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Αντί Προλόγου 

 
 
Κ. ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ 

Δήμαρχος Πατρέων 

 
Το Συνέδριο αυτό είναι ένα μεγάλο γεγονός: Γιατί κάθε τι, στο οποίο συμμετέχουν 

πάρα πολλοί που έχουν σκοπό να βοηθήσουν την εκπαίδευση, έχει ως αποτέλεσμα τα 

παιδιά μας να φωτιστούν και η ψυχή τους να γίνει πιο καλή. Και η Μουσική παίζει ένα 

μεγάλο ρόλο σε αυτό. 

 

 
 
 

Β. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ 

Πρόεδρος Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων 

 

Αγαπητοί διοργανωτές και συμμετέχοντες,  

κυρίες και κύριοι,  

φίλες και φίλοι, 

 

Για τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων, για το Δήμο της Πάτρας, 

ως ένα από τα πιο ζωντανά κύτταρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποτελεί ιδιαίτερη 

ευχαρίστηση η εμπλοκή του στη διεξαγωγή του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου 

Καλλιτεχνικής Παιδείας, στο πλαίσιο των εργασιών του οποίου έχουν κληθεί να λάβουν 

μέρος ως κεντρικοί ομιλητές και εισηγητές πρόσωπα από τον ακαδημαϊκό χώρο, καθώς 

και μέλη ερευνητικών ομάδων. 

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός από τη γέννησή του, αλλά και λόγω θέσης και ρόλου 

είναι προφανές πως χαιρετίζει κάθε τέτοια προσπάθεια και στηρίζει πρωτοβουλίες μέσα 

από τις οποίες επιχειρείται με όχημα την Καλλιτεχνική Παιδεία να προσεγγιστούν 

σύγχρονες μουσικοπαιδαγωγικές. 

Για το θεσμό της Αυτοδιοίκησης, όπως υπάρχει αυτό μέσα από τη φιλοσοφία της 

Δημοτικής Αρχής, το ζητούμενο δεν είναι να υποκαταστήσει αυτή τους αρμοδίους και 

τους ειδικούς, αλλά να ενισχύσει μέσα από πολιτικές παρεμβάσεις και δράσεις εκείνες τις 

στρατηγικές και τις τακτικές, μέσω των οποίων ο ρόλος της Καλλιτεχνικής Παιδείας θα 

αποδώσει καρπούς και σε παιδαγωγικό επίπεδο. Άλλωστε, εδώ και δεκαετίες είναι κοινά 

αποδεκτό πως ο ρόλος της Καλλιτεχνικής Παιδείας δρα πέρα από τα όποια εκπαιδευτικά 

και παιδαγωγικά όρια και δρα καταλυτικά κάθε φορά στις κοινωνικές και οικονομικές 

εξελίξεις, τόσο ενός τόπου, όσο και μιας χώρας ή μιας κοινότητας. 

Η Μουσική και ο παιδαγωγικός της ρόλος παράλληλα, είναι ιστορικά 

καταγεγραμμένο πως έχει παίξει σημαντικό ρόλο, όχι μόνο για την Παιδαγωγική, αλλά 

και για τη γέννηση πρωτοποριακών ρευμάτων και εγχειρημάτων, με όσους επηρεάστηκαν 

από αυτή να παίζουν σημαντικό ρόλο στις κοινωνίες και την ζωή. 

Με γνώμονα τα προαναφερθέντα λοιπόν, γίνεται αντιληπτό πως για το Δήμο της 

Πάτρας το ζητούμενο τέτοιων δράσεων, αλλά και η πραγματοποίηση Συνεδρίων με αυτό 

το περιεχόμενο δεν μπορεί να σταματούν στα όρια της Παιδαγωγικής, αλλά να ερευνούν 

και να επεκτείνονται σε δρόμους, όπου το ζητούμενο θα είναι η διαμόρφωση ενός 
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πλαισίου στράτευσης, για την κίνηση της κοινωνίας προς τα εμπρός, μέσα και από την 

παρεχόμενη Καλλιτεχνική Παιδεία και το ρόλο που μπορεί να παίξει αυτή.  

Δηλαδή, μέσα από Συνέδρια σαν κι αυτό το προσδοκώμενο να εστιάζει και στην 

αφύπνιση μέσα από την μουσικοπαιδαγωγική προσέγγιση, το ρόλο της Καλλιτεχνικής 

Παιδείας στην προοπτική της γέννησης τόσο αφυπνιζόμενων νέων, όσο και λαϊκών 

δυνάμεων.  

Χαιρετίζω εκ μέρους του Δήμου Πατρέων την έναρξη των εργασιών του 

Συνεδρίου και εύχομαι με την ολοκλήρωσή τους να έχει επιτευχθεί η παραγωγή εκείνων 

των συμπερασμάτων, πάνω στα οποία θα επενδύσουμε, ώστε μελλοντικά η Καλλιτεχνική 

Παιδεία να παίξει καταλυτικό ρόλο σε επίπεδο παιδαγωγικής, αλλά και κοινωνικής 

ανατροπής. 

 Σας ευχαριστώ! 
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Απολογισμός του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου 

Καλλιτεχνικής Παιδείας: «Όπου ακούς μουσική…» 

 
Με τον καθιερωμένο απολογισμό και με μια πανηγυρική συναυλία της 

Ορχήστρας Δωματίου του Δημοτικού Ωδείου Πατρών έληξε τις εργασίες του το 

Σάββατο 21/6/2016 το βράδυ το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καλλιτεχνικής Παιδείας 

«Όπου ακούς μουσική… Σύγχρονες Μουσικοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις» στο 

Δημοτικό Θέατρο «ΑΠΟΛΛΩΝ». Οι σύνεδροι, που σύμφωνα με τα στατιστικά 

στοιχεία που παρέθεσε η Διευθύντρια του Πειραματικού Γυμνασίου Παν/ μίου Πατρών 

κ. Αθανασία Μπαλωμένου άγγιξαν τους 200, κατέληξαν ότι το Συνέδριο αυτό ήταν το 

πρώτο που έδωσε βήμα σε ένα μάθημα το οποίο έχει δυστυχώς παραγκωνιστεί στην 

ελληνική εκπαίδευση: στη Μουσική. 

Η Μουσική, ενώ κατά την αρχαιότητα συνιστούσε βασικό πυλώνα της 

εκπαίδευσης, έχει παραμεληθεί στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, παρατήρηση που 

επαναδιατυπώθηκε πολλές φορές μέσα από τις εργασίες του συνεδρίου. Γι αυτό οι 

σύνεδροι που εκπροσωπούσαν όλες τις βαθμίδες της ελληνικής εκπαίδευσης και 

πολλές διαφορετικές ειδικότητες, κατέληξαν ότι το πρώτο όφελος που αποκόμισαν 

ήταν η δυνατότητα να επικοινωνήσουν με συναδέλφους τους από όλες τις βαθμίδες και 

από διάφορες περιοχές της χώρας μας. Παράλληλα αντάλλαξαν απόψεις για τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, αλλά μπόρεσαν να αναδείξουν και να μοιραστούν 

καλές πρακτικές διδασκαλίας τόσο μέσα από εισηγήσεις που αφορούσαν διαθεματικές 

προσεγγίσεις του μαθήματος της Μουσικής με άλλα διδακτικά αντικείμενα 

(λογοτεχνία, θρησκευτικά, ξένες γλώσσες, υπολογιστές), αλλά και μέσα από 

Βιωματικά Εργαστήρια Διεύθυνσης Ορχήστρας, Χορωδίας, Θεατρικού Παιχνιδιού, 

Μουσικοκινητικής Αγωγής καθώς και τεχνολογίας ήχου και ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. 

Εξάλλου ήδη από την πρώτη μέρα του συνεδρίου δόθηκε το στίγμα της 

πολυπρισματικής προσέγγισης της μουσικής που επιδίωκε το συνέδριο με τις κεντρικές 

ομιλίες: «Μουσική Δημιουργία και Εκπαίδευση στην εποχή των Νέων, Έξυπνων 

Διαδραστικών Μέσων με τον κ. Φλώρο Ανδρέα, Αναπληρωτή Καθηγητή, Πρόεδρο 

του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου, « The Influence and 

Importance of Sound and Music in Virtual Learning Environments»  με τον κ. 

Kapralos Bill, Associate Professor, Faculty of Business and Information Technology, 

University of Ontario Institute of Technology, «Μουσική Εκπαίδευση: επιβεβλημένη 

αναγκαιότητα και αναπόδραστη επιλογή», με την κ. Χρυσοστόμου Σμαράγδα, 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 

Αθηνών,  «Σύγχρονες εξελίξεις της παιδαγωγικής της μουσικής μέσα από τα ευρήματα 

των νευροεπιστημών» με τον κ. Ζαφρανά Νικόλαο, Λέκτορα του Τμήματος 

Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Ψηφιακή 

Προσομοίωση της Ακουστικής Συμπεριφοράς του χώρου» με τους κ. Σωτηροπούλου 

Αλεξάνδρα, Aρχιτέκτων ΕΜΠ, MSc., PhD. UC-Univ. London 

Αναπληρώτρια καθηγήτρια ΕΜΠ, Δ/τρια Εργαστηρίου Ηχοτεχνίας ΕΜΠ, Σύμβουλος 

Αρχιτεκτονικής Ακουστικής και Καραγιάννη Γιάννη, Μηχανολόγος ΕΜΠ, υπ. Δρ 

ΕΜΠ, Μουσικός ερμηνευτής (κόντρα μπάσσο), Σύμβουλος Αρχιτεκτονικής 

Ακουστικής, Σύμβουλος Η/Μ Εγκαταστάσεων και υποδομών «Ακουστική στην 

Εκπαίδευση» με τον κ. Κοντομίχο Φώτη, μεταδιδάκτορα ερευνητή,  «Ένας μηχανικός 

προσπαθεί να περιγράψει τον τρόπο που ακούμε μουσική» με τον κ. Μουρτζόπουλο 

Ιωάννη, Καθηγητή Ηλεκτροακουστικής και Ψηφιακής Τεχνολογίας Ήχου στο Τμήμα 
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Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου 

Πατρών και υπεύθυνος της Ομάδας Τεχνολογίας Ήχου και Ακουστικής και «Η 

επίδραση της μουσικής στο σχολικό περιβάλλον» με την κ. Σακκά Κωνσταντίνα, 

Σχολική Σύμβουλο ΠΕ16.  

Το ίδιο στίγμα έδωσαν και τα προσκεκλημένα εργαστήρια: Την αυλαία άνοιξε ο 

μαέστρος της Αθηναϊκής Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων (ΑΣΟΝ) κ. Παύλος Σεργίου 

με εργαστήριο Διεύθυνσης Ορχήστρας. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να 

διευθύνουν με τις οδηγίες του μαέστρου μια πραγματική συμφωνική ορχήστρα 

μαθητών, την ορχήστρα Espressivo του Otto – Hahn- Gymnasium Dislanken της 

Γερμανίας. Ακολούθησαν το «Βιωματικό Εργαστήριο Διεύθυνσης Χορωδίας και 

Μουσικού Συνόλου του Δημήτρη Κτιστάκη, υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος 

Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου Κέρκυρας καθώς και το εργαστήριο 

της κ. Μέλπως Βικάτου,  Εκπαιδευτικού Δ.Ε. Μουσικής , Διευθύντρια χορωδίας, ΜΑ 

στη Χορωδιακή Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο του Surrey, Λονδίνο και της κ. 

Μαρίας – Έμμας Μελιγκοπούλου,  MusM, PhD, Διευθύντρια Χορωδίας με τίτλο 

«Υποδειγματική πρόβα παιδικής – σχολικής χορωδίας». Η χορωδία που αξιοποιήθηκε 

για το εργαστήριο αυτό ήταν η χορωδία του Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου 

Πατρών «Canto Experimental». Μάλιστα οι εισηγήτριες συνεχάρησαν την υπεύθυνη 

της χορωδίας και μουσικό του Πειραματικού Γυμνασίου Παν/ μίου Πατρών κ. Ιωάννα 

Μιντιλογλίτη, για τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει οι μαθητές μέσα από τη χορωδία. 

Στην επιτυχία του Συνεδρίου συντέλεσαν και οι πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις, 

καθώς και τα εργαστήρια όσων, αφού ανταποκρίθηκαν στο σχετική πρόσκληση 

ενδιαφέροντος της Οργανωτικής Επιτροπής (Αθανασία Μπαλωμένου, Χριστίνα 

Διπλάρη, Ιωάννα Μιντιλογλίτη, Παναγιώτης Χατζηαντωνίου, Αικατερίνη 

Πλακούδα, Λαμπρινή Βουτσινά, Ιωάννα Χαρδαλούπα) και αξιολογήθηκαν από δυο 

(τουλάχιστον) κριτές της Επιστημονικής Επιτροπής (αποτελούμενη από ακαδημαϊκούς 

των πανεπιστημίων της χώρας μας) εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα του Συνεδρίου. 

Οι σύνεδροι υπογράμμισαν την ανάγκη το Συνέδριο να επαναληφθεί και την 

επόμενη χρονιά και η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής κ. Αθανασία 

Μπαλωμένου δεσμεύτηκε ότι μετά τον ενθουσιασμό και την μεγάλη ανταπόκριση των 

συνέδρων το συνέδριο θα έχει και συνέχεια και μάλιστα με προσανατολισμό τη σχέση 

της Μουσικής με τη Θεατρική Παιδεία. 

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου θέλει να ευχαριστήσει θερμά: το Δήμο 

Πατρέων και ιδιαίτερα το Δήμαρχο κ. Κώστα Πελετίδη, για την αμέριστη 

συμπαράσταση για την υλοποίηση του συνεδρίου, καθώς και τον Πρόεδρο του 

Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων κ. Βασίλη Θωμόπουλο για την άψογη 

συνεργασία με το Πειραματικό Γυμνάσιο του Παν/ μίου Πατρών, την Πρύτανη του 

Παν/ μίου Πατρών κ. Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, τον Πρόεδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας κ. Ανδρέα Τερζή για την παραχώρηση του 

ιστορικού κτηρίου του Δημοτικού Θεάτρου «ΑΠΟΛΛΩΝ», καθώς και την Υπεύθυνη 

του θεάτρου κ. Αθηνά Τσούμα για την πολύτιμη βοήθειά της. Θερμές ευχαριστίες στον 

Διευθυντή του Δημοτικού Ωδείου Πατρών κ. Γεράσιμο Βουτσινά, καθώς και το 

διευθυντή της Ορχήστρας Δωματίου του Δημοτικού Ωδείου Πατρών κ. Γιάννη 

Μαυρίδη, στο Διευθυντή του 9ου ΕΠΑΛ κ. Αναστάσιο Κοντοπανάγο και το 

Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Πατρών κ. Σταμάτη Λέκκα, καθώς και το 

Διευθυντή Ορχήστρας του  Μουσικού Σχολείου Πατρών κ. Αναστάσιο Καραγιάννη 

για τη συγκινητική συνεργασία των Σχολείων. Επίσης ευχαριστεί τους Υπευθύνους της 

Αίθουσας Εκδηλώσεων του Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών 

«ΕΡΜΗΣ» για την παραχώρηση της αίθουσας.  
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Θερμές ευχαριστίες και στους χορηγούς του Συνεδρίου: στον κ. Ιωάννη 

Ζαχαρόπουλο και την PATRAS CATERING για τη χορηγία του δείπνου της 

δεξίωσης των προσκεκλημένων αλλά και για τη μακρόχρονη υποστήριξη των δράσεων 

του Πειραματικού Γυμνασίου Παν/ μίου Πατρών, την κ. Εβίτα Γκόλα για το 

σχεδιασμό της αφίσας του συνεδρίου,  τον κ. Σωτήρη Οικονομόπουλο και την 

μεταφορική εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ, στον κ. Απόστολο 

Ασημακόπουλο και το Hair Station by Apostolos, την κ. Κατερίνα Πλακούδα, 

ιδιοκτήτρια της εταιρείας THAI KATHY, τον κ. Κωνσταντίνο Σιαμά, ιδιοκτήτη του 

Εστιατορίου ΚΛΗΜΑΤΑΡΙΑ, για την προσφορά πολύτιμων δώρων για την 

λαχειοφόρο αγορά.  Ευχαριστίες στην κ. Αγγελική Καρδαράκου για τη χορηγία 

επικοινωνίας μέσα από τον AΝΤ1 Patras και το portal Tempo24. Ευχαριστίες  στο 

Σύλλογο Αποφοίτων του Πειραματικού Σχολείου Παν/ μίου Πατρών για την ενίσχυση.  

Τέλος θερμότατες ευχαριστίες στους μαθητές και τους γονείς του 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝ/ ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, καθώς και σε όλο το 

Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Πειραματικού Σχολείου Παν/ 

μίου Πατρών για την ανεκτίμητη υλική και ηθική συμπαράσταση. 
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Προσκεκλημένες εισηγήσεις και εργαστηριακές 

παρουσιάσεις 

 
Στο συνέδριο ακούστηκαν ομιλίες και πραγματοποιήθηκαν εργαστηριακές παρουσιάσεις 

(workshops) από έγκριτους και καταξιωμένους καλλιτέχνες και επιστήμονες που είχαν 

προσκληθεί από την Οργανωτική Επιτροπή. Παρακάτω ακολουθούν (με σειρά εμφάνισης 

στο συνέδριο) τα στοιχεία αυτών των εισηγήσεων 
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Κεντρικό Εργαστήριο 1: «Εργαστήρι Διεύθυνσης 

Ορχήστρας» 

Παύλος ΣΤΕΡΓΙΟΥ 

Επίκουρος Καθηγητής 

Τμήματος Μουσικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών 

psergiou@music.uoa.gr 

 
Περίληψη: Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να διευθύνουν με τις οδηγίες του 

μαέστρου μια πραγματική συμφωνική ορχήστρα μαθητών, την ορχήστρα Espressivo του 

Otto – Hahn- Gymnasium Dislanken της Γερμανίας που προσκλήθηκε από το 

Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κεντρική Ομιλία 1: «Μουσική Δημιουργία και Εκπαίδευση 

στην εποχή των Νέων, Έξυπνων Διαδραστικών Μέσων» 

Ανδρέας ΦΛΩΡΟΣ 

Αναπληρωτής Καθηγητής 

Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου 

floros@ionio.gr 

 
Περίληψη: Μπορεί η μουσική δημιουργία και η εκπαίδευση να ωφεληθεί από τις 

εξελίξεις στον τομέα των νέων ψηφιακών διαδραστικών μέσων; Έχοντας ως βασική 

συνιστώσα τον ίδιο τον ήχο, τα σύγχρονα επιτεύγματα της οπτικοακουστικής 

διαδραστικής τεχνολογίας παρέχουν τη δυνατότητα δημιουργίας νέων μορφών έκφρασης 

και καλλιτεχνικής δημιουργίας σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων, όπως της σύγχρονης ψηφιακής 

τέχνης, αλλά και της γενικής εκπαίδευσης με χρήση νέων τεχνολογιών. Εστιάζοντας στην 

μουσική εκπαίδευση, προφανώς οι παραπάνω δυνατότητες εισάγουν νέες διαστάσεις σε 

θέματα σχεδιασμού και απεικόνισης - υλοποίησης καινοτόμων εκπαιδευτικών σεναρίων. 

Τα ηχητικά παιχνίδια, οι έξυπνες ηχητικές διεπαφές, η ακουστική οικολογία και οι 

σύγχρονες σημασιολογικές προσεγγίσεις ανάλυσης των τεχνικού περιεχομένου του ήχου 

είναι μερικές από τις εναλλακτικές που έχει στην διάθεσή του ο σύγχρονος εκπαιδευτικός 

για την ανάπτυξη νέων τύπων εκπαιδευτικών σεναρίων. Η παρουσίαση αυτών των 

εναλλακτικών αποτελεί το επίκεντρο της συγκεκριμένης ομιλίας. 

  

mailto:psergiou@music.uoa.gr
mailto:floros@ionio.gr
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Κεντρική Ομιλία 2: “The Influence and Importance of 

Sound and Music in Virtual Learning Environments”  

Bill KAPRALOS 

Associate Professor 

Faculty of Business and Information Technology  

University of Ontario Institute of Technology 

Oshawa, Ontario, CANADA 

Bill.Kapralos@uoit.ca 

 
Abstract:  In the real-world it has been well established that sound (and music in 

particular), can affect moods, emotions, and behavior of both individuals and groups, 

influence our perception of visual realism, and influence task performance. For 

example, infant cries can distract listeners instructed to pay attention to a simple 

cognitive task while whines, cries, and motherese (child-directed speech) distracted 

listeners completing simple mathematical (subtraction) problems. Sound (noise) can 

have an effect on the perception of food gustatory properties (i.e., sugar and salt levels), 

food crunchiness and food liking, while classical music (Mozart), has led to greater 

task accuracy in various laparoscopic surgical tasks. Yet, despite the importance of 

sound in the real-world, sound is often ignored in virtual learning environments 

including serious games and virtual simulations, where the emphasis has traditionally 

been on the visuals (graphics).  Our current work is investigating the role of sound and 

multimodal interactions within virtual learning environments with an emphasis on 

serious gaming and audio-visual interactions.  We began by conducting a number of 

studies that examined the perception of visual fidelity and task performance under 

various auditory conditions including music, distracting sounds (white noise), 

contextual (related to the visual scene) and non-contextual (non-related to the visual 

scene) sound. Our results so far indicate that sound can have a significant impact on 

both task performance and the perception of visual realism of 3D rendered (virtual) 

scenes. However, our results have also shown strong subjective effects whereby the 

influence of sound is dependent on various individual factors including musical 

listening preferences.  This suggests the importance of individualizing (customizing) 

the virtual learning environment (e.g., audio/visual fidelity, background sounds, etc.). 

Such customization provides the opportunity to increase user engagement and 

ultimately learning. Our long-term goal is to develop an understanding of realism, 

multimodal interactions, user-specific factors and their effects on knowledge transfer 

and retention. In this presentation, an overview of serious gaming will be provided 

followed by a discussion of our ongoing work that is examining multi-modal 

interactions and sound, and their potential influence on learning within virtual learning 

environments such as serious games. 

  

mailto:Bill.Kapralos@uoit.ca
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Κεντρική Ομιλία 3: «Μουσική Εκπαίδευση: επιβεβλημένη 

αναγκαιότητα και αναπόδραστη επιλογή»  

Σμαράγδα ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ε.Κ.Π.Α. 

schrysos@music.uoa.gr 

 
Περίληψη: Η σύγχρονη μουσική εκπαίδευση αντιλαμβάνεται τη μουσική ως τρόπο 

σκέψης, κατανόησης και έκφρασης, ως πανανθρώπινο στοιχείο και φυσιογνωμικό 

χαρακτηριστικό της ανθρώπινης ύπαρξης. Τα τελευταία χρόνια, καθώς 

αποκωδικοποιούμε αργά-αργά τη λειτουργία του εγκεφάλου, συνεχώς αυξάνονται και οι 

έρευνες που σχετίζονται με την επίδραση της μουσικής στη λειτουργία του. Έτσι, όλο και 

περισσότερο ενισχύεται η διάσταση της μοναδικότητας και της αναγκαιότητας της 

μουσικής εκπαίδευσης για τη ζωή και την ανάπτυξη του ανθρώπου. 

Κεντρική Ομιλία 4: «Σύγχρονες εξελίξεις της παιδαγωγικής 

της μουσικής μέσα από τα ευρήματα των νευροεπιστημών» 

Νίκος ΖΑΦΡΑΝΑΣ 

Επίκουρος Καθηγητής 

Τμήματος Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ. 

zafranas@yahoo.com 

Κεντρική Ομιλία 5: «Ψηφιακή προσομοίωση της 

ακουστικής συμπεριφοράς του χώρου» 

 
Αλεξάνδρα ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Αρχιτέκτων ΕΜΠ 

Αναπληρώτρια καθηγήτρια 

Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ 

Σύμβουλος Ακουστικής 

Γιάννης ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

Μηχανολόγος Μηχσνικός 

ΕΜΠ, Υπ. Διδάκτορας 

Τμήματος Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών ΕΜΠ 

Περίληψη: Οι κλασσικές μέθοδοι πρόβλεψης της ακουστικής συμπεριφοράς ενός χώρου 

ακροατηρίου συχνά οδήγησαν στο παρελθόν σε εξαιρετικά δαπανηρά σφάλματα. Χάρις 

εις την προηγμένη τεχνολογία σήμερα είναι δυνατή η ψηφιακή προσομίωση της ηχητικής 

ταυτότητας του χώρου. Αυτό επιτρέπει την ακρόαση μέσα σε μία αίθουσα, είτε πριν την 

ανέγερσή της, είτε σε υφιστάμενες αίθουσες πριν την αποκατάσταση της ακουστικής των. 

Περαιτέρω η εν λόγω προσομοίωση μπορεί να αποτελεί μέσο εκπαίδευσης και εργαλείο 

καλλιέργειας της ακουστικής ευαισθησίας, του μαθητού, του εκκολαπτόμενου μουσικού, 

του αρχιτέκτονα του χώρου, του κάθε σύγχρονου ανθρώπου. Η παρουσίαση περιλαμβάνει 

ακουστική επίδειξη της ανωτέρω τεχνικής με τη χρήση προηγμένου λογισμικού. 

  

mailto:schrysos@music.uoa.gr
mailto:zafranas@yahoo.com
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Κεντρική Ομιλία 6: «Ακουστική στην εκπαίδευση» 

Φώτης ΚΟΝΤΟΜIΧΟΣ 

Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρών 

Μετδιδάκτορας ερευνητής 

fotkon@upatras.gr 

 

Περίληψη: Η συγκεκριμένη παρουσίαση εξετάζει τις πτυχές της επιστήμης της 

Ακουστικής στην εκπαίδευση. Αναφέρονται το ελληνικό και διεθνές νομοθετικό πλαίσιο 

που διέπει τον ακουστικό σχεδιασμό των σχολικών αιθουσών, καθώς και αποτελέσματα 

μελετών σε ελληνικές σχολικές αίθουσες. Σχολιάζονται οι παιδαγωγικές, ψυχολογικές 

και συμπεριφορικές συνέπειες που ενδέχεται να εμφανιστούν στους μαθητές ως 

αποτέλεσμα της ανεπάρκειας ακουστικού σχεδιασμού της σχολικής αίθουσας. Τέλος, 

πραγματοποιείται μια απόπειρα γενίκευσης της Ακουστικής ως στοιχείο πολιτισμού, το 

οποίο χρησιμοποιείται ακούσια ή εκκούσια κατά την τέλεση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, για να επιστρέψει στην κοινωνία ως ταυτότητα και αντίληψη των νέων 

ενήλικων μελών της. 

 

 

Κεντρική Ομιλία 7: «Ένας μηχανικός προσπαθεί να 

περιγράψει τον τρόπο που ακούμε μουσική» 

Ιωάννης Ν.  ΜΟΥΡΤΖOΠΟΥΛΟΣ 

Καθηγητής 

Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του 

Πανεπιστημίου Πατρών 

mourjop@upatras.gr 

 

Περίληψη: Πως μπορούμε να περιγράψουμε την εξαιρετική ανθρώπινη δυνατότητα να 

αναλύει, να προσλαμβάνει και να ανταποκρίνεται στους ήχους και ειδικά στην μουσική; 

Πως αντιμετωπίζει ένας μηχανικός την προσλαμβάνουσα ποιότητα στον ήχο της 

μουσικής; Είναι η σύγχρονη επιστημονική γνώση αρκετή ώστε να δώσει υπολογιστικά 

μοντέλα για αυτή την λειτουργία της αντίληψης μας; Υπάρχει κάποια αλλαγή στην 

προσέγγιση των μηχανικών σε τέτοια προβλήματα; Στα δύσκολα αυτά ερωτήματα  θα 

γίνει μια σύντομη καταγραφή σύγχρονων δεδομένων από την ακουστική, τη 

νευροφυσιολογία, την τεχνολογία του ήχου και την υπολογιστική μοντελοποίηση της 

αντίληψης και θα περιγραφεί ένα πρόσφατο τέτοιο μοντέλο που θα επιτρέψει την έρευνα 

του διεπιστημονικού αυτού θέματος από τους μηχανικούς. 

  

mailto:fotkon@upatras.gr
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Κεντρικό Εργαστήριο 2: «Βιωματικό Εργαστήρι διεύθυνσης 

χορωδίας και μουσικών συνόλων» 

Δημήτρης ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ 

Μαέστρος InDONNAtion, Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, 

Διδάσκων Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου 

dimitrisktistakis@yahoo.gr 

 

Κεντρική Ομιλία 8: «Χορωδιακή πρόβα: Ο πρωταρχικός 

σύμμαχος του μαέστρου της παιδικής – νεανικής – σχολικής 

χορωδίας για την επιτυχία της συναυλίας» 

Μαρία – Έμμα ΜΕΛΙΓΚΟΠΟΥΛΟΥ 

MusM, PhD, Διευθύντρια Χορωδίας  

Διδάσκουσα Τμημάτων Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ και Ιονίου Πανεπιστημίου 

Κεντρικό Εργαστήριο 3:  «Υποδειγματική πρόβα παιδικής-

σχολικής χορωδίας» 

Μαρία – Έμμα ΜΕΛΙΓΚΟΠΟΥΛΟΥ 

MusM, PhD, Διευθύντρια Χορωδίας  

Διδάσκουσα Τμημάτων Μουσικών 

Σπουδών Α.Π.Θ και Ιονίου 

Πανεπιστημίου 
 

Μέλπω ΒΙΚAΤΟΥ 

Εκπαιδευτικός Δ.Ε. Μουσικής, 

Διευθύντρια χορωδίας 

ΜΑ στη Χορωδιακή Εκπαίδευση 

 

Σημειώσεις Κεντρικού Εργαστηρίου 3 

 

Ξεκίνημα της πρόβας. Τα πρώτα 10-15 πολύ σημαντικά λεπτά. Ζέσταμα 

Μέλπω Βικάτου – Καθηγήτρια Μουσικής στη Β/θμια Εκπαίδευση, Διευθύντρια 

χορωδίας. ΜΑ στη Χορωδιακή Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο του Surrey, Λονδίνο. 

Choral warm up.The first ten minutes of the rehearsal. 

ABSTRACT 
A brief ten minute warm up period that is focused on preparing chorus members to sing, listen, and learn 

establishes the direction of the rehearsal and further on going vocal and musical development. The 

purpose of this presentation is to provide a structure for designing meaningful warm up activities, present 

example of effective warm up exercises, and offer method and resources for future use. 

 

Τι είναι το ζέσταμα μιας χορωδίας? Μία σειρά δραστηριοτήτων που φέρνουν το σώμα 

και το μυαλό σε κίνηση και εισάγουν υγιείς  και αποτελεσματικές πρακτικές για το τραγούδι 
την ίδια στιγμή. 

Πόσο σημαντικά είναι:  

mailto:dimitrisktistakis@yahoo.gr


1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καλλιτεχνικής Παιδείας: « Όπου Ακούς Μουσική…»  -  Πάτρα 18-20/6/2015 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ,  ISSN 2529-1572 

 10 

1.Προετοιμασία σώματος ,μυαλού και φωνής για να τραγουδήσει. 

2.Ενοποίηση  φωνηέντων. 

3.Εκπαίδευση  για τον σωστό μελωδικό και αρμονικό τόνο. 

4.Εξάσκηση και πρακτική των καλών συνηθειών της αναπνοής. 

5.Ο μαέστρος ακούει τον ήχο που θέλει εκτός ρεπερτορίου και οι χορωδοί έχουν την 

ευκαιρία να ακούει ο ένας τον άλλον ,συγκεντρωμένοι στο μουσικό τους όργανο χωρίς νότες, 

ρυθμό ή λόγια. 

6. Ενοποίηση του συνόλου- δημιουργία επικοινωνίας και ευχάριστης ατμόσφαιρας για 

την συνέχεια της πρόβας. 

7.Εστίαση της προσοχής των χορωδών στις κινήσεις του μαέστρου.(Μαθαίνουν τον 

μαέστρο μέσα από τις κινήσεις του ,την στάση του ,την έκφραση του, την ενέργεια του.) 

8.Προετοιμασία και σύνδεση με το ρεπερτόριο που θα ακολουθήσει. 

ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΖΕΣΤΑΜΑΤΟΣ 
Ξεκινώ με το σώμα (Φυσική προετοιμασία για τραγούδι).Διάρκεια των ασκήσεων μέχρι 

5 λεπτά στην πρόβα. 

Χαλάρωση, Ενεργοποίηση, Στάση Αναπνοή. 

Ασκήσεις τεντώματος των μυών. Όλες οι ασκήσεις πρέπει να δουλεύονται χαλαρά με 

έμφαση στο χαλάρωμα κορμού, ώμων, αυχένα και κεφαλιού.Ενδεικτικά: 

1. Μασάζ και καράτε κοψίματα. 

2. Κούνημα χεριών, ώμου, κορμού και ποδιών. Τελειώνω σκύβοντας σαν κούκλα 

γεμισμένη με ύφασμα. Αργά επανέρχομαι στην σωστή στάση. 

3. Κοιμισμένος στην καρέκλα. Κλειστά μάτια και χαλαρό σώμα. Σηκώνομαι στη σωστή 

θέση. 

4. Λαβή λεωφορείου. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΩΣΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ 
1. Πόδια στο πάτωμα άνετα χωριστά στο πλάτος των ώμων. 

2. Ώμοι πίσω και κάτω. 

3. Κεφάλι κρατημένο ψηλά και ήρεμα. 

4. Κάθετη σπονδυλική στήλη. 

5. Γόνατα χαλαρά. 

6. Χέρια και ώμοι κάτω στις πλευρές τους και ελαφριά πίσω. 

Στέκομαι σαν να είμαι ψηλότερος!!! 

ΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΕΚΛΑ 
1. Η πλάτη είναι ευθεία, δεν ακουμπάει στην καρέκλα. 

2. Πόδια επίπεδα στο πάτωμα έτοιμα να σηκωθούν. 

3. Κάθισμα σκληρά στα κόκαλα. 

4. Όχι σταυρωμένα πόδια ή αστράγαλοι. 

Κάθομαι σαν να είμαι παχύτερος!!!! 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 
Ενεργοποίηση διαφράγματος με διάφορα παιχνίδια όπως: 

Γέλιο (διάφορους τύπους), Γαύγισμα (διάφορους τύπους), Γίγαντας,Λαχάνιασμα, 

Χασμουρητό, Αναστεναγμός, Λόξιγκας .Κυνηγητό, Παιχνίδι τραίνου. 
1. Ρούφηγμα με το καλαμάκι. 

2. Φόβος. 

3. Έκπληξη. 

4. Μύρισε ένα λουλούδι. 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 
1. Κεράκι γενεθλίων. 

2. Αργή διαρροή. 

3. Ελεγχόμενο μέτρημα. 

4. Αναστεναγμός. 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 
1. Ρούφηγμα με το καλαμάκι. 

2. Μέτρημα σε κρατημένη νότα. 
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3. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ CRESCENDO – DECRESCENDO 

Φωνητική προετοιμασία 

Παραγωγή τόνου, χρώματος και ποιότητας. Ομοιογένεια φωνηέντων, 

Ευκινησία φωνής, Ενοποίηση Register, Έκταση. 

Άρθρωση (χείλη, δόντια, γλώσσα κ.τ.λ), Δυναμικές.. 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΩΜΑ ΚΑΙ ΣΗΚΩΜΑ ΤΗΣ ΜΑΛΑΚΗΣ ΠΤΥΧΗΣ 

ΟΥΡΑΝΙΣΚΟΥ (ΣΤΑΦΥΛΗ) 
1. 1. Ροχαλητό. 

2. 2. Χασμουρητό. 

3. 3.Αναστεναγμός. 

4. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ (ΜΑΣΚΑ) 

5. Μουρμουρητό με μ, ν, νγκ .Ping-pong, cling-clang, bing-bang, ding-dong 

(μικρό φωνήεν-μακρύ νγκ) when, sam, soon, whom. Μίμηση ήχων από ζώα: γουρούνι, 

αγελάδα, κουκουβάγια, γάτα, πάπια, πρόβατο, κλάμα μωρού  κ,τ,λ. 

6. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΦΩΝΗΕΝΤΩΝ 

 

7. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΑΡΘΡΩΣΗ 

 

1. 

 

 

 

 

2.    Γλωσσοδέτης 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ REGISTER ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ 
1. Σειρήνα στη λέξη σινγκ. 

2. Παιχνίδι γάτας. 

3. Παιχνίδι με το αεροπλάνο. 

4. Glissando από πάνω στο φωνήεν ου. 

5. Αναστεναγμός. 

6. Ερωτήσεις-Απαντήσεις 

Ασκήσεις με κατιόντα διαστήματα 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ 
Νευματικό τραγούδι για αρχή (δύο νότες στη συλλαβή), τρείς ή τέσσερις νότες στη 

συλλαβή (μελισματικό τραγούδι) 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 
Χρησιμοποιούμε διαστήματα καθώς και κλίμακες . Χρήση πεντατονικών κλιμάκων. 

Μουσικές Δεξιότητες 

Ανάπτυξη μελωδικών και αρμονικών τμημάτων. 

Δημιουργία ασκήσεων για συγκεκριμένα έργα. 

Χωρισμός ρυθμικών/τονικών μερών κάποιας δυσκολίας στο κομμάτι που θα δουλευτεί. 
Δημιουργία ασκήσεων για επίλυση προβλημάτων στην πρόβα που θα ακολουθήσει. 

Φωνητική τεχνική συνόλου. 

Ανάπτυξη ακουστικών δεξιοτήτων  Επίγνωση χρώματος ισορροπίας. 
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Χόρδισμα της χορωδίας ως σύνολο. Μονόφωνο τραγούδι, κανόνες, ostinato,-κύκλοι. 

Πρακτική του στυλ των έργων που θα ακολουθήσει. 

ΖΕΣΤΑΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ 
Δανειζόμενος/νη από τα καλύτερα. Χρησιμοποίησε ότι είναι καλύτερο για σένα. 

Ξεκίνα μια συλλογή ασκήσεων  (από άλλους μαέστρους, δάσκαλους, τραγουδιστές). 

Κράτα ένα βιβλίο με αυτά που χρησιμοποιείς (ισορροπία μεταξύ δοκιμασμένων 

ασκήσεων και την πρόκληση του καινούργιου). 

Δημιούργησε δικά σου με στόχο  την βελτίωση του προβλήματος  που ακούς. 

Η κάθε άσκηση ζεστάματος πρέπει να εξυπηρετεί συγκεκριμένο σκοπό.  

Χρήση φαντασίας και μεταφοράς στην παρουσίαση των ασκήσεων 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΜΑΕΣΤΡΟΣ 

ΠΕΝΤΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ 

1. Ο φάρυγγας αποτελείται από τον λάρυγγα την μύτη το στόμα και περιλαμβάνει 

ολόκληρο το διάστημα από τις φωνητικές χορδές μέχρι τα επάνω μπροστινά δόντια, πρέπει όλα 

να είναι ανοιχτά όσο πιο πολύ γίνεται. 

2. Ο λάρυγγας (το μήλο του Αδάμ) πρέπει να παραμένει σε χαμηλή αλλά άνετη θέση 

πάντοτε. Μπορεί να ελεγχθεί αν βάλεις το δάχτυλο σου πάνω του. 

3. Η φωνή πρέπει να εστιάζεται ψηλά και μπροστά (ανάμεσα στα μάτια). 

4. Η αντήχηση του ήχου πρέπει να ενεργοποιείται. 

5. Φωνήεντα και σύμφωνα πρέπει να τοποθετούνται στο μπροστινό μέρος του στόματος. 

ΦΩΝΗΕΝΤΑ 

Η ποιότητα του ήχου της χορωδίας βασίζεται στον σωστό σχηματισμό των φωνηέντων. 

Όλα τα φωνήεντα δεν σχηματίζονται με την ίδια θέση του σαγονιού και του στόματος. Το 

σαγόνι είναι πάντα χαλαρό και η άκρη της γλώσσας μένει κάτω και μπροστά. Η θέση του 

στόματος για όλα τα φωνήεντα είναι ΚΑΘΕΤΗ. 

Ελάχιστο άνοιγμα σαγονιού                       ΟΥ                        Ι 

(ένα δάχτυλο μεταξύ δοντιών) 

Εκτεταμένο άνοιγμα σαγονιού                     Ο                         Ε 

(αφήνω το σαγόνι λεπτοκαμωμένα)                            Α 

Μέγιστο άνοιγμα σαγονιού                            

(δύο δάχτυλα μεταξύ δοντιών) 

Τα φωνήεντα ανάλογα την ποιότητα ήχου που παράγουν χωρίζονται σε σκοτεινά 

(ΟΥ,Ο) και λαμπερά (Ι,Ε,Α) 

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΩΝΗΕΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Το φωνήεν ΟΥ παραδοσιακά χρησιμοποιείται στην εξάσκηση της παιδικής φωνής λόγω 

του σχηματισμού του. Ανοίγει τον λαιμό κρατάει τον λάρυγγα σε χαμηλή θέση και έτσι 

τραγουδώντας σε ψηλή περιοχή της φωνής αποφεύγεται οποιαδήποτε λαρυγγική ένταση Το 

φωνήεν Α παρόλο που είναι το ποιό εύκολο φωνήεν στην παραγωγή του είναι και το ποιό 

επικίνδυνο. Συνήθως μένει ο ήχος του πίσω στον λαιμό. Για να βοηθήσουμε στην σωστή 

παραγωγή του παίρνουμε την θέση του ΟΥ και απλά χαμηλώνουμε το σαγόνι για το Α χωρίς 

καμία κίνηση της γλώσσας. 

Το φωνήεν Ι λόγω της υψηλής εστίασης του ήχου του βοηθάει το φωνήεν Α να έρθει πιο 

μπροστά στην μάσκα και να τραγουδηθεί. 

Το φωνήεν Ο βοηθάει και αυτό στο να είναι ο λάρυγγας σε χαμηλή θέση. Έτσι μπορούν 

τα σκοτεινά φωνήεντα να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με φωνήεντα που τείνουν να 

σηκώσουν τον λάρυγγα όπως το Ι, Ε πχ ου-ι-ου. Αυτό βοηθάει το λάρυγγα να είναι σε χαμηλή 

θέση για την παραγωγή του Ι. 

Γυμνάζοντας την χαμηλή περιοχή της φωνής καλό είναι να χρησιμοποιούμε λαμπερά 

φωνήεντα για να μην έχουμε σκοτεινότητα τού ήχου και αντίθετα στην υψηλή περιοχή καλό 

είναι να χρησιμοποιούμε σκοτεινά φωνήεντα. 

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Ο σχηματισμός των συμφώνων βρίσκεται μπροστά στο στόμα μεταξύ των χειλιών και 

των πάνω δοντιών στην άκρη της γλώσσας και του ούλου στην σωστή προφορά. 

Σύμφωνα μ,ν,νγκ (ρινικά). Πολύ χρήσιμα στην παραγωγή τους με τα φωνήεντα. 
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1. Βοηθούν στην τοποθέτηση του ήχου στην μάσκα. 

2. Βοηθούν το ήχο να έχει την αντήχηση του. 

3. Βοηθά στο legato τραγούδι (σύμφωνο μ). 

4. Βοηθούν στο σήκωμα της μαλακής πτυχής του ουρανίσκου 

(σταφυλή). 

Το σύμφωνο κ βοηθάει στο να φέρει τις χορδές σε ιδεώδες κλείσιμο. Τα σύμφωνα λ, ρ 

βοηθούν στην ανάπτυξη ευκινησίας και ευκαμψίας των χειλιών και της γλώσσας. Το σύμφωνο 

γ βοηθάει στο χαλάρωμα του σαγονιού. 

O μαέστρος πρέπει τέλος να γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της παιδικής - εφηβικής     

φωνής. 

Να λαμβάνει υπόψιν του την ώρα που διεξάγεται η πρόβα. 

Πολύ πρωί καλό ζέσταμα των χορδών και καλή  ενεργοποίηση του σώματος.  

