης των επιθυµιών. 
- Μέθοδοι αναγνώρισης φαινοµένων της δυναµικής της οµάδας και 
διευκόλυνσης της ανάπτυξής της. 

- Μέθοδοι και τεχνικές συνοδείας, ενεργού ακρόασης και επαναδιατύπωσης, µε 
ενσυναίσθηση, γνησιότητα και ανεπιφύλακτα θετική αποδοχή. 

- Ραϊχικές ψυχοσωµατικές µέθοδοι και τεχνικές. 
- Δραµατοποίηση, Ψυχόδραµα, Κοινωνιόδραµα, Κοινωνιόγραµµα και παιχνίδια 
ρόλων. 

- Μέθοδοι και πρακτικές από την Gestalt.  
- Μέθοδοι και τεχνικές διευκόλυνσης της έκφρασης και της επικοινωνίας 

(αυτόµατη-αυθόρµητη έκφραση στο γραπτό και προφορικό λόγο, την κίνηση, 
το χορό, την αισθητική έκφραση, art-therapy κ.ά.). 

- Τεχνικές επίλυσης συγκρούσεων. 
- Τεχνικές χαλάρωσης-ενεργοποίησης. 
- Τεχνικές φαντασίας και ζωντανού ονείρου. 
- Αυθόρµητο θέατρο. 
- Κατασκευή και χρήση µάσκας, τεχνικές κλόουν, θέατρο σκιών, µουσικοί 
αυτοσχεδιασµοί-παιχνίδια κ.ά.) 

- Μέθοδοι και τεχνικές προερχόµενες από τις παραδόσεις των λαών. 
- Μέθοδοι και τεχνικές προερχόµενες από την εµπειρία, δηµιουργικότητα και 
εφευρετικότητα των εµψυχωτών και των συµµετεχόντων. (Αρχοντάκη, 
Φιλίππου, 2010) 
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