Μετά το σχολείο τα παιδιά έχουν μιλήσει πολύ κατά την διάρκεια της ημέρας και 

συχνά δυνατά. Οι φ. χορδές έχουν ζεσταθεί στην χαμηλή συχνά περιοχη.ειναι κουρασμένα 

και ατονα.χρειαζεται καλή ατμόσφαιρα και ενεργοποίηση του μηχανισμού με έμφαση 

στην άρθρωση-αναπνοή-τόνο.  

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Seelig Timothy (2005) The Perfect Blend, Shawnee Press 

Albrecht,K.S  The Choral Warm-Up Collection  Alfred Publishing Co,Inc. 

Battle, J. A. (1993) Lifeline for Children’s Choir Directors, Gordon V. Thompson Music, 

Toronto, Canada.  

Battle, J. A. (2003) Sound Advice, Oxford University Press. 

Cooksey, J(1992) .Working with the adolescent voice. Concordia Pub. House  

Durrant, C. (2003) Choral Conducting: Philosophy and practice, London:Routledge. 

Ehmann, W., Haasemann, F. (1981) Voice Building for Choirs,   

McRae.W.S.(1991) Directing the children’s Choir,Schirmer Books, Macmillan,Inc,NY  

Phillips, H. K. (1996) Teaching Kids to Sing, New York :Schirmer. 

Roe, P. F. (1983) Choral Music Education, Prentice-Hall, Inc. 

Thurman, L., Welch, G. (2000) Bodymind &Voice (Books 2-3), Voice Care Network, Fairview 

Voice Center. 

 
 

Κεντρική ομιλία 9: «Η επίδραση της μουσικής στο σχολικό 

περιβάλλον» 

Κωνσταντίνα ΣΑΚΚΑ – ΚΥΡΙΤΣΗ 

Σχολική Σύμβουλος Μουσικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας 

solkeyilei@gmail.com 

  

mailto:solkeyilei@gmail.com


1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καλλιτεχνικής Παιδείας: « Όπου Ακούς Μουσική…»  -  Πάτρα 18-20/6/2015 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ,  ISSN 2529-1572 

 14 

 
 
 
 
 
 
 

Μουσική και Θετικές Επιστήμες, Μουσική Πληροφορική, 

Ακουστική 

  



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καλλιτεχνικής Παιδείας: « Όπου Ακούς Μουσική…»  -  Πάτρα 18-20/6/2015 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ,  ISSN 2529-1572 

 15 

Διδασκαλία των υποκειμενικών χαρακτηριστικών του ήχου 

με αξιοποίηση της μουσικής και των ΤΠΕ 

Λαμπρινή ΒΟΥΤΣΙΝΑ, 

MSc  

Εκπαιδευτικός Δ.Ε., 

Φυσικός (ΠΕ04.01) 

Πρότυπο Πειραματικό 

Γυμνάσιο 

Πανεπιστημίου Πατρών 

lvoutsin@gmail.com 

Δημήτριος ΝΙΚΟΛΟΣ,  

MSc,  

Εκπαιδευτικός Δ.Ε.,   

Πληροφορικός (ΠΕ19) 

Πρότυπο Πειραματικό 

Γυμνάσιο Πανεπιστημίου 

Πατρών 

dnikolos@gmail.com 

Παναγιώτης ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ,  

PhD, Εκπαιδευτικός Δ.Ε.,  

Πληροφορικός (ΠΕ19) 

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο 

Πανεπιστημίου Πατρών 

hagianto@sch.gr 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα εργασία επιχειρούμε μια διαθεματική προσέγγιση των υποκειμενικών 

χαρακτηριστικών του ήχου, αξιοποιώντας τα επιστημονικά πεδία  της φυσικής, της μουσικής και των ΤΠΕ. 

Για το σκοπό αυτό κατασκευάσαμε μία σειρά από διερευνητικές δραστηριότητες με τις οποίες οι ίδιοι οι 

μαθητές θα αντιληφθούν τα παραπάνω χαρακτηριστικά καθώς και τις παραμέτρους από τις οποίες αυτά 

εξαρτώνται. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν ακουστικά πειράματα που στοχεύουν στην ανίχνευση της 

ακουστικής αντίληψης των μαθητών μέσα από τη σύγκριση απλών και σύνθετων μουσικών τόνων. Τα 

πειράματα αυτά σχεδιάστηκαν με τη βοήθεια του διαδικτυακού εργαλείου Google forms.   

Teaching the subjective features of sound using the music 

and the ICT 

ABSTRACT 

 This paper presents an interdisciplinary approach of the subjective features of sound, utilizing 

the scientific fields of physics, music and ICT. A number of activities were designed in order to make the 

pupils to investigate and realize the above characteristics and parameters of the sound. The activities 

include acoustic experiments aimed at detecting the acoustic perception of the pupils through the 

comparison of simple and complex musical tones. These test were designed using the well-known web 

tool “Google Forms”. 

1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1.1 Διαθεματικότητα 

Τα τελευταία χρόνια με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, η 

διαθεματικότητα και η διεπιστημονικότητα, αποτέλεσε έναν κεντρικό άξονα στη σύνταξη των 

αναλυτικών προγραμμάτων τόσο των ΔΕΠΠΣ (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων 

Σπουδών) όσο και των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών του Νέου Σχολείου. (ΔΕΠΠΣ, 

2003 ;ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, 2014). 

Με τον όρο διαθεματικότητα αναφερόμαστε στη πολύπλευρη προσέγγιση της γνώσης, 

σύμφωνα με την οποία ένα μαθησιακό αντικείμενο (θέμα) προσεγγίζεται από πολλούς 

επιστημονικούς κλάδους δηλαδή διερευνάται από πολλές  και διαφορετικές επιστημονικές 

περιοχές.  Έτσι, η γνώση αντιμετωπίζεται ως ενιαία ολότητα και όχι αποσπασματικά ενώ 

παράλληλα εξετάζεται και από τη σκοπιά της πραγματικής ζωής, πώς δηλαδή η κάθε γνώση 

μπορεί να αξιοποιηθεί πρακτικά στη ζωή. 

Σύμφωνα με τον Dewey: «Δεν έχουμε μια σειρά από χωριστούς κόσμους, ένας από τους 

οποίους είναι μαθηματικός, άλλος φυσικός, άλλος ιστορικός κλπ. Ζούμε σ' ένα κόσμο όπου 

όλες οι πλευρές συνδέονται. Όλες οι σπουδές προέρχονται από σχέσεις του ενός μεγάλου 

mailto:lvoutsin@gmail.com
mailto:dnikolos@gmail.com
mailto:hagianto@sch.gr
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κοινού κόσμου και καθώς το παιδί ζει σε μεταβαλλόμενη αλλά συγκεκριμένη και ενεργητική 

σχέση με αυτόν τον κοινό κόσμο, οι σπουδές του είναι φυσικά ενιαίες. Η σύνδεση των σπουδών 

δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα. …Ο δάσκαλος δεν θα είναι υποχρεωμένος να προσφεύγει σε 

κάθε είδους τεχνάσματα και να συνυφαίνει λίγη αριθμητική με το μάθημα της ιστορίας. 

Συνδέστε το σχολείο με τη ζωή και όλες οι σπουδές θα συνδεθούν αναγκαστικά»  

Η διαθεματική προσέγγιση διακρίνεται από την παραδοσιακή  διδασκαλία και ως προς 

τη μέθοδο διδασκαλίας. Χρησιμοποιούνται μαθητοκεντρικές μορφές διδασκαλίας οι οποίες 

ενθαρρύνουν την αυτενέργεια των μαθητών, μετατρέποντας τους από παθητικούς δέκτες σε 

ενεργούς συμμέτοχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

1.2. Η διερευνητική μέθοδος διδασκαλίας  

Στη διερευνητική μέθοδο διδασκαλίας, η μάθηση επιτυγχάνεται μέσα από μια 

διαδικασία διερεύνησης που γίνεται από τον ίδιο τον μαθητή. Ξεκινώντας με ένα «σενάριο» 

και με την καθοδήγηση του δασκάλου - διαμεσολαβητή, ο μαθητής  διατυπώνει τα δικά του 

θέματα και ερωτήσεις. Η διατύπωση λύσεων στα ερωτήματα που διατύπωσε ο μαθητής θα 
βασιστεί στη διερεύνηση της υπάρχουσας θεωρίας για το θέμα μελέτης. Η γνώση που δυνητικά 

θα προκύψει διατηρείται ευκολότερα διότι έχει αποκτηθεί με εμπειρικό τρόπο και σε σχέση με 

ένα πραγματικό πρόβλημα. (http://www.ceebl.manchester.ac.uk/). Αυτός ο τρόπος μάθησης 

ενισχύει το κίνητρο αλλά και το ενδιαφέρον των μαθητών για την επιστήμη, Επίσης τους 

παρακινεί ώστε να μάθουν να εκτελούν τα βήματα μιας επιστημονικής έρευνας έτσι να 

αποκτήσουν δεξιότητες σχετικές με την επιστημονική διαδικασία (Bell, 2010). 

 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να κατευθύνει τους μαθητές του να βρουν απαντήσεις 

(ή να διατυπώσουν τη γνώμη τους) σε αυτά τα αρχικά ερωτήματα και να τους ενθαρρύνει σε 

αυθεντικές δραστηριότητες στο σχολικό εργαστήριο φυσικών επιστημών ή/και σε ψηφιακό 

περιβάλλον, με στόχο οι μαθητές να διατυπώνουν νέα ερωτήματα, να κάνουν υποθέσεις, να 

αναζητήσουν πληροφορίες, να σχεδιάσουν ένα πείραμα, να βρουν εναλλακτικές λύσεις, να 

ανταλλάξουν απόψεις, κτλ., που θα τους οδηγήσουν στην επιστημονικά ορθή απάντηση στο 

αρχικό ή τα αρχικά ερωτήματα. Αυτή η διδακτική προσέγγιση στηρίζεται περισσότερο στη 

λογική του «μαθαίνω πώς να μαθαίνω» παρά στην απλή παράθεση και απομνημόνευση 

πληροφοριών. Ο βαθμός ελευθερίας της «ερευνητικής» αυτονομίας των μαθητών εξαρτάται 

από το βαθμό που οι μαθητές έχουν εξασκηθεί σε τέτοιας μορφής επιστημονικές δεξιότητες, 

και από την ηλικία τους (Παπασταματίου, 2011).  

1.3 Αξιοποίηση της μουσικής στη διδασκαλία άλλων γνωστικών αντικειμένων 

Οι τέχνες και ειδικότερα η μουσική μπορούν να αξιοποιηθούν σε πολλαπλά επίπεδα 

κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Από το πιο απλό δηλαδή το ότι μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να δημιουργήσουν μια πιο ευχάριστη διάθεση- κλίμα στη σχολική τάξη, 

μέχρι το πιο σύνθετο δηλαδή την αξιοποίηση τους  στην εκπαίδευση και άλλων γνωστικών 

αντικειμένων. Έννοιες και πρακτικές που χρησιμοποιούνται στις τέχνες μπορούν να 

συνδυαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να οδηγούν σε τελικούς σκοπούς και στόχους άλλων 

μαθημάτων. Η Jeffrey Aaron (1994) αναφέρει ότι ολοκληρώνοντας κάποια μαθήματα 

μουσικής σε συνδυασμό με άλλα μαθήματα «πυρήνες» βοηθούμε τα παιδιά στο να αναπτύξουν 

την παραγωγικότητα, την αντίληψη και το συλλογισμό τους. Η γνώση δηλαδή μαθαίνεται πιο 
γρήγορα όταν οικοδομείται σε ένα περιεχόμενο ιδιαίτερης σημασίας και στο οποίο μπορούν να 

γίνουν διάφοροι συσχετισμοί μεταξύ ιδεών και εννοιών. 

1.4  Χαρακτηριστικά του ήχου 

Τα χαρακτηριστικά ενός ήχου διακρίνονται σε αντικειμενικά και υποκειμενικά. 

Αντικειμενικά ονομάζονται εκείνα που ανιχνεύονται από επιστημονικά μετρητικά όργανα, ενώ 

τα υποκειμενικά καθορίζονται από τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον ήχο με το αισθητήριο 

της ακοής. Η συχνότητα, η ένταση και το φασματικό περιεχόμενο είναι τρία αντικειμενικά  

χαρακτηριστικά του ήχου. Αντίθετα η ακουστότητα, το ύψος και η χροιά του ήχου, εξαρτώνται 

από τον ακροατή γι' αυτό και είναι υποκειμενικά χαρακτηριστικά του ήχου. (Αντωνίου κ.α., 

2008). Η διδακτική πρόταση που παρουσιάζεται σε αυτή την εργασία εστιάζει στα 

υποκειμενικά χαρακτηριστικά του ήχου. 
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Συγκεκριμένα: 

Η ακουστότητα, είναι το χαρακτηριστικό το οποίο μας επιτρέπει να χαρακτηρίσουμε 

έναν ήχο ισχυρό ή αδύναμο. Η ακουστότητα εξαρτάται κυρίως από την ένταση, αλλά και από 

τη συχνότητα του ήχου. Με σταθερή την ένταση, ήχοι που έχουν χαμηλή ή υψηλή συχνότητα 

(π.χ. 100 Hz ή 10.000 Hz) ακούγονται με μικρότερη ακουστότητα απ' ό,τι ήχοι με ενδιάμεση 

συχνότητα (π.χ. 1.000 Hz). 

Το ύψος, είναι το χαρακτηριστικό το οποίο μας επιτρέπει να χαρακτηρίσουμε έναν ήχο 

οξύ ή βαρύ. Το ύψος εξαρτάται από τη συχνότητα, αλλά δευτερευόντως επηρεάζεται και από 

την ένταση του ήχου. Έχει παρατηρηθεί ότι ήχοι ίδιας συχνότητας ακούγονται λιγότερο οξείς, 

όσο μεγαλώνει είναι η έντασή τους. 

Η χροιά, είναι το χαρακτηριστικό το οποίο μας επιτρέπει να ξεχωρίζουμε μεταξύ τους 

δύο ήχους με το ίδιο ύψος και ακουστότητα, οι οποίοι όμως παράγονται από διαφορετικές 

ηχητικές πηγές π.χ. διαφορετικά μουσικά όργανα. Η χροιά εξαρτάται από το φασματικό 

περιεχόμενο του ήχου, αλλά επηρεάζεται και από την έντασή του. 

1.5 Οι ιδέες των μαθητών για τα χαρακτηριστικά του ήχου 

Οι έρευνες έχουν δείξει ότι οι μαθητές φαίνεται να συγχέουν την ταχύτητα διάδοσης του 

ήχου με το πλάτος των δονήσεων. Οι μεγαλύτερες σε πλάτος δονήσεις θεωρήθηκαν ότι ήταν 

βραδύτερες από τις μικρότερες σε πλάτος. Συγχέουν την ένταση του ήχου με το ύψος του. Έτσι 

θεωρούν ότι οι υπέρηχοι είναι εξαιρετικά δυνατοί ήχοι ή ότι , αν χτυπήσουν ένα αντικείμενο 

δυνατότερα ή αν τραβήξουν μια χορδή πιο δυνατά, θα αλλάξει το ύψος του παραγόμενου ήχου. 

Τέλος συνδέουν τη συχνότητα, το πλάτος και την ταχύτητα διάδοσης των ηχητικών κυμάτων 

με την ένταση τους. Θεωρούν ότι μια γρήγορη ταλάντωση έχει μεγάλο πλάτος και μεγάλη 

ταχύτητα διάδοσης ή αντίστροφα ένα μικρό πλάτος συνεπάγεται χαμηλή ταχύτητα διάδοσης 

(Driver et al, 2000; Hapkiewiez, 1992; Stepans, 1996). 

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

2.1. Η διδακτική παρέμβαση 

Στην παρούσα διαθεματική διδακτική παρέμβαση επιχειρήσαμε να προσεγγίσουμε τη 

μελέτη των υποκειμενικών χαρακτηριστικών του ήχου, αξιοποιώντας τη μουσική και τις ΤΠΕ. 

Η διδακτική παρέμβαση βασίζεται στη διερευνητική μέθοδο αφού οι ίδιοι οι μαθητές 

εκτελώντας μια σειρά στοχευμένων πειραμάτων σε ψηφιακό περιβάλλoν, πρέπει να βγάλουν 

τα δικά τους συμπεράσματα. Συγκεκριμένα το φύλλο εργασίας που δίνεται στους μαθητές 

περιλαμβάνει σε κάθε ενότητα τα εξής διερευνητικά στάδια: Πρόβλεψη, πειραματισμός και 

συμπέρασμα (βλ. παράρτημα). 

Στο στάδιο της πρόβλεψης οι μαθητές καλούνται να αναγράψουν τους παράγοντες από 

τους οποίους εξαρτώνται τα υποκειμενικά χαρακτηριστικά του ήχου. Ο πειραματισμός 

συνίσταται στο να ακούσουν έναν αριθμό από ήχους στους οποίους ένα μόνο χαρακτηριστικό 

μεταβάλλεται. Οι μαθητές απαντούν στην φόρμα τις ερωτήσεις και στη συνέχεια βλέπουν τα 

αποτελέσματα των συμμαθητών τους, αναγνωρίζοντας έτσι ότι τα χαρακτηριστικά του ήχου 

είναι υποκειμενικά. Η πειραματική διαδικασία δηλαδή εστιάζει στην υποκειμενικότητα των 

χαρακτηριστικών του ήχου. Τέλος οι μαθητές καλούνται στο φύλλο εργασίας να συμπεράνουν 

ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τα υποκειμενικά χαρακτηριστικά του ήχου. 

Η διδασκαλία απευθύνεται σε μαθητές της τρίτης γυμνασίου που διδάσκονται τα 

μηχανικά κύματα και τον ήχο στο μάθημα της φυσικής. Επειδή όμως τα συγκεκριμένα 

διδακτικά αντικείμενα βρίσκονται προς το τέλος της διδακτέας ύλης του μαθήματος και δεν 

ήταν δυνατόν να διδαχθούν μέχρι τη συγγραφή της παρούσας εργασίας, εφαρμόσαμε την 

παρέμβαση μας στους μαθητές του περιβαλλοντικού προγράμματος «Η ακουστική στο σχολείο 

μας», που υλοποιείται στο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Πατρών κατά 

το σχολικό έτος 2014-15. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 12 μαθητές από την Α Γυμνασίου, 7 

από τη Β’ και 2 από τη Γ΄ Γυμνασίου. Από τους 21 συνολικά μαθητές οι 12 ήταν αγόρια και οι 

9 κορίτσια. Οι μαθητές, ήταν εξοικειωμένοι με τον ήχο και την ακουστική μέσα από διδακτικές 

παρεμβάσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του προγράμματος. 
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2.2 Σκοπός της διδακτικής παρέμβασης 

Ο σκοπός της παρέμβασης ήταν να μελετήσουν οι μαθητές δύο από τα υποκειμενικά 

χαρακτηριστικά του ήχου, την ακουστότητα και τη χροιά. Για το σκοπό αυτό φτιάξαμε μία 

σειρά πειραμάτων με τη βοήθεια του διαδικτυακού εργαλείου Google Forms. Οι φόρμες 

Google δεν υποστηρίζουν ήχους χωρίς μετατροπές, ωστόσο επιλέχθηκαν για αυτή την 

πειραματική διαδικασία δεδομένου ότι παρέχουν άμεση εμφάνιση των αποτελεσμάτων του 

ερωτηματολογίου. Οι ήχοι εντάχθηκαν με επεξεργασία της φόρμας σε HTML5 και φιλοξενία 

τους στο σχολικό δίκτυο. Παράδειγμα τέτοιας φόρμας Google φαίνεται στο Σχήμα 1. 

Για την ακουστότητα μας ενδιέφερε να διερευνήσουν οι ίδιοι μαθητές από ποιους 

παράγοντες εξαρτάται. Έτσι φτιάξαμε δύο πειράματα. Στο πρώτο χρησιμοποιήσαμε ήχους 

ίδιας συχνότητας και διαφορετικής έντασης και στο δεύτερο ήχους ίδιας έντασης και 

διαφορετικής συχνότητας. Οι μαθητές έπρεπε να απαντήσουν ποιος από τους ήχους τους 

φαίνονταν πιο δυνατός και να συμπληρώσουν το αντίστοιχο φύλλο εργασίας. Επίσης έπρεπε 

μόνοι τους να καταλήξουν σε συμπέρασμα που αφορούσε τους παράγοντες από τους οποίους 

εξαρτάται η ακουστότητα.  

Για τη χροιά μας ενδιέφερε να αναγνωρίσουν οι μαθητές ότι πρόκειται για το 

χαρακτηριστικό που μας επιτρέπει να ξεχωρίσουμε τις πηγές του ήχου. Έτσι φτιάξαμε δύο 

πειράματα στα οποία έπρεπε οι μαθητές να κάνουν κάποιες αντιστοιχήσεις. Στο πρώτο η ίδια 

νότα ακούγονταν από διαφορετικά μουσικά όργανα και στο δεύτερο τα μουσικά όργανα 

έπαιζαν διαφορετικά μουσικά κομμάτια. Επίσης μετά το τέλος κάθε ακουστικού τεστ δείξαμε 

στους μαθητές τις αντίστοιχες κυματομορφές, ώστε να αναγνωρίσουν ότι η χροιά σχετίζεται 

με το φασματικό περιεχόμενο των ήχων.  

Τα ερωτήματα που τέθηκαν ήταν τα εξής: 

Μπορούν οι μαθητές μετά από τη συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση να αναγνωρίσουν 

τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η ακουστότητα του ήχου; 

Μπορούν οι μαθητές μετά από τη συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση να αναγνωρίσουν 

ότι η ακουστότητα είναι ένα υποκειμενικό χαρακτηριστικό του ήχου; 

Μπορούν οι μαθητές μετά από τη συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση να αναγνωρίσουν 

ότι η χροιά είναι το υποκειμενικό χαρακτηριστικό του ήχου που μας επιτρέπει να ταυτοποιούμε 

τις πηγές του;  

 
 

Σχήμα 1: Φόρμα Google για ανίχνευση της αντίληψης της ακουστότητας 

 

3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
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Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της διαδικτυακής εφαρμογής και των φύλλων 

εργασίας των μαθητών παρατηρήθηκαν τα εξής: 

Οι μαθητές στη μεγάλη πλειοψηφία τους αναγνώρισαν τους παράγοντες από τους 

οποίους εξαρτάται η ακουστότητα του ήχου. Δεκαοχτώ από τους εικοσιένα μαθητές ( περίπου 

το 86%) συμπλήρωσαν στο φύλλο εργασίας ότι η ακουστότητα εξαρτάται από την ένταση και 

τη συχνότητα του ήχου. 

Οι μαθητές φάνηκε να αναγνωρίζουν αναγνώρισαν ότι η ακουστότητα ενός ήχου 

εξαρτάται από τη συχνότητα και την ένταση μέσω των αντίστοιχων πειραμάτων αλλά και το 

γεγονός πως υπάρχει κάποια υποκειμενικότητα στην ακουστότητα δεδομένου ότι μπορεί η 

πλειοψηφία των μαθητών να επέλεξε ένα συγκεκριμένο ήχο (ως δυνατότερο), αλλά δεν τον 

επέλεξαν όλοι οι μαθητές. Όταν εμφανίστηκαν τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου (όπως 

φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα) δόθηκε έμφαση σε αυτή την διαφοροποίηση. 

 Τα αποτελέσματα για την υποκειμενικότητα φαίνονται αυτό το χαρακτηριστικό 

φαίνονται στο Σχήμα 2. 

 
Σχήμα 2: Αποτελέσματα της δοκιμασίας (τεστ) ανίχνευσης υποκειμενικής αντίληψης 

ακουστότητας 

 

Παρατηρήσαμε ότι οι μαθητές αναγνώριζαν σε μεγάλο ποσοστό τη χροιά χωρίς να την 

σκέφτονται συνειδητά. Όλοι οι μαθητές (το 100%) συμπλήρωσαν στο φύλλο εργασίας ότι η 

χροιά είναι ένα υποκειμενικό χαρακτηριστικό του ήχου που μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε 

τις πηγές του. Επίσης οι περισσότεροι μαθητές οι δεκαεπτά στους εικοσιένα (περίπου το 80%) 

αναγνώρισαν ότι η χροιά εξαρτάται από το φασματικό περιεχόμενο του ήχου. 

Ακόμη και όταν τα μουσικά όργανα έπαιζαν διαφορετικές μουσικές νότες δεν 

δυσκολεύτηκαν να ταυτοποιήσουν τους ήχους που προέρχονται από τα ίδια όργανα, όπως 

φαίνεται από τα αποτελέσματα της διαδικτυακής εφαρμογής (Σχήμα 3). Θεωρούμε ότι με την 

χρήση του πειράματος συνειδητοποίησαν τη σημασία της χροιάς στην αναγνώριση των ήχων. 
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Σχήμα 3: Όλοι οι μαθητές αναγνώρισαν την χροιά των μουσικών οργάνων 

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια πιλοτικής μελέτης του υποκειμενικού 

χαρακτηριστικού του ύψους διαπιστώθηκε ότι η εφαρμογή αντίστοιχου πειράματος προκάλεσε 

σύγχυση στους μαθητές. Το ύψος έχει σχέση με το κατώφλι ακουστότητας και εξαρτάται από 

την υποκειμενική αντίληψη του συνδυασμού έντασης και συχνότητας του παραγόμενου ήχου. 

Για να γίνει κατανοητή η υποκειμενικότητά του χρειάζεται πείραμα με ηχητικό εξοπλισμό 
υψηλής πιστότητας, κάτι που δεν διαθέτει το τυπικό σχολικό εργαστήριο.  

Όταν έγινε συζήτηση για τις κυματομορφές η συζήτηση απόκτησε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

για τους μαθητές δεδομένου ότι δεν έγινε στο αφαιρετικό πλαίσιο των μαθηματικών αλλά εντός 

του πλαισίου των σκέψεων που είχαν διαμορφώσει οι μαθητές για την χροιά. 

Με τη χρήση των ΤΠΕ και της μουσικής οι μαθητές μπόρεσαν να αναγνωρίσουν τόσο 

τα υποκειμενικά χαρακτηριστικά του ήχου αλλά και την ίδια την υποκειμενικότητά τους. 
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Ονοματεπώνυμο:   ………………………………………………………………...................... 

 

Αντικειμενικά και υποκειμενικά χαρακτηριστικά του ήχου 

Τα χαρακτηριστικά ενός ήχου διακρίνονται σε αντικειμενικά και υποκειμενικά. Αντικειμενικά 

ονομάζονται εκείνα που ανιχνεύονται από επιστημονικά μετρητικά όργανα, ενώ τα 

υποκειμενικά καθορίζονται από τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον ήχο με το αισθητήριο 

της ακοής. Η συχνότητα, η ένταση και το φασματικό περιεχόμενο είναι τρία αντικειμενικά  

χαρακτηριστικά του ήχου. Αντίθετα η ακουστότητα, το ύψος και η χροιά του ήχου, 

εξαρτώνται από τον ακροατή γι' αυτό και είναι υποκειμενικά χαρακτηριστικά του ήχου. 

Συγκεκριμένα: 

Η ακουστότητα, είναι το χαρακτηριστικό το οποίο μας επιτρέπει να χαρακτηρίσουμε έναν ήχο 

ισχυρό ή αδύναμο.  

Το ύψος, είναι το χαρακτηριστικό το οποίο μας επιτρέπει να χαρακτηρίσουμε έναν ήχο ως οξύ 

ή βαρύ.  

Η χροιά, είναι το χαρακτηριστικό το οποίο μας επιτρέπει να ξεχωρίζουμε μεταξύ τους δύο 

ήχους με το ίδιο ύψος και ακουστότητα, οι οποίοι όμως παράγονται από διαφορετικές ηχητικές 

πηγές π.χ. διαφορετικά μουσικά όργανα.  

 

Στα πειράματα μας θα ασχοληθούμε με δύο από τα υποκειμενικά χαρακτηριστικά του ήχου. 

Την ακουστότητα και τη χροιά.  

 

1η Δραστηριότητα  

(Παράγοντες που επηρεάζουν την ακουστότητα ενός ήχου) 

 

Πρόβλεψη 

Από ποιους παράγοντες νομίζετε ότι εξαρτάται η ακουστότητα ενός ήχου; Απαντήστε στις 

παρακάτω ερωτήσεις: 

Πιστεύετε ότι η ακουστότητα επηρεάζεται από την ένταση ενός ήχου; 

α) Ναι                                                               β) Όχι  

Πιστεύετε ότι η ακουστότητα  επηρεάζεται από τη συχνότητα ενός ήχου;  

α) Ναι                                                               β) Όχι  

 

Πείραμα 1 

Ανοίξτε το αρχείο    http://users.sch.gr/dimnikolos/soundphysics/soundphysics1.html 

Ακούστε τους έξι πρώτους ήχους. Ποιος από αυτούς σας φαίνεται δυνατότερος; Τσεκάρετε 

στο αντίστοιχο κουτάκι: 

1ος ήχος  4ος ήχος  

2ος ήχος  5ος ήχος  

3ος ήχος  6ος ήχος  

 

Ακούστε τους έξι επόμενους ήχους. Ποιος από αυτούς σας φαίνεται δυνατότερος; Τσεκάρετε 

στο αντίστοιχο κουτάκι: 

1ος ήχος  4ος ήχος  

2ος ήχος  5ος ήχος  

3ος ήχος  6ος ήχος  

 

Συμπέρασμα 

Δείτε τα αποτελέσματα του πειράματος. Συγκρίνετε τις απαντήσεις σας με αυτές των 

συμμαθητών σας. 

 Ποιος παράγοντας μεταβλήθηκε στο παραπάνω πείραμα;  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………… 
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Από ποιον παράγοντα διαπιστώσατε ότι εξαρτάται η ακουστότητα ενός ήχου; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

Πείραμα 2 

Ανοίξτε το αρχείο  http://users.sch.gr/dimnikolos/soundphysics/soundphysics2.html 

Ακούστε τους τρεις πρώτους ήχους. Ποιος από αυτούς σας φαίνεται δυνατότερος; Τσεκάρετε 

στο αντίστοιχο κουτάκι: 

1ος ήχος  

2ος ήχος  

3ος ήχος  

 

Ακούστε τους τρεις επόμενους ήχους. Ποιος από αυτούς σας φαίνεται δυνατότερος; 

Τσεκάρετε στο αντίστοιχο κουτάκι: 

1ος ήχος  

2ος ήχος  

3ος ήχος  

 

Ακούστε τους τρεις τελευταίους ήχους. Ποιος από αυτούς σας φαίνεται δυνατότερος; 

Τσεκάρετε στο αντίστοιχο κουτάκι: 

1ος ήχος  

2ος ήχος  

3ος ήχος  

 

 

Συμπέρασμα 

Δείτε τα αποτελέσματα του πειράματος. Συγκρίνετε τις απαντήσεις σας με αυτές των 

συμμαθητών σας. 

 Ποιος παράγοντας μεταβλήθηκε στο παραπάνω πείραμα;  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………… 

Από ποιον παράγοντα διαπιστώσατε ότι εξαρτάται η ακουστότητα ενός ήχου; 

…………………………………………………………………………………………………

………………..…………………………………………………………………………………

………………… 

 

Τελικό συμπέρασμα 

Η ακουστότητα είναι ένα …………………………………………….χαρακτηριστικό του 

ήχου. 
Εξαρτάται από την ……………………………………….του ήχου αλλά και από τη 

…………………………… του ήχου. 

2η Δραστηριότητα  

(Η χροιά του ήχου) 

 

Πρόβλεψη 

Πιστεύετε ότι αν δύο μουσικά όργανα παίζουν την ίδια συχνότητα στην ίδια ένταση, θα 

ακούγονται το ίδιο; 

α) Ναι                                                               β) Όχι  

Πιστεύετε ότι μπορείτε να ξεχωρίσετε ένα μουσικό όργανο, ανεξάρτητα από τις νότες που 

παίζει; 

 α) Ναι                                                               β) Όχι  
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Πείραμα 

Ανοίξτε το αρχείο  http://users.sch.gr/dimnikolos/soundphysics/soundphysics3.html  

Στον πίνακα που ακολουθεί ακούγονται ίδιες νότες από τέσσερα διαφορετικά μουσικά 

όργανα (τα ίδια οριζόντια και κάθετα). Κάντε τις αντιστοιχήσεις (τσεκάρετε τα κουτάκια που 

αντιστοιχούν στα ίδια μουσικά όργανα) 

 Ήχος 1 Ήχος 2 Ήχος 3 Ήχος 4 

Ήχος 5     

Ήχος 6     

Ήχος 7     

Ήχος 8     

 

Στον παρακάτω πίνακα ακούγονται διαφορετικές νότες από τέσσερα μουσικά όργανα. 

Μπορείτε να αναγνωρίσετε τα ίδια όργανα; Κάντε τις αντιστοιχήσεις (τσεκάρετε τα κουτάκια 

που αντιστοιχούν στα ίδια μουσικά όργανα) 

 Ήχος 1 Ήχος 2 Ήχος 3 Ήχος 4 

Ήχος 5     

Ήχος 6     

Ήχος 7     

Ήχος 8     

 

Συμπέρασμα 

Δείτε τα αποτελέσματα του πειράματος. Συγκρίνετε τις απαντήσεις σας με αυτές των 

συμμαθητών σας. 

 Παρατηρείστε τις κυματομορφές των ήχων που ακούσατε. Τι παρατηρείτε για το φασματικό 

τους περιεχόμενο; Διαφοροποιείται από όργανο σε όργανο  στην πρώτη περίπτωση; 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………… 

Τι συνέπεια έχει αυτό στην αναγνώριση των μουσικών οργάνων;  

…………………………………………………………………………………………………

………………..…………………………………………………………………………………

…………………… 

Συμπληρώστε το παρακάτω συμπέρασμα. 

Η χροιά είναι ένα ……………………………………………………….. χαρακτηριστικό του 

ήχου. Μας επιτρέπει να ξεχωρίσουμε τις ………………………………………….. πηγές. 

Εξαρτάται από το ………………………………………………………………….. του ήχου. 
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Αντιλήψεις εκπαιδευτικών και μαθητών για το πρόβλημα 

της ηχορύπανσης στο σχολικό περιβάλλον 

Κωνσταντίνα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 

M.Ed., Μουσικολόγος ΤΜΣΑ 

Εκπαιδευτικός Δ.Ε. 

Μουσικός (ΠΕ16) 

Μουσικό Σχολείο Πάτρας 

n.karagianni@yahoo.gr 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στη σύγχρονη εποχή, η ηχορύπανση είναι αναπόσπαστο μέρος της ζωής στις μεγάλες πόλεις και ένα 

από τα πιο σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα. Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να αποτυπώσει το 

πρόβλημα της ηχορύπανσης, όπως αυτό παρουσιάζεται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Σκοπός της 

έρευνας ήταν να διερευνηθεί το κατά πόσο μαθητές και εκπαιδευτικοί από το νομό Λέσβου, γνωρίζουν το 

πρόβλημα της ηχορύπανσης καθώς και σημαντικές παραμέτρους που σχετίζονται με αυτό. Σχεδιάστηκαν 

ερωτηματολόγια με κλειστού και ανοικτού τύπου ερωτήσεις, που δόθηκαν σε δείγμα 95 εκπαιδευτικών και 

122 μαθητών της Λέσβου. Έγινε στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων με τη μέθοδο της περιγραφικής 

στατιστικής. Από την καταγραφή αντιλήψεων προέκυψε ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών και μαθητών 

της Λέσβου ενώ γνωρίζουν τι είναι η ηχορύπανση, αγνοούν το πόσο σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα 

είναι. Ακόμα, σε μεγάλο βαθμό, ειδικότερα οι μαθητές, δε γνωρίζουν πόσο επιβαρυμένο είναι το σχολικό 

περιβάλλον από άποψη θορύβου αλλά και τους τρόπους ατομικής συμβολής στη μείωση του προβλήματος. 

Teachers' and students' perceptions about the problems of 

noise pollution in the school environment 

ABSTRACT 

Today, noise is an integral part of life in big cities and one of the most important environmental 

issues. This research attempts to illustrate the problem of noise pollution as it occurs in secondary) 

education. The purpose of this study was to explore whether the students and teachers of Lesvos Island, 

are aware of both the problem of noise pollution and the major parameters associated with it. 

Questionnaires with closed and open-ended questions were given to 95 teachers and 122 students 

of Lesvos Island. The collected data underwent Statistical analysis following the method of descriptive 

statistics. The results showed that although, the majority of teachers and students of Lesvos know what 

noise is in general, yet they seem to ignore the level of importance of the noise pollution as an 

environmental issue. Additionally, what appeared, especially among students, is that they didn't know 

how the school environment, in terms of noise, is affected and how personal contribution could reduce 

the impact. 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Θόρυβος και Ηχορύπανση 

 Σύμφωνα με τον Μπαμπινιώτη, (2008, σελ.737), «ήχος είναι οτιδήποτε γίνεται ή μπορεί 

να γίνει αντιληπτό με τη βοήθεια της ακοής». Το ανθρώπινο αυτί συνήθως ακούει συχνότητες 

ανάμεσα στα 20 Hz και 20.000 Hz (Σπυρίδης, 1990). Οι συχνότητες κάτω των 20 Hz και άνω 

των 20.000 Hz, ονομάζονται υπόηχοι και υπέρηχοι αντίστοιχα.  

Τι είναι όμως ο θόρυβος; Έχουν δοθεί διάφοροι ορισμοί για την έννοια του θορύβου. 

Όπως αναφέρει ο Νικολάου (1999, σελ.99), «ο ήχος που δεν έχει περιοδικότητα και γενικότερα 

ο ήχος που θεωρείται ανεπιθύμητος από τον άνθρωπο ονομάζεται θόρυβος». Ο Singal εξάλλου 

αναφέρει, πως οι άνθρωποι σήμερα, θεωρούν το θόρυβο ως έναν έντονο ήχο, αλλά «ο αυστηρός 
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ορισμός του θορύβου, δε συνιστά μόνο τον έντονο ήχο, παρά, είναι περισσότερο ένα σύνθετο 

άκουσμα με μικρή ή καθόλου περιοδικότητα» (2005, σελ.21). Τέλος ο Σπυρίδης (1990, 

σελ.102), ορίζει το θόρυβο ως «ηχητικό ερέθισμα, που είναι ανεπιθύμητο από τον ακροατή είτε 

διότι δεν είναι ευχάριστο, είτε είναι ενοχλητικό, είτε περιπλέκεται στην αντίληψη των ήχων 

που θέλουμε να ακούσουμε, είτε τέλος, είναι βλαπτικό». O Καραμέρος (2008, σελ.2), ορίζει το 

θόρυβο ως «κάθε ακουστό ήχο, ο οποίος είναι δυσάρεστος και μας προκαλεί συνήθως 

ανεπιθύμητες καταστάσεις όπως απώλεια ακοής, ενόχληση, δυσκολία στην επικοινωνία, 

εργασία, ξεκούραση, ύπνο, κλπ». Παρατηρούμε πως οι ορισμοί του θορύβου επικεντρώνονται 

στα χαρακτηριστικά του (όπως περιοδικότητα ή μη, ένταση), και στις συνέπειες που έχει στον 

ανθρώπινο οργανισμό.  

Πρόσφατα, ο θόρυβος έχει οριστεί ως μια μορφή ρύπανσης του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα 

του αστικού. Σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό νόμο (ν.1650/86), για την προστασία του 

περιβάλλοντος (όπως αναφ. στον Νικολάου, 1999), ρύπανση του περιβάλλοντος είναι «η 

παρουσία ρύπων, δηλαδή κάθε είδους ουσιών, θορύβου, ακτινοβολίας ή άλλων μορφών 

ενέργειας, σε ποσότητα, συγκέντρωση ή διάρκεια που μπορούν να προκαλέσουν αρνητικές 

επιπτώσεις στην υγεία, στους ζωντανούς οργανισμούς, και στα οικοσυστήματα, ή υλικές 

ζημιές». Έτσι, τα τελευταία χρόνια, καθιερώθηκε ο όρος ηχορύπανση, για να προσδιοριστεί «η 

μορφή υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής που οφείλεται στους 

υπερβολικούς σε αριθμό και ένταση θορύβους». (Μπαμπινιώτης, 2008,σελ.737). Πολλοί 

επιστήμονες και μελετητές, αλλά ιδιαίτερα ο απλός κόσμος ταυτίζει την έννοια της 

ηχορύπανσης με το θόρυβο. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), η 

ηχορύπανση είναι σήμερα η τρίτη πιο επικίνδυνη για το περιβάλλον μορφή ρύπανσης, της 

οποίας προηγείται μόνο η ατμοσφαιρική ρύπανση (εκπομπές αερίων-τροπή) και η ρύπανση 

των υδάτων (Khilman, 2004, όπως αναφ. στο Ferreira, Szeremetta, & Zannin, 2006). 

1.2. Μέτρηση θορύβου 

 Ο θόρυβος μετριέται και αναλύεται με τη βοήθεια ενός μεγάλου αριθμού μονάδων, 

κριτηρίων και διαδικασιών. Η πιο απλή μονάδα μέτρησης του θορύβου είναι η γενική στάθμη 

θορύβου σε dΒ (Νικολάου, 1999, Σπυρίδης, 1990), ενώ η ευρύτερα χρησιμοποιούμενη μονάδα 

μέτρησης του θορύβου είναι η στάθμη dΒ(A). «Πρόκειται για τη στάθμη που προκύπτει από 

ένα ηχόμετρο, το οποίο περιέχει ένα φίλτρο αξιολόγησης τύπου Α. Το φίλτρο αυτό δίνει 

διαφορετική βαρύτητα σε κάθε περιοχή συχνοτήτων και προσεγγίζει σε μορφή, τις δυνατότητες 

της ανθρώπινης ακοής στις διάφορες συχνότητες» (Σπυρίδης, 1990, σελ.104). Η παραπάνω 

κλίμακα μέτρησης είναι λογαριθμική, που σημαίνει ότι αύξηση της έντασης του ήχου κατά 

μερικές μονάδες (dΒA), έχει ως αποτέλεσμα πολλαπλάσια αύξηση του θορύβου και των 

επιπτώσεών του. 

Για τη μέτρηση του θορύβου χρησιμοποιούνται διάφορα όργανα με κυριότερο από αυτά 

το ηχόμετρο, ένα όργανο που μετρά τη διάρκεια, την ένταση και το ύψος του ήχου. 

Επιστημονικά, το ηχόμετρο «μετατρέπει τις αλλαγές της πίεσης του ηχητικού πεδίου σε 

μεταβολές τάσης, που δίνονται απευθείας σε dΒ (Σπυρίδης, 1990, σελ. 104). 

1.3 Επιπτώσεις της ηχορύπανσης στους μαθητές 

 Τελευταίες μελέτες έδειξαν πως η ηχορύπανση των πόλεων μπορεί να προκαλέσει πολλά 
προβλήματα στη υγεία μας. Ο θόρυβος των μεγαλουπόλεων είναι αιτία για μαθησιακές 

δυσκολίες στους νέους. Έκθεση σε θόρυβο μειώνει την απόδοση και την μάθηση. 

 Σε μία ειδική μελέτη που έγινε στη Γαλλία για λογαριασμό του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, διαπιστώθηκε ότι μετά από ένα χρόνο εκθέσεως στο θόρυβο κατά τη διάρκεια 

μαθήματος, οι μαθητές παρουσίασαν αδυναμίες στην προσπάθεια λύσεως των προβλημάτων 

και των διαγωνισμάτων που απαιτούσαν προσοχή. Παρουσίαζαν επίσης αφηρημάδα, 

επιρρέπεια στην απογοήτευση, επιθετικότητα και ανορεξία εργασίας μέσα στην τάξη. 

(Καραγεωργίου, 2008). 

 Στο 17ο διεθνές συνέδριο Ακουστικής που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη το 2001, 

παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα διάφορων ερευνών για την επιρροή της ηχορύπανσης στους 
μαθητές. Ανάμεσα σε αυτά, η έρευνα των Bronzaft & McCarthy (που παρουσιάστηκε στην 

εισήγηση των Lubman & Sutherland), έδειξε ότι τα παιδιά που εκτέθηκαν στη θορυβώδη 
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πλευρά ενός σχολικού κτηρίου, πέτυχαν χαμηλότερη σχολική επίδοση από τους σπουδαστές 

που φοιτούσαν στην ήρεμη πλευρά (http://www.quietclassrooms.org/library/ICA2001.htm). 

Ακόμα, στο ίδιο συνέδριο παρουσιάστηκαν περιληπτικά τα αποτελέσματα άλλων ερευνών, 

συμπεριλαμβανομένων των αδημοσίευτων, σύμφωνα με τις οποίες, συνδέθηκε «ο αεροπορικός 

θόρυβος με την καθυστερημένη γλωσσική ανάπτυξη». Εξάλλου, μελέτες, σύμφωνα με τον 

ΠΟΥ, για τη χρόνια έκθεση των παιδιών στο θόρυβο, βρίσκουν:  

 συγκλίνουσες ενδείξεις ότι η έκθεση στο θόρυβο βλάπτει τις γνωστικές επιδόσεις 

 στοιχεία για επιπτώσεις στην πίεση του αίματος και την έκκριση κάποιων ορμονών 

 στοιχεία για επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών. 

2.ΈΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ 

Οι έρευνες που αφορούν τις αντιλήψεις καθηγητών και μαθητών για το θόρυβο, στην 

ξενόγλωσση βιβλιογραφία είναι περιορισμένες. Ενδεικτικά αναφέρονται:  

Μια εκτεταμένη έρευνα των Bardaie, Daud, Elfaig, Rahman & Ramdzani (2000), για τις 

αντιλήψεις των μαθητών και των εκπαιδευτικών στο θέμα του θορύβου στη Μαλαισία, έδειξε 

σημαντικές διαφορές στον τρόπο που αντιλαμβάνονται το θόρυβο σε σχέση με άλλους 

ανθρώπους. Στην έρευνά τους, οι παραπάνω συγγραφείς, θεωρούν σημαντική την καταγραφή 

των αντιλήψεων του συγκεκριμένου δείγματος γιατί «οι στάσεις και οι αντιλήψεις των 

καθηγητών και των μαθητών στον περιβαλλοντικό θόρυβο, επηρεάζουν κατά βάθος τον τρόπο 

που ενεργούν και αντιδρούν απέναντι σε αυτόν» (σελ. 161). Το δείγμα ήταν από 3 διαφορετικά 

μέρη της Kuala Lumpur, όπου πήραν μέρος 169 άτομα με τυχαία δειγματοληψία. Το 69,8% 

(118 άτομα) ήταν μαθητές, ενώ το 30,2 % (51 άτομα) ήταν εκπαιδευτικοί. Για την έρευνα 

χρησιμοποιήθηκε τόσο η ποιοτική μέθοδος (έρευνα πεδίου), όσο και η ποσοτική μέθοδος 

(ερωτηματολόγια). 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν τα εξής: 

 το 63,9% των ερωτηθέντων, αντιλαμβάνονταν το θόρυβο ως έναν ανεπιθύμητο δυνατό 

ήχο 

 οι επιπτώσεις της ηχορύπανσης εστιάζονταν κυρίως στη δυνατότητα συγκέντρωσης και 

στη συνομιλία 

 οι πηγές θορύβου που επηρέαζαν κυρίως το χώρο των σχολείων στην Κουάλα 

Λουμπούρ, ήταν τα δίκυκλα και ο τρόπος λειτουργίας τους 

    μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων δήλωσε τη δυσαρέσκειά του για τα χαρακτηριστικά 

του περιβάλλοντος των σχολείων τους 

    επίσης, το 42%, δήλωσε την επιθυμία για οικονομική και τεχνολογική βοήθεια στην 

αντιμετώπιση του προβλήματος 

 τέλος, η έρευνα πεδίου έδειξε πως η ηχορύπανση στην περιοχή του κάθε σχολείου, ήταν 

κατά 20 % μεγαλύτερη από τα προτεινόμενα όρια ως προς το κατώτατο επίπεδο και 

46,2% υψηλότερη από το ανώτατο όριο θορύβου σύμφωνα με τα όρια του ΠΟΥ. 

Οι Brentnall, Haines, Klineberg & Stansfeld (2003), κάνουν μια μελέτη για την 

ηχορύπανση, με σκοπό την έρευνα με ποιοτικές μεθόδους, σε δύο διαφορετικά δείγματα 

παιδιών. Συγκεκριμένα, με συνεντεύξεις, τόσο σε παιδιά που δεν είναι εκτεθειμένα στο θόρυβο, 

όσο και σε παιδιά που ζουν στην περιοχή του Αεροδρομίου του Λονδίνου, παίρνουν 

συγκριτικές πληροφορίες για το θόρυβο. Στόχος της έρευνας είναι να μελετηθούν παράμετροι 

όπως α) η παιδική αντίληψη της έκθεσης στο θόρυβο β) η αντίληψη του κινδύνου και οι στάσεις 

τους απέναντι στην ηχορύπανση γ) οι στρατηγικές αντιμετώπισης. Τα αποτελέσματα των 

ερευνών έδειξαν: 

1. το τυχαίο δείγμα παιδιών ανέφερε ότι ο θόρυβος της γειτονιάς και του οδικού 

κυκλοφοριακού θορύβου τους ενοχλούσε περισσότερο 

2. ο αεροπορικός θόρυβος ήταν η κύρια πηγή θορύβου για τα παιδιά που ζούσαν δίπλα 

σε αυτό 

3. οι επιπτώσεις της ηχορύπανσης για την ποιότητα ζωής και τις καθημερινές 

δραστηριότητες (π.χ. σχολείο, διάβασμα, παιχνίδι), ήταν μεγαλύτερες για τα παιδιά 

που ήταν εκτεθειμένα σε υψηλά επίπεδα θορύβου από τα αεροπλάνα 

http://www.quietclassrooms.org/library/ICA2001.htm
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4. η συναισθηματική αντίδραση των παιδιών περιγράφοντας την ενόχληση από το 

θόρυβο ήταν παρόμοια με αυτή των ενηλίκων 

Σε μια μεγάλη μελέτη των Boman & Enmarker (2004), μαθητές απαντούν σε 

ερωτηματολόγια, προκειμένου να αναλυθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την ενόχληση που 

αισθάνονται από το θόρυβο στο περιβάλλον του σχολείου. Ο στόχος ήταν επίσης, να 

καταγραφούν οι απόψεις τους σχετικά με τους τρόπους για τη βελτίωση του υγιούς σχολικού 

περιβάλλοντος. Για το σκοπό αυτό έγιναν 2 διαφορετικές μελέτες: 

Η πρώτη, με ένα δείγμα από 207 μαθητές, αφορούσε ερωτηματολόγιο ηχητικής όχλησης, 

για ενηλίκους (βασισμένο σε παλαιότερη μελέτη των Kjellberg et al., 1996), ελαφρά 

προσαρμοσμένο σε νεότερα άτομα. Οι συμμετέχοντες ήταν 13-14 χρονών μαθητές (104 αγόρια 

και 103 κορίτσια) και μελετήθηκαν σε δύο διαφορετικά σχολεία σε μια μεσαίου μεγέθους πόλη 

της Σουηδίας. 

Η δεύτερη μελέτη των παραπάνω ερευνητών, εξίσου σημαντική, αφορούσε ομαδικές 

συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν με 16 μαθητές ηλικίας 18 έως 20 ετών, επιτρέποντας 

στους μαθητές, οι ίδιοι, να διατυπώσουν ιδέες γύρω από την αντίδρασή τους στη ηχορύπανση. 

Τα αποτελέσματα και από τις 2 παραπάνω έρευνες έδειξαν τα εξής: 

1. η ενόχληση στο θόρυβο του σχολείου απασχολεί όλους τους μαθητές, με μικρές 

διαφοροποιήσεις ανά μάθημα 

2. οι αντιλήψεις των μαθητών για τις κυριότερες πηγές θορύβου στο σχολικό περιβάλλον 

εστιάζονται α) στους ήχους που παράγονται από άλλα άτομα, όπως φλυαρία στην τάξη και β) 

τους ήχους από το διάδρομο και από τη μετακίνηση θρανίων και καρεκλών 

3. οι μαθητές πιστεύουν ότι εκπαιδευτικά μέτρα, όπως για παράδειγμα, διδασκαλία με τη 

βοήθεια υπολογιστή, θα μπορούσε να προσφέρει μαθήματα πιο αθόρυβα 

4. τέλος, δίνουν προτάσεις που αφορούν σχολικά πολιτικά μέτρα, όπως η μείωση των 

μαθημάτων, μικρότερες τάξεις, καθώς και περισσότεροι πόροι διδασκαλίας στην τάξη, ενώ 

τονίζεται ο ρόλος των εκπαιδευτικών ως σημαντική παράμετρος. Επίσης, προτείνουν 

προληπτικά μέτρα, όπως η βελτίωση της ποιότητας του αέρα και η ηχομόνωση που παράσχει 

πιο ήσυχο εσωτερικό περίγυρο. 

Μια πολύ σημαντική έρευνα για την έννοια της ηχορύπανσης έγινε από τους Chiou, Lin, 

& Lin (2002). Η μελέτη αφορά την αξιολόγηση της έννοιας «ηχορύπανση» για 2 ομάδες 

μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που φοιτούν στις μεσαίες και στις τελευταίες τάξεις 

αντίστοιχα. Ο πληθυσμός-στόχος ήταν 149 μαθητές της 4ης και 144 μαθητές της 6ης τάξης από 

διάφορες περιοχές της Ταιβάν. Χρησιμοποιηθήκαν τόσο η ποσοτική μέθοδος 

(ερωτηματολόγια), όσο και η ποιοτική (συνεντεύξεις).  

Η έρευνα έδειξε πως οι μαθητές έχουν κάποιες εσφαλμένες αντιλήψεις για τις πηγές 

θορύβου ή για το πόσο επιβαρυμένο είναι το περιβάλλον του σχολείου. Τέλος, θεωρούν πως 

μια μέθοδος μείωσης της ηχορύπανσης είναι να χρησιμοποιηθούν καταλληλότερα υλικά για 

την ηχομόνωση των κτιρίων και η επιβολή υψηλών προστίμων. 

Η ελληνική βιβλιογραφία στερείται από ευρήματα που αναφέρονται στις αντιλήψεις 

μαθητών και εκπαιδευτικών για την ηχορύπανση. Ελάχιστες έρευνες βρέθηκαν που αφορούν 

τις αντιλήψεις των παραπάνω σε διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα, με έμμεση αναφορά 

στην ηχορύπανση. Αναλυτικά: 

Σε έρευνα των Δασκολιά, Λιαράκου, Μπαζίκου, & Φλογαΐτη (2006), γίνεται αναφορά 

στις αντιλήψεις 159 νηπιαγωγών της ευρύτερης περιοχής Αθηνών για το περιβάλλον και για 

διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα. Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια με 

ανοικτού και κλειστού τύπου ερωτήσεις. Οι νηπιαγωγοί κλήθηκαν αφενός να αναφέρουν 

αυθόρμητα όσα περιβαλλοντικά προβλήματα γνωρίζουν, αφετέρου να ιεραρχήσουν 14 

σημαντικά προβλήματα. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν:  

 μόνο το 17% των εκπαιδευτικών αναφέρεται στην ηχορύπανση ενώ  

 η ηχορύπανση ως σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα, βρίσκεται στην τελευταία θέση 

της ιεραρχίας με τα πιο σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα. 

Οι Ζεπάτου & Σπυρέλλης (2008), σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, 

παρουσίασαν τα αποτελέσματα μιας έρευνας που έγινε σε 170 σχολεία Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης σχετικά με το σχολικό χώρο, την αειφόρο κατασκευή και την επιλογή και χρήση 

υλικών με στόχο σχολικές μονάδες φιλικές προς το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου. 
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Με ποσοτική μέθοδο (ερωτηματολόγια), αναζητήθηκαν οι αντιλήψεις των Διευθυντών των 

παραπάνω σχολείων για την υφιστάμενη κατάσταση των σχολικών χώρων. Τα αποτελέσματα 

της έρευνας ενώ δείχνουν τα πολλαπλά προβλήματα κατασκευής και συντήρησης των 

σχολικών κτιρίων, δεν αναφέρονται καθόλου στο πρόβλημα της ηχορύπανσης. 

3.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Στην παρούσα εργασία, η δειγματοληψία έγινε με βάση τον πληθυσμό των μαθητών που 

φοιτούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Λέσβου, ανεξάρτητα εάν στο παρελθόν είχαν 

συμμετάσχει σε προγράμματα Π.Ε. Μελετήθηκαν οι αντιλήψεις τους για το πρόβλημα της 

ηχορύπανσης γενικά αλλά και ειδικότερα στο σχολικό περιβάλλον. Ο Μπαμπινιώτης (2008, 

σελ.205), ορίζει την αντίληψη «ως την άποψη που έχει διαμορφώσει κανείς για ένα θέμα, τον 

τρόπο με τον οποίο συλλαμβάνει κανείς ένα φαινόμενο, καθώς και την τοποθέτησή του 

απέναντι σε αυτό». 

Συγκεκριμένα, 50 μαθητές και 72 μαθήτριες της Γ’ τάξης του 3ου Γυμνασίου Μυτιλήνης 

και της Α’ τάξης του 3ου Λυκείου Μυτιλήνης, αποτέλεσαν το δείγμα για τη συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων. Θεωρήθηκε σωστό, το ερωτηματολόγιο να είναι κοινό για τις 2 ομάδες 

μαθητών γιατί βρίσκονται στο ίδιο ηλικιακό φάσμα: είναι αγόρια και κορίτσια, 15-16 ετών. 

Έτσι, η μέθοδος της «τυχαίας δειγματοληψίας», όπου επιλέγονται τα πλησιέστερα 

άτομα, για να χρησιμεύσουν ως απαντώντες, και αυτή η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να 

αποκτηθεί το απαιτούμενο μέγεθος του δείγματος» (Cohen & Manion, 1999, σελ. 130), 

κρίθηκε η καταλληλότερη για την εύρεση του δείγματος της έρευνας. Συνολικά μοιράστηκαν 

120 ερωτηματολόγια. Με τον ίδιο, τρόπο, έγινε η αναζήτηση του δείγματος για τους 

εκπαιδευτικούς, ανεξαρτήτως ειδικότητας. Έτσι, μοιράστηκαν 95 ερωτηματολόγια σε 31 

άντρες και 64 γυναίκες, εκπαιδευτικούς που υπηρετούσαν σε διάφορα σχολεία 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της πόλης της Μυτιλήνης. 

Η επεξεργασία των δεδομένων των ερωτηματολογίων έγινε σύμφωνα με τις αρχές της 

Περιγραφικής Στατιστικής, η οποία «ασχολείται με τις μεθόδους περιγραφής, απλής 

επεξεργασίας και παρουσίασης μεγάλου όγκου δεδομένων με τέτοιο τρόπο που είναι 

κατανοητός από τον απλό αναγνώστη» (Δημητριάδης, 2002, σελ. 4). Για τη στατιστική 

ανάλυση των δεδομένων του δείγματος της παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκε το Στατιστικό 

πακέτο για τις Κοινωνικές Επιστήμες, συγκεκριμένα το SPSS 17.0. 

Ουσιαστικά, οι ερωτήσεις για την ηχορύπανση στο σχολικό περιβάλλον περιλαμβάνουν 

τις αντιλήψεις των μαθητών και των εκπαιδευτικών για τα αντίστοιχα θέματα: 

1. Ορισμός της ηχορύπανσης και διερεύνηση για το εάν γνωρίζουν τη μονάδα μέτρησης 

της στάθμης έντασης του ήχου. 

2 Δίνονται 8 περιβαλλοντικά προβλήματα, ανάμεσά τους και η ηχορύπανση, και ζητείται 

από τους μαθητές να τα ιεραρχήσουν με βάση αυτά που θεωρούν και αντιλαμβάνονται 

ως πιο σοβαρά προβλήματα στη σύγχρονη ζωή. 

3 Διερευνώνται οι αντιλήψεις των μαθητών για την ύπαρξη ή όχι θορύβου στο σχολικό 

τους περιβάλλον. Καλούνται να απαντήσουν μονολεκτικά. 

4 Μέσα από μια λίστα με πηγές θορύβου που συναντούμε σε ένα σχολικό χώρο, οι μαθητές 

καλούνται να επιλέξουν τις 3 κυριότερες, κατά τη γνώμη τους, πηγές θορύβου. 

5 Μέσα από μια λίστα με πιθανές επιπτώσεις του θορύβου στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

ζητείται από τους μαθητές να επιλέξουν αυτές που θεωρούν ότι είναι οι πιο σημαντικές. 

6 Καλούνται οι μαθητές να επιλέξουν τα 2 καταλληλότερα μέτρα, από μια δοσμένη λίστα, 

που μπορούν να μειώσουν το θόρυβο στο σχολικό περιβάλλον τους. 

7 Οι μαθητές, με μια ανοικτού τύπου ερώτηση, καλούνται να επιλέξουν τον 

καταλληλότερο τρόπο με τον οποίο μπορούν ατομικά να βοηθήσουν στη μείωση του 

θορύβου στο σχολείο τους, με σκοπό να καταγραφούν οι επικρατέστερες αντιλήψεις και 

προτάσεις. 

4.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Στην ερώτηση για το τι είναι ηχορύπανση δόθηκαν από τους μαθητές(Μ) και τους 

εκπαιδευτικούς (Ε), οι ακόλουθες απαντήσεις, όπως φαίνονται στον Πίνακα 1.: 
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Πίνακας 1.: Απαντήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών στον ορισμό της ηχορύπανσης 

Μαθητές (Μ) Συχν/τα % Εκπαιδευτικοί (Ε) Συχν/τα % 

Μ1:Η ηχορύπανση αποτελεί ένα 

μεγάλο πρόβλημα στις σύγχρονες 

πόλεις 

9 7,4 

Ε1: Ιδιαίτερα δυνατοί ήχοι που 

τεντώνουν τα νεύρα 8 8,4 

Μ2: Κάποιος ή κάτι που παράγει 

ενοχλητικούς ήχους σε μεγάλη 

ένταση 17 13,9 

Ε2: Η μορφή υποβάθμισης του 

περιβάλλοντος και της ποιότητας 

ζωής που οφείλεται στους 

υπερβολικούς σε αριθμό και ένταση 

θορύβους 

18 18,9 

Μ3: Οποιοσδήποτε ήχος ή θόρυβος 

που κατά προσωπική άποψη του 

καθενός θεωρείται ενοχλητικός 

30 24,6 

Ε3: Ενοχλητικός θόρυβος, 

ανεξαρτήτως πηγής και προέλευσης 14 14,7 

Μ4: Ο θόρυβος που προκαλούν τα 

μηχανάκια, τα αυτοκίνητα, οι 

άνθρωποι κ.τ.λ. σε έναν τόπο 

18 14,8 

Ε4: Κάθε δυνατός ήχος που 

προκαλείται από τον άνθρωπο, τα 

μηχανάκια κ.τ.λ. 

3 3,2 

Μ5: Ένα είδος ρύπανσης/μόλυνσης 

του περιβάλλοντος με ενοχλητικούς 

ήχους 

15 12,3 
Ε5: Ρύπανση με ήχους 

6 6,3 

Μ6: Ένα σοβαρό πρόβλημα με 

αρνητικές επιπτώσεις για τον 

οργανισμό μας (απώλεια ακοής, κ.α.) 

8 6,6 

Ε6: Η μη ανεκτή από τον ανθρώπινο 

οργανισμό, ένταση του ήχου αλλά 

και η διάρκειά του. 

13 13,7 

Μ7: Η φασαρία 5 4,1 Ε7: Η φασαρία 3 3,2 

Μ8: Η διατάραξη της ηρεμίας του 

ανθρώπου 
7 5,7 

Ε8: Ο θόρυβος από το γύρω 

περιβάλλον που επηρεάζει σε μεγάλο 

βαθμό την ακουστική και ψυχική 

υγεία του ανθρώπου 

12 12,6 

Μ9: Δεν ξέρω/Δεν απαντώ 13 10,7 Ε9:Δεν ξέρω/Δεν απαντώ 18 18,9 

 

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι η επικρατέστερη απάντηση των μαθητών και η 

δεύτερη επικρατέστερη των εκπαιδευτικών είναι η Μ3 (η Ε3 αντίστοιχα): «Οποιοσδήποτε ήχος 

ή θόρυβος που κατά προσωπική άποψη του καθενός θεωρείται ενοχλητικός» με ποσοστό 24,6 

% (30 μαθητές). Η επικρατέστερη απάντηση για τους εκπαιδευτικούς είναι η Ε2: «η μορφή 

υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής που οφείλεται στους υπερβολικούς 

σε αριθμό και ένταση θορύβους», αφού απάντησαν 18 εκπαιδευτικοί (18,9%). Πρέπει να 

σημειωθεί πάντως ότι 18 εκπαιδευτικοί του δείγματος δεν απάντησαν καθόλου στην ερώτηση 

αυτή (18,9%).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.: Το ντεσιμπέλ είναι η μονάδα μέτρησης της στάθμης θορύβου 
Από το παραπάνω Σχήμα (1) φαίνεται πως η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών 

γνωρίζει τι είναι το dΒ. Έτσι, 104 μαθητές (85,2 %), απαντούν σωστά στην ερώτηση ενώ 18 

μαθητές (14,8 %) απαντούν λάθος. Εξάλλου, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (77) γνωρίζουν τι 

είναι το dΒ, ανεξαρτήτως ειδικότητας (81,1%), ενώ 18 (18,9%), απάντησαν λανθασμένα στη 

σχετική ερώτηση. 
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Ο παρακάτω πίνακας (2) απεικονίζει την ιεράρχηση των κυριότερων περιβαλλοντικών 

προβλημάτων της εποχής μας από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. 

Πίνακας 2:Απαντήσεις μαθητών- εκπαιδευτικών για το περιβαλλοντικό πρόβλημα πρωταρχικής 

σημασίας 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ (1Ο ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ) 

Α

/

Α 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

Συχνότητα Ποσοστό % Συχνότητα Ποσοστό % 

1 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ 35 28,7 % 51 53,7 

2 ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 33 27 % 17 17,9 

3 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 18 14,8 % 6 6,3 

4 ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ 5 4,1 % 2 2,1 

5 ΡΥΠΑΝΣΗ ΝΕΡΩΝ 13 10,7 % 7 7,4 

6 ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 13 10,7 % 6 6,3 

7 ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ 1 0,8 % 3 3,2 

8 ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ 5 4,1 % 4 4,2 

 ΣΥΝΟΛΑ 123 100 % 96 100 % 

 

Αναλυτικότερα, βλέπουμε πως 51 εκπαιδευτικοί θεωρούν την ατμοσφαιρική ρύπανση 

ως το πιο σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα (53,7%), ενώ το 17,9% του δείγματος (17 

καθηγητές), θεωρεί τα φαινόμενο του θερμοκηπίου ως πρωτεύον πρόβλημα. Μόνο 4 

εκπαιδευτικοί (4,2%) του δείγματος πιστεύουν πως η ηχορύπανση αποτελεί το σημαντικότερο 

πρόβλημα. Αντίστοιχα, όπως φαίνεται στον Πίνακα 3, το 50,5% του δείγματος των 

εκπαιδευτικών και το 41 % των μαθητών, τοποθετούν την ηχορύπανση ως τελευταία στην 

κατάταξη με τα σημαντικότερα προβλήματα. Ενώ, μόνο 5 μαθητές (4,1%) και 4 εκπαιδευτικοί 

(4,2 %), θεωρούν την ηχορύπανση ως το σημαντικότερο περιβαλλοντικό πρόβλημα της εποχής 

μας. 
      Πίνακας 3: Απαντήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών στην ιεράρχηση της ηχορύπανσης 

ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

Συχνότητα Ποσοστό % Συχνότητα Ποσοστό % 

1 5 4,1% 4 4,2 % 

2 8 6,6% 7 7,4 % 

3 5 4,1% 5 5,3 % 

4 6 4,9% 3 3,2 % 

5 7 5,7% 8 8,4 % 

6 14 11,5% 6 6,3 % 

7 27 22,1% 14 14,7 % 

8 50 41,0% 48 50,5 % 

ΣΥΝΟΛΑ 122 100 % 95 100 % 

 
Στην ερώτηση, αν οι μαθητές θεωρούν το σχολικό περιβάλλον επιβαρυμένο από άποψη 

θορύβου, χώρο: 

 το 53,2% (41 μαθητές) του Γυμνασίου και το 77,8% (35 μαθητές) του Λυκείου 

θεωρούν πως το σχολείο είναι επιβαρυμένος από άποψη θορύβου, χώρος 

 το 37,7% (29 μαθητές) του Γυμνασίου και το 17,8% (8 μαθητές) του Λυκείου, 

απαντούν αρνητικά στην παραπάνω ερώτηση. 

Συμπεραίνουμε λοιπόν, πως οι μαθητές του Λυκείου αισθάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό 

ότι το σχολείο είναι ένας χώρος με υψηλά επίπεδα στάθμης θορύβου σε σχέση με τους μαθητές 

του Γυμνασίου. Οι μισοί εκπαιδευτικοί του δείγματος (48, σε ποσοστό 50,5%) πιστεύουν ότι 

το σχολείο είναι ένας αρκετά επιβαρυμένος σε θόρυβο χώρος. Επίσης, 22 (23,2%) πιστεύουν 
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ότι είναι πολύ επιβαρυμένο σε θόρυβο περιβάλλον, ενώ 21 (22,1%) ότι είναι λίγο επιβαρυμένο. 

Τέλος, 3 εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι το σχολείο δεν είναι καθόλου επιβαρυμένο με θόρυβο. 

Στην ερώτηση, για το ποιες είναι οι κυριότερες πηγές θορύβου στο σχολικό 

περιβάλλον,(πίνακας 4), οι εκπαιδευτικοί θεωρούν το θόρυβο που δημιουργείται μέσα και έξω 

από την τάξη από τους μαθητές, ως τη σημαντικότερη πηγή θορύβου στο σχολείο (απαντήσεις 

Β, Γ, Ε, Στ). Επίσης, το 51,6% του δείγματος θεωρεί τον οδικό κυκλοφοριακό θόρυβο 

περιμετρικά του σχολείο ως πηγή θορύβου (49 εκπαιδευτικοί). Εξάλλου, στον ίδιο πίνακα 

βλέπουμε ότι σε ποσοστό 68%, (83 μαθητές) το τρίξιμο από τη μετακίνηση επίπλων μέσα στην 

τάξη ενοχλεί περισσότερο τους μαθητές ενώ ο θόρυβος που γίνεται σε διπλανές τάξεις φαίνεται 

ότι ενοχλεί το μικρότερο ποσοστό των μαθητών (22,1%- 27 μαθητές). 

 
Πίνακας 4: απαντήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών για τις σημαντικότερες πηγές θορύβου στο σχολείο 

ΠΗΓΕΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

Συχνότητα Ποσοστό 

κατά 

περίπτωση 

Συχνότητα Ποσοστό  

κατά 

περίπτωση 

Α: κουδούνι σχολείου 60 49,2% 20 21,1% 

Β: Φωνές μαθητών στο διάλειμμα 60 49,2% 47 49,5% 

Γ: Τρίξιμο από τη μετακίνηση επίπλων 

στην τάξη 
83 68,0% 68 71,6% 

Δ: Θόρυβος οχημάτων μπροστά στο 

σχολείο 
60 49,2% 49 51,6% 

Ε: Θόρυβος διπλανών τάξεων 27 22,1% 25 26,3% 

Στ: Θόρυβος φλυαρίας μαθητών εντός 

τάξης 
49 40,2% 55 57,9% 

Η: Άλλο: οι φωνές του πλήθους των 

καθηγητών μέσα στο γραφείο 
0 0 % 1 1,1% 

ΣΥΝΟΛΑ 339 277,9% 265 278,9% 

 
Στην ερώτηση «Ποιες είναι οι επιπτώσεις του θορύβου κατά τη γνώμη σου στη 

διδασκαλία;» οι μαθητές θεωρούν τη σημαντικότερη επίπτωση του θορύβου στη διδασκαλία, 

τη δυσκολία προσοχής και συγκέντρωσης στο μάθημα (110 μαθητές σε ποσοστό 90,2 %). 

Επίσης, σημαντική επίπτωση είναι η «μείωση της ικανότητας απομνημόνευσης των 

κύριων σημείων μαθήματος», σε ποσοστό 60,7% (74 μαθητές). Απλή ενόχληση λόγω θορύβου 

νιώθουν μόνο 22 μαθητές του δείγματος (18%). Αντίστοιχα, οι εκπαιδευτικοί, με ελάχιστη 

διαφορά απαντήσεων, η «μείωση ικανότητας να παραμείνω ήρεμος» και η «αναγκαστική 

αύξηση της έντασης της φωνής» ώστε να επιβληθούν, θεωρούνται από τους εκπαιδευτικούς, 

οι κυριότερες επιπτώσεις του θορύβου στη διδασκαλία, με ποσοστά 27,9% και 27,4% 

αντίστοιχα (επί του συνόλου των απαντήσεων) αφού 61 και 60 καθηγητές επέλεξαν αυτές τις 
απαντήσεις. Επίσης, «η δυσκολία συγκέντρωσης στην παράδοση της διδακτικής ύλης» (από 

49 εκπαιδευτικούς, με ποσοστό 22,4%) και «η δυσκολία παραγωγικής συζήτησης με 

καθηγητές/μαθητές στην τάξη» (18,3% από 40 καθηγητές), είναι σημαντικές επιπτώσεις στη 

διδασκαλία. 

Τέλος, στην ερώτηση «Ποια μέτρα θα προτείνατε για τη μείωση του προβλήματος του  

θορύβου στο σχολείο;» (Πίνακας 5), οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών είναι σύμφωνες με 

αυτές των μαθητών, αφού υποστηρίζουν ότι καλύτερες αίθουσες με ηχομόνωση και λιγότεροι 

μαθητές ανά τάξη είναι τα καταλληλότερα μέτρα (37,2% και 48,1% επί του συνόλου των 

απαντήσεων δίνονται από 58 και 75 καθηγητές αντίστοιχα). Οι μαθητές εξάλλου, θεωρούν ως 

καλύτερο μέτρο για τη μείωση του προβλήματος του θορύβου στο σχολείο, την καταλληλότερη 

υποδομή των κτιρίων, όπου οι τάξεις θα έχουν μεγαλύτερη ηχομόνωση (92 μαθητές σε 

ποσοστό 43% επί του συνόλου των απαντήσεων). Το 34,6% θεωρεί ότι οι λιγότεροι μαθητές 

ανά τάξη και το 20,1% ότι η διδασκαλία με νέες τεχνολογίες, θα βοηθήσει στη μείωση του 
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προβλήματος. (74 και 43 μαθητές αντίστοιχα). Τέλος, μόνο 5 μαθητές (2,3%) θεωρούν πως η 

τιμωρία με αποβολή μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του θορύβου. 

Πίνακας 5:Απαντήσεις μαθητών- εκπαιδευτικών για τα καταλληλότερα μέτρα μείωσης σχολικού 

θορύβου  

ΜΕΤΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ 

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

Ποσοστό % Ποσοστό % 

Καλύτερες αίθουσες με ηχομόνωση κ.λ.π. 43 % 37,2% 

Λιγότεροι μαθητές ανά τάξη 34,60 % 48,1% 

Αλλαγή τρόπου διδασκαλίας (π.χ. με Η/Υ) 20,10 % 14,1% 

Άλλο: τιμωρία με αποβολή 2,30 % 0,6% 

ΣΥΝΟΛΑ 100 % 100,0% 

 
«Όσον αφορά στην ατομική συμβολή για μείωση του προβλήματος στο σχολείο», η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (53) δεν απάντησε στην παραπάνω ερώτηση (55,8%). Οι 

υπόλοιποι εκπαιδευτικοί έδωσαν ποικίλες απαντήσεις, με επικρατέστερη τη «Β: Με 

συνεργασία-επικοινωνία και αλληλοκατανόηση μεταξύ καθηγητών- μαθητών» (9,5%) και την 

«Η: με μείωση της συχνής αύξησης της φωνής κατά την ώρα του μαθήματος» (6,3%). 

Παρόμοια απάντηση με την τελευταία έδωσαν και 4 καθηγητές (4,2%), δηλαδή την «ΙΒ: να 

προσπαθώ να παραμένω ήρεμος». Αντίθετα, 54 μαθητές (44,3%), υποστηρίζουν ότι με το να 

κάνουν ησυχία θα βοηθήσουν στη μείωση του προβλήματος-απάντηση α 

-13 μαθητές (10,7%), πιστεύουν πως η συνεργασία και η συζήτηση με τους καθηγητές 

θα οδηγήσει σε μια λύση του προβλήματος-απάντηση ε 
-12 μαθητές (9,8%) πως μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του προβλήματος με το να 

μη μετακινούν καρέκλες και θρανία μέσα στην τάξη-απάντηση στ ενώ 29 μαθητές (23,8%) δεν 

έδωσαν απάντηση στο σχετικό ερώτημα-απάντηση δ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η παραπάνω έρευνα που έγινε σε δείγμα μαθητών και εκπαιδευτικών του νομού 

Λέσβου, έδειξε ότι το 41% (50 μαθητές) και το 50,5% (48 εκπαιδευτικοί) των ερωτηθέντων 

κατατάσσει την ηχορύπανση, τελευταία στη σειρά με τα 8 περιβαλλοντικά προβλήματα της 

εποχής μας, που σημαίνει ότι αγνοούν πόσο σημαντικό πρόβλημα θεωρείται, ιδιαίτερα αν 

αναλογιστούμε τις πρόσφατες έρευνες του ΠΟΥ, που κατατάσσουν την ηχορύπανση, 2η στη 

σειρά μετά την ατμοσφαιρική ρύπανση. 

Όσον αφορά στο σχολικό χώρο, οι εκπαιδευτικοί διαφωνούν με τους μαθητές ως προς 

τις στάθμες έντασης που επικρατούν. Οι έφηβοι δείχνουν ότι αγνοούν τα επίπεδα θορύβου που 

αναπτύσσονται καθημερινά στο χώρο του σχολείου. 

Ως προς τις πηγές θορύβου στο σχολείο, οι δύο ομάδες συμφωνούν ότι ο θόρυβος εντός 

τάξης (είτε από τις φωνές των μαθητών, είτε από τη μετακίνηση επίπλων), αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα όχλησης. Επίσης, ο οδικός κυκλοφοριακός θόρυβος, περιμετρικά του σχολείου 

είναι σημαντική πηγή. 

Στους τρόπους μείωσης του θορύβου στο σχολείο, η ηχομόνωση και ο μικρότερος 

αριθμός μαθητών ανά τάξη, είναι σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές τα 

κατάλληλα μέτρα. Από τις απαντήσεις δε στους τρόπους ατομικής συμβολής, φαίνεται ότι οι 

δύο ομάδες έχουν συνειδητοποιήσει το βαθμό στον οποίο ευθύνονται για το θόρυβο, αφού οι 

μαθητές δηλώνουν ότι «πρέπει να κάνουν ησυχία», ενώ οι καθηγητές ότι «δεν πρέπει να 

αυξάνουν την ένταση της φωνής τους προκειμένου να επιβληθούν». 

Από τα παραπάνω, φαίνεται καθαρά η αναγκαιότητα της ύπαρξης της Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης (Π.Ε.) στα πλαίσια του σχολείου. Όπως είναι γνωστό, ο ρόλος της Π.Ε. είναι «να 

παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις γνώσεις, να καλλιεργεί αξίες και στάσεις ώστε να 

οραματίζονται ένα αειφόρο μέλλον και να επιχειρούν δημοκρατικά να το δημιουργήσουν» 

(Δημητρίου & Φλογαΐτη, 2008, σελ.18). Εφόσον η τυπική σχολική γνώση δεν επαρκεί για να 
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καλύψει τη μάθηση σε περιβαλλοντικά προβλήματα όπως η ηχορύπανση, κρίνεται επιτακτική 

η ανάγκη της Π.Ε., ώστε να καλύψει αυτό το κενό, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες στη μάθηση. 

Βασική προϋπόθεση είναι η ενασχόληση των εκπαιδευτικών με την Π.Ε. Όμως, «Λόγοι 

εννοιολογικοί, οργανωτικοί, εκπαιδευτικοί και η γενικότερη στάση τους, σχετίζονται με την 

αρνητική διάθεση των εκπαιδευτικών να υλοποιήσουν τέτοιου είδους προγράμματα» 

(Γεωργόπουλος & Τσαλίκη, 1993, σελ.20). Άρα, πρωταρχικό μέλημα της Π.Ε. ίσως είναι η 

ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών ώστε να οδηγήσουν με τη σειρά τους, σε μια σωστή 

εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στη παρούσα εργασία περιγράφεται μια προσπάθεια χαρτογράφησης του θορύβου των χώρων 

δραστηριοποίησης μαθητών κι εκπαιδευτικών του σχολείου (Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου 

Πατρών), της περιμέτρου του σχολείου και της καταγραφής του χρόνου αντήχησης των αντίστοιχων 

χώρων. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το ηχόμετρο «Sound Level Meter» της Vernier σε 

συνδυασμό με το φορητό Σύστημα Σύγχρονης Λήψης και Απεικόνισης LabQuest.  

Ο υπολογισμός του χρόνου αντήχησης έγινε με τη βοήθεια του ελεύθερου λογισμικού Audacity σε 

συνεργασία με το μικρόφωνο φορητού υπολογιστή. Ο μέσος όρος του περιβαλλοντικού θορύβου στο 

σχολείο βρέθηκε υψηλότερος από τα καθιερωμένα πρότυπα, ενώ χρόνος αντήχησης στις αίθουσες 

διδασκαλίας μετρήθηκε στα 1,6s, δηλαδή πολύ υψηλότερος από το μέγιστο επιτρεπτό όριο των 0,6s. 

Mapping the noise and reverberation time of our school 

ABSTRACT 

In the present study an attempt noise mapping students' activity spaces and school teachers 

(Experimental High School, University of Patras), the school perimeter and recording of the 

reverberation time of the relevant space. The tools used were the sound level meter «Sound Level Meter» 

of Vernier in combination with the portable system LabQuest2.  

Calculation of the reverberation time was with the help of free software Audacity and using the 

internal laptop microphone. The average environmental noise at school found higher than established 

standards, while reverberation time in classrooms was measured at 1,6s, much higher than the maximum 

permissible limit of 0,6s. 

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο ήχος αποτελεί ένα πολύ συνηθισμένο τμήμα της καθημερινότητας του ανθρώπου σε 

σημείο που να μην μπορεί να εκτιμήσει εύκολα τη θετική και αρνητική επίδρασή του στη 

ποιότητα ζωής. Ο ήχος προσφέρει ευχάριστες εμπειρίες αλλά μπορεί και να είναι δυσάρεστος 

και ανεπιθύμητος, οπότε ενοχλεί . Ο ήχος τότε ονομάζεται θόρυβος. Στη συγκεκριμένη εργασία 

εστιάσαμε αφενός μεν στο θόρυβο στο σχολικό μας περιβάλλον, δηλαδή στο συγκρότημα του 

Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου του Πανεπιστημίου Πατρών, αφετέρου σε ένα σημαντικό 

ακουστικό χαρακτηριστικό των κλειστών χώρων, το χρόνο αντήχησης RT60.  

Ο θόρυβος δεν επηρεάζει μόνο τη μάθηση, αλλά έχει επιπτώσεις και στην κοινωνική  

συμπεριφορά των παιδιών, όπως φαίνεται και σε έκθεση του Evans (1998). Ο 

περιβαλλοντικός θόρυβος αποτελεί πλέον μεγάλη απειλή για την υγεία των μαθητών, όπως 

αποκαλύπτουν οι ψυχολογικές και κοινωνιολογικές έρευνες (Glass & Singer, 1973, Glass, 

1972)). Μερικά από τα συμπτώματα είναι  εκνευρισμός, δυσφορία, απώλεια ακοής, έλλειψη 

αυτοσυγκέντρωσης, ψυχολογικές διαταραχές, ακροαστική κόπωση, επιθετική συμπεριφορά, 

διαταραχές ύπνου, δυσάρεστες ορμονικές αντιδράσεις, μειωμένη απόδοση στο σχολείο, 

mailto:gfyttas@upatras.gr
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αυξημένη αρτηριακή πίεση, προβλήματα επικοινωνίας, δυσκολία στην ανάγνωση και 

παραίτηση χωρίς δυσκολία από την επίλυση προβλημάτων.   

Αν μεταφερθούμε στο ελληνικό σχολικό περιβάλλον και με τα τωρινά στοιχεία των 

αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών,  ο Έλληνας μαθητής περνάει παραπάνω από 14000 ώρες 

μέσα σε σχολικές αίθουσες διδασκαλίας πριν αποφοιτήσει. Αν αναλογιστούμε ότι τουλάχιστον 

το 60% αυτού του χρόνου σχετίζεται με δραστηριότητες που απαιτούν συζήτηση, 

παρακολούθηση και ανταλλαγή απόψεων με τους συμμαθητές του και τον εκπαιδευτικό, τότε 

μπορούμε να αντιληφθούμε το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το σχολικό ακουστικό 

περιβάλλον στις επιδόσεις αλλά κυρίως στη φυσιολογική και ψυχολογική υγεία του μαθητή.  

Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο 

προτείνονται κι εφαρμόζονται παιδαγωγικές μέθοδοι  που ενθαρρύνουν την ομαδική 

συμμετοχή, το διάλογο και τις ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 

να  αυξάνεται ο θόρυβος στη διάρκεια των δραστηριοτήτων στους χώρους διδασκαλίας. 

Ταυτόχρονα μεταβάλλεται και η κλασσική σχέση πηγής και δέκτη με την αλλαγή της διάταξης 

των θρανίων σε κυκλικές ή ασύμμετρες διατάξεις (Dudek, 2007) οπότε προκύπτουν νέα 

δεδομένα για την ακουστική των χώρων διδασκαλίας. 

Είναι προφανές λοιπόν ότι οι κακές ακουστικές συνθήκες στις αίθουσες διδασκαλίας και 

γενικότερα στους σχολικούς χώρους ενοχοποιούνται για μαθησιακές δυσκολίες των παιδιών 

και σε πολλές περιπτώσεις για τις χαμηλές τους επιδόσεις στις εξετάσεις, που γίνονται σε 

θορυβώδεις αίθουσες. Φαίνεται ότι δικαιολογημένα συνδέονται οι κακές επιδόσεις στο σχολείο 

με τις εργονομικές συνθήκες που επικρατούν στις αίθουσες διδασκαλίας. 

Παρ’ όλο ότι το πρόβλημα του θορύβου στην εκπαίδευση είναι παγκόσμιο, το κοινό δεν 

έχει καμία πληροφόρηση περί αυτού (Bronzaft, 1981). Θα μπορούσαμε να πούμε ότι δίνεται 

πολύ μεγαλύτερη έμφαση στις κοινωνικές συνθήκες και τους ψυχοκοινωνικούς τύπους 

συμπεριφοράς στην εκπαίδευση παρά στους φυσικούς παράγοντες όπως οι καλές συνθήκες 

ακουστικής των σχολικών χώρων (Duke, 1998). 

Σαν πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε την περίπτωση των 

σχολικών αιθουσών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που έχουν καταληπτότητα λόγου 

75% ή λιγότερο που σημαίνει ότι μια στις τέσσερεις λέξεις δεν γίνεται αντιληπτή από τους 

μαθητές (Seep, Glosemeyer, Hulce, Linn, & Aytar, 2000). 

Παρόλα αυτά δεν έχει νομοθετηθεί κάτι συγκεκριμένο που να ορίζει τις ακουστικές 

προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι χώροι στους οποίους δραστηριοποιούνται οι μαθητές. 

Ο μέχρι πρότινος υπεύθυνος για τη μελέτη και την κατασκευή των σχολικών κτηρίων ήταν ο 

Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων (ΟΣΚ). Ο ΟΣΚ, όσον αφορά την ακουστική, ακολούθησε τις 

προδιαγραφές που ορίζονται από το άρθρο 12 του Ελληνικού Κτιριοδομικού Κανονισμού Ο 

κανονισμός αυτός δεν προβλέπει προδιαγραφές για την ακουστική του χώρου, παρά μόνο για 

την ηχομόνωση. Το 1993 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πρότεινε μια  σειρά από μέτρα 

που αφορούν τόσο τη σχεδίαση νέων αιθουσών, όσο και τη βελτίωση των υπαρχόντων. 

2.ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

2.1 Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ακουστική των σχολικών χώρων 

Τρείς είναι οι σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ακουστική των σχολικών 

αιθουσών και γενικότερα των κλειστών σχολικών χώρων:  

Ο περιβαλλοντικός θόρυβος που είναι το άθροισμα των θορύβων που προκύπτουν όταν 

η αίθουσα είναι άδεια και δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 35db. Στο θόρυβο αυτό 

συνυπολογίζεται και ο θόρυβος από τις διπλανές αίθουσες, τα παράθυρα, το καλοριφέρ, τα air-

conditions κλπ. 

Ο Σηματοθορυβικός λόγος που είναι η παράμετρος που βοηθά στο καθορισμό της 

καθαρότητας του λόγου. Αν από την ένταση του ήχου της φωνής του εκπαιδευτικού 

αφαιρέσουμε το θόρυβο του περιβάλλοντος υπολογίζουμε το SNR. Να σημειώσουμε ότι οι 

μονάδες μας είναι σε db. Υψηλη τιμή του  σηματοθορυβικού λόγου μεταφράζεται σε υψηλή 

καταληπτότητα του λόγου. Εάν το SNR είναι πολύ μικρό ή ακόμα και αρνητικό τότε ο 

περιβαλλοντικός θόρυβος σκεπάζει τη φωνή του εκπαιδευτικού. Όσο πιο μακριά βρίσκεται ο 

μαθητής τόσο λιγότερο θα ακούει. Για κάθε διπλασιασμό της απόστασης σε μέτρα από τη πηγή 
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του ήχου, η ένταση του ήχου μειώνεται κατά 6db. To SNR είναι απαραίτητο να βρίσκεται σε 

επίπεδα της κλίμακας +15db και άνω.  

Ο Χρόνος αντήχησης είναι ο σημαντικότερος παράγοντας ακουστικής ποιότητας του 

χώρου. Όταν μια πηγή εκπέμπει ήχο σε ένα χώρο, γίνεται διάδοση της ηχητικής ενέργειας προς 

διάφορες κατευθύνσεις. Αν ο χώρος είναι κλειστός, το ηχητικό κύμα ανακλάται διαδοχικά στα 

τοιχώματα του χώρου, με ταυτόχρονη απορρόφηση τμήματος της ενέργειας σε κάθε ανάκλαση. 

Ο ορισμός του χρόνου αντήχησης (RΤ60) βασίζεται σε ομογενή κατανομή της ενέργειας και 

τυχαίες κατευθύνσεις διάδοσης και ορίζεται ως ο χρόνος που χρειάζεται, ώστε να εξασθενήσει 

ο ήχος κατά 60 dB μέσα σε ένα ένα κλειστό χώρο. Για μια σχολική τάξη θα πρέπει να 

κυμαίνεται από 0,4 έως 0.6sec. Όμως σπάνια παρατηρείται αυτή η ποιότητα. Πολλές σχολικές 

αίθουσες παρουσιάζουν χρόνο αντήχησης μεγαλύτερο από 1 δευτερόλεπτο. Πρακτικά αυτό 

σημαίνει ότι οι ανακλάσεις του ήχου καταφτάνουν με καθυστέρηση στα αυτιά των μαθητών. 

Αίθουσα διδασκαλίας με μεγάλο χρόνο αντήχησης  μπορεί να προκαλέσει τους δασκάλους να 

υψώσουν τη φωνή τους, με αποτέλεσμα να αυξηθεί το στρες των εκπαιδευτικών και η κόπωση, 

ενώ ταυτόχρονα ανεβαίνει και η ένταση των φωνής των μαθητών/τριών προκειμένου να 

ακουστούν (Tiesler & Oberdorster, 2008). 

2.2 Οι Στόχοι 

Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια ενός Περιβαλλοντικού 

Προγράμματος κατά το  σχολικό έτος 2014-15, με θέμα «Καταγράφοντας τους θορύβους και 

τα ηχοτοπία του σχολείου μας». Στην περιβαλλοντική ομάδα συμμετείχαν μαθητές της Α  ́και 

Γ  ́τάξης του Λυκείου. Σκοπός ήταν σύνδεση των φυσικών εννοιών που συνδέονται με τον ήχο 

με τα γνωστικά αντικείμενα των μαθητών, η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών γύρω από 

το σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα του θορύβου αλλά και η προσπάθεια ανάδειξης των 

ακουστικών προβλημάτων των χώρων του σχολείου τους. 

Στόχος της εργασίας αυτής είναι να καταγράψουμε το χρόνο αντήχησης των χώρων 

του σχολείου μας, τα επίπεδα περιβαλλοντικού θορύβου στους αντίστοιχους χώρους και να τα 

συγκρίνουμε με τα καθιερωμένα πρότυπα που προτείνονται. Επιλέξαμε το προαύλιο του 

σχολείου, τέσσερα περιμετρικά σημεία του συγκροτήματος και όλους τους εσωτερικούς 

χώρους στους οποίους δραστηριοποιούνται οι μαθητές κι οι εκπαιδευτικοί. 

2.3 Οι τρόποι μετρήσεις και τα εργαλεία 

Η μέτρηση του χρόνου αντήχησης: Για τη μέτρηση του χρόνου αντήχησης 

ακολουθήθηκε επιστημονική μέθοδος τεκμηριωμένη από τη σχετική βιβλιογραφία και διεθνώς 

τυποποιημένη (ISO 3382, 1975). 

Η διαδικασία προβλέπει την παραγωγή ακαριαίου κρουστικού ήχου (π.χ. με το σκάσιμο 

μπαλονιού) και την καταγραφή όπως διαδίδεται σε ένα σημείο του χώρου. Στη συνέχεια από 

την κυματομορφή που καταγράφεται υπολογίζεται ο χρόνος που διαρκεί η αντήχηση, δηλ. ο 

χρόνος που απαιτείται για να μειωθεί η στάθμη του ήχου κατά 60 dB (Εικόνα 1), 

(Μουρτζόπουλος, 2011), (Σκαρλάτος, 2008). Για την καταγραφή του ήχου χρησιμοποιήθηκε 

το λογισμικό ανοικτού κώδικα Audacity. 

Σε κάθε χώρο στον οποίο θελήσαμε να μετρήσουμε το χρόνο αντήχησης ένας μαθητής 

παρήγαγε ένα κρουστικό παλμό σπάζοντας ένα μπαλόνι. Σε απόσταση περίπου τριών μέτρων 
ένας δεύτερος μαθητής κατέγραφε το παλμό με τη βοήθεια του μικροφώνου ενός υπολογιστή 

Mac Air 13,3 στο Audacity και τον αποθήκευε σε αρχείο .Wav. Η διαδικασία επαναλήφθηκε 

σε όλους τους υπό εξέταση σχολικούς χώρους του συγκροτήματος. Στη συνέχεια η ομάδα των 

μαθητών μετέτρεπε την ένταση ήχου σε μονάδες dB (με τα εργαλεία του Audacity),υπολόγιζε 

γραφικά το χρόνο RT30 και πολλαπλασιάζοντας επί δυο έβρισκε το ζητούμενο χρόνο 

αντήχησης( Εικόνα 1). 

  



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καλλιτεχνικής Παιδείας: « Όπου Ακούς Μουσική…»  -  Πάτρα 18-20/6/2015 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ,  ISSN 2529-1572 

 38 

 

Εικόνα 1: Υπολογισμός  

Τα εργαλεία που χρησιμοποίησαν οι μαθητές για τον υπολογισμό του χρόνου 

αντήχησης ήταν μπαλόνια για τη παραγωγή κρουστικού παλμού και το εσωτερικό μικρόφωνο 

ενός φορητού υπολογιστή (Mac Air 13,3). Ένας από τους στόχος της δραστηριότητας ήταν οι 

μαθητές να χρησιμοποιήσουν απλές διατάξεις της καθημερινότητας και όχι  σύγχρονες 

διατάξεις μεγάλης ακριβείας όπως πυκνωτικά μικρόφωνα, κονσόλες και άλλα. 

Μέτρηση του θορύβου: Για τη μέτρηση του θορύβου χρησιμοποιήθηκε το φορητό 

Σύστημα Σύγχρονης Λήψης και Απεικόνισης της Vernier: Lab Quest2 (www.vernier.com) σε 

συνδυασμό με τον αισθητήρα Sound Level Meter (Εικόνα 2).  

 

Εικόνα 2:Το φορητό σύστημα Lab Quest2 συνδεδεμένο με τον αισθητήρα Sound Level Meter 

To ηχόμετρο-αισθητήρας που χρησιμοποιήθηκε (Sound Level Meter) μετρά το επίπεδο 

του ήχου σε ντεσιμπέλ (dB). Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δραστηριότητες όπως: 

 Μελέτες περιβαλλοντικού θορύβου 

 Συγκρίσεις ηχοστάθμης 

 Διερεύνηση ακουστικής κλειστών και ανοικτών χώρων 

Οι Ρυθμίσεις που χρησιμοποιήσαμε για τη λειτουργία του Sound Level Meter είναι: 

 Power/Measurement Range Switch: στη κλίμακα 35–90dB 

 Time Weighting: στην επιλογή ‘S’ 

 Maximum Level Hold: στην επιλογή «RESET» 

 Frequency Weighting: στην κλίμακα ‘Α’ 

Ο ρυθμός δειγματοληψίας καθορίστηκε ο μέγιστος για τον συγκεκριμένο αισθητήρα 

,δηλαδή 10samples/min. Η διάρκεια της συλλογής δεδομένων εξαρτήθηκε από το σημείο στο 

οποίο πραγματοποιήθηκε η μέτρηση. Στα τέσσερα σημεία της  περιμέτρου του συγκροτήματος  

πραγματοποιήθηκαν τρείς πεντάλεπτες μετρήσεις στο χρονικό διάστημα από 07:00 έως 14:00. 

Για να υπολογίσουμε τη τιμή του θορύβου σε κάθε πεντάλεπτη συλλογή δεδομένων 

χρησιμοποιήσαμε το εργαλείο «Statistics» (Εικόνα 3) του Lab Quest2 στο οποίο μεταξύ των 

διαφόρων περιγραφικών στατιστικών (Descriptive Statistics) αναφέρεται και ο μέσος όρος του 

δείγματος (Mean). Η τελική τιμή του θορύβου σε κάθε σημείο καθορίστηκε από τον αριθμητικό 

μέσο όρο των τριών μετρήσεων. 

  

http://www.vernier.com/
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Εικόνα 3: Το interface του Lab Quest2 που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του μέσου όρου (mean) 

της έντασης του θορύβου 

Οι μαθητές τοποθετούσαν το σύστημα Lab Quest2 στο σακίδιό τους με την άκρη του 

μικροφώνου να προεξέχει κατά τη διάρκεια των μετρήσεων στους εξωτερικούς χώρους 

,δηλαδή στα  περιμετρικά σημεία και το προαύλιο (Εικόνα 4).  

 

Εικόνα 4: Ο τρόπος μεταφοράς του συστήματος μέτρησης του θορύβου 

3.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

3.1 Μετρήσεις θορύβου στη περίμετρο του σχολείο και το προάυλιο 

Για τη μέτρηση του θορύβου στη περίμετρο του σχολείου επιλέχθησαν τα σημεία Α, 

Β, Γ και Δ (Εικόνα 5). Τα σημεία Α και Β  βρίσκονται στις κορυφές της μιας πλευράς του 

τετραπλεύρου και πάνω στο δρόμο. Το σημείο Γ βρίσκεται στη συμβολή δυο αγροτικών 

δρόμων με ελάχιστη κίνηση. Το σημείο Δ δε έχει καμμία πρόσβαση σε δρόμο. 

 

Εικόνα 5: Τα περιμετρικά σημεία του συγκροτήματος και το προαύλιο 

Στα τέσσερα σημεία πραγματοποιήθηκαν τρείς πεντάλεπτες μετρήσεις θορύβου απο τις 07.45 

έως 14.00 και η τελική τιμή είναι ο μέσος όρος των τριών μετρήσεων. Κατεγράφησαν: 

Θέση Α και θέση Β 52,8dB με ελάχιστη τιμή 39,2 dB και μέγιστη 75,1dB. Στη θέση Γ 
κατεγράφη θόρυβος 45dB και στη θέση Δ 42,5dB αντίστοιχα. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι κατά 

τη διάρκεια του χειμώνα στη περιοχή του σχολικού συγκροτήματος πνέουν ισχυροί άνεμοι με 

αποτέλεσμα τα επίπεδα θορύβου στα περιμετρικά σημεία να είναι ανεβασμένα. Ένα σημαντικό 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καλλιτεχνικής Παιδείας: « Όπου Ακούς Μουσική…»  -  Πάτρα 18-20/6/2015 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ,  ISSN 2529-1572 

 40 

χρονικό διάστημα της σχολικής καθημερινότητας είναι στη διάρκεια 14:00 έως 14:15. Στο 

διάστημα αυτό οι μαθητές επιβιβάζονται στα λεωφορεία και σε άλλα μεταφορικά μέσα αμέσως 

μετά τη λήξη του σχολικού προγράμματος με αποτέλεσμα ο θόρυβος στα σημεία Α και Β να 

ανεβαίνει σε πολύ υψηλα επίπεδα κοντά στα 91,5dB. Η τιμή αυτή δεν συμπεριελήφθη στη 

μέτρηση του θορύβο των τεσσάρων σημείων. 

Στο προαύλιο του συγκροτήματος πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις κατά τη διάρκεια 

του διαλλείματος και κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Στη δεύτερη περίπτωση οι μετρήσεις 

πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. 

Πραγματοποιήθηκαν τρείς μετρήσεις σε διαφορετικές ημέρες με διάρκεια 40 λεπτά η καθεμία. 

Η τελική τιμή 54,1dB προέκυψε απο τον αριθμητικό μέσο όρο. 

3.2 Μετρήσεις θορύβου στους εσωτερικούς χώρους 

Η μέση τιμή του θορύβου στο γυμναστήριο κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων 

κατεγράφη στα 74,8 dB. 

Ο περιβαλλοντικός θόρυβος στα Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών (Εικόνα 6) και 
Πληροφορικής μετρημένος πριν τις 08:00 μετρήθηκε 34,9dB. 

 

Εικόνα 6: Οι τέσσερεις τοίχοι του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών 

Ο θόρυβος στους διαδρόμους (Εικόνα 7) του 1ου και 2ου ορόφου πριν απο την έλευση των 

μαθητών 52 dB. Ο θόρυβος στους διαδρόμους κατά τη διαρκεια τους μαθήματος κατεγράφη 

55,6dB. 

 

Εικόνα 7: Ο διάδρομος του 1ου ορόφου 

Στις αίθουσες διδασκαλίας «χωρίς» μαθητές κατεγράφη επίπεδο θορύβου 39,5 dB. Σε αδειανές 

αίθουσες κατεγράφη θόρυβος 39,8dB όταν στη διπλανή αίθουσα γινόταν μάθημα. Κατεγράφη 
μια διαφορά 0,8dB. Στη περίπτωση που οι αίθουσες ήταν ανάμεσα σε δυο άλλες, για 

παράδειγμα η αίθουσα Γ2 (ανάμεσα στις Γ1 και Β1) (Εικόνα 8) κατεγράφη θόρυβος 40,9dB. 

 

Εικόνα 8: Κάτοψη 1ου  ορόφου 
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Στις αίθουσες διδασκαλίας του 2ου ορόφου (Εικόνα 9) Α1, Α2, Α3 και Β3 κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος με ένα σύνολο 20 μαθητών σε κάθε τμήμα καταγράφησαν επίπεδα θορύβου: 

Α1:62,8 dB, Α2: 63,3 dB, Α3: 64,2 dB, Β3: 64, 5 dB 

 

Εικόνα 9: Κάτοψη 2ου ορόφου 

Στις αίθουσες διδασκαλίας του 1ου ορόφου Γ1, Γ2, Β1 και Β2 κατά τη διάρκεια του μαθήματος 

με ένα σύνολο 20 μαθητών σε κάθε τμήμα κατά μέσο όρο καταγράφησαν επίπεδα θορύβου: 

Γ1:67,8, dB, Γ2: 68,3, dB, Β1: 68,7 dB, Β2: 64, 5dB 

Στην αίθουσα Μπανάκα κατεγράφη θόρυβος 66,8dB (Θεωρητική κατεύθυνση), ενώ 

στη βοηθητική αίθουσα 67,9dB (Εικόνα 8). 

Τέλος θα πρέπει να σημειώσουμε και τη συνεισφορά των παραθύρων (μονά παράθυρα) στην 

ελάττωση του θορύβου στους χώρους διδασκαλίας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το 

εξής: στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών σε ώρα μαθήματος και με αθλητικές 

δραστηριότητες στο προαύλιο (ανοικτό παράθυρο) ο θόρυβος μετρήθηκε στα 44,8dB. Στο ίδιο 

εργαστήριο με κλειστά παράθυρα με αντίστοιχες δραστηριότητες καταγράφηκε 37,2dB. Τα 

μονά παράθυρα επιφέρουν μια πτώση της στάθμης του θορύβου κατά 7,6 dB 

3.3 Μετρήσεις χρόνου αντήχησης στους εσωτερικούς χώρους 

Είναι γνωστό ότι ο χρόνος αντήχησης ενός χώρου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, 

ένας από τους οποίους είναι και οι διαστάσεις του χώρου. Συνεπώς η πρώτη δραστηριότητα 

της ομάδας είναι να χωριστεί σε υποομάδες και να μετρήσει τις διαστάσεις των βασικών 

εσωτερικών χώρων. Οι μετρήσεις που κατέγραψαν οι μαθητές ήταν: 

 Το ύψος είναι κοινό σε όλες τις μετρήσεις, εκτός από την αίθουσα εκδηλώσεων, 

μετρήθηκε στα 2,90m. 

 Διάδρομος 1ου ορόφου: 66,5m×3,5m. 

 Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών: 6,60m×10m 

 Εργαστήριο Πληροφορικής: 6,60m×10m 

 Αίθουσες διδασκαλίας: 6,60m×6m. Η κάθε αίθουσα διδασκαλίας περιέχει τρεις σειρές 

των πέντε θρανίων κατά μήκος της αίθουσας και 28 ξύλινες καρέκλες με μεταλλικό 

σκελετό. 

 Αίθουσα Μπανάκα και η Βοηθητική Αίθουσα (Εικόνα 8) 6,60m×3,5m 

 Αίθουσα εκδηλώσεων: πλάτος 10,5m, μήκος 19,2m και μέγιστο ύψος 6,25m. 

Στην οροφή των δυο Εργαστηρίων είναι τοποθετημένες τρείς σειρές των πέντε μεταλλικών 

φωτιστικών, δηλαδή αναλογία 4,4 τετραγωνικά μέτρα οροφής ανά φωτιστικό (Εικόνα 10) ενώ 
σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας τρείς σειρές των τριών φωτιστικών με την ίδια αναλογία. 

 
Εικόνα 10: Τα φωτιστικά στην οροφή και το δάπεδο των αιθουσών διδασκαλίας 

 

Η διάταξη των αιθουσών διδασκαλίας με τη διάταξη και των αριθμό των θρανίων φαίνεται 

στην Εικόνα 11. 
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Εικόνα 11: Η διάταξη αιθουσων διδασκαλίας και διάδρομος 

Στη συνέχεια παραθέτουμε αναλυτικούς Πίνακες με τους χρόνους αντήχησης που μετρήθηκαν 

στους χώρους του σχολείου, καθώς και τις κατόψεις της αίθουσας εκδηλώσεων και του 

ισογείου: 
Πίνακας 1: Οι χρόνοι αντήχησης στις αίθουσες διδασκαλίας 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  ΧΩΡΙΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ 22  ΜΑΘΗΤΕΣ 

1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 1,6s 1,5s 

2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 1,6s 1,5s 

 
Πίνακας 2: Οι χρόνοι αντήχησης στους διαδρόμους 

ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΙΣΟΓΕΙΟ 1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

  2,1 s 2,45s 2,40s 

 
Πίνακας 3: Οι χρόνοι αντήχησης σε δευτερεύουσες αίθουσες 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΑΙΘΟΥΣΑ 

ΜΠΑΝΑΚΑ 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ 

ΑΙΘΟΥΣΑ 

0,8s  3,8 s 2,1s 2,20s 

 
Πίνακας 4: Οι χρόνοι αντήχησης στα Εργαστήρια 

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ 2Ο  ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 0,6s 0,5s 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1,2s 1,1s 

 
Πίνακας 5: Οι χρόνοι αντήχησης στην αίθουσα εκδηλώσεων και το γυμνασήριο 

ΑΛΛΟΙ ΧΩΡΟΙ  ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 1,8s 3,65s 

 

 

Εικόνα 12: Η αίθουσα εκδηλώσεων 
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Εικόνα 13: Η κάτοψη ισογείου–Διάδρομος,Βιβλιοθήκη, Γραφείο Καθηγητών 

3.4 Συμπεράσματα 

Από τις μετρήσεις των μαθητών της περιβαλλοντικής ομάδας μπορούμε να συμπεράνουμε ότι 

ο περιβαλλοντικός θόρυβος στις αίθουσες διδασκαλίας του σχολείου μας είναι υψηλότερος 

κατά 4,5dB από τον επιτρεπόμενο (35dB) σύμφωνα με τις προδιαγραφές (άρθρο 12 του 

Ελληνικού Κτιριοδομικού Κανονισμού.Εξαιτίας της θέσης του το συγκρότημα έχει έναν 

περιμετρικό θόρυβο σε καλά ικανοποιητικά επίπεδα (46,7). Η μέση τιμή του θορύβου στις 

αίθουσες διδασκαλίας κατά τη διάρκεια του μαθήματος (κυμαίνεται στα 65,5dB) 

χαρακτηρίζεται υψηλή για διδακτικές δραστηριότητες. Επίσης ο χρόνος αντήχησης RT60 για 

τις αίθουσες διδασκαλίας είναι πολύ υψηλός (1,5s) ενώ θα πρέπει να βρίσκεται από 0,4-0,6s. 

Οι γυμνοί τοίχοι των αιθουσών διδασκαλίας, οι πλάκες του δαπέδου, η απουσία κουρτινών από 

τα παράθυρα και πόρτες, η απουσία ηχομονωτικού υλικού στο ταβάνι, αποτελούν μερικούς 

από τις αιτίες του υψηλού χρόνου αντήχησης (Εικόνα 14).  

 
Εικόνα 14 :Το εσωτερικό των αιθουσών διδασκαλίας 

Μόνο στο Εργαστήριο φυσικών Επιστημών (Εικόνα 6) μετρήθηκε ικανοποιητικός χρόνος 

αντήχησης (0,6s) σε σχέση με όλους τους άλλους χώρους του σχολείου.  

Θεωρούμε ότι οι βασικοί στόχοι αυτών των δραστηριοτήτων επιτεύχθηκαν , αφού οι 

μαθητές ενεπλάκησαν σε δραστηριότητες που έχουν σχέση με το γνωστικό τους αντικείμενο 

και ευαισθητοποιήθηκαν όσον αφορά το σχολικό τους περιβάλλον. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Θεωρώντας ότι ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια στο παζλ της ιστορίας της Μουσικής αποτελεί 

η επιστήμη των Μαθηματικών, στην παρούσα εργασία μελετούμε τη συμβολή του Μαθηματικού και 

Φιλόσοφου Πυθαγόρα στην εξέλιξη της Μουσικής ως επιστήμη. 

Υπό αυτό το πρίσμα, αρχικά επιχειρούμε μια ιστορική προσέγγιση της εξέλιξης της επιστήμης της 

Μουσικής μέσα από τα Πυθαγόρεια Μαθηματικά. Η μελέτη αυτή αποτελεί αφορμή για διαθεματική 

προσέγγιση της έννοιας της αναλογίας στα σχολικά Μαθηματικά σε συνδυασμό με το μάθημα της 

Μουσικής. 

The melody of mathematics and Pythagoras as source of 

inspiration of an interdisciplinary approach for fractions 

and ratios 

ABSTRACT 

Considering that one of the most important pieces in the puzzle of the history of music is the 

science of mathematics, in this paper we study the contribution of the mathematician and philosopher 

Pythagoras in the evolution of music as a science. 

In this light, initially we make a historical approach to the development of the science of music 

through the Pythagorean Mathematics. This study gives the opportunity for a interdisciplinary approach 

to the concept of proportion in school mathematics in conjunction with the course of music in schools. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Πυθαγόρας, αναλογίες, ιστορική προσέγγιση, διαθεματική προσέγγιση, 

επιστήμη της Μουσικής 

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα Μαθηματικά είναι φιλοσοφία και ο θεμέλιος λίθος των περισσότερων επιστημών. 

Στην εκπαιδευτική διαδικασία, όμως, αποτελούν το μάθημα που κατεξοχήν δυσκολεύει, 

αγχώνει και φοβίζει τους μαθητές, οι οποίοι τα θεωρούν φορμαλιστικά και ξεκομμένα από την 

mailto:smpalom@upatras.gr
mailto:kyklosynolo@in.gr
mailto:iominti@yahoo.gr
mailto:penny-21@windowslive.com
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καθημερινότητα. Από την άλλη μεριά, στον αντίποδα αυτής της θεώρησης βρίσκεται η 

Μουσική η οποία εκτός από επιστήμη αποτελεί και τέχνη η οποία χαλαρώνει, ευφραίνει τα 

άτομα. Τι είδους σχέση λοιπόν θα μπορούσε να υπάρχει μεταξύ αυτών των δύο φαινομενικά 

ασυσχέτιστων τομέων; Μπορεί να υπάρχει σχέση μεταξύ αυτών των ασύμβατων φαινομενικά 

κλάδων; Προκειμένου να ανιχνεύσουμε αυτά τα ερωτήματα  αξιοποιούμε την ιστορική 

προσέγγιση ως εργαλείο μέσα από την αξιοποίηση σύγχρονων διδακτικών καινοτόμων 

πρακτικών, όπως η διαθεματικότητα. Πιο συγκεκριμένα, η ιστορική προσέγγιση που 

επιχειρούμε στην παρούσα ανακοίνωση στοχεύει να αναδείξει τη συμβολή των Μαθηματικών 

του Πυθαγόρα στην εξέλιξη της Μουσικής ως επιστήμη. Η διδακτική αξιοποίηση αυτής της 

σχέσης μπορεί να συμβάλλει θετικά στην κατανόηση των αναλογιών και των κλασμάτων από 

τους μαθητές.  

Απώτερος στόχος, λοιπόν, της παρούσας ανακοίνωσης είναι να συζητηθεί μέσα από ένα 

διδακτικό παράδειγμα της σχολικής πραγματικότητας η αναγκαιότητα τα σχολικά Μαθηματικά 

να προσεγγισθούν όχι ως αφηρημένοι τύποι και έννοιες αλλά μέσα από εφαρμογές τους και σε 

άλλα επιστημονικά πεδία όπως εδώ η Μουσική. Με αυτόν τον τρόπο τα Αναλυτικά 

Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) μπορούν να αποκτήσουν ευελιξία, ώστε να μπορούν να 

καλύπτουν ουσιαστικά τις γνωστικές, αλλά και παιδαγωγικές ανάγκες των μαθητών.  

2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

2.1. Ιστορική προσέγγιση 

Με την παραδοχή ότι η ιστορική προσέγγιση μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη 

διδασκαλία και μάθηση των Μαθηματικών σε όλα τα επίπεδα (Heiede, 1996) επιχειρούμε να 

αναδείξουμε τη συμβολή των Μαθηματικών του Πυθαγόρα στην εξέλιξη της Μουσικής ως 

επιστήμη, μέσα από την «θεωρία των λόγων».  

Η ιστορική προσέγγιση δίνει τη δυνατότητα της θεώρησης των Μαθηματικών ως μιας 

εξελικτικής διανοητικής διαδικασίας και συνεχούς δραστηριότητας των ατόμων και όχι ως ένα 

στατικό παραγόμενο, δομημένο a priori (Grugnetti & Rogers, 2000) που μας δίνει τη 

δυνατότητα να ανιχνεύσουμε τη συμβολή τους στην εξέλιξη άλλων επιστημονικών κλάδων, 

μέσα από την πρακτική εφαρμογή τους. Με αυτόν τον τρόπο συνδέουμε δύο επιστήμες 

(Μαθηματικά και Μουσική) οι οποίες παρόλο που είναι διαφορετικές, εντούτοις βρίσκονται σε 

άμεση συσχέτιση. 

Σύμφωνα με την κοινωνικο-πολιτιστική προσέγγιση του L. Radford (2003), η γνώση 

συνδέεται με δραστηριότητες των ατόμων οι οποίες είναι άμεσα συνδεδεμένες με το ευρύτερο 

κοινωνικο-πολιτιστικό συγκείμενο: η γνώση δεν κατασκευάζεται μεμονωμένα, αλλά σε ένα 

ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο (Radford, Boero & Vasco, 2000, σ. 164). Ο ρόλος που 

διαδραματίζει η ιστορία είναι να ερμηνεύει με αναφορά σε διαφορετικές κοινωνικο-

πολιτισμικές καταστάσεις (Radford, 2003) και μας δίνει τη δυνατότητα για μια βαθιά κριτική 

μελέτη μαθηματικών εννοιών σε διάφορες ιστορικές περιόδους.  

Οι μαθηματικές έννοιες εξελίσσονται σύμφωνα με το κοινωνικο-πολιτισμικό 

συγκείμενο και τις ανάγκες κάθε εποχής σε συνάρτηση και με την εξέλιξη των λοιπών 
επιστημονικών κλάδων. Σύμφωνα με τον Kuhn (2012): «οι έννοιες που χρησιμοποιούνται στη 

λύση προβλημάτων διέπονται σε μεγάλο βαθμό από την καθημερινή αντίληψη της εποχής, από 

τη δεσπόζουσα φιλοσοφική παράδοση και από τα πιο ευυπόληπτα επιστημονικά πρότυπα». 
Ο Μαθηματικός και Φιλόσοφος Πυθαγόρας, με αφορμή το άκουσμα του ήχου που 

παρήγαγε ένα σφυρί σε ένα σιδηρουργείο στον Κρότωνα της Ιταλίας μελέτησε με την θεωρία 

των αναλογιών, τη συχνότητα του ήχου και έθεσε τα θεμέλια της Μουσικής ως επιστήμη και 

όχι απλά ως εμπειρική τέχνη όπως υπήρχε έως τότε. 

2.2. Διαθεματικότητα 

Ως διαθεματική προσέγγιση νοείται η ολιστική κατάκτηση της γνώσης, παρέχοντας τη 

δυνατότητα στο μαθητή να συγκροτήσει ένα ενιαίο σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων που θα 

του επιτρέπει να αναπτύσσει προσωπική άποψη για θέματα που σχετίζονται μεταξύ τους, με 

ζητήματα της καθημερινής ζωής και να διαμορφώσει τη δική του κοσμοαντίληψη (Αλαχιώτης, 

2002). Η διαθεματική προσέγγιση δεν μπορεί παρά να υποστηρίζεται από μεθόδους 
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ενεργητικής απόκτησης της γνώσης στα πλαίσια διδακτικών αντικειμένων με διαθεματικές 

δραστηριότητες και σχέδια εργασίας. 

Σύμφωνα με την Κασιμάτη (2006), τα κύρια χαρακτηριστικά της διαθεματικής 

προσέγγισης είναι: α) η οργάνωση της σχολικής γνώσης γύρω από θέματα ευρύτερου 

ενδιαφέροντος και β) η ενεργός εμπλοκή των μαθητών στις διαδικασίες διερεύνησης των υπό 

μελέτη θεμάτων.  

Οι διδακτικές αρχές της διαθεματικής προσέγγισης εστιάζονται στις αρχές της 

παιδοκεντρικότητας, της αυτενεργού μάθησης, της συνδιερεύνησης, της παροχής 

πληροφοριών και της ολιστικής προσέγγισης. 

Η διαθεματική προσέγγιση δεν καταργεί την αυτονομία των μαθημάτων αλλά στηρίζεται 

στην οριζόντια διασύνδεση των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών (Α.Π.Σ.) των επιμέρους 

γνωστικών αντικειμένων. Στο πλαίσιο της διαθεματικής προσέγγισης αξιοποιούνται 

μαθητοκεντρικές και ομαδοσυνεργατικές μέθοδοι διδασκαλίας που οδηγούν το μαθητή στην 

ολιστική προσέγγιση της γνώσης (Π.Ι., 2001, &  Κολιάδης, 2002). 

Σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα (2009), οι διαθεματικές προσεγγίσεις ενεργοποιούν τη 

σκέψη, τη δημιουργικότητα και την πρωτοβουλία των μαθητών. Επίσης, αυξάνουν το 

ενδιαφέρον για τα  επιμέρους μαθήματα, διότι οι μαθητές αντιλαμβάνονται στην πράξη τη 

συμβολή των διδασκόμενων μαθημάτων στην κατανόηση βασικών ζητημάτων της 

καθημερινότητας. 

Στην Ελλάδα, σε μια προοπτική διαμόρφωσης ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού 

συστήματος, απαλλαγμένο από το παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό μοντέλο παθητικής 

απόκτησης αποσπασματικής γνώσης, θεσπίστηκε το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) (ΦΕΚ 1366/τεύχος Β΄/18-10-2001) και των 

συνακόλουθων διαθεματικών αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών (ΦΕΚ 1373-1376/τεύχος 

Β΄/18-10-2001) για την υποχρεωτική εκπαίδευση.  

Στο πλαίσιο αυτό, το Βιβλίο των Μαθηματικών της Α  ́ Γυμνασίου (Βανδουλάκης, 

Καλλιγάς, Μαρκάκης και Φερεντίνος, 2009, σελίδα 47) αναφέρεται στις Νότες και τα 

κλάσματα. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτέλεσε και την αφορμή για τη δημιουργία μιας 

διαθεματικής εργασίας Μαθηματικών και Μουσικής στο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο 

Πανεπιστημίου Πατρών. 

3. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ 

Η μουσική ως τέχνη  υπάρχει από την αρχαιότητα. Ο άνθρωπος δημιουργεί μουσική ήδη 

από τους προϊστορικούς χρόνους, αφού το αρχαιότερο ιστορικό εύρημα που έχει ηλικία 35.000 

χρόνων, είναι οστά από μαμούθ τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή ρυθμικών ήχων 

(Βανδουλάκης, Καλλιγάς, Μαρκάκης και Φερεντίνος, 2009, σελίδα 47).  

Εντούτοις ο Μαθηματικός και Φιλόσοφος Πυθαγόρας έδωσε την επιστημονική 

διάσταση στη μουσική μέσα από την επιστήμη των Μαθηματικών και έθεσε τα θεμέλια της 

ανάπτυξης της σύγχρονης Δυτικής Μουσικής.  

3.1. Δύο λόγια για τον Πυθαγόρα 

Ο Πυθαγόρας, γιος του Μνήσαρχου και της Πυθαΐδας, γεννήθηκε στη Σάμο. Η γέννηση 

του πιθανολογείται ανάμεσα στο (592 και το 572 π.Χ.). Ο Πυθαγόρας, υπήρξε σημαντικός 

Έλληνας φιλόσοφος, μαθηματικός, γεωμέτρης, θεωρητικός της μουσικής και ιδρυτής της 

Πυθαγόρειας σχολής (http://el.wikipedia.org/wiki/) Από την Σάμο ταξίδεψε στην Αίγυπτο, 

επέστρεψε στην Σάμο και από εκεί ταξίδεψε στον Κρότωνα της Σικελίας.  Πέθανε στο 

Μεταπόντιον της Ιταλικής Λευκανίας σε ηλικία 84 ετών το 496 π.Χ. 

3.2. Πυθαγόρας & Μουσική 

Πολύ μεγάλη σημασία έδινε ο Πυθαγόρας στη μουσική την οποία μάλιστα κατέτασσε 

μαζί με την αστρονομία και τα μαθηματικά - γεωμετρία στις τρεις βασικές επιστήμες για την 

κατανόηση όλων των υπολοίπων και εν τέλει, της ίδιας της ζωής και των νόμων της φύσεως.  

Όσον αφορά στην Μουσική, στον Πυθαγόρα οφείλεται μεταξύ άλλων: α) η θεωρία της 

αρμονίας των ουρανίων σφαιρών (η ταχύτατη κίνηση όλων των ουράνιων σφαιρών δημιουργεί 

http://el.wikipedia.org/wiki/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
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ήχους και οι ήχοι αυτοί δημιουργούν την αρμονία), β) το πεντάγραμμο, γ)οι διαβαθμίσεις των 

τόνων, δ) οι μουσικοί φθόγγοι κ.α. Ακόμη και το όνομα: «Μουσική»  αποδίδεται στον 

Πυθαγόρα αφού πρώτος αυτός συσχέτισε τις αναφορές των αρχαίων ποιητών όπως του 

Ησιόδου, του Ομήρου και του Ορφέως στις εννέα Μούσες και τον μουσηγέτη προστάτη τους 

θεό Απόλλωνα 

 (διαθέσιμο on-line http://ellinikoskoinotismos.blogspot.gr/2014/09/blog-post_20.html ) 

Ο Πυθαγόρας ήταν αυτός που έθεσε τις βάσεις στην επιστήμη της Μουσικής με μία 

επιστημονικά θεμελιωμένη θεωρία της Μουσικής. 

3.2.1. Το Μονόχορδο του Πυθαγόρα 

Ο Πυθαγόρας είναι ο πρώτος που ανακάλυψε τα μουσικά διαστήματα από μία χορδή. 

Συγκεκριμένα. ανακάλυψε την σχέση ανάμεσα στο μήκος των χορδών και το τονικό ύψος 

(διάστημα) που δίνουν, χρησιμοποιώντας αρχικά ένα έγχορδο όργανο, που το δημιούργησε ο 

ίδιος το «Μονόχορδον» (Nef, 1985). Το μονόχορδο ήταν πειραματικό περισσότερο παρά 

μουσικό όργανο. Αποτελείτο από μία χορδή τεντωμένη πάνω σε μια ξύλινη βάση (ηχείο) κι 
ένα καβαλάρη. Με τη μετακίνηση του καβαλάρη, που διαιρούσε τη χορδή σε διάφορα μήκη, ο 

Πυθαγόρας μελέτησε και κατόρθωσε να εκφράσει τις μαθηματικές σχέσεις των διαστημάτων 

της σκάλας. Οι Πυθαγόρειοι ανακάλυψαν μια σχέση απόλυτα σταθερή ανάμεσα στο μήκος των 

χορδών και των βασικών συγχορδιών (1/2 για την όγδοη, 3/2 για την πέμπτη και 4/3 για την 

τέταρτη). Έτσι, αν μια τεντωμένη χορδή χωριστεί σε  δύο μέρη, το ένα μέρος, δηλαδή το 1/2, 

μας δίνει την οκτάβα (απόσταση οκτώ φθόγγων, π.χ.: από ντο σε ντο) ή διά πασών. Αν χωρισθεί 

σε τρία μέρη, τα δύο, δηλαδή τα 2/3, μας δίνουν την καθαρή πέμπτη (πέντε νότες, π.χ.: από ντο 

σε σολ) και αν χωριστεί σε τέσσερα, τότε τα τρία, δηλαδή τα 3/4, μας δίνουν την καθαρή 

τέταρτη (τέσσερις νότες, π.χ.: από ντο σε φα). 

3.2.2. Η Πυθαγόρεια σκάλα 

Η σκάλα του Πυθαγόρα, που πήρε και το όνομά του, συγκεντρώνει επτά (07) φθόγγους 

γεννημένους από διαδοχές πέμπτης. Αντίθετα προς τη δική μας σκάλα είναι κατιούσα. Περιέχει 

τέλειες συμφωνίες (όγδοη, τέταρτη, πέμπτη) και διαφωνίες (τρίτη και έκτη) και αποτελείται 

από τόνους και ημιτόνια. Αφού η αρμονία ελάχιστα χρησιμοποιήθηκε, καθώς φαίνεται, από 

τους αρχαίους, η γνώση της τονικής δεν υπήρχε. Αυτό όμως που προσδιόριζε μια πραγματική 

διαφορά ανάμεσα στις μουσικές σκάλες, ήταν η θέση του ημιτονίου ή του μέσου, δηλ. του 

μεσινού φθόγγου της σκάλας γύρω από τον οποίο συγκεντρώνονται όλοι οι φθόγγοι της. Η 

μουσική σκάλα λοιπόν ποικίλλει ανάλογα με τη θέση που κατέχει ο μεσινός αυτός φθόγγος. 

Η κυρίως ελληνική σκάλα είναι η δωρική (που αντιστοιχεί με τη δική μας λα ελάσσονα). 

Εδώ ο μεσινός φθόγγος είναι τοποθετημένος στο χαμηλό μέρος του τετράχορδου (σύνολο 4 

φθόγγων σε συνεχή διαδοχή που ηχούν σε διάστημα τετάρτης). Το κάθε τετράχορδο 

αποτελείται από δύο τόνους και ένα ημιτόνιο και η κάθε σκάλα από δύο τετράχορδα. 

Ανάλογα με τη θέση του μέσου στο τετράχορδο, η ελληνική  σκάλα μπορεί να 

μεταμορφωθεί σε μια σειρά ΤΡΟΠΩΝ, όπως είναι ο Φρύγιος, ο Λύδιος (αντίστοιχος με την 

ντο μείζονα), ο Μιξολύδιος και οι παραγόμενοι από αυτούς Υποδώριος, Υποφρύγιος, 

Υπολύδιος. Οι έλληνες παραδέχονταν τρία μουσικά γένη: Το διατονικό, που 

το  χρησιμοποιούσαν συχνά και έμοιαζε με το δικό μας, το χρωματικό, στο οποίο το 
χαμηλότερο τετράχορδο της σκάλας παρουσίαζε ένα συμπληρωματικό ημιτόνιο και το 

εναρμόνιο, που περιείχε μερικά τέταρτα του χρόνου. 

Για τους Έλληνες, καθένας από τους τρόπους που προαναφέραμε ανταποκρινόταν και 

σε μία διαφορετική κατάσταση. Είχε δηλαδή τον ηθοπλαστικό του χαρακτήρα. Από αυτή τους 

τη διαπίστωση γεννήθηκε η θεωρία του ήθους, που έπαιζε ρόλο στη μόρφωση των νέων, στην 

οποία η διδασκαλία της μουσικής είχε μια θέση πολύ πιο σημαντική από αυτή που έχει 

σήμερα (DUFOURCQ, 1947). 

Το πλεονέκτημα του Πυθαγόρειου υπολογισμού των διαστημάτων είναι το ότι αποτελεί 

έναν τρόπο που στηρίζεται σε αριθμητικές πράξεις και όχι στην εμπειρία, όπως γινόταν μέχρι 

τότε. Με αυτόν τον τρόπο ο Πυθαγόρας καθόρισε τις σχέσεις των διαστημάτων κι έβαλε τις 
βάσεις του μουσικού συστήματος, που ακολούθησαν πρώτα ο Μεσαίωνας κι έπειτα η 

Αναγέννηση. 

http://ellinikoskoinotismos.blogspot.gr/2014/09/blog-post_20.html
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3.2.3. Τετρακτύς 

Για τον Πυθαγόρα και τους υποστηρικτές του, τους Πυθαγόρειους η ουσία των 

πραγμάτων βρίσκεται στους αριθμούς και στις μαθηματικές σχέσεις. Οι αριθμοί και οι 

μαθηματικές σχέσεις είναι οι νόμοι που διέπουν τον φυσικό αλλά και τον πνευματικό κόσμο.  

Η αληθινή πηγή της σοφίας για τους Πυθαγόρειους είναι η Τετρακτύς. Η Τετρακτύς 

(τετράδα) του Πυθαγόρα, σημαίνει το άθροισμα των τεσσάρων πρώτων αριθμών, δηλαδή ο 

αριθμός 10 = (1+2+3+4). Οι Πυθαγόρειοι θεωρούσαν ως ρίζα και πηγή κάθε δημιουργίας την 

τετράδα αυτή των αριθμών και αποτελούσε τον μέγιστο και ιερότερο όρκο τους. Ο Πυθαγόρας 

απέδιδε στους αριθμούς μεταφυσικές ιδιότητες, λέγοντας ότι: Η μονάδα (1) συμβολίζει το 

πνεύμα, τη δύναμη εκείνη από την οποία προέρχεται το παν. Η δυάδα (2) δείχνει τις δύο μορφές 

της ύλης - Γη και Νερό. Η τριάδα (3) φανερώνει το χρόνο στις τρεις του διαστάσεις - παρόν, 

παρελθόν, μέλλον κ.ο.κ. 

Οι τέσσερις αυτοί πρώτοι φυσικοί αριθμοί, σύμφωνα με τον Πυθαγόρα, συνδέονται 

μεταξύ τους με διάφορες σχέσεις. Για παράδειγμα, από αυτούς τους τέσσερις αριθμούς, μπορεί 

κανείς να κατασκευάσει τις αρμονικές αναλογίες της τέταρτης, της πέμπτης και της ογδόης. Οι 

αναλογίες αυτές δημιουργούν την αρμονία (το άκουσμα για το ωραίο) που για τους 

Πυθαγόρειους είχε σημασία κυριολεκτικά κοσμική.  

Οι βασικοί φθόγγοι της τότε γνωστής μουσικής κλίμακας συνδεόταν με την τετράκτυν 

και οι λόγοι των συχνοτήτων που δόθηκαν για τους συγκεκριμένους αυτούς φθόγγους ήταν 

λόγοι μεταξύ των αριθμών 1, 2, 3, 4. Οι λόγοι, που βρέθηκαν, υπήρξαν αποτέλεσμα εμπειρικών 

παρατηρήσεων πάνω σε μήκη παλλόμενων χορδών ή πάνω στα βάρη συγκεκριμένων 

συμπαγών μεταλλικών αντικειμένων που χρησιμοποιούνταν για σφυριά από τους 

μεταλλουργούς της αρχαιότητας, σύμφωνα με την παράδοση. Μέχρι τον 16ο αιώνα ο 

Πυθαγόρειος υπολογισμός των διαστημάτων υπήρξε ο πυρήνας της τεχνικής χορδίσματος των 

οργάνων. 

Η μουσική για τους Πυθαγορείους αποτελούσε την «Θεωρία των λόγων» και 

συγκαταλεγόταν σε ένα από τους τέσσερις κατά τον Πυθαγόρα τομείς της μαθηματικής 

επιστήμης (Αριθμητική, Γεωμετρία, Μουσική και Αστρονομία), (Σπυρίδης, διαθέσιμο on-line 

users.uoa.gr/~hspyridis/kyvos.pdf). 

3.3. Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 

Οι έννοιες οι οποίες προσεγγίζονται διαθεματικά στην παρούσα μελέτη είναι: ο λόγος, 

η αναλογία, η αρμονία, ο ρυθμός και το μέτρο. 

Ο Λόγος στα Μαθηματικά είναι μια ορισμένη σχέση μεταξύ δύο όρων.  

Αναλογία στα Μαθηματικά είναι η όμοια σχέση δύο ή περισσοτέρων λόγων.  

Τρεις αναλογίες χρησιμοποιήθηκαν στη Φιλοσοφία του Πυθαγόρα: η αριθμητική, η 

γεωμετρική και η αρμονική. 

Αρμονία είναι το άκουσμα για το ωραίο. Η Αρμονία γενικά φανερώνει την ισορροπία, 

την τελειότητα όπως αυτή επικρατεί στη φύση. Μία παγκόσμια "Αρμονία" διέπει τα πάντα. Σε 

αυτήν την "Αρμονία" ήταν επόμενο να στηρίζονται οι Καλές Τέχνες: Αρμονία 
Χρωμάτων....στη Ζωγραφική, Αρμονία Σχημάτων…στην Αρχιτεκτονική, Αρμονία 

Κινήσεων...στο Χορό, Αρμονία ήχων και Ρυθμού...στη Μουσική. (Χαραλάμπους, 1993) . 

 Ο Πυθαγόρας έδωσε τον ορισμό για την αρμονία στην μουσική ως: αρμονία «εστί 

κράσις και σύνθεσις εναντίον» υπονοώντας ότι η οκτάβα δομείται από τη σύνθεση της 

αριθμητικής και της αρμονικής (υπεναντίου) αναλογιών ή αναλογικοτήτων (Σπυρίδης, 

http://users.uoa.gr/~hspyridis/kyvos.pdf) 

Ρυθμός: Ρυθμός είναι «η με ορισμένο τρόπο διάταξη των φθόγγων μέσα στον χρόνο» 

(Πίλκα, 1985, σελ. 324). 

Ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να εντοπίζει και να απομονώνει τις χρονικές στιγμές. Το 

διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο στιγμών δημιουργεί την αίσθηση της διάρκειας. Έτσι, ο 

ρυθμός και ο αριθμός έχουν κοινή καταγωγή, το χωρισμό του χρόνου σε στιγμές και την 

αντιστοίχιση των χρονικών στιγμών σε γεγονότα (Βανδουλάκης, Καλλιγάς, Μαρκάκης και 

Φερεντίνος, 2009, σελίδα 47). 

http://users.uoa.gr/~hspyridis/kyvos.pdf
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Η συνάντηση Μαθηματικών και Μουσικής γίνεται μέσα από τους δύο αυτούς βασικούς 

άξονες: τον Ρυθμό και την Αρμονία. 

Μέτρο: Ένα μουσικό κομμάτι διαιρείται σχεδόν πάντα σε πολλά μικρά μέρη ίσης 

διάρκειας. Η διαίρεση ενός μουσικού κομματιού σε ίσα μικρά μέρη, ονομάζεται μέτρο. Κάθε 

μέρος από τις μικρές αυτές διαιρέσεις είναι ένα μέτρο. Τα μέτρα αυτά χωρίζονται το ένα από 

το άλλο από μία οριζόντια γραμμή που περνάει μέσα από το πεντάγραμμο και που το λέμε 
χώρισμα του μέτρου (Καλομοίρης, 1985). 

Ορίζουμε τα διάφορα είδη του μέτρου με δύο αριθμούς τον έναν επάνω στον άλλο 

(σαν κλάσμα). Τους αριθμούς αυτούς τους τοποθετούμε στην αρχή κάθε κομματιού 

αμέσως μετά το κλειδί. Ο πρώτος αριθμός, εκείνος που βρίσκεται επάνω από τον άλλο, δείχνει 

τον αριθμό του κλάσματος, του ολόκληρου που βρίσκονται στο μέτρο και ονομάζεται 

αριθμητής. Ο δεύτερος αριθμός προσδιορίζει το ποσοστό του κλάσματος του ολοκλήρου και 

ονομάζεται προσδιοριστής. Στη συνέχεια αναφέρουμε βασικά μουσικά μέτρα, και στην ουσία 

κάνουμε μαθηματικά κλάσματα: 

Μέτρο 2/4 

Οι αριθμοί 2/4 ορίζουν το μέτρο σε δύο χρόνους που το λέμε και μέτρο δύο τετάρτων, 

γιατί κάθε τέτοιο μέτρο πρέπει να περιέχει δύο φορές το τέταρτο του ολοκλήρου. Με άλλα 

λόγια το μέτρο αυτό θα περιέχει δύο τέταρτα. Κάθε χρόνος του θα αποτελείται από ένα τέταρτο, 

αδιάφορο αν αυτό το τέταρτο θα είναι χωρισμένο σε αξίες μικρότερης διάρκειας ή 

συγχωνευμένο σε αξία μεγαλύτερης διάρκειας. 

Μέτρο 3/4 

Οι αριθμοί 3/4 ορίζουν το μέτρο σε τρεις χρόνους που το λέμε και μέτρο τριών τετάρτων, 

γιατί κάθε τέτοιο μέτρο πρέπει να περιέχει τρεις φορές το τέταρτο του ολοκλήρου δηλ. τρία 

τέταρτα. Κάθε χρόνος του θα αποτελείται και αυτός από ένα τέταρτο. 

Μέτρο 4/4 

Οι αριθμοί 4/4 ή το σημείο C ορίζουν το μέτρο σε 4 χρόνους που το λέμε και μέτρο 

τεσσάρων τετάρτων, γιατί κάθε τέτοιο μέτρο πρέπει να περιέχει τέσσερις φορές 

το τέταρτο του ολοκλήρου δηλ. τέσσερα τέταρτα. Κάθε χρόνος του μέτρου αυτού θα 

αποτελείται και αυτός από ένα τέταρτο. 

4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 

4.1. Η φιλοσοφία & η μεθοδολογία 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια ερευνητική διαθεματική εργασία στο Π.Π.Γ.Π.Π. που 

σχεδιάστηκε κατά το σχολικό έτος 2014-15 με θέμα «H αλληλεπίδραση των μαθηματικών 

& της μουσικής από τον Πυθαγόρα έως σήμερα». 

Πρόκειται για μια διαθεματική διδακτική εφαρμογή μαθηματικών και μουσικής, η οποία 

συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της στάσης των μαθητών προς τα Μαθηματικά, αλλά και 

στη μουσική εκπαίδευση. 

Αφορμή για την ερευνητική εργασία στάθηκε: 1) το ιστορικό σημείωμα του σχολικού 

βιβλίου Μαθηματικών της Α  ́Γυμνασίου σχετικά με τις νότες και κλάσματα (σχολικό βιβλίο 

Μαθηματικών Α  ́ Γυμνασίου, ΟΕΔΒ, σελ.47), 2)ο Όμιλος Μαθηματικών του ΠΠΓΠΠ: «Η 

φιλοσοφία των Μαθηματικών μέσα από παιχνίδια λογικής στρατηγικής και δημιουργίας», 
όπου οι μαθητές ασχολήθηκαν με τον φιλόσοφο και Μαθηματικό Πυθαγόρα και 3)η απορία 

που διατυπώνουν οι μαθητές  κάθε φορά που διδάσκονται τα κλάσματα και τα μέτρα στο 

μάθημα της Μουσικής: «…κυρία Μαθηματικά κάνουμε;». 
 Έτσι σχεδιάστηκε μια διδακτική παρέμβαση με στόχο την κατανόηση των κλασμάτων 

και των αναλογιών από τους μαθητές μέσα από τη Μουσική. 

Κλάσματα και αναλογίες - μέτρα και αξία φθόγγων γίνονται ανά δύο συνώνυμα μέσα 

από δραστηριότητες μουσικής όπως: Εύρεση κλασμάτων που αντιστοιχούν σε ρυθμούς 

τραγουδιών μέσα από τις παρτιτούρες τους και το αντίστροφο, διαχωρισμός μέτρων μα βάση 

το κλάσμα ή με βάση το ρυθμό που είναι γραμμένο το κομμάτι, προσθήκη από τα παιδιά της 

αξίας που λείπει (είτε σε νότες είτε σε παύσεις) σε ένα μουσικό κομμάτι, ασκήσεις αντιστοιχίας 
μέτρων σε τραγούδια κ.α. 

Ακολουθούν παραδείγματα ασκήσεων από τα φύλλα εργασίας της δράσης (Καλομοίρης, 1991) 
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                              (α)           (β) 

Σχήμα 1:  α)εισαγωγή παύσεων                                 β)χωρισμός μέτρων 

4.2. Η δράση 

Η παρούσα διαθεματική δράση αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης. Σχεδιάστηκε για την 

Α΄τάξη του Πρότυπου-Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Πατρών με 48 μαθητές της 

Α  ́ Γυμνασίου. Η διδακτική μεθοδολογία (ομαδοσυνεργατική με φθίνουσα καθοδήγηση) 

στοχεύει στην εξοικείωση των μαθητών με τα κλάσματα μέσα από τον ρυθμό, τα διαστήματα 

και τις νότες της Μουσικής και το συνδυασμό με αντίστοιχα μουσικά ακούσματα (π.χ. ο ρυθμός 

¾ χρησιμοποιείται τόσο στο κλασσικό βιενέζικο βαλς, όσο και στο παραδοσιακό ελληνικό 

μενούση). 

Η διαθεματική δράση περιλαμβάνει πέντε στάδια: 1)βιβλιογραφική αναζήτηση από τους 

μαθητές (μελέτη της ζωής και του έργου του μαθηματικού και φιλόσοφου Πυθαγόρα. Οι 

μαθητές ανακαλύπτουν τη συμβολή του Πυθαγόρα στη θεμελίωση της μουσικής ως επιστήμη), 

2)επιτόπια μελέτη μαθητών του μονόχορδου και κατανόηση της πυθαγόρειας σκάλας (οι 

μαθητές επισκέπτονται το Μουσείο Ηρακλειδών στην Αθήνα και μελετούν το μονόχορδο του 

Πυθαγόρα) 3) Εν συνεχεία εισάγονται σε απλές ασκήσεις ρυθμού και διαχωρισμού μέτρων και 

τέλος μελετούν παρτιτούρες και συσχετίζουν τους ρυθμούς των τραγουδιών με κλάσματα μέσα 

από τα μουσικά ακούσματα, 4)αναζητούν προσωπικότητες που σχετίζονται με Μαθηματικά 

και Μουσική στο Σύγχρονο κόσμο και ανακαλύπτουν τον Θ. Μικρούτσικο και τον Ι. Ξενάκη, 

5)οι μαθητές ψάχνουν απαντήσεις από μουσικοσυνθέτες. Έτσι παίρνουν συνέντευξη με Θάνο 

Μικρούτσικο. Το ερώτημα που έθεσαν οι μαθητές: «υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ μαθηματικών 

και μουσικής»; Η απάντηση που πήραν ήταν καταφατική: 

«Ναι υπάρχει. Οι Μαθηματικές σχέσεις που μετατρέπονται σε μουσική, σύμφωνα και με 

την  Αμερικανική σχολή δημιουργούν ένα μουσικό αποτέλεσμα που  με αφήνει παγερά αδιάφορο 
τουλάχιστον σε αυτά που ξέρω. Όμως τα Μαθηματικά στηρίζονται στις δομές και αν μια μουσική 

(δεν λέω τραγούδι)  δεν είναι δομημένη τότε υπάρχει πρόβλημα. Άρα δομές στα μαθηματικά, 
δομές και στη μουσική. Για παράδειγμα, γράφω ένα τραγούδι. Χρειάζεται να υπάρχει μια 

συμμετρία ανάμεσα στο κέντρο. Ο πατέρας μου ήταν καλός μαθηματικός και  έκανε ευκλείδειο 

γεωμετρία. Για λύσε μου μια άσκηση. Την έλυνα. Μου έλεγε με άριστα το 10 σου βάζω 7. Γιατί 
βρε πατέρα; Γιατί η λύση πρέπει να είναι λιτή. Το λιτό στη μουσική είναι βασικό και αν ξέρεις 

καλά Μαθηματικά  αυτό βγαίνει.» 
Άλλωστε από τις αρχές του 20ου αιώνα παρατηρείται μια τάση επανασύνδεσης της 

μουσικής με τα Μαθηματικά. Χρησιμοποιούνται αναλογίες αριθμών, για να δημιουργήσουν 

ομάδες-πρότυπα διαστημάτων (υψών, διαρκειών, εντάσεων, δυναμικής κ.α. που θα 

χρησιμεύσουν ως υλικό για τη σύνθεση-κατασκευή ενός μουσικού έργου. Το 2ο μισό του 20ου 

αιώνα ο Ι. Ξενάκης, Έλληνας μηχανικός του Πολυτεχνείου και μουσικός, συμβάλλει σε μεγάλο 

βαθμό στην εξέλιξη της μουσικής μέσω των σύγχρονων μαθηματικών. Ο ίδιος αναφερόμενος 

στη συμβολή του γράφει ότι: «…τόσο στο θεωρητικό όσο και στο μουσικό επίπεδο, στηρίζεται 

σε διάφορους κλάδους των μαθηματικών, όπως τον λογισμό των πιθανοτήτων και στο 

λογισμικό υπολογισμό, καθώς και σε διάφορες δομές, ανάμεσα στις οποίες και στη δομή της 

ομάδας, την εισαγωγή μιγαδικών αριθμών στη μουσική σύνθεση, τη μουσική της συνεχούς 

ασυνέχειας, με τη βοήθεια των νόμων των πιθανοτήτων (τυχαιακή διαδρομή, κίνηση Brown) 

(Σχολικό βιβλίο Μουσικής Α  ́Λυκείου, σελ 77) 
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4.3. Δεδομένα της διαθεματικής δράσης 

Τα δεδομένα της δράσης αποτελούν: οι παρουσιάσεις των μαθητών σχετικά με το έργο 

και τη ζωή του Πυθαγόρα, όπως προέκυψαν από τη βιβλιογραφική έρευνα που έκαναν, β) 

φωτογραφικό υλικό και video από την επιτόπια διαδραστική μελέτη του μονόχορδου στο 

Μουσείο Ηρακλειδών, γ)το video με τη συνέντευξη των μαθητών από τον Θ. Μικρούτσικο και 

δ)τα φύλλα εργασίας των μαθητών, τα οποία συνδυάζουν κλάσματα και αναλογίες  με 

πεντάγραμμα και νότες. Οι μαθητές μέσα από τη διαθεματική σπουδή του ρυθμού και της 

αρμονίας μουσικών ακουσμάτων ενεπλάκησαν με την έννοια του κλάσματος, τα ισοδύναμα 

κλάσματα, την πρόσθεση και την αφαίρεση κλασμάτων με τρόπο ενεργητικό που παρακινούσε 

το ενδιαφέρον τους. Οι μαθητές εργάσθηκαν σε ομάδες. Κάθε ομάδα ανέλαβε ένα έργο: 

βιβλιογραφική αναζήτηση, συνέντευξη, μελέτη σε παρτιτούρες κ.α. Όλες οι ομάδες 

ασχολήθηκαν με την αξία κλάσματος σε μουσικά πεντάγραμμα.  Όλοι οι μαθητές 

ανταπεξήλθαν στις δραστηριότητες της δράσης και εργαζόμενοι σε ομάδες υλοποίησαν τις 

επιμέρους δραστηριότητες. Στο τέλος, κάθε ομάδα παρουσίασε την εργασία της στις υπόλοιπες 

ομάδες.  

4.4. Συζήτηση - συμπεράσματα 

Η ιστορική προσέγγιση της εξέλιξης της μουσικής ως επιστήμη μέσα από τα 

Μαθηματικά αποτέλεσε το κίνητρο για ενασχόληση των μαθητών με κλάσματα και αναλογίες 

σε ένα διαφορετικό πλαίσιο. Έτσι, αφού αρχικά διερεύνησαν βιβλιογραφικά τη θεμελίωση της 

επιστήμης της Μουσική από τον Πυθαγόρα, στη συνέχεια μελέτησαν ποιες μαθηματικές 

έννοιες και σχέσεις αξιοποίησε ο Πυθαγόρας προκειμένου να θεμελιώσει επιστημονικά τη 

Μουσική. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, η αφηρημένη συμβολική δομή κλασμάτων, πράξεων 

με κλάσματα και ιδιοτήτων αναλογιών μετασχηματίστηκε σε ήχο και αρμονία για τους 

μαθητές. Οι μαθητές αντί να κάνουν πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων με τον παραδοσιακό 

συμβολικό μαθηματικό τρόπο,  μελέτησαν τις πράξεις με κλάσματα και τις αναλογίες μέσα 

από το άκουσμα, μελωδιών και ήχων και την μελέτη παρτιτούρων και αρμονίας. 

Από την αξιολόγηση των δεδομένων της έρευνας προκύπτει ότι η αξιοποίηση 

διαθεματικών σχεδίων μαθηματικών και μουσικής συμβάλλουν στη βελτίωση της στάσης των 

μαθητών προς τα μαθηματικά, διευρύνουν τους γνωστικούς ορίζοντες των μαθητών μέσα από 

τη σύνδεση των πεδίων επιστήμης Μαθηματικών και Μουσικής. Επιπλέον, οι μαθητές 

συνειδητοποιούν την χρησιμότητα των μαθηματικών στη μουσική, αλλά και τη συμβολή των 

μαθηματικών στην ανάπτυξη της μουσικής ως επιστήμη ως μια σχέση αμφίδρομης ανταλλαγής 

ωφελειών.  

Μέσα από τέτοιου είδους δράσεις οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα της ενεργητικής 

κατασκευής της γνώσης και δυνατότητα ολιστικής προσέγγισης της διδασκόμενης ενότητας 

μέσα από  δράσεις που κινητοποιούν το ενδιαφέρον τους (όπως συνέντευξη με ειδικούς, 

επισκέψεις σε μουσεία, διαδραστικές δραστηριότητες κ.α.). 

Οι μαθητές καταλαβαίνουν τι είναι ρυθμός στη Μουσική και τι είναι κλάσματα στα 

μαθηματικά, τα συσχετίζουν, αποκτούν διερευνητική στάση και κριτική αντίληψη. 
Η διαθεματική αυτή δράση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με πολύ θετικά διδακτικά 

αποτελέσματα πιλοτικά κατά το σχολικό έτος 2014-2015 στο Π.Π.Γ.Π.Π. Κατά την υλοποίησή 

της εντοπίστηκαν και σημεία τα οποία αφήνουν περιθώρια βελτίωσης και επανασχεδιασμού 

ώστε να επαναληφθεί και σε επόμενα σχολικά έτη. Επιπλέον, δρομολογούμε τη σύνταξη 

ερωτηματολογίου και τη συμπλήρωσή του από τους μαθητές σχετικά με τις αντιλήψεις τους 

για τη συμβολή της διαθεματικής δράσης στη βελτίωση της στάσης τους προς τα Μαθηματικά. 

Η επιστημονική ανάλυση των δεδομένων του ερωτηματολογίου θα μας επιβεβαιώσει ή όχι τα 

θετικά διδακτικά αποτελέσματα της διδακτικής μας προσέγγισης και θα αποτελέσει τη βάση 

για μελλοντική έρευνα. 

  



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καλλιτεχνικής Παιδείας: « Όπου Ακούς Μουσική…»  -  Πάτρα 18-20/6/2015 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ,  ISSN 2529-1572 

 53 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Ελληνική 

Αφράτης, Γ. (2007) Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών & Γνώση. Διαθέσιμο on-line: 

http://users.uoa.gr/~spapast/SynedrKozan/.../06Programmata/3043afraths.do

c  

Αλαχιώτης, Σ. (2002). Για ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα. Η Διαθεµατικότητα 

και η Ευέλικτη Ζώνη αλλάζουν την παιδεία και αναβαθµίζουν την ποιότητα 

της Εκπαίδευσης. Διαθέσιμο on-line: www.pi-

schools.gr/download/programs/.../s_alax_diathematikotita.pdf  

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών. ΦΕΚ 1373-1376 / τεύχος Β΄ /18-10-2001) 

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών  (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) ΦΕΚ 1366/τεύχος 

Β΄/18-10-2001.  

Dufourcq, N., (1947). Επίτομη Ιστορία της Μουσικής στην Ευρώπη. 

Καλομοίρης, (1991). «Τα Θεωρητικά παραδείγματα της μουσικής». Αθήνα. 

Κασιμάτη, Κ. (2006). H δόμηση των πρώτων μαθηματικών εννοιών μέσω της 

διαθεματικής προσέγγιση της γνώσης. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, τ.49, 98-107. 

Κολιάδης, Ε. (2002). Γνωστική Ψυχολογία, γνωστική νευροεπιστήμη και εκπαιδευτική 

πράξη. Ιδιωτική έκδοση. 

Βανδουλάκης, Ι., Καλλιγάς, Χ., Μαρκάκης, Ν., και Φερεντίνος, Σ., (2009),  

Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου. ΟΕΔΒ.   

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, (2001) διαθέσιμο on-line: http://www.pi-

schools.gr/programs/depps/  

Παναγάκος, Ι. (2002) Η διαθεματική προσέγγιση στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 

των μαθηματικών. Βιβλίο Μουσικής Α΄ Λυκείου (2007), ΟΕΔΒ 

Σπυρίδης, X. «Πυθαγόρειες Αναλογικότητες ή Αναλογίες ή Μεσότητες», διαθέσιμο 

on-line: http://users.uoa.gr/~hspyridis/kyvos.pdf, τελευταία προσπέλαση: 

7/5/2015. 

Ξενόγλωσση 

Heiede, T. (1996). History of Mathematics and the Teacher, Calinger, R. (Ed.), Vita 

Mathematica. The Mathematical Association of America, 231-243. 

Hirst, P. & Peters, R. (1970). The Logic of Education. London: Routledge and Kegan 

Paul. 

Kuhn, T., (2012). The Structure of Scientific Revolutions: 50th Anniversary Edition. 

The University of Chicago Press. 

Nef, K. (1985) Ιστορία της Μουσικής. Εκδόσεις: Ν. Βότσης. Αθήνα. 

Grugnetti, L. & Rogers, L. (2000). Philosophical, multicultural and interdisciplinary 

issues, L. Radford (1997), 

Radford, L. (2003). On Culture and Mind. A post-Vygotskian Semiotic Perspective, 

with an Example from Greek Mathematical Thought, Anderson, M. & Al. 

(Eds.), Educational Perspectives on Mathematics as Semiosis: From Thinking 

to Interpreting to Knowing, Legas, Ottawa, 49-79. 

Radford, L., Boero, P. & Vasco, C. (2000). Epistemological assumptions framing 

interpretations of students understanding of mathematics, Fauvel, J. & van 

Maanen, J. (Eds.), History in Mathematics Education, Kluwer, Dordrecht, 

162-67. 

Δικτυογραφία 

http://ellinikoskoinotismos.blogspot.gr/2014/09/blog-post_20.html ) 

http://el.wikipedia.org/wiki/ 

http://users.uoa.gr/~spapast/SynedrKozan/.../06Programmata/3043afraths.doc
http://users.uoa.gr/~spapast/SynedrKozan/.../06Programmata/3043afraths.doc
http://www.pi-schools.gr/download/programs/.../s_alax_diathematikotita.pdf
http://www.pi-schools.gr/download/programs/.../s_alax_diathematikotita.pdf
http://www.pi-schools.gr/programs/depps/
http://www.pi-schools.gr/programs/depps/
http://users.uoa.gr/~hspyridis/kyvos.pdf
http://ellinikoskoinotismos.blogspot.gr/2014/09/blog-post_20.html
http://el.wikipedia.org/wiki/


1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καλλιτεχνικής Παιδείας: « Όπου Ακούς Μουσική…»  -  Πάτρα 18-20/6/2015 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ,  ISSN 2529-1572 

 54 

http://users.uoa.gr/~hspyridis/kyvos.pdf, 

http://www.pi-schools.gr/programs/depps/  

http://users.uoa.gr/~spapast/SynedrKozan/.../06Programmata/3043afraths.doc 

  

http://users.uoa.gr/~hspyridis/kyvos.pdf
http://www.pi-schools.gr/programs/depps/
http://users.uoa.gr/~spapast/SynedrKozan/.../06Programmata/3043afraths.doc


1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καλλιτεχνικής Παιδείας: « Όπου Ακούς Μουσική…»  -  Πάτρα 18-20/6/2015 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ,  ISSN 2529-1572 

 55 

Κατανόηση και δημιουργία μουσικού κειμένου 

αξιοποιώντας τη σχέση Μουσικής και Μαθηματικών με 

εφαρμογές προγραμματιστικού περιβάλλοντος. 

Παναγιώτης ΚΑΚΑΒΑΣ  

Εκπαιδευτικός Π.Ε. 

Δάσκαλος ΠΕ70, Med.  

Δημ. Σχ. Μιχοΐου Αχαΐας 

panosteacher@yahoo.com 

 

Κωνσταντίνος ΚΑΚΑΒΑΣ 

Εκπαιδευτικός Π.Ε. 

Δάσκαλος ΠΕ70, Med. 

Δημ. Σχ. Αγίου Νικολάου 

Σπάτων Αχαΐας 

kos-kakavas@hotmail.com  

 

Νικόλαος ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  

Εκπαιδευτικός Π.Ε. 

Δάσκαλος ΠΕ70 

Υπ. Διδ. Πανεπιστημίου Πατρών 

55ο Δημ. Σχ. Πατρών 

nicktheo29@gmail.com 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το παρόν διδακτικό σενάριο αφορά στη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου της Μουσικής της Ε’ 

τάξης του Δημοτικού Σχολείου του 5ου κεφαλαίου «Τα μαθηματικά… της μουσικής». Η εργασία αφορά στο 

σχεδιασμό ενός σχεδίου μαθήματος τεσσάρων διδακτικών ωρών σχετικά με τη διδασκαλία των 

φθογγοσήμων και τη σύνδεση της βιωματικής και της θεωρητικής γνώσης τους για το ρυθμό της μουσικής. 

Η διδασκαλία υλοποιείται με τη χρήση φύλλων εργασίας που δίνονται στους μαθητές. Στο τελευταίο στάδιο 

της αξιολόγησης εφαρμόζονται εκπαιδευτικές πρακτικές των ΤΠΕ με τη χρήση του προγραμματιστικού 

λογισμικού Scratch, το οποίο έχει έναν ιδιαίτερα δυναμικό χαρακτήρα στη διδακτική πρακτική. Τόσο το 

στάδιο της επεξεργασίας του θέματος όσο και η αξιολόγηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν διατηρούν 

ένα περιβάλλον οικοδόμησης και ανακάλυψης της γνώσης, όπου οι μαθητές εμπεδώνουν βιωματικά 

βασικές μαθηματικές έννοιες, επικοινωνώντας με ένα νέο σύστημα συμβόλων, εσωτερικεύοντας οπτικές 

και ηχητικές παραστάσεις.   

ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: ρυθμός, φθογγόσημα, ρυθμική αξία  

Understanding and create musical text utilizing the 

relationship of Music and Mathematics with programming 

applications. 

ABSTRACT 

This teaching project concerning the teaching of the subject of Music in Grade 5 of Primary 

School in the 5th chapter "The mathematics of music ...". It involves the design of a project course of 

four teaching hours on the teaching of musical notes and linking the experiential and theoretical 

knowledge of the rhythm of music. The teaching is implemented using worksheets given to the students. 

In the final stage of evaluation are using ICT educational practices through the Scratch software, which 

has a particularly dynamic environment in the teaching practice. Both the stage of processing of the 

issue and the evaluation of the knowledge acquired maintain an environment of construction and 

discovery of knowledge, where students consolidate experiential basic mathematical concepts, 

communicating with a new symbol system internalising visual and audio structures. 

KEY - WORDS: rhythm, musical notes, rhythmic value 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ∆ιαθεµατικότητα, η ενιαιοποίηση δηλαδή της ύλης, η απόκτηση της γνώσης µε 

διερευνητικό και βιωματικό τρόπο (Αγγελάκος, 2003:14) και η ολιστική προσέγγισή της, 

στηρίζεται στις σύγχρονες αντιλήψεις των παιδαγωγών του αιώνα µας και βοηθάει τους 

μαθητές να κατανοήσουν σε βάθος την εκάστοτε έννοια που διδάσκεται σε διάφορες πτυχές, 

διαστάσεις και προβληματισμούς της καθημερινής ζωής. Η κατανόηση αναφέρεται τόσο στις 
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έννοιες όσο και στις διαδικασίες που θα διδαχθούν, αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για 

την εφαρμογή της γνώσης σε μη οικείες καταστάσεις, καθώς και προϋπόθεση για τη μεταφορά 

της γνώσης (Κολέζα, 2012).  

Όσον αφορά στο συγκεκριμένο σχέδιο μαθήματος, γίνεται διδασκαλία των 

φθογγόσημων, δηλαδή των συμβόλων εκείνων που χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή 

μουσική για να δηλώσουμε τη χρονική διάρκεια που έχουν οι διάφοροι φθόγγοι – νότες σε μία 

μουσική γραμμή. Το σχέδιο αυτό αποτελεί μια διαθεματική προσέγγιση το οποίο μπορεί να 

πραγματοποιηθεί από έναν εκπαιδευτικό Α/θμιας εκπαίδευσης (δάσκαλο) ο οποίος έχει κάποιο 

σχετικό μουσικό υπόβαθρο είτε σε συνεργασία με έναν εκπαιδευτικό μουσικής του σχολείου 

στο οποίο συνυπηρετούν, αφού σκοπός είναι το εκάστοτε αντικείμενο που διδάσκεται στους 

μαθητές να συσχετίζεται και με κάποιο άλλο γνωστικό αντικείμενο, όπως είναι η σύνδεση των 

μαθηματικών και της μουσικής στην περίπτωση που μελετάμε. 

Η ιδέα της σύνδεσης των μαθηματικών και της μουσικής γεννήθηκε στην αρχαία Ελλάδα 

από τον Πυθαγόρα, μαθηματικό και ιδρυτή της πυθαγόρειας σχολής σκέψης. Μακρόχρονη και 

επίπονη ενασχόληση, λοιπόν, οδήγησε τον Πυθαγόρα στην επίγνωση ότι το πλήθος των ήχων 

τότε και μόνο μεταβάλλεται σε μουσική, όταν υποβάλλεται σε αριθμητική αξία και έτσι μπορεί 

να υποταχτεί σε αναλογία, ρυθμό και μελωδία (Καλογερόπουλος, 1990:203). 

Οι Πυθαγόρειοι όμως δεν διέκριναν απλά συμφωνίες ανάμεσα στους αριθμούς, τη 

μουσική και τον κόσμο. Τις αναγνώρισαν και τους έδωσαν αυτή την ταυτότητα. Η μουσική 

ήταν αριθμός και ο κόσμος μουσική (James, 1993:30). Έτσι, ο Πυθαγόρας και οι μαθητές του 

έφτιαξαν μια επιστημονικά θεμελιωμένη θεωρία της μουσικής, όπου με μαθηματικούς 

υπολογισμούς και αναλογίες καθόρισαν τις σχέσεις μεταξύ των συχνοτήτων και τις διαδοχές 

των μουσικών φθόγγων (βιβλίο εκπαιδευτικού μουσικής, Ε  ́δημοτικού) και, συνεπώς, βρέθηκε 

ανοιχτός ο δρόμος από τη μουσική προς τα μαθηματικά.  

Η διαθεματική μέθοδος διδασκαλίας με κεντρικό άξονα τη μουσική, ο συνδυασμός 

δηλαδή της μουσικής με άλλα μαθήματα κατά την πορεία της διδασκαλίας - μάθησης, 

προϋποθέτει και την αποδοχή της αντίληψης ότι ο κόσμος γύρω μας αποτελείται από ένα μικρό 

ή μεγάλο αριθμό συγγενών στοιχείων που διαμορφώνουν μια μερική ή ολοκληρωμένη μορφή 

(Mulligan, 1975). Ο Dewey (1887) αναφέρει πως οι τέχνες θα πρέπει να είναι αναπόσπαστο 

μέρος της αγωγής του παιδιού για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας. 

Επισημαίνει το γεγονός ότι «το αποτέλεσμα της τέχνης είναι να παράγει ένα τέλεια 

εναρμονισμένο άτομο» ενώ αναφέρει επίσης ότι «οι τέχνες είναι η συνεκτική ύλη που ενώνει 

τα θέματα του αναλυτικού προγράμματος», έχουν τη δική τους δομή, τις δικές του έννοιες και 

απαιτούν νοητικές λειτουργίες. 

Από την άλλη πλευρά θα μπορούσε να πει κανείς, ότι οι τέχνες μέχρι και πρόσφατα δεν 

είχαν τη θέση που τους άρμοζε στην εκπαιδευτική διαδικασία και το αναλυτικό πρόγραμμα 

παρόλο του ότι από πολύ παλαιότερα αρκετοί φιλόσοφοι επισήμαναν τη σημασία τους. 

Παρόλο, που η διδασκαλία της μουσικής χρονολογείται από την Αρχαιότητα αυτό δεν 

σημαίνει ότι η μουσική και η διδασκαλία της είχαν πάντα υψηλό κύρος. Ο Rainbow (1989), 

σημείωσε ότι υπήρξαν εποχές όπου η μουσική δεν θεωρείτο παρά μια άσκοπη απασχόληση, 

άποψη την οποία υποστήριξαν κατά καιρούς πολλοί εκπαιδευτικοί. Αρκετοί ήταν όμως και 

αυτοί που υποστήριξαν την έννοια της μουσικής διδασκαλίας, αφού η μουσική εκπαίδευση έχει 

επίσημη μορφή και περιεχόμενο. Η  μουσική αγωγή αποτελεί σπουδαία πνευματική τροφή για 

τον άνθρωπο, αφού η ενασχόληση με τη μουσική οξύνει το νου του ανθρώπου, δημιουργεί 

τρόπους σκέψης και καλλιεργεί τον ψυχοσυναισθηματικό μας κόσμο σε μεγάλο βαθμό 

(Hargreaves, 1986; Swanwick, 1988). 

Τα τελευταία χρόνια η μουσική εκπαίδευση βρίσκεται στο επίκεντρο συζητήσεων και 

πολλών ερευνών (Mills, 1989). Η θέση της μουσικής στο σχολικό πρόγραμμα καθώς και οι 

διάφοροι παράμετροι όπως διδακτικές προσεγγίσεις, ποιος είναι ο πλέον αρμόδιος για τη 

διδασκαλία της μουσικής, απασχολούν μέχρι σήμερα το χώρο της μουσικοπαιδαγωγικής 

(Elliot, 1995; Reimer, 1989; De Nora, 2000 ). 

Στις μέρες μας σύμφωνα πάντα με τα Αναλυτικά Προγράμματα επιδιώκεται μέσα από 

παιδαγωγικές διαδικασίες που στηρίζονται τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη, η σταδιακή 

και προοδευτική εισδοχή των παιδιών στον κόσμο της μουσικής. Παράλληλα, επιζητείται η 

καλλιέργεια της μουσικής τους ευαισθησίας φέρνοντας τους σε επαφή με τις μουσικές έννοιες 
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και τα μουσικά σύμβολα, αποκτώντας, έτσι, αντίληψη όλων των παραμέτρων του ήχου. 

Επίσης, δίνοντας τους την ευκαιρία να συμμετέχουν σε δραστηριότητες σύνθεσης, ακρόασης, 

εκτέλεσης όπως τραγούδι και εκτέλεση μουσικών οργάνων, οι μαθητές αναπτύσσονται και 

καλλιεργούνται τόσο στο γνωστικό όσο και στο συναισθηματικό και ψυχοκινητικό τομέα 

(Telemachou, 2005; Τηλεμάχου & Οικονομίδου 2004). 

Μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας φανερώνει ότι στη μουσική η ανεπαρκής 

διδασκαλία στα σχολεία έχει τις ρίζες της στην ανεπαρκή εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

(Gifford, 1993; Telemachou, 2003). Για το λόγο αυτό οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λαμβάνουν 

υπόψη τους τις διάφορες δυσκολίες που ενέχει η διδακτική του συγκεκριμένου μαθήματος στις 

διάφορες πτυχές του και στις διάφορες έννοιες που διδάσκονται. Στο παρόν θέμα που 

σχετίζεται με τα φθογγόσημα οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις πιθανές 

δυσκολίες που πρόκειται να αντιμετωπίσουν οι μαθητές κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του 

μαθήματος, αφού το συγκεκριμένο θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη μετέπειτα εξέλιξη 

του εκάστοτε μαθητή στη μουσική.   

Μέσα από τη συγκεκριμένη πρόταση διδασκαλίας εξυπηρετείται και ο γενικός σκοπός 

του Μαθήματος της μουσικής, αφού σκοπός είναι ο «μουσικός εγγραμματισμός» των μαθητών, 

ο οποίος αποσκοπεί πρωταρχικά στην ανάπτυξη και καλλιέργεια της ικανότητας για αισθητική 

απόλαυση κατά την ακρόαση, εκτέλεση και δημιουργία μουσικής ως μιας από τις εκδηλώσεις 

καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργικότητας του ανθρώπου. Μέσω αυτού του σκοπού και 

παράλληλα προς αυτόν, η μουσική αγωγή αποβλέπει στη γενικότερη καλλιέργεια της 

δημιουργικότητας και της προσωπικότητας των μαθητών, μέσα από την ενεργητική ακρόαση, 

τις δραστηριότητες μουσικής δημιουργίας και εκτέλεσης (ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ Μουσικής για το 

Δημοτικό και το Γυμνάσιο). 

Οι μαθητές αξιολογούνται με πιο παραστατικό τρόπο από ότι θα γινόταν σε μια απλή 

διδασκαλία χωρίς την χρήση των ΤΠΕ, αφού με τη χρήση του προγραμματιστικού λογισμικού 

Scratch, το οποίο έχει έναν ιδιαίτερα δυναμικό χαρακτήρα στη διδακτική πρακτική, οι μαθητές 

εφαρμόζουν τη νέα γνώση που αποκτήθηκε σχετικά με τη χρονική αξία των φθογγόσημων σε 

ένα πιο πραγματικό περιβάλλον με πολλές εφαρμογές και προγραμματιστικές δεξιότητες, όπου 

μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους μουσικό κομμάτι σύμφωνα με τις οδηγίες που θα 

λάβουν από τον εκπαιδευτικό.  

Έτσι, εξυπηρετείται η ομαδική εργασία στο σχολικό εργαστήριο του σχολείου και 

δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές για παρέμβαση στο περιβάλλον του λογισμικού, 

δοκιμάζοντας διάφορες παραμέτρους του κώδικα προγραμματισμού, έτσι ώστε μέσα από την 

υπόθεση και τη δοκιμή, ο μαθητής να οδηγείται στο αναμενόμενο μουσικό αποτέλεσμα.  Οι 

μαθητές αποκτούν δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, δημιουργικότητας και δεξιότητες 

επίλυσης προβλήματος που είναι απαραίτητες στη σημερινή πραγματικότητα, ενώ η 

καλλιέργεια αυτών αποτελεί βασικό στόχο του προγραμματισμού (Νικολός και συν., 2011). 

Το διδακτικό σενάριο βασίζεται στην εποικοδομητική θεώρηση σύμφωνα με την οποία 

οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στη δόμηση των δικών τους νοημάτων, δηλαδή δρουν, 

συνεργάζονται, εκτελούν δραστηριότητες, παίρνουν πρωτοβουλίες, λαμβάνουν μέρος σε 

συζητήσεις, παίρνουν αποφάσεις και σκέφτονται γι’ αυτά που κάνουν. Έτσι, με την ενεργό 

μάθηση οι μαθητές κατανοούν καλύτερα, διατηρούν τη γνώση περισσότερο χρόνο και 

απολαμβάνουν το μάθημα (Slavin, 2007). 

O εκπαιδευτικός έχει συμβουλευτικό, διαμεσολαβητικό, καθοδηγητικό και 

υποστηρικτικό ρόλο. Ενεργεί όχι ως απλός φορέας γνώσεων, αλλά περισσότερο ως 

συντονιστής ενεργητικών και συμμετοχικών μαθησιακών ενεργειών, ως διευκολυντής της 

μάθησης. Δίνει ιδιαίτερη σημασία στις προϋπάρχουσες γνώσεις και αντιλήψεις των μαθητών, 

τους οποίους ωθεί να ερευνήσουν και να ανακαλύψουν τα νέα δεδομένα μέσα από ποικίλες 

δραστηριότητες (Καραντζής & Μάνεσης, 2013; Μάνεσης, 2010; Ματσαγγούρας, 2003: 223-

381; Πυργιωτάκης, 2009: 281-336). 

Η οργάνωση της τάξης έχει ως βασική μορφή της την εργασία σε ομάδες, η οποία είναι 

καθαρά μαθητοκεντρική μορφή διδασκαλίας και πραγματοποιείται μέσα σε πλαίσια 

συλλογικής δράσης των μαθητών. Βασικό συστατικό στοιχείο αποτελεί η ενεργός συμμετοχή 

όλων των μελών των ομάδων στα πλαίσια της επικοινωνιακής προσέγγισης. Η 

ομαδοσυνεργατικότητα αποτελεί άριστο πλαίσιο για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της 
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κριτικής σκέψης, αλλά και της συναισθηματικής ανάπτυξης του μαθητή (Ματσαγγούρας, 

2006, 2007). 

2. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΕΣ ΓΝΏΣΕΙΣ   

Όσον αφορά στα μαθηματικά, οι μαθητές αρχικά θα πρέπει να γνωρίζουν σε βάθος την 

έννοια των κλασμάτων (κυρίως ισοδύναμα κλάσματα), των δεκαδικών αριθμών, καθώς επίσης 

και τη σχέση που έχουν αυτοί οι αριθμοί μεταξύ τους. Στο πλαίσιο της μουσικής, οι μαθητές 

ήδη γνωρίζουν από την προηγούμενη τάξη (Δ’  Δημοτικού) τις ρυθμικές αξίες του τετάρτου, 

του ογδόου, του μισού, τις παύσεις τους, καθώς επίσης και την έμπρακτη ρυθμική αγωγή και 

εκτέλεσή τους σε απλά μουσικά κομμάτια (κεφ. 5). Επίσης, γνωρίζουν την έννοια του 

πενταγράμμου, των διαστημάτων, του κλειδιού του σολ και την κλίμακα του ντο με βάση αυτό 

(κεφ. 6). Επιπλέον, από το κεφάλαιο 6 της προηγούμενης τάξης γνωρίζουν τη σημασία των 

διαστολών, του μέτρου και του κλάσματος μίας μουσικής γραμμής το οποίο αφορά απλά μέτρα 

με αξίες τετάρτων (2/4, 3/4, 4/4). Τέλος, οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση του 

λογισμικού Scratch που θα χρησιμοποιηθεί για τον προγραμματισμό του δικού τους μουσικού 

κομματιού.  

3. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Οι μαθητές στο τέλος του παρόντος διδακτικού σεναρίου θα είναι ικανοί να: 

1. Γνωρίζουν τη σημασία του πενταγράμμου ως χώρο γραφής της ευρωπαϊκής μουσικής 

σημειογραφίας  

2. Γνωρίζουν τα φθογγόσημα και να κατανοούν την έννοια της υποδιαίρεσης των αξιών 

3. Συνδέουν την έννοια του ρυθμού με βιωματικό τρόπο   

4. Κάνουν απλές εφαρμογές των θεωρητικών γνώσεων σε δικές τους δημιουργίες 

4. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Αρχικά, δίνεται στους μαθητές μία δραστηριότητα όπου μία αρκούδα όταν πηδάει για 

να διανύσει μία απόσταση το κάθε της άλμα ισοδυναμεί με τέσσερα βήματά της. Ζητάμε από 

τους μαθητές να μας σχεδιάσουν την απόσταση δύο σημείων ενός άλματος της αρκούδας, να 

μας σχεδιάσουν τα βήματά της και στη συνέχεια να μας δείξουν άλλους πιθανούς τρόπους που 

θα μπορούσε η αρκούδα με ισόποσους βηματισμούς να διανύσει την απόσταση ενός άλματός 

της. Με τη δραστηριότητα αυτή προτρέπουμε τους μαθητές να χωρίσουν σε ίσα τμήματα μία 

απόσταση με διαφορετικούς τρόπους.  

(Δραστηριότητα 1,  Φύλλο Εργασίας 1, Στόχος 2, Διάρκεια: 10΄). 
Στη συνέχεια δίνεται στους μαθητές το φύλλο εργασίας 2 το οποίο σχετίζεται με τα 

φθογγόσημα και τη χρονική τους αξία. Παρουσιάζεται ένα ευθύγραμμο τμήμα το οποίο δείχνει 

την ηχητική διάρκεια μιας καμπάνας με χρονική αξία τεσσάρων τετάρτων (4/4). Κάτω από 

αυτό το ευθύγραμμο τμήμα δίνονται άλλα τέσσερα ίδια ευθύγραμμα τμήματα. Σε καθένα από 

αυτά οι μαθητές θα πρέπει να σχεδιάσουν το διάστημα που ικανοποιεί η χρονική αξία του 

φθογγοσήμου που δίνεται στο πλάι. Έτσι στο πρώτο ευθύγραμμο τμήμα οι μαθητές θα 

σημειώσουν το διάστημα που ικανοποιείται από ένα μισό, στο δεύτερο θα σημειώσουν το 
διάστημα που ικανοποιείται από ένα τέταρτο (1/4) και στη συνέχεια από ένα όγδοο (1/8). Το 

τέταρτο ευθύγραμμο τμήμα θα είναι χωρισμένο σε μικρότερα κομμάτια που το καθένα θα 

αντιστοιχεί σε χρονική διάρκεια ενός δεκάτου-έκτου (1/16). Αφού αναγνωρίσουν το χρονικό 

αυτό διάστημα παρουσιάζεται η μουσική απεικόνισή του φθογγοσήμου ενός δεκάτου-έκτου 

(1/16). (Δραστηριότητα 2, Φύλλο Εργασίας 2, Στόχοι 2 & 3, Διάρκεια 15’). 
Έπειτα οι μαθητές ασχολούνται με το φύλλο εργασίας 3. Στόχος είναι να γνωρίσουν τα 

φθογγόσημα των παύσεων της κάθε χρονικής αξίας που διδάχτηκαν στην προηγούμενη 

δραστηριότητα. Οι παύσεις θα προκύψουν μέσα από τη χρονική διάρκεια που λείπει σε ένα 

μέτρο για να ολοκληρωθεί η χρονική του διάρκεια. Συγκεκριμένα, δίνεται στους μαθητές μία 

μουσική γραμμή με ρυθμό τέσσερα τέταρτα (4/4) στα μέτρα της οποίας υπάρχουν φθογγόσημα 

αλλά και φθογγόσημα που δεν αντιστοιχούν σε συχνότητα ακουστικού φάσματος, αλλά 

ισοδυναμούν με διαστήματα σιωπής, δηλαδή παύσεις. Οι μαθητές υπολογίζουν τη συνολική 

χρονική αξία των φθογγοσήμων του κάθε μέτρου και αναγνωρίζουν τη χρονική αξία της κάθε 

παύσης. Στη συνέχεια συγκεντρώνουν τα νέα τους δεδομένα σε πίνακα που τους δίνεται, 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καλλιτεχνικής Παιδείας: « Όπου Ακούς Μουσική…»  -  Πάτρα 18-20/6/2015 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ,  ISSN 2529-1572 

 59 

συνδυάζοντας τη μορφή της κάθε παύσης με τη χρονική της αξία. (Δραστηριότητα 3, Φύλλο 

Εργασίας 3, Στόχος 2, Διάρκεια 20’). 
Ακολουθεί το φύλλο εργασίας 4 όπου οι μαθητές θα δημιουργήσουν τα δικά τους 

μουσικά μέτρα σύμφωνα με το κλάσμα που τους δίνεται (π.χ. 2/2, 3/4, 4/8, 4/16). Συγκεκριμένα 

τους δίνεται ένα σύνολο από 4 διαφορετικά πεντάγραμμα με διαφορετικά μέτρα (κλάσματα). 

Οι μαθητές ανάλογα με το μέτρο θα πρέπει να γεμίσουν το κάθε μέτρο του πενταγράμμου με 

φθογγόσημα, η συνολική αξία των οποίων θα πρέπει να ισούται με με τη χρονική αξία που 

υποδεικνύει το κάθε κλάσμα. Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα φθογγόσημα που 

επιθυμούν καθώς και τις παύσεις τους. Για κάθε πεντάγραμμο δημιουργούν τρία διαφορετικά 

ισοδύναμα μέτρα. Στη συνέχεια η κάθε ομάδα αναλαμβάνει να αξιολογήσει την ορθότητα των 

μέτρων που δημιούργησαν οι μαθητές μιας άλλης ομάδας. Τους δίνεται ένας πίνακας με 

τέσσερις γραμμές και τρεις στήλες τα κελιά του οποίου αντιστοιχούν σε καθένα από τα τρία 

μέτρα των τεσσάρων πενταγράμμων που τους δόθηκαν στην προηγούμενη άσκηση. Οι μαθητές 

αποδεικνύουν την ορθότητα των επιλογών του κάθε μέτρου που σχεδίασε η άλλη ομάδα με 

μαθηματικά (πρόσθεση κλασμάτων). (Δραστηριότητα 4, Φύλλο Εργασίας 4, Στόχοι 1, 2 & 4, 

Διάρκεια 45’). 

Στη συνέχεια οι μαθητές ασχολούνται με το φύλλο εργασίας 5, όπου τους δίνονται 

μουσικές γραμμές διαφορετικών μέτρων με χρονικά λάθη. Οι μαθητές καλούνται να 

εντοπίσουν τα χρονικά λάθη αυτά και να αντικαταστήσουν το λάθος με ένα φθογγόσημο ή 

παύση στην περίπτωση που κάποιο μέτρο υπολείπεται σε χρονική αξία ή διαφορετικά να 

αφαιρέσουν κάποιο φθογγόσημο ή παύση στην περίπτωση που κάποιο μέτρο υπερβαίνει τη 

χρονική αξία του κλάσματος. (Δραστηριότητα 5, Φύλλο Εργασίας 5, Στόχοι 2 & 3, Διάρκεια 
20’).   

Στην επόμενη δραστηριότητα (φύλλο εργασίας 6) ο εκπαιδευτικός παίζει ένα άκουσμα 

στο αρμόνιο ή τους δίνει ένα απλό ηχογραφημένο μουσικό κομμάτι να το ακούσουν πέντε 

φορές στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή, σταματώντας το στο σημείο της κάθε διαστολής. Είναι 

χρήσιμο ο εκπαιδευτικός να έχει δείξει αρχικά τη χρονική διάρκεια του ενός τετάρτου και με 

βάση αυτό να γίνουν οι υπόλοιπες υποδιαιρέσεις του χρόνου. Οι μαθητές καταγράφουν την 

αξία των φθογγοσήμων που αντιλαμβάνονται. (Δραστηριότητα 6, Φύλλο Εργασίας 6, Στόχοι 2, 
3 & 4, Διάρκεια 25’).   

Τέλος, προτρέπουμε τους μαθητές να ανοίξουν το λογισμικό προγραμματισμού Scratch 

από τη συντόμευση που υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας των υπολογιστών. Η κάθε ομάδα 

ξεχωριστά δημιουργεί το δικό της μουσικό κομμάτι, αφού πρώτα οι μαθητές της κάθε μίας θα 

επιλέξει το μέτρο που θα έχει. Αρχικά δημιουργούν το μουσικό κείμενο σε πεντάγραμμο που 

τους δίνεται τοποθετώντας τα φθογγόσημα στις θέσεις που επιθυμούν. Κύριο μέλημα των 

μαθητών είναι να διατηρείται η χρονική διάρκεια κάθε μέτρου σύμφωνα με το αρχικό κλάσμα 

που επέλεξαν. Άριστα θα λάβουν οι ομάδες που θα σχεδιάσουν ένα μουσικό κείμενο, του 

οποίου κάθε μέτρο θα συμφωνεί με τη χρονική αξία του κλάσματος. Στη συνέχεια, οι μαθητές 

θα σχεδιάσουν το μουσικό κείμενο στο περιβάλλον του λογισμικού Scratch. Τους δίνεται ένα 

έτοιμο πεντάγραμμο, καθώς επίσης και τα φθογγόσημα και οι παύσεις που μπορούν να 

επιλέξουν. Για την κάθε νότα που τοποθετούν δίνουν τις αντίστοιχες εντολές για τον 

παραγόμενο ήχο και τη χρονική διάρκειά του. Με τον τρόπο αυτό αξιοποιούν τις γνώσεις του 

σχετικά με την μετατροπή των κλασμάτων σε δεκαδικούς αριθμούς. Για παράδειγμα για αξία 

ενός τετάρτου θα επιλέγουν τη διάρκεια 0.25, μιας και το λογισμικό χρησιμοποιεί μόνο 

δεκαδικούς αριθμούς. Με τον τρόπο αυτό θα αποτυπώσουν τη συνολική έκταση του μουσικού 

κομματιού που σχεδίασαν στο πεντάγραμμο και θα μπορέσουν να ακούσουν το άκουσμά του. 

Για την ομάδα που θα σχεδιάσει το κομμάτι με την καλύτερη ηχητική απόδοση θα δοθεί ένα 

αστέρι επιπλέον, ως κίνητρο για μία καλαίσθητη δημιουργία.    

(Δραστηριότητα 7, Φύλλο Αξιολόγησης, Στόχοι 2, 3 & 4, Λογισμικό Προγραμματισμού Scratch, 
Διάρκεια: 45΄). 

5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Το παρόν σενάριο διδασκαλίας στηρίχθηκε στη σύνδεση του μαθήματος της Μουσικής 

με το μάθημα των Μαθηματικών με τρόπο ώστε οι μαθητές να αντιληφθούν ότι το κάθε 

γνωστικό αντικείμενο συσχετίζεται με το περιεχόμενο διαφόρων άλλων και η γνώση που 
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αποκτούν δεν περιορίζεται στο πλαίσιο του εκάστοτε μαθήματος. Έτσι, είναι απαραίτητη και 

χρήσιμη μία διδασκαλία η οποία εμπλέκει διάφορες γνωστικές περιοχές χωρίς ταυτόχρονα να 

ξεφεύγει από τους στόχους που έχει θέσει. Η Μουσική και τα Μαθηματικά αποτελούν ένα 

τέτοιο πεδίο εφαρμογής μίας τέτοιας διδασκαλίας όπου εύκολα μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι 

γνώσεις του ενός αντικειμένου για τη διδασκαλία του άλλου και αντίστροφα. Ταυτόχρονα, η 

εφαρμογή και η χρήση των νέων τεχνολογιών  μπορούν να έχουν πολλαπλά οφέλη στους 

μαθητές τόσο ελκύοντας το ενδιαφέρον τους για τη διδασκαλία όσο και παρέχοντας το 

κατάλληλο πεδίο προβληματισμού για την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων. Η εφαρμογή 

αυτή είναι απαραίτητο να εντάσσεται στο πλαίσιο μίας ολοκληρωμένης στοχοκεντρικής 

διδασκαλίας που θα λαμβάνει υπόψη της τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών που 

έχουμε απέναντί μας. Ως επέκταση του συγκεκριμένου σεναρίου θα μπορούσε να αποτελέσει 

η συμμετοχή των μουσικών κειμένων που σχεδίασαν οι μαθητές στο ευρωπαϊκό σχολικό 

ραδιόφωνο, μετά από βελτίωση που είναι πολύ πιθανόν να απαιτείται από τον υπεύθυνο 

εκπαιδευτικό. Η διαδικασία αυτή θα μπορούσε να αποκτήσει και μία μεγαλύτερη διάρκεια 

μέσα στο σχολικό έτος με την παραγωγή μουσικών κειμένων από τους ίδιους τους μαθητές. 

Έτσι, η επαφή με τη Μουσική και τα Μαθηματικά θα προσδίδει συνεχώς μία τόσο στενή σχέση 

που θα νοηματοδοτεί κάθε επόμενο μουσικό σχεδιασμό.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το παιχνίδι αποτελεί ανέκαθεν διδακτική δραστηριότητα. Η εκπαιδευτική προσέγγιση του 

παιχνιδιού οφείλει να προσαρμοστεί στη σύγχρονη εποχή και στις ιδιαίτερες ανάγκες των γενεών της 

ψηφιακής τεχνολογίας. Η παρούσα εισήγηση εκθέτει την πορεία από το παιχνίδι στο ηλεκτρονικό παιχνίδι 

και τέλος στο ηχητικό παιχνίδι με έμφαση στη διδακτική πτυχή και τα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά τους. 

Έπειτα, εστιάζει σε δύο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, το μοντέλο του παιχνιδιού ρόλων και την ηχητική 

μηχανική, τα οποία όρισαν τη δομή και το περιεχόμενο αντίστοιχα του προτεινόμενου εκπαιδευτικού 

παιχνιδιού Κρόνος. Το εκπαιδευτικό ηχητικό παιχνίδι ρόλων Κρόνος επιμορφώνει το μαθητή σχετικά με 

τη θεωρία και πράξη της ηλεκτροακουστικής σύνθεσης και του επιτρέπει να καλλιεργήσει τις ακουστικές 

του δεξιότητές και να εφαρμόσει δημιουργικά τις μουσικές του ιδέες μέσω της παιγνιακής δραστηριότητας.  

Educational Audio Game Design: Kronos, a Role-Playing 

Game 

ABSTRACT 

Playing a game has always been a learning activity. The educational approach of games needs 

to adopt to modern age and to the special needs of the digital technology generations. This paper presents 

the progression from games to electronic and audio games in terms of their educational goal and 

characteristics. It then focuses on two specific characteristics, the role-playing model and the audio 

mechanics, that have been decisive in designing the structure and content respectively of the suggested 

educational game Kronos. The educational audio role-playing game Kronos educates students on the 

theory and practice of electro-acoustic composition and facilitates the development of their acoustic 

skills and the creative application of their musical ideas through the gaming procedure. 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το παιχνίδι είναι αρχαιότερο από τον ίδιο τον ανθρώπινο πολιτισμό και την οργανωμένη 

κοινωνία που αυτός προϋποθέτει (Huizinga, 2014).Ο Ολλανδός ιστορικός Huizinga διατυπώνει 

το παραπάνω συμπέρασμα και επεκτείνει την παιγνιακή δραστηριότητα πέρα από τη σφαίρα 

της ανθρώπινης ζωής, επιχειρηματολογώντας πως κανείς άνθρωπος δεν δίδαξε στα ζώα πώς να 

παίζουν. Αντίθετα, το παιχνίδι των ζώων ανέκαθεν προέκυπτε φυσικά, ώστε τα μέλη της 

αγέλης να εξασκούν τις ικανότητές τους στην καταδίωξη του θηράματος και στην αποφυγή 

του θηρευτή, καθώς και να προετοιμάζονται για τη στιγμή της πραγματικής μονομαχίας με 

έπαθλο την αναπαραγωγή με κάποιο θηλυκό.  

Ο άνθρωπος ανέπτυξε την παιγνιακή δραστηριότητα ως πρωταρχικό παράγοντα του 

πολιτισμού του για, εν μέρει, παρόμοιους λόγους. Παιχνίδια που έχουν επιβιώσει μέχρι 

σήμερα, παραπέμπουν σε παλαιότερες εκδηλώσεις της ζωής, από το δρομέα που καταδιώκει ή 

καταδιώκεται μέχρι το τόξο και τη σφεντόνα που κάποτε έκριναν ανάμεσα σε ζωή και θάνατο. 

(Caillois, 1967) Πέρα όμως από την προετοιμασία για τις προκλήσεις της εκάστοτε εποχής, ο 

άνθρωπος ανέπτυξε παιχνίδια για διασκέδαση και μέθεξη, για όξυνση του νου και 

mailto:floros@ionio.gr
mailto:floros@ionio.gr
mailto:andreas@ionio.gr
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απελευθέρωση της φαντασίας, καθιέρωσε θρησκευτικές και πολιτικές λειτουργίες βασισμένες 

σε παιγνιακές δομές, ισχυροποίησε κοινωνικούς δεσμούς μέσα από την παιγνιακή συνεργασία. 

(Caillois, 1967 ) Τα ανθρώπινα παιχνίδια εξελίχτηκαν σε συλλογικές και λαϊκές μορφές τέχνης, 

δραματικά μοντέλα της ανθρώπινης ψυχολογίας, τα οποία προσφέρουν αποδέσμευση 

συγκεκριμένων εντάσεων. (McLuhan, 1994) 

Ορισμός που να καλύπτει το συνολικό εύρος της έννοιας του παιχνιδιού είναι δύσκολο 

να διατυπωθεί. Οι σχεδιαστές παιχνιδιών Katie Salen και Eric Zimmerman, στο επιδραστικό 

έργο τους Rules of Play, αναλύουν τους ορισμούς που έχουν διατυπωθεί από αναγνωρισμένους 

στοχαστές και ερευνητές του πεδίου, και καταλήγουν στη δική τους πρόταση: 

Παιχνίδι είναι ένα σύστημα, στο οποίο παίκτες συμμετέχουν σε μια τεχνητή σύγκρουση, 

ορισμένη από κανόνες, η οποία καταλήγει σε ένα ποσοτικό αποτέλεσμα. (Salen & Zimmerman, 

2004)   

Σύστημα επειδή αποτελεί ένα σύνολο αλληλεπιδρώντων στοιχείων. Παίκτες που 

οικειοθελώς συμφωνούν να αλληλεπιδράσουν με το σύστημα. Τεχνητό επειδή καταλαμβάνει 

ένα αυτόνομο χώρο έξω από τα όρια της κανονικής ζωής. Σύγκρουση που συνίσταται στην 

ανταγωνιστική ή συνεργατική προσπάθεια προς ένα στόχο. Κανόνες που δομούν την παιγνιακή 

πράξη, ορίζοντας τί επιτρέπεται και τί απαγορεύεται να κάνουν οι παίκτες. Ποσοτικό 

αποτέλεσμα, το οποίο μπορεί να μετρηθεί και να κρίνει τον νικητή και τον χαμένο. (Salen & 

Zimmerman, 2004)  

Τα παραπάνω στοιχεία δεν εκλαμβάνονται ως απόλυτες αξίες. Αντιθέτως, μπορούν και 

οφείλουν να αντιμετωπιστούν κριτικά και να αναλυθούν περαιτέρω. Παύει ένας αγώνας να 

είναι παιχνίδι, αν κάποιοι παίκτες τη δεδομένη στιγμή δεν επιθυμούν, αλλά είναι αναγκασμένοι 

να συμμετάσχουν; Σε πόσο – εκτός πραγματικής ζωής – ασφαλές περιβάλλον λαμβάνουν χώρα 

τα τυχερά παιχνίδια; Τί ισχύει για τα παιχνίδια, στα οποία δεν υπάρχει απαραίτητα κάποιος 

νικητής και κάποιος χαμένος; Η συστηματική διερεύνηση και συγκεκριμενοποίηση της φύσης 

του παιχνιδιού δεν είναι ωστόσο στις προθέσεις και ανάγκες του παρόντος κειμένου. Συνεπώς 

θα υιοθετηθεί ο παραπάνω ορισμός, ώστε να θεσπιστεί το θεωρητικό πλαίσιο της παιγνιακής 

διαδικασίας, μέσα από το οποίο προκύπτει ο διδακτικός της ρόλος στη σύγχρονη εκπαίδευση.  

2. ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   

Ο όρος «σοβαρά παιχνίδια» αποδίδεται στα παιχνίδια, τα οποία αποσκοπούν πρωτίστως 

στην εκπαίδευση του παίκτη παρά στη διασκέδασή του. (Michael & Chen, 2005) Σοβαρά 

παιχνίδια έχουν εφαρμοστεί σε κυβερνητικά και στρατιωτικά προγράμματα, σε εταιρικά 

σεμινάρια, στην ιατρική εξειδίκευση και φυσικά στη σχολική εκπαίδευση, αποτελώντας πια 

σημαντικό τμήμα της σύγχρονης βιομηχανίας παιχνιδιών. (Susi et al.,2007) Θα αναφερόμαστε 

εφ’εξής ως εκπαιδευτικά παιχνίδια στο υποσύνολο των σοβαρών παιχνιδιών που απευθύνεται 

σε δασκάλους και μαθητές. 

Από τον πρώτο καιρό της ενσωμάτωσής τους στη σχολική τάξη, τα εκπαιδευτικά 

παιχνίδια επιδεικνύουν θετικά αποτελέσματα. Σε ένα σύνολο 67 ερευνών κατά το διάστημα 

από 1963 μέχρι 1991, τα εκπαιδευτικά παιχνίδια παρουσιάζονται εξίσου, αν όχι περισσότερο, 

αποτελεσματικά ως διδακτικά εργαλεία σε σχέση με τη συμβατική διδασκαλία, στα πεδία των 

κοινωνικών επιστημών, της γλώσσας, των τεχνών, των μαθηματικών, της φυσικής, της 

βιολογίας και της λογικής. (Randel et al.,1992) Εξαιτίας της ενεργής συμμετοχής των μαθητών 

που απαιτεί η παιγνιακή δράση, η διδακτέα ύλη έχει περισσότερες πιθανότητες να αφομοιωθεί 

από τους γνωστικούς μηχανισμούς τους και να αποκρυσταλλωθεί  σε γνώση. 

Η συνεχής ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών και το πέρασμα της παγκόσμιας 

κοινότητας στην ψηφιακή εποχή φανέρωσαν νέες κατευθύνσεις, αλλά και νέες προκλήσεις, 

στο πεδίο των εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Ο Marc Prensky επισημαίνει πως οι σύγχρονοι 

μαθητές έχουν αλλάξει ριζικά και χρειάζεται να βρεθούν νέες μέθοδοι κινητοποίησής τους προς 

τη γνώση. Ανήκουν δε στις πρώτες γενιές που έχουν μεγαλώσει με ηλεκτρονικά παιχνίδια και 

μάλιστα στη μοναδική γενιά που έχει εκτεθεί εξ’ολοκλήρου στην ψηφιακή τεχνολογία. Ο 

Prensky ονομάζει τους σύγχρονους μαθητές «Ψηφιακούς Ιθαγενείς» και τους δασκάλους τους, 

οι οποίοι ουσιαστικά προσπαθούν να συνηθίσουν τον καινούριο για αυτούς ψηφιακό κώδικα 

επικοινωνίας «Ψηφιακούς Μετανάστες». (Prensky, 2005) Σύμφωνα με τα νέα αυτά δεδομένα 
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κρίνεται επιτακτική η ανάγκη αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας στη συμβατική 

εκπαίδευση. 

Το πρώτο κύμα ανάπτυξης ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών έλαβε χώρα στη 

δεκαετία του ‘90 και ονομάστηκε edutainment – μια σύμπτηξη των όρων education, που 

σημαίνει εκπαίδευση, και entertainment, που σημαίνει διασκέδαση. Παρά τη γενική ομογνωμία 

σχετικά με τις δυνατότητες του νέου μέσου, αρκετοί ερευνητές εμφανίζονται ιδιαίτερα 

επικριτικοί. Τα περισσότερα εκπαιδευτικά παιχνίδια εκείνης της εποχής φέρεται να 

«απέτυχαν», καθώς ήταν υπερβολικά απλοϊκά (Gros, 2007), βασίζονταν με το πρόσχημα του 

παιχνιδιού σε επαναληπτικές ασκήσεις (Ma et al., 2007) και δεν προκαλούσαν το ενδιαφέρον 

του μαθητή παρά μόνο μέσω του οπτικού εντυπωσιασμού σε βάρος του εκπαιδευτικού στόχου. 

(Tan et al., 2007) 

Οι επόμενες γενιές ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών έστρεψαν το ενδιαφέρον 

προς τους γνωστικούς μηχανισμούς της διδακτικής διαδικασίας, καθώς και στο κοινωνικό 

πλαίσιο, μέσα στο οποίο αυτή προκύπτει, θέτοντας έτσι στο επίκεντρο το μαθητή και το 

δάσκαλο αντίστοιχα. (Gros, 2007). Χωρίς να αποτελούν απλές ασκήσεις με παιγνιακή αμφίεση, 

τα εκπαιδευτικά παιχνίδια μπορούν να επωφεληθούν από τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης και 

τα νέα τεχνολογικά μέσα. Στην επίκαιρη βιβλιογραφία συναντώνται αρκετές, σε μεγάλο βαθμό 

επικαλυπτόμενες, διατυπώσεις σχεδιαστικών προδιαγραφών για τη δημιουργία 

αποτελεσματικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών και την ανάπτυξη των εγγενών προτερημάτων 

τους. Σύμφωνα με αυτές, τα εκπαιδευτικά παιχνίδια αποτελούν παιγνιακά περιβάλλοντα με 

δυνατότητες εξερεύνησης και αλληλεπίδρασης για τον μαθητή (Göbel et al.,2009) , παρέχουν 

τα μέσα για άμεση αξιολόγηση και ανατροφοδότηση της επίδοσής τους (Ma et al., 2007), 

δομούν τη διδακτέα ύλη σε προσαρμοζόμενα στάδια δυσκολίας ανάλογα με το μαθησιακό 

επίπεδο (Tan et al., 2007), εξαλείφουν διαχωρισμούς φύλου, ηλικίας, εθνότητας και τοπικούς 

περιορισμούς (Griffiths, 2002), βοηθούν το μαθητή να θέτει στόχους και να ενεργεί μεθοδικά 

προς την επίλυση προβλημάτων (Griffiths, 2002), και ευνοούν τη συλλογική προσπάθεια και 

τη δημιουργική επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της μαθησιακής ομάδας. (Sancho et al., 2009) 

Κοινό παρονομαστή για τα παραπάνω αποτελεί η παιγνιακή συγκίνηση που αποκομίζει ο 

μαθητής, αφού παύει να είναι παθητικός ακροατής της διδακτικής παράδοσης και 

κινητοποιείται να αναλάβει ενεργό ρόλο στη δόμηση εμπειρικής σχέσης με την απόκτηση της 

γνώσης. 

Ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού παιχνιδιού Κρόνος που προτείνεται στην παρούσα 

εισήγηση ακολούθησε τις παραπάνω σχεδιαστικές προδιαγραφές, περισσότερο δε 

επικεντρώθηκε σε δύο στοιχεία που θα αναλυθούν ξεχωριστά στις επόμενες παραγράφους: 

- την παράδοση της διδακτέας ύλης μέσω της παιγνιακής αφήγησης βασισμένης στο 

μοντέλο του παιχνιδιού ρόλων 

- την στόχευση συγκεκριμένων ακουστικών και μουσικών δεξιοτήτων του μαθητή μέσω 

του ηχητικού παιχνιδιού 

3. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ-ΡΟΛΩΝ 

Η ύπαρξη μιας ιστορίας συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους παράγοντες για τη 

δημιουργία ενός αποτελεσματικού εκπαιδευτικού παιγνιακού περιβάλλοντος. (Ma et al., 2007) 

(Tan et al., 2007), (Göbel et al., 2009). Μέσω της αφήγησης, ο παίκτης εμβυθίζεται 

περισσότερο στο φανταστικό κόσμο, ταυτίζεται με τον ήρωα και συγκεντρώνεται στην 

παιγνιακή δράση. Η δραματουργία απευθύνεται στην συναισθηματική αντίληψη του παίκτη, 

προκαλώντας συγκίνηση και αγωνία. Έτσι, η παιγνιακή εμπειρία γίνεται πιο συναρπαστική και 

ενδιαφέρουσα, κρατώντας τον παίκτη καθηλωμένο και, στην περίπτωση των εκπαιδευτικών 

παιχνιδιών, πιο δεκτικό προς τη διδακτέα πληροφορία.  

Βέβαια, σχεδόν όλα τα παιχνίδια περιέχουν σε ένα βαθμό μια ιστορία. Όσο περισσότερο 

ο σχεδιασμός του παιχνιδιού τονίζει την αφήγησή της, τόσο περισσότερο ευνοείται η 

εκπαιδευτική χρήση του παιγνιακού σεναρίου. Η διάκριση που ελήφθη υπ’όψιν κατά το 

σχεδιασμό του Κρόνος έγκειται στο ότι, ενώ στα περισσότερα παιγνιακά είδη η ύπαρξη μιας 

ιστορίας εξυπηρετεί τη θέσπιση του τοπικού και χρονικού πλαισίου, καθώς και του απώτερου 

στόχου της παιγνιακής δράσης, σε κάποια παιγνιακά είδη η εξέλιξη της ιστορίας είναι το ίδιο 

το αντικείμενο της παιγνιακής δράσης. Αυτά τα παιγνιακά είδη, στα οποία η ιστορία είναι 
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άρρηκτα δεμένη με τη μηχανική τους, είναι το Παιχνίδι της Περιπέτειας (Adventure Game) και 

το Παιχνίδι Ρόλων (Role-Playing Game - RPG). 

Η καταλληλότητα και των δύο αυτών παιγνιακών ειδών για τη δημιουργία 

εκπαιδευτικών περιβαλλόντων θεμελιώνεται στη σύγχρονη βιβλιογραφία. Ενδεικτικά, σε 

έρευνα που πραγματοποιήθηκε σχετικά με το ποιό παιγνιακό είδος εκτιμάται από τους ίδιους 

τους μαθητές ως το πιο κατάλληλο εκπαιδευτικά και παράλληλα διασκεδαστικό, το Παιχνίδι 

της Περιπέτειας αποδείχτηκε πιο αποτελεσματικό έναντι των «ανταγωνιστών» του, ενός 

Παιχνιδιού Στρατηγικής (Strategy Game), ενός Πολεμικού Παιχνιδιού Προοπτικής Πρώτου 

Προσώπου (First-Person Shooter) και ενός Παιχνιδιού Προσομοίωσης (Simulation Game). 

(Amory et al.,1999 ) Αντίστοιχα, η δομική φύση των Παιχνιδιών Ρόλων τα καθιστά ιδανικά 

για την ενσωμάτωση στοιχείων της Problem Based Learning (PBL) εκπαιδευτικής 

προσέγγισης. (Sancho et al., 2009) Έρευνες έχουν αποδείξει τις ευεργετικές ιδιότητες των 

Παιχνιδιών Ρόλων σε τομείς όπως η αποθεραπεία, η προσβασιμότητα και η εκπαίδευση και 

κινητοποίηση σχεδόν όλων των ηλικιακών ομάδων. (Hawkes-Robinson, ) Ως εκ τούτου, 

Παιχνίδια Ρόλων έχουν ήδη εφαρμοστεί στη διδασκαλία διάφορων γνωσιακών τομέων. 

(Kardan, 2006) 

Η εξερεύνηση και εμβύθιση σε ένα φανταστικό κόσμο είναι κοινά στοιχεία και στα δύο 

αυτά παιγνιακά είδη Η βασική διαφορά μεταξύ τους αφορά στην ελευθερία που έχει ο παίκτης 

κατά τη διαδικασία. Στο μεν Παιχνίδι Περιπέτειας, ο παίκτης λύνει γρίφους, για να προχωρήσει 

στα συγκεκριμένα βήματα μιας προσχεδιασμένης ιστορίας. Όταν ολοκληρώσει όλα τα βήματα, 

τότε η ιστορία τελειώνει. Αν δεν μπορεί να ξεπεράσει κάποιο εμπόδιο, τότε μένει στάσιμος, 

μέχρι να τα καταφέρει. Στο δε Παιχνίδι Ρόλων, ο παίκτης δημιουργεί, ελέγχει και εξελίσσει 

ένα χαρακτήρα μέσα σε ένα αφηγηματικό πλαίσιο προβλεπόμενων πιθανοτήτων. Οι 

προσφερόμενες δοκιμασίες ανανεώνονται και αν αποτύχει σε μία, προχωράει στην επόμενη. 

Οι ξεχωριστές δοκιμασίες καταλήγουν μεν σε ποσοτικά μετρήσιμο αποτέλεσμα, το συνολικό 

παιχνίδι όμως, ενδέχεται να μην τελειώνει και αντ’αυτού διαρκώς να εξελίσσεται. (Salen & 

Zimmerman, 2004) Πριν την ανάπτυξη του είδους σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι 

δημιουργοί του πρώτου επιτραπέζιου Παιχνιδιού Ρόλων Dungeons & Dragons αναφέρουν 

σχετικά πως το παιχνίδι τους δεν έχει νικητές και χαμένους, αλλά ο παίκτης συναγωνίζεται τον 

εαυτό του σε ένα σύστημα απόκτησης πόντων εμπειρίας. Προσπαθεί κάθε φορά να γίνεται 

καλύτερος και οι πόντοι που συγκεντρώνει είναι ενδεικτικοί για την πρόοδό του.(Winter & 

Pickens, 1989) 

Η ελεύθερη βούληση του παίκτη βρίσκεται στον πυρήνα του Παιχνιδιού Ρόλων. Δεν 

αφορά μόνο στο ανοιχτό τέλος της ιστορίας, αλλά και στον τρόπο περιπλάνησης στον 

φανταστικό κόσμο, (Rilstone, 2000) καθώς και στην παραμετροποίηση του παιγνιακού 

χαρακτήρα. Ο παίκτης μπορεί να ακολουθήσει το μονοπάτι που επιθυμεί μέσα από ένα δίκτυο 

αλληλοσυνδεδεμένων προορισμών, όπως επίσης ακόμα και να μην κινηθεί καθόλου. Καθ’ όλη 

τη διάρκεια συναρμολογεί τον χαρακτήρα του ορίζοντας τα προσωπικά του γνωρίσματα, όπως 

ρόλο, φυλή, ικανότητες, επάγγελμα και εργαλεία, .(Winter & Pickens, 1989) μέσα από ένα 

πλήθος προσφερόμενων επιλογών, ώστε να διαφοροποίήσει τον εαυτό του προς τους 

υπόλοιπους παίκτες. 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά των Παιχνιδιών Ρόλων αξιοποιήθηκαν κατά το 

σχεδιασμό του Κρόνος με σκοπό τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού παιγνιακού περιβάλλοντος 

για την εκμάθηση, καλλιέργεια και εξάσκηση ακουστικών και μουσικών εννοιών. Πριν 

εξεταστεί πιο συγκεκριμένα η εφαρμογή του μοντέλου του παιχνιδιού ρόλου κατά τη 

διαδικασία του σχεδιασμού, θα αναλυθεί το δεύτερο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Κρόνος, η 

ηχητική του ταυτότητα. 

4. ΤΑ ΗΧΗΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Τα Ηχητικά Παιχνίδια (Audio Games – AG) χρησιμοποιούν ως πρωτεύον εργαλείο τον 

ήχο, για τη θέσπιση του παιγνιακού χώρου και της παιγνιακής μηχανικής, καθώς και της 

γλώσσας επικοινωνίας που θα επιτρέψει στον παίκτη να αλληλεπιδράσει με αυτά. Η χρήση 

οπτικής πληροφορίας, αν αυτή γίνεται, κατέχει δευτερεύοντα, συμπληρωματικό ρόλο, με στόχο 

τη βέλτιστη κατανόηση της ακουστικής πληροφορίας. Οι παίκτες των Ηχητικών Παιχνιδιών 

πρέπει να βασιστούν στην αίσθηση της ακοής, για να προσλάβουν, ερμηνέψουν και 
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ανατροφοδοτήσουν τα ηχητικά ερεθίσματα-φορείς της παιγνιακής δράσης. Έρευνες έχουν 

αποδείξει την αξιοσημείωτη επιτυχία των παιχνιδιών που σχεδιάζονται στοχευμένα, ώστε να 

αντιμετωπίσουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ή να διδάξουν μια συγκεκριμένη δεξιότητα 

(Griffiths, 2002). Η συγκέντρωση στον ήχο κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή των 

Ηχητικών Παιχνιδιών τα καθιστά κατάλληλα για τη διδασκαλία θεματικών που σχετίζονται με 

την ακουστική, τη μουσική, και άλλα πεδία. 

Η εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα των εγγενών χαρακτηριστικών των Ηχητικών 

Παιχνιδιών έχει θεμελιωθεί στη σύγχρονη βιβλιογραφία. Δοκιμές έχουν αποδείξει πως τα 

Ηχητικά Παιχνίδια αναπτύσσουν τη μνήμη και την ικανότητα συγκέντρωσης των παικτών. 

(Targett & Fernström, 2003) Η έλλειψη οπτικής πληροφορίας μεγενθύνει την εμβύθιση του 

παίκτη, απελευθερώνοντας παράλληλα τη φαντασία του. (Röber, 2005) Ο ήχος θεωρείται, σε 

σχέση με τα υπόλοιπα δομικά στοιχεία του παιχνιδιού, ο μεγαλύτερος φορέας 

συναισθηματικού περιεχομένου, ικανός να προκαλέσει συγκίνηση και να ανακαλέσει μνήμες. 

(Parker & Heerema, 2008) Μέσω της εμβύθισης και της ηχητικής αλληλεπίδρασης, απλές 

ακουστικές ασκήσεις μπορούν να μεταμορφωθούν σε διαδραστικά περιβάλλοντα, 

προσαρμοζόμενα στις ανάγκες κάθε μαθητή (Wishart, 1992) Παράλληλα, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως πλατφόρμες, πάνω στις οποίες οι μαθητές θα εφαρμόσουν τις μουσικές 

ιδέες τους και θα εισαχθούν αποτελεσματικά, ακόμα και ως αρχάριοι, σε μουσικές έννοιες και 

αρχές. (Berndt, 2011) Η εκπαιδευτική χρήση της ηχητικής τεχνολογίας ευνοεί επίσης την 

ομαλή ενσωμάτωση στο μαθησιακό σύνολο ομάδων που με τη συμβατική διδασκαλία 

ενδεχομένως να δυσκολεύονταν ή ακόμα και να αποκλείονταν, όπως μαθητές με προβλήματα 

όρασης. (Sánchez & Aguayo, 2008) 

Οι υπογράφοντες έχουν διεξάγει έρευνα στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, καθώς και στις 

διαθέσιμες κυκλοφορίες στις πλατφόρμες των ηλεκτρονικών υπολογιστών (stand-alone 

applications), του διαδικτύου (online applications) και της κινητής τηλεφωνίας (mobile 

applications), και διαπιστώσει τέσσερις υφιστάμενες διαφορετικές, και αρκετές φορές 

αλληλοσυμπληρούμενες, προσεγγίσεις στο σχεδιασμό και στη χρήση ηχητικών παιχνιδιών για 

εκπαιδευτικό σκοπό. (Rovithis, Ε., et al., 2014) Επιγραμματικά αυτές αφορούν:  

1) στην εφαρμογή παιγνιακού σεναρίου σε μουσική άσκηση  

2) στη διδασκαλία μέσω προσβάσιμου σε μαθητές με προβλήματα όρασης παιγνιακού 

συστήματος 

3) στη δόμηση διδακτέας ύλης σε σειρά παιγνιακών δοκιμασιών και 

4) στην εκμάθηση διδακτέας ύλης μέσω παιγνιακού περιβάλλοντος διεπαφής 

Κατά την τεχνική υλοποίηση εκπαιδευτικών Ηχητικών Παιχνιδιών χρησιμοποιούνται 

σύγχρονες τεχνικές διαδραστικής ηχητικής σχεδίασης, ηχητικής αναπαράστασης δεδομένων 

αλλά και καλλιτεχνικής επεξεργασίας του ήχου, όπως τα ηχητικά σύμβολα, τα ηχητικά 

αντικείμενα και ο χωροθετημένος ήχος. Ζητούμενα της διαδικασίας είναι η ενσωμάτωση της 

διδακτέας ύλης στην παιγνιακή μηχανική, ώστε ο παίκτης να αντιλάμβάνεται τους κανόνες και 

στόχους της παιγνιακής δράσης και να εκπαιδεύεται μέσω της συμμετοχής του σε αυτήν, η 

αρτιότητα του φανταστικού ηχητικού κόσμου, ώστε ο παίκτης να εμβυθίζεται στην εξερεύνησή 

του και η θέσπιση της ηχητικής γλώσσας επικοινωνίας, ώστε ο παίκτης να μπορεί να 

αλληλεπιδρά με το σύστημα. 

Τα ηχητικά σύμβολα ορίζονται ως μη-λεκτικά ηχητικά μηνύματα που χρησιμοποιούνται 

στα περιβάλλοντα διεπαφής ανάμεσα σε άνθρωπο και μηχανή, ώστε να παρέχουν πληροφορίες 

για αντικείμενα και λειτουργίες. (Blattner et al., 1989) Κατά το σχεδιασμό τους, ηχητικές 

ιδιότητες αντιστοιχίζονται με παραμέτρους της μεταφερόμενης πληροφορίας. (McGookin & 

Brewster, 2011) Παρά το γεγονός πως οι αντιστοίχισεις αυτές τις περισσότερες φορές 

προκύπτουν από αυθαίρετα και συμβολικά κριτήρια, η σύγχρονη κοινωνία τις έχει δεχτεί σε 

πολλές περιπτώσεις ως δεδομένες, υιοθετώντας καθολικά ηχητικά σύμβολα, όπως για 

παράδειγμα τον ήχο της σειρήνας που προειδοποιεί για τον κίνδυνο. (Schafer, 1977) 

Τα ηχητικά αντικείμενα αποτελούν άμεσες απεικονίσεις της μεταφερόμενης 

πληροφορίας. Ο συσχετισμός με το σημαινόμενο που εκφράζουν δεν αφορά στις ηχητικές τους 

διαστάσεις, αλλά στις ιδιότητες της ηχητικής πηγής που τα παρήγαγε. (Gaver, 1986) Για 

παράδειγμα, ο ήχος του τσαλακωμένου εγγράφου, όταν ένα αρχείο του υπολογιστή 
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καταστρέφεται στον κάδο ανακύκλωσης, αποτελεί ηχητικό αντικείμενο, μια ηχητική 

περιγραφή της εικονικής διαδικασίας, όπως αυτή θα συνέβαινε στον πραγματικό κόσμο. 

Μια απλή τεχνική χωροθέτησης του ήχου είναι η τοποθέτησή του σε σημεία του 

στερεοφωνικού πεδίου και η απόδοση της εγγύτητας και του βάθους μέσω της μεταβολής της 

έντασης. Αυτή η τεχνική μπορεί να εμπλουτιστεί με τη χρήση συνεχών ήχων ως οριοθετικά 

σημάδια για τη δημιουργία από τον παίκτη ενός νοητού χάρτη, (Collins & Kapralos, 2012) και 

με τη χρήση επαναλαμβανόμενων ήχων με μεταβαλλόμενη ένταση και επαναληπτικότητα κατά 

τα πρότυπα λειτουργίας του ραντάρ. (Archambault et al.,2007) Ο προσανατολισμός του παίκτη 

μπορεί να ενισχυθεί με τη χρήση ηχητικών δεικτών πάνω σε πλέγμα, οι μεταβλητές του οποίου 

ορίζουν ηχητικές παραμέτρους όπως την ένταση και το τονικό ύψος. (Röber & Masuch, 2004)  

Τέλος, η δυνατότητα του ήχου να αποτυπώνει ένα πλήρες ακουστικό πεδίο 360 μοιρών 

αξιοποιείται μέσω της χρήσης φίλτρων που προσομοιώνουν την ακουστική απόκριση τριών 

διαστάσεων και τοποθετούν τον παίκτη στο κέντρο του τρισδιάστατου ηχητικού χώρου. 

(Collins & Kapralos, 2012) 

Στην ουσία των περισσότερων τεχνικών ηχητικής αναπαράστασης βρίσκεται η έννοια 

της ηχητικής μεταφοράς. Ο Ambrose Field υποστηρίζει πως η ηχητική μεταφορά προκύπτει, 

όταν ήχοι με μη-μουσικό περιεχόμενο υποδηλώνουν μουσικές λειτουργίες και διαδικασίες. 

(Field, 2000) Σε ακόμα πιο πρωτογενές επίπεδο, η ηχητική μεταφορά εκφράζει κάθε 

αντιστοίχιση αντικειμένου, λειτουργίας ή έννοιας έξω από το ακουστικό πεδίο, με ηχητικές 

παραμέτρους και μουσικές διαδικασίες. Η μεταφορά υπήρξε ανέκαθεν εννοιακό εργαλείο για 

τη μεταφορά νοημάτων και την ανθρώπινη επικοινωνία. (Pirhonen, 2014) Όταν 

χρησιμοποιείται ως εργαλείο ηχητικής σύνθεσης, μπορεί, αν οι συμβολισμοί που εφαρμόζει 

είναι ευκρινείς, να δημιουργήσει πολύπλοκα εννοιακά δίκτυα, με τα οποία ο ακροατής 

συσχετίζεται, (Wishart, 1996) και αποτελεσματικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα διεπαφής. 

(Bishop & Cates, 1996) 

Το ηχητικό παιχνίδι Κρόνος συνδυάζει τεχνικές ηχητικής αναπαράστασης με το 

προαναφερθέν μοντέλο των παιχνιδιών ρόλων, με στόχο τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού 

περιβάλλοντος που συγκεντρώνει και παραδίδει ως διδακτέα ύλη τεχνικές της 

ηλεκτροακουστικής σύνθεσης. Το επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζει συνοπτικά το παιχνίδι και 

τις κυριότερες ηχητικές μεταφορές. 

5. ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΗΧΗΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ ΚΡΟΝΟΣ 

Το Κρόνος σχεδιάστηκε στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής του υπογράφοντα στο 

πεδίο της Ηλεκτρονικής Σύνθεσης. Στόχος της διατριβής είναι ο συνδυασμός των εννοιών του 

ηχητικού παιχνιδιού, του εκπαιδευτικού εργαλείου και του μουσικού οργάνου σε ένα ενιαίο 

φορέα ηχητικής δράσης, επιμόρφωσης και δημιουργίας. Μέσα από την παιγνιακή διαδικασία, 

ο μαθητής διδάσκεται έννοιες της ηλεκτροακουστικής σύνθεσης, καλλιεργεί την ηχητική του 

αντίληψη, εξασκεί μουσικές δεξιότητες και πειραματίζεται μέσω του ελεύθερου 

αυτοσχεδιασμού.  

Ο σχεδιασμός έλαβε υπ’όψιν την απεύθυνση του παιχνιδιού σε μαθητές χωρίς 

απαραίτητα προϋπάρχουσα εμπειρία με το αντικείμενο της μουσικής και τη σταδιακή εισαγωγή 

τους σε  δομές αύξουσας πολυπλοκότητας. Αποφασίστηκε η χρήση ενισχυτικών γραφικών, 

καθώς το απευθυνόμενο κοινό δεν είναι συνηθισμένο στην εξ’ολοκλήρου ηχητική 

αλληλεπίδραση. Σε πρώτη φάση, το παιχνίδι αφορά στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. Περαιτέρω δοκιμές θα διερευνήσουν την καταλληλότητα παιγνιακών στοιχείων, 

όπως το σενάριο και η δυσκολία των επιπέδων, ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα.  

   

5.1 Σενάριο 

Η δομή του Κρόνος βασίστηκε στο μοντέλο του Παιχνιδιού Ρόλων. Ο παίκτης 

δημιουργεί και εξελίσσει τον χαρακτήρα του στον εικονικό κόσμο, συλλέγοντας πόντους 

εμπειρίας από επιτυχείς δοκιμασίες. Η αντίστοιχη ηχητική μεταφορά είναι πως ο μαθητής 
συναρμολογεί το ψηφιακό μουσικό του όργανο, συλλέγοντας εργαλεία ηχητικής σύνθεσης και 

επεξεργασίας από επιτυχή ηχητικά παιχνίδια. Έτσι, το συνολικό παιχνίδι τμηματοποιείται σε 
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επιμέρους υπο-παιχνίδια, και καθένα από αυτά απευθύνεται σε διαφορετικό κομμάτι της 

διδακτέας ύλης.  

Η χαρακτηριστική για τα Παιχνίδια Ρόλων ελευθερία εξυπηρετεί την εκπαιδευτική 

ιδιότητα του Κρόνος σε πολλαπλά επίπεδα. Πρώτον, η ανοιχτή κατάληξη της ιστορίας 

επιτρέπει τη συνεχή εξέλιξη του έργου με την προσθήκη νέων δοκιμασιών που εστιάζουν σε 

επεκτάσεις της διδακτέας ύλης και ανταμείβουν με νέα ηχητικά εργαλεία. Έπειτα, ο παίκτης 

δεν δεσμεύεται να ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο μονοπάτι στην ιστορία και μπορεί να 

εμβαθύνει στα τμήματα της διδακτέας ύλης που τον ενδιαφέρουν περισσότερο. Ο διδάσκαλος 

μπορεί να χρησιμοποιήσει τις σεναριακές διακλαδώσεις, ώστε να κατευθύνει τους μαθητές σε 

διαφορετική κάθε φορά διαδρομή και να καλύψει το σύνολο της διδακτέας ύλης ανανεώνοντας 

το ενδιαφέρον τους. Οι περαιτέρω επιλογές που προσφέρονται στον παίκτη για 

παραμετροποίηση του χαρακτήρα του επιτρέπουν τον πειραματισμό του με το ηχητικό υλικό 

και την αναζήτηση της ηχητικής του ταυτότητας. 

Παράλληλα, η αφήγηση προετοιμάζει τον παίκτη για τις δοκιμασίες που θα 

αντιμετωπίσει, ερμηνεύοντας με συμβολικό τρόπο τα ηχητικά φαινόμενα και ευνοώντας την 

εμβύθιση στον φανταστικό ηχητικό κόσμο. Οι δοκιμασίες είναι κατά τέτοιο τρόπο δομημένες, 

ώστε να εισάγουν τους αρχάριους σε βασικές έννοιες και σταδιακά να τους οδηγούν στην 

πολυπλοκότητα. Σύμφωνα με το σενάριο του παιχνιδιού, ο χαρακτήρας του παίκτη είναι ένας 

οργανισμός, ο οποίος μετέχει στην αέναη μάχη για επιβίωση. Αποστολή του είναι να 

ολοκληρώνει στάδια εξέλιξης, ώστε να αναπτύσσει τη σύσταση και τη μνήμη του σε πιο 

σύνθετα επίπεδα. Αντίπαλος του παίκτη είναι ο θάνατος, προσωποποιημένος στο θεό Κρόνο. 

Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο Κρόνος καταβρόχθιζε τα παιδιά του, ώστε να μην 

επιζήσει διάδοχος που θα τον γκρεμίσει από τον θρόνο του. Η ολοκληρωτική και καταστροφική 

αυτή πράξη συμβολίζεται ηχητικά από το λευκό θόρυβο, του οποίου η φασματική ομοιομορφία 

δεν επιτρέπει σε καμία τονική δομή να ξεχωρίσει. 

5.2 Ρόλοι  

Απέναντι στην απολυτότητα του λευκού θορύβου, ο παίκτης καλείται να αναπτύξει μια 

δομή, ανάλογα με το ρόλο που θα επιλέξει να υποδυθεί. Οι προσφερόμενοι ρόλοι είναι 

τέσσερις: 

- το Φάντασμα 

- το Πνεύμα 

- ο Άνθρωπος-Πολεμιστής 

- ο Άνθρωπος Θεραπευτής 

Το Φάντασμα είναι μια μορφή ύπαρξης που έχει αποφύγει το θάνατο, αλλά βρίσκεται 

εγκλωβισμένη στο βασίλειό του. Σε αυτό το ρόλο, ο μαθητής διδάσκεται έννοιες σχετικά με τη 

φύση του θορύβου και μαθαίνει να χειρίζεται γεννήτριες παραγωγής θορύβου και τεχνικές 

αφαιρετικής σύνθεσης μέσω συχνοτικών φίλτρων. 

Το Πνεύμα είναι μια μορφή ύπαρξης που εκφράζεται μέσω της ψυχής και των 

συναισθημάτων της. Ως το αντίθετο άκρο του θανάτου, η ψυχή συμβολίζεται ηχητικά από τη 

θεμελιώδη συχνότητα και τα συναισθήματα αποτελούν τις διαφορετικές κυματομορφές της 

ταλάντωσης. Συνεπώς, ο μαθητής σε αυτό το ρόλο διδάσκεται την έννοια του τονικού ύψους 

και μαθαίνει να χειρίζεται μια γεννήτρια ταλαντωτών. 

Ο Άνθρωπος προσθέτει στην ψυχή και τα συναισθήματά του ένα σώμα. Αυτό αποτελεί 

την υλική του υπόσταση και συμβολίζεται από ένα ηχογραφημένο δείγμα, διάρκειας ενός 

δευτερολέπτου, από το οποίο θα παραχθούν οι υπόλοιπες ιδιότητες του οργανισμού. Θα μάθει 

να κινείται, δηλαδή να αναπαράγει τμήματα του δείγματος, να επιτίθεται, δημιουργώντας 

κρούσεις μέσω της εφαρμογής μορφοποιητών έντασης, να μιλάει, οργανώνοντας ρυθμικές 

ακολουθίες με παλμούς, και να κατασκευάζει, επεξεργαζόμενος ηχογραφημένα δείγματα με 

αντηχητές και φίλτρα και τοποθετώντας τα στο ακουστικό πεδίο. Έχοντας αναπτύξει τις 

παραπάνω ιδιότητες, ο κάθε Άνθρωπος επιλέγει ανάμεσα σε δύο ρόλους: 

Ως Πολεμιστής αναπτύσσει τεχνικές σχετικές με το σώμα-ηχογραφημένο δείγμα. Αυτές 

είναι η ταχύτητα και κατεύθυνση αναπαραγωγής του δείγματος, ο σχεδιασμός μορφοποιητών 

έντασης και η τμηματοποίηση και ανακατανομή του ηχητικού υλικού 
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Ως Θεραπευτής αναπτύσσει τεχνικές σχετικές με την ψυχή-ταλάντωση. Αυτές είναι η 

προσθετική σύνθεση, η διαμόρφωση της έντασης και η διαμόρφωση της συχνότητας.  

5.3 Ηχητικές Μηχανικές 

Τα ηχητικά παιχνίδια που συνθέτουν το Κρόνος παρουσιάζονται μέσα στην αφήγηση με 

τη μορφή δοκιμασιών, δομημένων κατά αύξοντα βαθμό δυσκολίας, και στοχεύουν στην 

καλλιέργεια και εξάσκηση συγκεκριμένων ηχητικών και μουσικών δεξιοτήτων του μαθητή 

μέσω της παιγνιακής δραστηριότητας. Η μηχανική κάθε παιχνιδιού συνίσταται στο παιγνιακό 

ζητούμενο και στους κανόνες που διέπουν την παιγνιακή αλληλεπίδραση. Ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά της μηχανικής του, κάθε παιχνίδι μπορεί να καταταχθεί σε συγκεκριμένο είδος 

του γένους των ηχητικών παιχνιδιών. Συνοπτικά τα είδη των προσφερόμενων παιχνιδιών και 

οι μηχανικές τους είναι τα εξής: 

1. Ηχητικό Παιχνίδι Απόδρασης (Escape AG) 

Ο παίκτης εκτίθεται σε στρωματικά δομημένους ήχους και καλείται να ανακαλύψει στην 

επιφάνεια της οθόνης τα συγκεκριμένα σημεία που τους απενεργοποιούν, ώστε να δραπετεύσει 
στη σιωπή. 

2. Ηχητικό Παιχνίδι Κρυμμένων Αντικειμένων (Hidden Object AG) 

Αντεστραμμένη παραλλαγή της προηγούμενης μηχανικής, στην οποία ο παίκτης κινείται 

ανάμεσα σε ηχητικά τοπία και καλείται να ανακαλύψει στην επιφάνεια της οθόνης τα 

συγκεκριμένα σημεία που εμφανίζονται νέοι ήχοι, για να τους συλλέξει. 

Οι ηχητικές μηχανικές 1 και 2 απαιτούν από τον παίκτη να αφουγκραστεί τα ηχητικά 

δεδομένα στο σύνολό τους και να διακρίνει διαφοροποιήσεις που προκύπτουν 

3. Ηχητικό Παζλ (Puzzle AG) 

Ο παίκτης καλείται να αναγνωρίσει ένα συγκεκριμένο τονικό ύψος σε μια συχνοτική 

ακολουθία. 

4. Ηχητικό Παζλ (Puzzle AG) 

Ο παίκτης καλείται να αναγνωρίσει το είδος της ταλάντωσης των κυματομορφών σε μια 

συχνοτική ακολουθία. 

5. Ηχητικό Παζλ (Puzzle AG) 

Ο παίκτης καλείται να περιγράψει τη διαδρομή του τονικού ύψους σε μια συχνοτική 

ακολουθία. 

Οι ηχητικές μηχανικές 3, 4 και 5 εστιάζουν στη συχνοτική αντίληψη και απαιτούν από 

τον παίκτη να αναγνωρίσει και να συγκρίνει τις ηχητικές ιδιότητες των μεμονωμένων 

συμβάντων. 

6. Ηχητικό Παιχνίδι Πολεμικής Δράσης (Combat Action AG) 

Ο παίκτης καλείται να αναγνωρίσει τη στερεοφωνική προέλευση εισερχόμενων 

ηχητικών συμβάντων και να προσαρμόσει ανάλογα τις αποκρίσεις του. 

7. Ηχητικό Παιχνίδι Ρυθμικής Δράσης (Rhythm Action AG) 

Ο παίκτης καλείται να μιμηθεί ρυθμικές ακολουθίες. 

Οι ηχητικές μηχανικές 6 και 7 καλλιεργούν τον συγχρονισμό αυτιού-χεριού του παίκτη 

σε επίπεδο χώρου και χρόνου. 

8. Ηχητικό Παιχνίδι Λαβύρινθου (Maze AG) 

Ο παίκτης καλείται να προσανατολιστεί στον ηχητικό χώρο και να ανακαλύψει την 

έξοδο. 

Τα παραπάνω παιχνίδια παρουσιάζονται στον παίκτη είτε μεμονωμένα είτε 

συνδυαστικά, διαμορφώνοντας πιο σύνθετα παιγνιακά σύνολα, ανάλογα με το επίπεδο που 

αυτός βρίσκεται. 

6. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

Η έννοια του παιχνιδιού είναι συνυφασμένη με τον ανθρώπινο πολιτισμό και εμπεριέχει 

την έννοια της διδασκαλίας. Η ανάπτυξη ηλεκτρονικών παιχνιδιών μεγενθύνει τις 

εκπαιδευτικές ιδιότητες της παιγνιακής δραστηριότητας και την αναγάγει σε κρίσιμο φορέα 
της σύγχρονης εκπαίδευσης με στόχο την αντιμετώπιση των νέων αναγκών της ψηφιακής 

εποχής. Ειδικότερα τα ηχητικά παιχνίδια κρίνονται κατάλληλα για την καλλιέργεια και την 
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εξάσκηση γνώσεων και ικανοτήτων σχετικών με την ακουστική, τη μουσική και τον ήχο εν 

γένει. 

Ο σχεδιασμός του προτεινόμενου εκπαιδευτικού παιχνιδιού Κρόνος συνδυάζει το 

μοντέλο του παιχνιδιού ρόλων και την ηχητική αλληλεπίδραση με σκοπό τη δημιουργία ενός 

περιβάλλοντος που επιμορφώνει σχετικά με τη θεωρία και πράξη της ηλεκτροακουστικής 

σύνθεσης. Η ελευθερία που χαρακτηρίζει τα παιχνίδια ρόλων επιτρέπει το διαρκή εμπλουτισμό 

και την προσαρμοζόμενη ιεράρχιση της διδακτέας ύλης, καθώς και την αξιοποίηση της 

δημιουργικής ιδιαιτερότητας του μαθητή. Υπό τη μορφή δοκιμασιών, απαραίτητων για τη 

συλλογή πόντων εμπειρίας, παρουσιάζονται στον παίκτη επιμέρους ηχητικές μηχανικές που 

εστιάζουν σε συγκεκριμένες δεξιότητες και πεδία. 

Η παρούσα εισήγηση θέτει το θεωρητικό και σχεδιαστικό πλαίσιο του Κρόνος. Ως 

επόμενο βήμα κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή του σε μαθητικά σύνολα διαφορετικών 

ηλικιακών ομάδων, ώστε να εξαχθούν πειραματικά χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την 

εκπαιδευτική του αποτελεσματικότητα.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι μαθητές του PIERCE (Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος) δημιούργησαν και παρουσίασαν μικρής 

διάρκειας ηχοτοπία στο πλαίσιο του μαθήματος της μουσικής επιλογής της Α’ Λυκείου κατά το σχολικό 

έτος 2014-2015. Στο παρακάτω άρθρο παρουσιάζεται η φιλοσοφία και η διαδικασία που ακολουθήθηκε 

για την επίτευξη αυτής της εργασίας η οποία μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα δημιουργίας σύντομου 

μουσικού έργου με τη χρήση τεχνολογίας στο πλαίσιο του μαθήματος. Επίσης, παρουσιάζονται εν συντομία 

οι ιδέες πίσω από τη σύνθεση των ηχοτοπίων. Ο λόγος που επιλέχθηκε αυτή η εργασία για τους μαθητές 

ήταν η επιθυμία και η συνεχής προσπάθεια να βρίσκεται η δημιουργία στο κέντρο του μαθήματος με 

διάφορους τρόπους. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης εργασίας δόθηκε έμφαση στον αυτοσχεδιασμό, 

την δημιουργική ακρόαση και, για την ολοκλήρωσή της, στην τεχνολογία. 

Soundscapes: a multifaceted creative genre in the classroom 

ABSTRACT 

During the academic year 2014-2015 students of PIERCE (The American College of Greece) 

created and presented small scale soundscape compositions within the framework of the A’ Lykeion 

music elective. In the following article we present our philosophy behind the project and the process that 

was followed for its completion. There is also a brief presentation of the meaning and ideas of 

soundscape composition. The reason for selecting a soundscape project is mainly the wish and 

continuous effort to keep creative projects in the heart of our teaching. During this particular project we 

went through different steps that include improvisation, creative listening and use of technology. 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Την τελευταία δεκαετία έχουμε γίνει μάρτυρες μίας προσπάθειας που γίνεται στο χώρο 

του ελληνικού σχολείου και πιο συγκεκριμένα της μουσικής σχολικής εκπαίδευσης για 

μετατόπιση του μαθήματος από την μετάδοση πληροφορίας στην ενεργή συμμετοχή, από την 

παθητική στην δημιουργική ακρόαση και από την κατανάλωση μουσικής στη δημιουργία. Η 

προσπάθεια αυτή βεβαιώνεται φυσικά από τα προγράμματα σπουδών, από τα πιο πρόσφατα 

βιβλία μουσικής αλλά και από την πληθώρα σεμιναρίων, μουσικών εργαστηρίων, και 

συνεδρίων που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Μουσική δημιουργία στην τάξη λοιπόν, οι 

μαθητές γίνονται συνθέτες.  

Η αναζήτηση τρόπων για την ένταξη της μουσικής δημιουργίας, συγκεκριμένα της 

σύνθεσης, μέσα στην τάξη δεν είναι κάτι καινούριο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν 

οι προσπάθειες του συνθέτη και παιδαγωγού John Paynter που από τη δεκαετία του 1970 

τοποθέτησε τη σύνθεση στο κέντρο του μαθήματος της μουσικής. Το εκπαιδευτικό του έργο, 

οι διαλέξεις και τα κείμενά του οδήγησαν σε αλλαγή νοοτροπίας και επηρέασαν βαθειά τη 

διαμόρφωση του μουσικού εκπαιδευτικού συστήματος της Αγγλίας μέχρι σήμερα. Οι ιδέες του 
βρήκαν συνεχιστές όπως η Lucy Green, η οποία έχει προχωρήσει την έρευνα αλλά και τις 

διάφορες εφαρμογές σχετικά με την ομαδική μουσική δημιουργία στην τάξη. 

mailto:d.panagopoulou@acg.edu
mailto:ohatzinakis@acg.edu
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Είναι ενδιαφέρον επίσης να σημειωθεί πως η συνθετική διαδικασία φαίνεται να 

συνδέεται με σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, και θα είχε πραγματικό ενδιαφέρον να 

διερευνήσει κανείς αυτούς τους δεσμούς. Το κείμενο που ακολουθεί όμως είναι η καταγραφή 

και παρουσίαση μίας εκπαιδευτικής εμπειρίας που είχε ως στόχο την ένταξη της σύνθεσης και 

της τεχνολογίας στο μάθημα της μουσικής και μία τέτοια έρευνα ξεπερνά τις προθέσεις και τα 

όριά του. 

2. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ PROJECT ΤΩΝ ΗΧΟΤΟΠΙΩΝ 

2.1. Μουσική δημιουργία στο πλαίσιο του μαθήματος 

Η επιθυμία πολλών εκπαιδευτικών είναι, πράγματι, η μουσική πράξη και η μουσική 

δημιουργία να βρίσκονται στην καρδιά του μαθήματος. Οι μαθητές μπορούν και θα’πρεπε να 

γνωρίσουν τη μουσική δημιουργία εκ των έσω. Γιατί; Η απάντηση έχει δοθεί εδώ και αρκετά 

χρόνια από τον John Paynter. Ο Paynter, πιστεύει ότι οι μαθητές που έχουν μπει στο ρόλο του 

δημιουργού, οι μαθητές που έχουν πάρει μία σειρά αποφάσεων που οδηγούν σε κάποιο 

μουσικό αποτέλεσμα, μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τα έργα άλλων συνθετών, να 

αναγνωρίσουν τις μουσικές αποφάσεις άλλων δημιουργών (Paynter, 1970).  

Το 1992, ο Paynter ανέφερε ότι στην Αγγλία, υπήρχε ακόμα η αίσθηση από πολλούς ότι 

ο στόχος της δημιουργίας μέσα στην τάξη είναι υπερβολικά φιλόδοξος, αδύνατος ή ακόμα και 

υποκριτικός (Paynter, 1992). Το 2015, μήπως στην Ελλάδα ισχύει το ίδιο; Μήπως, όμως, ο 

προβληματισμός αυτός είναι εύλογος, καθώς παρά τις προσπάθειες των τελευταίων χρόνων, 

παρά τα ενδιαφέροντα καινούρια βιβλία, παρά τα ανανεωμένα προγράμματα, η πλειονότητα 

των μαθητών φθάνουν στο Γυμνάσιο – και στο Λύκειο – χωρίς να γνωρίζουν ένα στοιχειώδες 

μουσικό αλφαβητάρι ή χωρίς να παίζουν κάποιο μουσικό όργανο.  

Μουσική δημιουργία λοιπόν, αλλά πώς; 

2.2. Χρήση τεχνολογίας στο μάθημα της μουσικής 

Συνεχίζουμε θέτοντας ένα δεύτερο ερώτημα: Τεχνολογία στην τάξη, αλλά πώς; 

Είμαστε αντιμέτωποι με τις αυξανόμενες δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία και 

με την εντονότερη παρουσία της στο χώρο της τάξης. Προσπαθούμε όχι μόνο να 

χρησιμοποιήσουμε όσο γίνεται την διαθέσιμη τεχνολογία μεσα στην τάξη αλλά κυρίως να 

βρούμε νέους τρόπους και ιδέες για να την εκμεταλλευτούμε, να την κάνουμε να έχει νόημα 

για την τάξη. 

Υπάρχει μία γενική αντίληψη ότι η τεχνολογία κάνει τα πάντα ευκολότερα και ότι με 

μεγάλη ευκολία βρίσκει εφαρμογή και στην τάξη, συγκεκριμένα στο μάθημα μουσικής. Είναι 

έτσι όμως; Φυσικά, η άμεση πρόσβαση στο διαδίκτυο και μόνο, καθώς και η χρήση του youtube 

έχει κάνει το μάθημα μουσικής άμεσο και μας έχει δώσει πρόσβαση σε απίστευτα πλούσιο 

μουσικό υλικό, αλλά είναι αυτό το ζητούμενο, όταν μιλάμε για τεχνολογία στο μάθημά μας;  

Χρειάζεται αρκετή σκέψη και προσπάθεια για να βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος που η 

τεχνολογία θα βρει το ρόλο της στο μάθημα της μουσικής. Πολλά από τα μουσικά εργαλεία 

που κυκλοφορούν είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά, μαγευτικά και πολύ δυνατά, κάνουν τα πάντα 

αλλά δεν είναι πάντα προφανής ο τρόπος χρήσης τους στην τάξη, ή δεν είναι οι τάξεις του 

σχολείου πάντα κατάλληλες για να εκμεταλλευτούν ό,τι η τεχνολογία αυτή έχει να προσφέρει. 

Συνδυάζοντας την ανάγκη για μουσική δημιουργία και την ουσιαστική χρήση 

τεχνολογίας κινηθήκαμε προς τον χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής. Η ηλεκτρονική μουσική 

έχει διαιρεθεί σε πολύ διαφορετικά είδη και υποείδη, πολλά από τα οποία δημιούργησαν 

σταδιακά μεγάλες, συνεκτικές, και ανεξάρτητες μουσικες κοινότητες, όπως π.χ. αυτή της 

ακουστικής οικολογίας. Η ηλεκτρονική μουσική φιλοξενεί μία τεράστια ποικιλία αισθητικών 

προσεγγίσεων ενώ έρχονται στιγμές που οι καλλιτέχνες της, είτε ασχολούνται με την 

πειραματική, είτε με την ποπ, την ακαδημαϊκή είτε με όποιο άλλο πεδίο της ηλεκτρονικής 

μουσικής φαίνεται να γειτνιάζουν σε ενδιαφέροντα και τεχνικές ή και να αλληλοκαλύπτονται.  

Μέσα από όλη αυτή την ποικιλία, το στοιχείο που ξεχωρίζει και τραβάει την προσοχή 

μας είναι η ‘κλασική’, η θεμελιώδης αρχή της ηλεκτρονικής μουσικής που επιτρέπει στους 

συνθέτες να δημιουργούν μουσική με προϋπάρχοντες ήχους. Αυτή ακριβώς η δυνατότητα 

τοποθετεί ιδιαίτερη έμφαση στην ακρόαση: ακούμε το γύρω μας ηχητικό περιβάλλον, την 
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ηχητική μας καθημερινότητα, πιο ασυνήθιστους ήχους κλπ. Η έμφαση αυτή οδηγεί στο να 

προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε κάτι γι΄αυτούς του ήχους - από πού προέρχονται, πώς 

δημιουργούνται κλπ -  και μετά να τους χρησιμοποιήσουμε δημιουργικά. Όλα τα παραπάνω 

αποτελούν δημιουργικές δεξιότητες ζωτικής σημασίας για τους μαθητές.  

2.3. Ηχοτοπία 

Την προσοχή μας τράβηξε ιδιαίτερα η αυξανόμενη δημοφιλία της σύνθεσης ηχοτοπίων 

και ιδιαίτερα των επιτόπιων ηχογραφήσεων. Κύριο ρόλο ίσως έπαιξε η καθαρότητα και η 

απλότητα που διακρίνουν αυτό το πεδίο, σε σχέση με άλλα της ηλεκτρονικής μουσικής, ως 

προς την χρήση υπαρκτών ήχων για τη δημιουργία ενός έργου. Στα ηχοτοπία, αυτή η χρήση 

είναι μάλλον προφανής. Ο ακροατής μπορεί πιο εύκολα να ακούσει τους ήχους, να 

αναγνωρίσει από πού προέρχονται και πώς ο συνθέτης τούς χειρίζεται χωρίς να εμπλέκονται 

σύνθετες επεξεργασίες ή αισθητικές αναζητήσεις που μπορεί να μας απασχολούν περισσότερο 

σε άλλα είδη.  

Σε αυτό το σημείο θα ήταν καλό να προσπαθήσουμε εν συντομία να εξηγήσουμε την 
έννοια του ηχοτοπίου. Ο όρος ηχοτοπίο δημιουργήθηκε από τον Καναδό συνθέτη R. Murray 

Schafer, ο οποίος μίλησε ιδιαίτερα για το ηχητικό περιβάλλον και την ηχορρύπανση έγραψε το 

περίφημο βιβλίο The Tuning of the World, (Knopf, 1977) και σταδιακά ανέπτυξε το κίνημα της 

ακουστικής οικολογίας. Στον πολύ ενδιαφέροντα ιστότοπο EARS, που ξεκίνησε από το 

Πανεπιστήμιο του De Montford στο Λέστερ της Αγγλίας (http://ears2.dmu.ac.uk) και 

απευθύνεται σε μαθητές, υπάρχει μία πολύ απλή εξήγηση για τον όρο: «ο ήχος μας περιβάλλει, 

τα ηχοτοπία, όπως και τα τοπία, μπορεί να είναι αστικά ή εξοχικά, βιομηχανικά ή αγροτικά, 

ήσυχα ή θορυβώδη...και αλλάζουν στη διάρκεια της ημέρας ή καθώς εμείς αλλάξουμε θέση σε 

σχέση με αυτά.» Στο πολύ ενδιαφέρον βιβλίο της Joanna Demers, Listening through the noise, 

γίνεται μία προσπάθεια καταγραφής όλων των ειδών ηλεκτρονικής μουσικής και η σύνθεση 

ηχοτοπίων αναφέρεται ως είδος ηλεκτρονικής μουσικής στο οποίο περιλαμβάνονται 

ηχογραφήσεις που προβάλλουν τα χαρακτηριστικά μίας συγκεκριμένης τοποθεσίας (Demers, 

2010). Στο βιβλίο της Demers, γίνεται ξεχωριστή αναφορά στο field recording, στην επιτόπια 

ηχογράφηση η οποία έχει κυρίως στόχο να καταγράψει την πραγματικότητα χωρίς επεμβάσεις 

(Demers, 2010). 

Ένας ακόμα παράγοντας που μας ενθάρρυνε να κινηθούμε στο χώρο των ηχοτοπίων 

είναι η καλής ποιότητας ηχογραφήσεις που μπορούν πια να κάνουν τα περισσότερα κινητά 

τηλέφωνα που είναι στα χέρια των μαθητών. Η διαθέσιμη στους μαθητές τεχνολογία μέσω των 

διαφόρων εφαρμογών ξεπερνάει συχνά τη διαθέσιμη τεχνολογία των σχολείων. Προσφέρει 

όμως ιδιαίτερη ευελιξία στους μαθητές αλλά και μία αίσθηση ανεξαρτησίας στην προσέγγιση 

και επίτευξη του στόχου τους. 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ PROJECT ΤΩΝ ΗΧΟΤΟΠΙΩΝ 

Ο παραπάνω προβληματισμός μάς οδήγησε να διαμορφώσουμε ένα σενάριο μαθήματος, 

του οποίου η κατάληξη θα ήταν η δημιουργία ηχοτοπίων από τους μαθητές. Με λίγα λόγια 

οργανώθηκε μία δραστηριότητα που έχει να κάνει με δημιουργική ακρόαση, κατανόηση του 

ακουστικού περιβάλλοντος και πρωτότυπη δημιουργία με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Τι 
μπορεί να είναι καλύτερο ή πιο σημαντικό; Και ένα ακόμα θετικό δεν χρειάζεται κανείς να 

ξέρει νότες ή να γνωρίζει κάποιο όργανο! 

Αν και επιλέχθηκαν οι μαθητές της Α’ Λυκείου, το ίδιο πρότζεκτ μπορεί εύκολα να 

λειτουργήσει με μαθητές Γυμνασίου και ίσως πιο άνετα καθώς τα παιδιά δεν έχουν τον 

περιορισμό της ύλης και των εξετάσεων όπως συμβαίνει στο Λύκειο. Το μάθημα γινόταν 

κυρίως στην αίθουσα Μουσικής, η οποία διαθέτει υπολογιστή και προτζέκτορα. Κάποια 

μαθήματα, έγιναν και σε έναν μεγαλύτερο χώρο, για άνεση στην κίνηση και την καθ’ομάδες 

εργασία. 

Γνωρίζοντας ότι κάθε δημιουργική διαδικασία χρειάζεται χρόνο και επιμονή 

σχεδιάστηκαν κάποια βήματα που θα μας οδηγούσαν στον τελικό στόχο. Τα βήματα που 
πραγματοποιήθηκαν πριν ακόμα δοθεί ο τίτλος της εργασίας στους μαθητές ήταν βήματα 

προετοιμασίας, αλλά είχαν και αυτά δημιουργικά στοιχεία. Κάθε βήμα μπορεί να αντιστοιχεί 

σε μία ή περισσότερες διδακτικές ώρες: 

http://ears2.dmu.ac.uk/
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Πρώτο βήμα: Στα πρώτα μαθήματα έγιναν μουσικά παιχνίδια και ομαδικός φωνητικός 

αυτοσχεδιασμός. Άλλοτε τα παιχνίδια αυτά ξεκινούσαν από κάποιο γνωστό στους μαθητές 

τραγούδι, άλλοτε από κάποιες νότες ή έναν ισοκράτη. Οι στόχοι ήταν: να ξεπεραστεί η μεταξύ 

τους αμηχανία, να τεθεί εξ αρχής το ζήτημα της δημιουργίας ως σημαντικό μέρος του 

μαθήματος και να αρχίσουν τα παιδιά να ασχολούνται με το ζήτημα του ήχου. 

Δεύτερο βήμα: ‘Ασκήσεις’ ακουστικής αντίληψης και συνειδητότητας. Παρατηρήσεις 

για το τι ακούγεται στο περιβάλλον, καταγραφή των ήχων και περιγραφή τους, προσπάθεια 

αναπαραγωγής με τη φωνή και συζήτηση. Κάποιες από αυτές τις ‘ασκήσεις’ αναφέρονται  στο 

βιβλίο Sound and Structure (Paynter, 1992) και στο Sounds in Space, Sounds in Time (Vella, 

2003). Οι στόχοι ήταν: να αρχίσουν τα παιδιά να παρατηρούν το ηχητικό περιβάλλον τους, να 

το μιμούνται, να αναλύουν τους ήχους, να συζητούν.  

Τρίτο Βήμα: Δημιουργία φανταστικών ή πραγματικών ηχοτοπίων από μικρές ομάδες 

μαθητών μέσα στην τάξη με τη χρήση φωνών ή αντικειμένων. Ο στόχος ήταν: να γίνουν τα 

πρώτα ομαδικά συνθετικά βήματα. 

Τέταρτο Βήμα: Συζήτηση για την ηλεκτρονική μουσική και συγκεκριμένα τα ηχοτοπία 

και ανακοίνωση του θέματος της εργασίας. Ένα σύντομο άρθρο – συνέντευξη του Άγγλου 

μουσικού Matthew Herbert με θέμα τους 10 αγαπημένους ήχους του σπιτιού του, στάθηκε η 

αφορμή για το θέμα. Ζητήθηκε από τους μαθητές να πραγματοποιήσουν την εργασία σε τρία 

στάδια: 

α. Να καταγράψουν, να περιγράψουν τους 10 αγαπημένους τους ήχους και να εξηγήσουν 

σε ένα σύντομο κείμενο τι είναι αυτό που τους αρέσει στον καθένα. 

β. Να ηχογραφήσουν τους ήχους με τα κινητά τους (ή άλλο μέσο) 

γ. Να δημιουργήσουν ένα ηχοτοπίο με αυτούς τους ήχους.  

Πέμπτο βήμα: Ζητήματα τεχνολογίας. Για την επεξεργασία του ήχου είχε επιλεγεί ένα, 

ουσιαστικά, δωρεάν πρόγραμμα το Reaper (www.reaper.fm της εταιρείας cockos). 

Παρουσιάστηκαν στην τάξη βασικές λειτουργίες του Reaper μέσω προτζέκτορα στην τάξη - 

που δεν είναι καθόλου το ιδανικό - αλλά παράλληλα ετοιμάστηκε υλικό (σύντομα βίντεο) που 

αναρτήθηκαν στο εσωτερικό δίκτυο του σχολείου. Αρκετοί από τους μαθητές δούλεψαν με 

διαφορετικά προγράμματα. Πρέπει να σημειωθεί ότι στο κομμάτι της τεχνολογίας υπήρξαν 

κάποια παιδιά που συνέβαλαν σημαντικά στην επίλυση των ζητημάτων τεχνολογίας που 

προέκυπταν, καθώς βοηθούσαν ο ένας τον άλλο στη διαχείριση των αρχείων, εξηγούσαν, 

έβρισκαν λύσεις.  

Έκτο βήμα: Ολοκλήρωση των έργων των μαθητών στο σπίτι, παρουσίασή τους στην 

τάξη και συζήτηση πάνω σε αυτά. 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Πριν προχωρήσουμε στον κλείσιμο της παρουσίασής μας θα θέλαμε να ακούσουμε 

κάποια από τα κομμάτια που έφτιαξαν τα παιδιά. 

Ποια από αυτά τα έργα είναι καλά; Ποια αξίζει να παρουσιαστούν; Μήπως είναι 

υπερβολικά απλά; Μα είναι αυτά μουσικά κομμάτια; Έχουμε συνηθίσει να εντυπωσιαζόμαστε 

από μουσικές παρουσιάσεις μαθητών όταν αυτές είναι ερμηνείες γνωστών κομματιών και 

πολλές φορές διστάζουμε να παρουσιάσουμε δουλειές των μαθητών μας που δεν θεωρούνται 

‘άρτιες’. Το ποιοτικό καλλιτεχνικό αποτέλεσμα έχει σημασία, αλλά ίσως θα πρέπει να μας 

απασχολεί περισσότερο το πρώτο δημιουργικό βήμα που μπορεί να κάνει κάθε μαθητής, όσο 

ελλιπές κι αν είναι. Στην περίπτωση αυτών των ηχοτοπίων πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι 

σχολικές εργασίες που έγιναν από μαθητές που, σε πλειοψηφία, δεν έχουν σχέση με τη 

μουσική, προσέγγισαν ένα είδος που τους είναι άγνωστο, και δημιούργησαν κάτι πρωτότυπο 

δοκιμάζοντας και διορθώνοντας, παίρνοντας δηλαδή βασικές συνθετικές αποφάσεις, με τη 

βοήθεια τεχνολογίας.  

Η συζήτηση που έγινε με τους μαθητές στο τέλος του τετραμήνου είχε πολύ ενδιαφέρον. 

Η πλειοψηφία της ομάδας θεώρησε την προσπάθεια πολύ ενδιαφέρουσα. Για τους 

περισσότερους ήταν πολύ θετική εμπειρία, ακόμα και γι’αυτούς που αρχικά είχαν φοβηθεί είτε 

τη δημιουργία είτε την τεχνολογία. Για κάποιους από τους μαθητές, ήταν μεγάλη η 

ικανοποίηση γιατί πρώτη φορά δημιουργούσαν ο,τιδήποτε μουσικό. Για κάποιους η γνωριμία 

με το παραπάνω είδος υπήρξε αφορμή να δουν με διαφορετικό τρόπο τη σύνθεση, τη μουσική 

http://www.reaper.fm/
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τεχνολογία ή και την τεχνολογία γενικότερα. Για άλλους, η εξοικείωση με τo συγκεκριμένο 

λογισμικό, τούς οδήγησε να δημιουργήσουν άλλα κομμάτια, κοντά στα δικά τους 

ενδιαφέροντα. Πρέπει ακόμα να σημειωθεί η σταδιακή αλλαγή στον τρόπο που οι μαθητές 

άκουγαν και παρατηρούσαν τον ήχο, όπως φάνηκε στις συζητήσεις κατά το μάθημα της 

μουσικής. 

H δημιουργία ηχοτοπίων αποτελεί έναν μόνον από τους πολλούς τρόπους που μπορεί 

κανείς να δημιουργήσει μουσική στο πλαίσιο του σχολικού μαθήματος. Έχει όμως 

ανεξάντλητες εφαρμογές, καθώς εκτός από καθαρά μουσικά ή συνθετικά ζητήματα μπορεί να 

αγγίξει θέματα τεχνολογίας, κοινωνιολογίας, τοπικής ιστορίας, οικολογίας, εξιστόρησης κ.α. 

Βοηθώντας τους μαθητές μας να ξεπεράσουν τους δισταγμούς και να τολμήσουν να 

δημιουργήσουν ίσως καταφέρουμε να ξεπεράσουμε και τις δικές μας αμφιβολίες και αναστολές 

σχετικά με το ρόλο της δημιουργίας στο μάθημα της μουσικής. Εμείς σήμερα, θέλαμε να 

μοιραστούμε τις εμπειρίες μας από αυτό που υλοποιήσαμε τη σχολική χρονιά που πέρασε και 

απλά να σας μεταφέρουμε την πεποίθησή μας ότι η δημιουργία αυτού του είδους είναι κάτι 

εφικτό. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Από την ίδρυση του πρώτου Μουσικού Σχολείου της Παλλήνης το 1988 ως σήμερα, το θεσμικό 

πλαίσιο λειτουργίας τους, περιλαμβάνει την εκμάθηση 3 μουσικών οργάνων: το υποχρεωτικό πιάνο, ένα 

υποχρεωτικό παραδοσιακό όργανο καθώς και ένα ατομικό όργανο επιλογής του μαθητή. Το δημοφιλέστερο 

ατομικό όργανο επιλογής των 44 Μουσικών Σχολείων της χώρας μας, η κλασική κιθάρα, διδάσκεται χωρίς 

να υπάρχει ενιαίο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Η παρούσα έρευνα που έγινε σε δείγμα καθηγητών 

κιθάρας που εργάζονται σε διάφορα Μουσικά Σχολεία, εξετάζει τις απόψεις τους για τα προγράμματα 

σπουδών που εφαρμόζονται σήμερα. Επίσης, γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση του πιλοτικού 

προγράμματος που δημιουργήθηκε από τους υπεύθυνους καθηγητές κλασικής κιθάρας του Μουσικού 

Σχολείου Πάτρας. Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν την ανάγκη δημιουργίας ενός 

προγράμματος σπουδών για τη διδασκαλία του οργάνου, 27 χρόνια μετά τη δημιουργία του θεσμού των 

Μουσικών Σχολείων. 

 

Guitar teachers’ views about the necessity to create a 

curriculum at Guitar Lessons at Music Schools 

ABSTRACT 

 Since the establishment of the first Music School of Pallini in 1988 as today, the institutional 

framework of operation, involves learning three musical instruments: the obligatory piano, an obligatory 

traditional instrument and an individual student's choice instrument. The most popular selected 

instrument of 44 Music Schools in our country, classical guitar, is been teaching without a single 

curriculum. This research conducted on a sample of guitar teachers working in various music schools, 

examining their views on the curricula currently being implemented. Also, there is a summary of the pilot 

program that was created by the classical guitar teachers of Patras Music School. The survey results 

demonstrate the need for a curriculum for teaching the instrument, 27 years after the creation of the 

institution of Music Schools. 
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Θεσμικό πλαίσιο ατομικών μαθημάτων επιλογής των Μουσικών Σχολείων 

Στα μέσα του 20ου αιώνα ξεκίνησε ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για την μουσική 

εκπαίδευση. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στο επίκεντρο συζητήσεων και πολλών 

ερευνών ( Mills, 1989; Hargreaves,1986; Rainbow, 1989; Swanwick, 1992). Η ενασχόληση με 

τη μουσική σύμφωνα με πολλούς ερευνητές, οξύνει το νου του ανθρώπου, δημιουργεί τρόπους 

σκέψης και καλλιεργεί τον ψυχοσυναισθηματικό μας κόσμο σε μεγάλο βαθμό (Hargreaves, 

1986; Swanwick, 1988). Ο ιδρυτικός νόμος των Μουσικών σχολείων όλης της χώρας (ΦΕΚ 

649/β/7-9-1988), προσδιορίζει ότι σκοπός των μουσικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (γυμνασίων και λυκείων) είναι «η προετοιμασία και κατάρτιση των νέων που 

επιθυμούν να ακολουθήσουν την επαγγελματική κατεύθυνση της μουσικής χωρίς να υστερούν 

σε γενική παιδεία, εάν τελικά επιλέξουν άλλον τομέα επιστημονικής ή επαγγελματικής 

έκφρασης». Στον ίδιο νόμο, στο πεδίο «Ατομικά μουσικά μαθήματα» τα οποία είναι το πιάνο, 

το παραδοσιακό όργανο και το όργανο επιλογής, επισημαίνεται ότι: «Σκοπός του μαθήματος 

είναι να ασκηθεί ο μαθητής στο πιάνο και σε παραδοσιακά όργανα που θα τα χρησιμοποιήσει 

στη συνέχεια των μουσικών σπουδών του», η δε διδακτέα ύλη «προσαρμόζεται στις ανάγκες 

και ικανότητες του κάθε μαθητή ατομικά». Αξίζει να σημειωθεί, ότι το πιάνο και το 

παραδοσιακό όργανο διδάσκονται υποχρεωτικά από μία ώρα την εβδομάδα σε όλα τα Μουσικά 

Σχολεία, ενώ τα ατομικά όργανα επιλογής διδάσκονται δύο ώρες εβδομαδιαίως.  

Οκτώ χρόνια αργότερα, με την υπουργική απόφαση 1995 187/Β' 17-Μαρ Υ.Α. Γ2/1685. 

(Αρ. φύλ. 1877) «Διδασκαλία μαθημάτων στα Μουσικά Γυμνάσια– Λύκεια», καθορίζεται το 

αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το μάθημα του υποχρεωτικού Πιάνου. Στην εφημερίδα της 

κυβέρνησης (ΦΕΚ 424/τβ/16-5-1995), στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το 

υποχρεωτικό πιάνο αναφέρονται τα εξής: 

Σκοπός του μαθήματος είναι : 

Α. Η γνώση και η χρήση του οργάνου, ώστε να συμβάλλει στην καλλιέργεια της 

μουσικότητας και της αισθητικής ευαισθητοποίησης του μαθητή, με την παράλληλη 

κατανόηση της θεωρίας, της αρμονίας, της ιστορίας της μουσικής και της μορφολογίας. 

Β. Η χρήση του οργάνου στη συνοδεία και στη σύμπραξη σε οργανικά σύνολα αλλά και 

σε ποικίλες άλλες μουσικές δραστηριότητες.  

Για τα ατομικά όργανα επιλογής όμως, τονίζεται ότι: «η ύλη τους θα καθοριστεί με 

υπουργική απόφαση και μετά από τα αποτελέσματα μελέτης των επιτροπών ύλης διαφόρων 

κλασικών και παραδοσιακών οργάνων και ύστερα από την έγκρισή τους από την καλλιτεχνική 

επιτροπή του Υ.Π.Ε.Π.Θ.». 

1.2. Τι ισχύει σήμερα 

Από το 1995 έως σήμερα δεν έχει γίνει καμία περαιτέρω προσπάθεια για να 

καταρτιστούν προγράμματα σπουδών στα μαθήματα μουσικής Παιδείας των μουσικών 

σχολείων και ειδικότερα στα μαθήματα επιλογής ατομικού οργάνου. 

Έτσι, οι καθηγητές όλων των ατομικών οργάνων επιλογής, χρησιμοποιούν το 

πρόγραμμα σπουδών των Ωδείων, ή επιλέγουν την ύλη ανάλογα με τις σπουδές που έχουν 
ακολουθήσει και σύμφωνα με την προσωπική τους άποψη και εμπειρία. Επισημαίνεται ότι η 

απουσία αναλυτικού προγράμματος σπουδών δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα που 

αντιμετωπίζουν οι καθηγητές των ατομικών οργάνων επιλογής. Ανεπαρκής αριθμός 

καθηγητών στο μουσικό όργανο, μη έγκαιρος διορισμός αναπληρωτών, αλλαγή διδάσκοντα 

ανά έτος ή και στο ίδιο σχολικό έτος, είναι μερικά από τα συνηθέστερα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν τα περισσότερα Μουσικά Σχολεία της Ελλάδας. 

1.3. Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

 Είναι γεγονός πως ελάχιστες μελέτες και έρευνες έχουν γίνει για το θεσμό των μουσικών 

Σχολείων, τα προγράμματα σπουδών και το ανθρώπινο δυναμικό τους. Οι πιο πολλές από αυτές 

αποτελούν εισηγήσεις σε συνέδρια με θέμα τα Μουσικά σχολεία της Ελλάδας κάτω από 

ιδιωτικές πρωτοβουλίες, όπως αυτές της Πανελλήνιας ένωσης Γονέων και κηδεμόνων του 

Μουσικών Σχολείων. Εισηγητές όπως οι Σχολικοί Σύμβουλοι Μουσικής, εκπαιδευτικοί 
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Μουσικών Σχολείων, καθηγητές πανεπιστημίων των αρμόδιων τμημάτων ασχολούνται 

διεξοδικά με τις ιδιαιτερότητες και τις προοπτικές των εν λόγω σχολείων. Εντούτοις, γίνεται 

ιδιαίτερη αναφορά στα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία αυτά. 

Αναλυτικότερα: 

 Ο Μακαντάσης (2010), σχολικός σύμβουλος Μουσικής Πελοποννήσου, σε έγγραφό του 

προς το Υπουργείο Παιδείας, κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην κλασική κιθάρα, θεωρώντας τη 

τόσο σημαντική όσο και το υποχρεωτικό πιάνο. Υποστηρίζει ότι «ως πολυφωνικό όργανο 

συνοδείας, μπορεί να αντικαταστήσει το πιάνο ως όργανο αναφοράς για τη Δυτική μουσική», 

απαλλάσσοντας έτσι τους σπουδαστές από την υποχρέωση να μελετούν πιάνο και 

αξιοποιώντας καλύτερα τις δυνατότητες της κιθάρας. Επίσης, ο παραπάνω συγγραφέας, θεωρεί 

ότι γενικότερα το όργανο επιλογής πρέπει να είναι «πραγματικά επιλογή του μαθητή και όχι 

υποχρεωτικό», έτσι ώστε να αφαιρείται η απαίτηση της μελέτης ενός οργάνου από μαθητές 

που δεν έχουν διάθεση να αφιερώσουν τις απαραίτητες ώρες». Έτσι, δε θα εμφανίζεται το 

φαινόμενο της επικάλυψης ή της αντιφατικότητας που συχνά δημιουργεί η παράλληλη μελέτη 

οργάνου από δύο καθηγητές (στο ωδείο και στο σχολείο). 

 Με βάση τα παραπάνω, ο συγγραφέας καταλήγει στην ανάγκη δημιουργίας ενός 

καινοτόμου προγράμματος σπουδών που αυτό με τη σειρά του «πρέπει να οδηγήσει αφενός 

στην επιμόρφωση όσων από τους μόνιμους καθηγητές μουσικής θελήσουν να ενταχθούν σε 

κάποιον νέο τομέα», αφετέρου στην εξειδίκευση των απαιτούμενων ουσιαστικών προσόντων 

των εκπαιδευτικών που θα κληθούν να διδάξουν. Τέλος ο Μακαντάσης θίγει ένα από τα 

σημαντικότερα προβλήματα των καθηγητών μουσικής, που προσλαμβάνονται ως «εποχιακοί» 

, ωρομίσθιοι και αναπληρωτές καθηγητές, με αποτέλεσμα να χάνονται χιλιάδες ώρες 

μαθήματος κάθε σχολική χρονιά, συνεχείς αλλαγές καθηγητών στα ατομικά μαθήματα που 

«εμποδίζουν τη δημιουργία μια διαρκούς σχέσης δασκάλου-μαθητή και φυσικά, αδυναμία 

εφαρμογής οποιουδήποτε προγράμματος σπουδών». 

Το Συντονιστικό όργανο ενώσεων εκπαιδευτικών μουσικής ανακοινώνοντας τις θέσεις 

του για τα ζητήματα ης Μουσικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, τονίζει πως: «Διδακτικά βιβλία, 

Αναλυτικά προγράμματα (ιδιαίτερα στα Μουσικά Σχολεία όπου το ζήτημα εκκρεμεί για πάνω 

από 20 χρόνια!), ευέλικτο πρόγραμμα μαθημάτων επιλογής, εργασιακή ομηρία των "μονίμως 

προσωρινών" αναπληρωτών και ωρομισθίων μουσικών» είναι μερικά μόνο από τα σημερινά 

προβλήματα (2010). 

Ο Ζυγούρας (2007), σε εισήγησή του για τα μουσικά σχολεία αναφέρεται στα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καθηγητές μουσικής, οι ωρομίσθιοι και οι αναπληρωτές, 

θεωρώντας τους «μόνιμους όμηρους του πολιτικού μας συστήματος». Θεωρεί ως κυριότερο 

λόγο που μένουν ακάλυπτες τόσες πολλές οργανικές θέσεις μουσικών, την Πολιτεία όχι μόνο 

για την αξιοπιστία της ως προς τα Μουσικά Σχολεία, αλλά κυρίως με την οριοθέτηση της 

μουσικής εντός της παιδείας.  

 Ο Μηταφίδης (2007), στον «Αγγελιοφόρο» επισημαίνει ότι: «τα Μουσικά Σχολεία της 

χώρας στερούνται μόνιμου προσωπικού, καθώς το ΥΠΕΠΘ αρνείται να καλύψει τις πάγιες 

διδακτικές ανάγκες με την καθιέρωση επαρκών οργανικών θέσεων, με αποτέλεσμα να χάνονται 

15.000 ώρες διδασκαλίας τη βδομάδα!». Ακόμα αναφέρεται στα εξής προβλήματα: 

 το θεσμικό-νομοθετικό πλαίσιο, που ουσιαστικά έχουμε μια «αδιαβάθμητη» μουσική 

εκπαίδευση 

 την ανυπαρξία Αναλυτικών Προγραμμάτων και ενιαίων βιβλίων για τα μουσικά 

μαθήματα  

 την τρομερή καθυστέρηση στην προμήθεια μουσικών οργάνων 

Τέλος, υποστηρίζει πως για να διασφαλίσουμε καλύτερη ποιότητα στην εκπαίδευση, πρέπει να 

έχουμε «εκπαιδευτικούς με ποιότητα» που σημαίνει τη θεσμοθέτηση της παιδαγωγικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης των υποψηφίων εκπαιδευτικών με την άμεση θεσμοθέτηση της 

ετήσιας επιμόρφωσης. 

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

2.1. Σχεδιασμός της μεθόδου ανάλυσης 

Στην παρούσα έρευνα μελετώνται οι απόψεις των καθηγητών κλασικής κιθάρας που 
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εργάζονται στα Μουσικά σχολεία της Ελλάδας, με σκοπό να αναδειχθούν τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί κυρίως λόγω έλλειψης αναλυτικού προγράμματος. Για την 

έρευνα χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική μέθοδος ανάλυσης (ερωτηματολόγια). 

Το δείγμα μας αποτέλεσαν 30 καθηγητές από διάφορα μουσικά σχολεία όλης της χώρας. 

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι δειγματοληψίας που χρησιμοποιούνται σε μια έρευνα με 

ερωτηματολόγια, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων και τα κριτήρια που αυτοί 

ικανοποιούν. Γενικότερα, «ένας αριθμός της τάξεως των 30 ατόμων, θεωρείται το ελάχιστο 

ικανοποιητικό δείγμα σε μια έρευνα» (Cohen & Manion, 1999, σελ. 127). Έτσι, η μέθοδος της 

«τυχαίας δειγματοληψίας», όπου επιλέγονται τα πλησιέστερα άτομα, για να χρησιμεύσουν ως 

απαντώντες, και αυτή η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να αποκτηθεί το απαιτούμενο μέγεθος 

του δείγματος» (Cohen & Manion, 1999, σελ. 130), κρίθηκε η καταλληλότερη για την εύρεση 

του δείγματος της έρευνας.  

Γενικά, προτιμήθηκαν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου στα 2 ερωτηματολόγια γιατί είναι 

λιγότερο χρονοβόρες. Οι ανοικτές ερωτήσεις δεν είναι πολύ καλός τρόπος εκμαίευσης 

πληροφοριών σε ερωτηματολόγια που παραδίδονται ιδιοχείρως «γιατί δεν μπορούν να 

εξασφαλίσουν τη διευκρίνιση των απαντήσεων που δίνονται». (Cohen & Manion, 1999, 

σελ.137). Επιπλέον, στην περίπτωση των εκπαιδευτικών που σχεδιάστηκε να απαντήσουν στο 

ερωτηματολόγιο (σε κάποια ώρα που έχουν κενό ανάμεσα στις διδακτικές ώρες, πριν ή μετά 

το τέλος του ωραρίου), αποφεύγεται η δυσαρέσκεια ή η αρνητική ανταπόκριση εκ μέρους τους. 

Εξαίρεση αποτελούν οι ερωτήσεις 6Β, 11 και 13, που είναι ανοικτού τύπου ερωτήσεις. Τα 

ερωτηματολόγια στάλθηκαν ηλεκτρονικά στα Μουσικά σχολεία και οι απαντήσεις δόθηκαν 

ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικά. 

2.2. Αποτελέσματα της έρευνας 

Από άποψη δημογραφικού ενδιαφέροντος, το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος των 

καθηγητών που πήραν μέρος στην έρευνα, έχουν πάνω από 10 χρόνια προϋπηρεσία σε 

Μουσικά σχολεία. Οι περισσότεροι είναι άνδρες, και δουλεύουν ως μόνιμοι καθηγητές 

κλασικής κιθάρας. Αναλυτικότερα, η έρευνα έδειξε τα εξής: 

Το περισσότερα Μουσικά Σχολεία έχουν πρόγραμμα σπουδών το οποίο καθορίστηκε 

από τους καθηγητές κιθάρας του σχολείου, βασιζόμενο στη διδακτέα ύλη κλασικής κιθάρας 

του Υπουργείου Πολιτισμού που εφαρμόζεται στα Ωδεία της χώρας. Στα υπόλοιπα σχολεία, οι 

καθηγητές επιλέγουν την ύλη σύμφωνα με τις σπουδές τους και την εμπειρία τους. Τέλος, σε 

κάποια σχολεία έχει δημιουργηθεί πρόγραμμα σπουδών από τους μόνιμους καθηγητές του 

σχολείου. 

Στην ερώτηση «αν οι μαθητές αφομοιώνουν την ύλη σύμφωνα με το επίπεδό τους σε 

κάθε σχολική χρονιά», η συντριπτική πλειοψηφία των καθηγητών απάντησε αρνητικά. Οι 

κυριότεροι παράγοντες που συντελούν στη μη ικανοποιητική απόδοση των μαθητών είναι: 

Α) Ο μη επαρκής αριθμός καθηγητών στο μουσικό όργανο και ο μη έγκαιρος διορισμός 

αναπληρωτών κάθε σχολική χρονιά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, όπως υποστηρίζουν, το μάθημα 

να μη γίνεται ατομικά αλλά σε ομάδες των 2-3-4 μαθητών ανά διδακτική ώρα. 

Β) Η εναλλαγή καθηγητών μέσα στο ίδιο σχολικό έτος 

Γ) Ένα μικρό ποσοστό καθηγητών αναφέρουν ως ανασταλτικό παράγοντα την «αδιαφορία των 

μαθητών, τη μη επαρκή μελέτη και τη λανθασμένη επιλογή οργάνου».  

Δ) Τέλος, «η αναγκαστική επιλογή οργάνου» από το μαθητή, λόγω έλλειψης καθηγητών 

διαφόρων μουσικών ειδικοτήτων. 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι πρέπει να υπάρχουν καθορισμένοι εκπαιδευτικοί 

στόχοι από την αρχή της σχολικής χρονιάς, προσαρμοσμένοι στις ανάγκες και τις 

ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή. Στην ερώτηση «ποιους τρόπους βελτίωσης στη διδασκαλία 

εκμάθησης του οργάνου», οι καθηγητές προτείνουν τα παρακάτω: 

 Συμμετοχή των μαθητών σε σύνολα κιθάρας  

 Συμμετοχή σε διάφορα οργανικά σύνολα του σχολείου 

 Δημιουργία μικρότερων μουσικών σχημάτων με άλλα όργανα 

 Ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος του μαθητή για το όργανο με μουσικές ακροάσεις, 

επισκέψεις σε κατασκευαστές μουσικών οργάνων, προβολές συναυλιών, παρακολούθηση 
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σεμιναρίων. 

 Τέλος, ομόφωνα οι καθηγητές κιθάρας πιστεύουν στην αναγκαιότητα της δημιουργίας ενός 

αναλυτικού προγράμματος σπουδών. 

3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ ΤΟΥ 

ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού εκπαιδευτικού έργου για το σχολικό έτος 2014-2015, 

οι υπεύθυνοι καθηγητές του μαθήματος «Κλασική Κιθάρα», διαμόρφωσαν και συνέταξαν ένα 

πρόγραμμα σπουδών που να ανταποκρίνεται αφενός στις ιδιαιτερότητες του Μουσικού 

σχολείου, αφετέρου, να είναι βασιζόμενο στις αρχές διδασκαλίας, μεθόδων και ύλης που έθεσε 

το Υπουργείο Παιδείας για το μάθημα «υποχρεωτικό Πιάνο» (1995). 

Συγκεκριμένα, το έντυπο περιλαμβάνει το σκοπό και τους επιμέρους στόχους του 

μαθήματος καθώς και 2 μεγάλες ενότητες, η πρώτη αφορά το Γυμνάσιο και η δεύτερη ενότητα, 

το Λύκειο, σύμφωνα με το καθορισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ωρολόγιο πρόγραμμα 

σπουδών στα ατομικά όργανα επιλογής που διδάσκονται στα Μουσικά σχολεία (Πίνακας 1). 

Στο τέλος του εντύπου υπάρχει ένας κατάλογος με προτεινόμενα βιβλία για το μαθητή. 

 
Πίνακας 1:Ωρολόγιο πρόγραμμα στο ατομικό όργανο επιλογής 

ΜΑΘΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ 

Α Β Γ 

ΚΙΘΑΡΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2 2 2 

ΚΙΘΑΡΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 1 1 

 

3.1. Σκοπός και στόχοι του μαθήματος 

Με βάση τα παραπάνω καθορίστηκαν οι επιμέρους στόχοι όσον αφορά στο μάθημα της 

κλασικής κιθάρας. Αυτοί κατατάσσονται σε τρία επίπεδα: α)στο επίπεδο των γνώσεων, β)των 

δεξιοτήτων και γ)των στάσεων. Αναλυτικότερα, ο μαθητής θα πρέπει: 

Α) Σε επίπεδο γνώσεων: 

 Να γνωρίσει το μουσικό όργανο και το ρεπερτόριο του 

 Να μπορεί να συμπράττει παίζοντας κιθάρα με άλλα όργανα καθώς και με άλλους 

συμμαθητές του στο ίδιο όργανο . 

Β) Σε επίπεδο δεξιοτήτων: 

 να αναπτύξει τις τεχνικές ικανότητες που θα του επιτρέψουν να χειρίζεται το όργανο με 

ευκολία και δεξιοτεχνία και να κατανοήσει και να εξοικειωθεί με τις ερμηνευτικές 

δυνατότητες του σε αντιστοιχία με το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται. 

 Να μπορεί να συνοδεύει με την κιθάρα άλλα όργανα ή φωνή 

 Να αναπτύξει τη δεξιότητα της απ’ ευθείας ανάγνωσης ( prima vista ) 

 Να αναπτύξει τη δεξιότητα του αυτοσχεδιασμού 

Γ) Σε επίπεδο στάσεων: 

 Να βοηθηθεί με τη χρήση της κιθάρας στην κατανόηση και εμπέδωση των θεωρητικών 

αντικειμένων που διδάσκεται 

 Να βοηθηθεί με τη χρήση της κιθάρας στην κατανόηση και διασύνδεση της ιστορίας και 

της μορφολογίας της μουσικής 

 Να καλλιεργήσει μέσω της χρήσης της κιθάρας τη δεξιότητα της κριτικής ακρόασης. 

Η διδακτέα ύλη σε κάθε τάξη έχει χωριστεί σε 3 επίπεδα για το γυμνάσιο, σε 2 επίπεδα 

για το Λύκειο –όσα και τα τρίμηνα- τετράμηνα αντίστοιχα. Κάθε επίπεδο στη διδακτέα ύλη, 

περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: 

Α) Τεχνική  

Β) Ρεπερτόριο 

Γ) Προτεινόμενα βιβλία 
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Παρακάτω (Πίνακας 2), παραθέτουμε το πρόγραμμα σπουδών του 1ου επιπέδου (α’ τρίμηνο 

της Α γυμνασίου) του Μουσικού Σχολείου Πατρών. 

 

Πίνακας 2: πρόγραμμα σπουδών στην κιθάρα-1ο επίπεδο (Α’ τρίμηνο Γυμνασίου) 
ΤΕΧΝΙΚΗ  Εισαγωγή στο μουσικό όργανο: ιστορική και μορφολογική 

προσέγγιση. 

 Τρόπος καθίσματος και τοποθέτησης των χεριών πάνω στο όργανο 

 Δαχτυλοθεσία αριστερού και δεξιού χεριού 

 Τεχνικές apoyando και tirando σε όλες τις ανοικτές χορδές 

 Ασκήσεις αρπισμάτων χρησιμοποιώντας τους δακτυλισμούς (ima, 

pim, pma, pia, pima, pami, pimami) 

 Ασκήσεις συγχορδιών χρησιμοποιώντας σταδιακά όλες τις ανοικτές 

χορδές με τους δακτυλισμούς (im, ma, ia, ima, pim, pma, pia, pima 

) 

 Εκμάθηση των ρυθμικών αξιών (ολόκληρο, μισό, τέταρτο, όγδοο) 

 Εκμάθηση των αντίστοιχων παύσεων 

 Τοποθέτηση του αριστερού χεριού στην ταστιέρα 

 Ασκήσεις στην 1η - 2η – 3η χορδή για τα δύο χέρια παίζοντας 

apoyando και tirando με τους  δακτυλισμούς im, ma, ia. 

ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ  Εύκολες ασκήσεις και σπουδές στις ανοικτές χορδές και στην 1η-2η- 

3η χορδή με το αριστερό χέρι (1η θέση) 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ 

ΒΙΒΛΙΑ 
 «Το παιδικό βιβλίο της κιθάρας», Ασημακόπουλος Ευάγγελος 

 «Debuto» μέθοδος κιθάρας, Μπουντούνης Ευάγγελος 

 
Επισημαίνεται ότι το τελικό προϊόν του αναλυτικού προγράμματος σπουδών για το 

μάθημα «Κλασική Κιθάρα», θα δημιουργηθεί μετά από διαμορφωτική αξιολόγηση του 

προγράμματος σπουδών από τους διδάσκοντες καθηγητές και σύμφωνα με τους 

εκπαιδευτικούς στόχους που θα θέσει η σχολική μονάδα. 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Μετά από 27 χρόνια λειτουργίας των Μουσικών Σχολείων, καθίσταται επιτακτική πλέον 

η ανάγκη για δημιουργία αναλυτικού προγράμματος σπουδών στην κλασική κιθάρα ειδικά αν 

αναλογιστούμε ότι είναι το πρώτο σε προτίμηση ατομικό όργανο επιλογής από του μαθητές. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι ένα αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών από μόνο του, δεν αρκεί 

για να επιτευχθούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι του μαθήματος. Αναγκαίες προϋποθέσεις είναι η 

ρύθμιση και η τήρηση παραγόντων που συμβάλλουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως η 

επαρκής στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό και η άρτια υλικοτεχνική υποδομή των σχολικών 

μονάδων. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο Στέφανος Βασιλειάδης, ένας από τους ιδρυτές και 

οραματιστές των Μουσικών σχολείων σχετικά με το θεσμό αυτό, «η ευτυχία των παιδιών που 

φοιτούν στα Μουσικά σχολεία, η αγάπη τους για το γνωσιολογικό αντικείμενο όσο και για την 

αισθητική παιδεία» δείχνουν πόσο σημαντικός θεσμός είναι και πως όλα τα εμπόδια πρέπει να 

ξεπεραστούν προκειμένου να λειτουργήσουν σύμφωνα με «το όραμα για ένα ελληνικό 

σύστημα μουσικής παιδείας» (1989).  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η εργασία αυτή περιγράφει τη χρήση της Μουσικής ως μέσο για την επίτευξη των στόχων 
του Πολιτιστικού Προγράμματος «Η καθ’ ημάς Μικρά Ασία». Στο πλαίσιο του Πολιτιστικού 

Προγράμματος δημιουργήθηκε μια ορχήστρα μικρασιατικής μουσικής ώστε να αναδειχθούν οι 
πνευματικές και καλλιτεχνικές δημιουργίες της περιοχής αλλά και η συνέχεια της παράδοσής της 

στη σημερινή μουσική.  

Music in Cultural Program: Our Minor Asia 

ABSTRACT 

This paper describes the use of Music as a means to achieve the goals of the Culture Program 

“Our Asia Minor”. As part of the cultural program, a student orchestra of music from Asia Minor was 

formed. The goal of the orchestra was to display the cultural creations of the area but also the 

continuation of the tradition of Asia Minor to the Modern Greek music. 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αν μελετήσει κανείς τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) και τα Διαθεματικά 

Ενιαία Πλαίσια Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) του  σύγχρονου Γυμνασίου και Λυκείου 

θα διαπιστώσει την προϊούσα υποβάθμιση του μαθήματος της Μουσικής στο Γυμνάσιο που 

εξελίσσεται σε παντελή απουσία του στο Λύκειο. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι εδώ και τρεις 

τουλάχιστο δεκαετίες ο  Howard Gardner (1983), ψυχολόγος καθηγητής του Πανεπιστημίου 

του Harvard, εισηγητής της «Τheory of Μultiple Ιntelligences» είχε επισημάνει τη 

σημαντικότητα της μουσικής νοημοσύνης, η οποία είναι μια από τις μορφές νοημοσύνης που 
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mailto:raniabal2@yahoo.gr
mailto:karrasnikos@sch.gr
mailto:dnikolos@gmail.com


1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καλλιτεχνικής Παιδείας: « Όπου Ακούς Μουσική…»  -  Πάτρα 18-20/6/2015 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ,  ISSN 2529-1572 

 86 

είναι σχετικά αυτόνομες και παρούσες σε κάθε άνθρωπο και εξίσου σημαντική με τη  

λογικομαθηματική, τη γλωσσική ή την κιναισθητική νοημοσύνη. Υπό το πρίσμα αυτό θα 

πρέπει να καλλιεργείται στον ίδιο βαθμό με αυτές, ενώ η ελλιπής ανάπτυξή της συνεπάγεται 

περιορισμό του συνολικού δυναμικού της ανθρώπινης νόησης (Περακάκη, 2009; Τσίρης & 

Παπασταύρου, 2011). 

Σε διαμετρική αντίθεση με τα παραπάνω, το σύγχρονο σχολείο έχει την τάση να υποτιμά 

το μάθημα της Μουσικής στο Γυμνάσιο και να το έχει πλήρως εξοβελίσει από το Λύκειο 

(Κτενιαδάκη, 2008).  Στους σκοπούς του Ενιαίου Λυκείου προτάσσονται η παροχή γενικής 

παιδείας υψηλού επιπέδου που θα συμβάλλει στην ισόρροπη γνωστική, συναισθηματική, 

πνευματική και σωματική ανάπτυξη όλων των μαθητών, η προαγωγή της κριτικής σκέψης, της 

πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και των ικανοτήτων των μαθητών καθώς και   η 

διασφάλιση της ισορροπίας στη σχολική ζωή, ούτως ώστε οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα 

να συνδυάζουν τη γνώση, τον ελεύθερο χρόνο, τη δημιουργία και τη δυνατότητα να 

συμμετέχουν στην παραγωγή κοινών έργων στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής κοινότητας στην 

οποία μετέχουν.  Ωστόσο οι σκοποί αυτοί έχουν συνθλιβεί από το γνωσιοκεντρικό και 

χρησιμοθηρικό προσανατολισμό του Λυκείου που υποτάσσεται στην κυρίαρχη και επιτακτική 

ανάγκη για μετρήσιμη αποτελεσματικότητα. Φυσικά οι γνώσεις, οι ιδέες, οι στάσεις, οι αξίες 

και γενικότερα τα αντικείμενα τα οποία προσφέρονται από το σχολείο στον μαθητή ως 

μορφωτικά αγαθά, καθορίζονται με βάση την κοσμοθεωρητική αντίληψη και την περί 

ανθρώπου εικόνα της εκάστοτε κοινωνίας. Κι αφού η σύγχρονη απαίτηση είναι η δημιουργία 

ανθρώπων  που λειτουργούν ως αποδοτικές παραγωγικές μηχανές , θα πρέπει και  η παιδεία να 

υπακούσει σε αυτή την ωφελιμιστική  λογική αδιαφορώντας για τη δημιουργία 

ολοκληρωμένων και προπάντων ισορροπημένων προσωπικοτήτων. Η παραδοχή ότι  «Η 

μουσική είναι ένας άλλος τρόπος γνώσης, ένας άλλος τρόπος συμβολικής σκέψης και 

έκφρασης. Από την αδρανή και εικονική λειτουργία της γνώσης και της μάθησης για τον κόσμο 

μέσω της δράσης, της αντίληψης, καθώς και της εικόνας, η μουσική γίνεται ένας συμβολικός 

τρόπος μάθησης» (Κεφαλίδου, 2015) φαίνεται πως θεωρείται αμελητέα για τους εκπονούντες 

τα Αναλυτικά Προγράμματα. 

Το κενό που τα ΑΠΣ και τα ΔΕΠΠΣ αφήνουν στο χώρο της μουσικής νοημοσύνης 

έρχονται να καλύψουν στο βαθμό του δυνατού κάποια Προγράμματα Σχολικών 

Δραστηριοτήτων που εκπονούνται στα Σχολεία και φιλοδοξούν να προσεγγίσουν δημιουργικά 

τα θέματα της μουσικής, της τέχνης, του πολιτισμού γενικότερα (ΦΕΚ, 2013) παρέχοντας 

πρόσφορο έδαφος για διαθεματικές προσεγγίσεις (Αγγελάκος, 2003; Θεοφιλίδης, 1997) και σε 

συνδυασμό με τη μουσική (Τσιρίδης, 2007).  

Στο Σχολείο μας, το Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Πατρών, κατά 

το σχολικό έτος που τώρα εκπνέει, εκπονήθηκαν τρία Πολιτιστικά Προγράμματα με κοινή 

θεματική, την «Καθ’ ημάς Μικρά Ασία», σε μια προσπάθεια να επιχειρηθεί ένα νοητό ταξίδι 

στους χώρους εκείνους που άκμασε το ελληνικό στοιχείο και που τώρα ζουν μόνο μέσα στις 

σελίδες της Ιστορίας και στη μνήμη του λαού μας. Σε ένα τέτοιο ταξίδι η μουσική δε θα 

μπορούσε παρά να έχει καθοριστική θέση (Ζαϊμάκης, 2008).   

 Για το λόγο αυτό, ομάδα μαθητών μας που συμμετείχαν στα Προγράμματα προσέγγισαν 

την καθ’ ημάς Μικρά Ασία  μέσα από τη μουσική και το χορό και εκπόνησαν ερευνητικές 

εργασίες σχετικές με τη μουσική της περιοχής. Στο τέλος η ορχήστρα που συναπάρτισαν 

μαθητές των Προγραμμάτων εκτέλεσε και αποτύπωσε σε CD εννέα χαρακτηριστικά 

μικρασιατικά τραγούδια. 

Στην επόμενη ενότητα περιγράφονται οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αποτελούν 

το πρόγραμμα με έμφαση σε αυτές που η μουσική διαδραματίζει τον κεντρικό ρόλο ενώ στην 

τρίτη ενότητα γίνεται μια προσπάθεια διερεύνησης των αποτελεσμάτων του προγράμματος. 

2. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Στο πλαίσιο των τριών Πολιτιστικών Προγραμμάτων που εκπονήθηκαν στο Σχολείο μας 

κατά το σχολικό έτος 2014-2015 οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με πολλές πλευρές της 

πολιτιστικής ζωής και της πνευματικής δημιουργίας της Μικράς Ασίας. Οι παιδαγωγικοί 

στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής: 

1. Δημιουργικότητα, συνεργατικότητα, καλλιτεχνική δράση και έκφραση  



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καλλιτεχνικής Παιδείας: « Όπου Ακούς Μουσική…»  -  Πάτρα 18-20/6/2015 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ,  ISSN 2529-1572 

 87 

2. Επαφή με την πνευματική και πολιτιστική δημιουργία των Μικρασιατικών Κέντρων.  

3. Προσέγγιση των Μικρασιατικών καλλιτεχνικών εκφράσεων.  

4. Εξοικείωση με τον ψηφιακό γραμματισμό.  

5. Εξοικείωση με τα μουσικά ακούσματα της Μικράς Ασίας. 

6. Χορευτική ιχνηλασία 

7. Μελέτη των επιδράσεων της Μικρασιατικής μουσικής στα νεοελληνικά ακούσματα. 

8. Μουσικοχορευτική έκφραση 

9. Συνεργατικότητα. 

Για να επιτευχθούν οι σκοποί του Πολιτιστικού Προγράμματος, ομάδες μαθητών 

συνέταξαν αναφορές βασισμένες σε πηγές στο διαδίκτυο για σημαντικές περιοχές και 

περιόδους της Μικράς Ασίας (Μαστραπάς, 2008). Κατασκεύασαν, επίσης, μακέτες για τους 

αρχαιολογικούς χώρους με τη βοήθεια φοιτητών του τμήματος Αρχιτεκτονικής του 

Πανεπιστημίου Πατρών και αναπαρήγαγαν ψηφιδωτά από την περιοχή. Ταυτόχρονα μια ομάδα 

μαθητών ασχολήθηκε με παραδοσιακούς χορούς της Μικράς Ασίας μαθαίνοντας απτάλικο, 

χασάπικο πολίτικο, καρσιλαμά και χορό των κουταλιών. Τέλος, δημιούργησαν ποικίλο 

ψηφιακό υλικό όπως οπτικοακουστικό υλικό τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ), εικονικά μουσεία, 

διαδραστικούς χάρτες, ηλεκτρονικά βιβλία, πάζλ και κουίζ. Το υλικό αυτό αναρτήθηκε στον 

ιστότοπο «Μικρασιατικές Νότες» που δημιουργήθηκε για αυτόν τον σκοπό και φιλοξενείται 

στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (http://users.sch.gr/ekyriakoul/wordpress/). 

Η μουσική είναι ένας τρόπος προσέγγισης της πολιτιστικής ζωής της Μικράς Ασίας 

μέσω των καλλιτεχνικών εκφράσεων του τόπου. Για την εισαγωγή μιας ομάδας μαθητών στη 

Μικρασιατική μουσική αξιοποιήθηκε μια παρουσίαση των παραδοσιακών οργάνων της 

Μικράς Ασίας (μπουζούκι, κανονάκι, σαντούρι κ.α.). Ο στόχος της παρουσίασης ήταν διττός: 

αφενός εξοικείωνε τους μαθητές με τα μουσικά όργανα που χρησιμοποιούνταν στη Μικρά 

Ασία και αφετέρου έκανε εμφανή την άρρηκτη σχέση μεταξύ της μικρασιατικής και της 

σημερινής λαϊκής μουσικής. 

Στη συνέχεια, με βάση τα ενδιαφέροντα των μαθητών δημιουργήθηκε μια μαθητική 

ορχήστρα αποτελούμενη από ακορντεόν, μπουζούκι, βιολί, δύο κιθάρες και δυο φωνές.  Η 

ομάδα των μαθητών αυτών ασχολήθηκε με εννέα τραγούδια. Μελέτησαν την ιστορία τους και 

με τη χρήση του διαδικτύου (βλ. δικτυογραφία), τους στίχους και τη μουσική τους και στη 

συνέχεια άρχισαν να τα παρουσιάζουν ως μουσικό σύνολο. Τα εννέα τραγούδια επιλέχθηκαν 

σε συνεργασία με τους μαθητές ώστε να ανήκουν στην μικρασιατική παράδοση αλλά 

ταυτόχρονα να μην είναι άγνωστα ακούσματα αλλά σημερινά: 

1. Τζιβαέρι 

2. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία 

3. Έχε γεια Παναγιά 

4. Τι σε μέλλει εσένανε 

5. Στο ‘πα και στο ξαναλέω 

6. Τα Σμυρνέικα τραγούδια 

7. Σκερτσοπεταχτό 

8. Δε σε θέλω πια 

9. Θα σπάσω κούπες 

Στο δίωρο που ανατέθηκε για το πολιτιστικό πρόγραμμα οι μαθητές της ορχήστρας 

έκαναν πρόβες τα τραγούδια αυτά, τα οποία με το τέλος του Σχολικού Έτους ηχογραφήθηκαν 

σε CD στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών και θα παρουσιαστούν ζωντανά 

στην παρουσίαση του Πολιτιστικού Προγράμματος.  

3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Οι  εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο Πολιτιστικό Πρόγραμμα θεωρούν την μαθητική 

ορχήστρα σημαντικό στοιχείο του  Προγράμματος και παρακολούθησαν την πορεία της σε όλη 

την σχολική χρονιά. Η ενασχόληση των μαθητών με την μουσική είναι σημαντική στα πλαίσια 

των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, ενώ έχουν θετική στάση για την χρήση της 

μουσικής στη διδασκαλία άλλων  γνωστικών αντικειμένων. Εξάλλου, «Η μουσική έχει εγγενή 

αξία και αυτή η ίδια. Η μουσική είναι κρίσιμης σημασίας για την ανθρώπινη ανάπτυξη και την 

δημιουργική σκέψη» (Κεφαλίδου, 2015). 

http://users.sch.gr/ekyriakoul/wordpress/
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Για τους μαθητές που συμμετείχαν στην ορχήστρα η απουσία εκπαιδευτικού μουσικής 

ήταν εμφανής. Οι μαθητές προσπαθούσαν να καλύψουν αυτό το κενό και σε κάθε δυσκολία 

αντάλλασσαν σκέψεις και απόψεις, καθώς και τις όποιες εμπειρίες είχαν από αντίστοιχες 

συμμετοχές. Δεδομένης της βελτίωσης που παρουσίαζαν οι μαθητές από εβδομάδα σε 

εβδομάδα είναι βέβαιο πως δαπανούσαν προσωπικό χρόνο για εκμάθηση των τραγουδιών στο 

σπίτι. 

Στα ερωτηματολόγια που δόθηκαν στους μαθητές στο τέλος της σχολικής χρονιάς 

απάντησαν πως η ψυχαγωγία ήταν ένας βασικός λόγος για τον οποίο επέλεξαν το Πολιτιστικό 

Πρόγραμμα. Περίπου για τους μισούς μαθητές τα μικρασιατικά τραγούδια ανήκουν στα 

ακούσματά τους.  

Οι μαθητές δήλωσαν πως μετά την ενασχόλησή τους με τα μικρασιατικά τραγούδια 

αισθάνονται πως εμπλούτισαν τις γνώσεις τους πάνω σε ιστορικά γεγονότα. Θεωρούμε πως 

αυτό δεν επιτεύχθηκε μόνο μέσω της μουσικής αλλά και μέσω της ολιστικής προσέγγισης που 

χρησιμοποιήθηκε για την μελέτη των τραγουδιών, η οποία περιελάμβανε και αναζήτηση της 

ιστορίας των τραγουδιών. Συγκεκριμένα οι μαθητές αφού αναζήτησαν πολλά τραγούδια της 

Μικράς Ασίας πριν και μετά την καταστροφή του 1922 , τα κατέταξαν σε θεματικές κατηγορίες 

(ερωτικά, νανουρίσματα, της ξενιτιάς, του γάμου...). Στη συνέχεια μελέτησαν τους στίχους (το 

ποιητικό κείμενο) και μέσω μικρών ερευνητικών εργασιών και επιχείρησαν να συνθέσουν το 

κοινωνικό συγκείμενο , δηλαδή τις κοινωνικές , οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που 

γέννησαν τα τραγούδια. Στο βαθμό που το κάθε τραγούδι επηρεάζεται από τις συνθήκες αυτές 

και τις αποτυπώνει, μπορεί να λειτουργήσει ως ιστορική πηγή με την επιφύλαξη ωστόσο της 

ακριβούς απόδοσης των ιστορικών γεγονότων , καθώς πρόκειται για μορφή τέχνης που 

υπακούει στους δικούς της κανόνες..  Το σύνολο των μαθητών  δήλωσε πως η ενασχόλησή 

τους με τα τραγούδια της Μικράς Ασίας τους καλλιέργησε τη διάθεση για περαιτέρω έρευνα. 

Επίσης, συμφωνούν πως τα τραγούδια γράφουν ιστορία, μια δήλωση που τονίζει τη σχέση 

μεταξύ τραγουδιών και ιστορικών γεγονότων. Η παραπάνω διατύπωση συμφωνεί απόλυτα με 

την άποψη της Μαρίας Μαγαλιού που σε εισήγησή της (2005)  έγραφε: 

 

«Η μουσική ενός πολιτισμού είναι μέρος της συλλογικής ταυτότητας των μελών του και 
περνώντας από γενιά σε γενιά εγγράφεται στην ιστορία του, στις μνήμες του, στο συλλογικό του 

συνειδητό και ασυνείδητο. Επιπλέον, η μουσική αποτελεί συνεκτική δύναμη μεταξύ των μελών 

μιας ομάδας με κοινή εθνική, θρησκευτική, πολιτισμική ή ιδεολογική ταυτότητα.» 

 

Σε ερώτηση σχετικά με τα συναισθήματα που τους δημιούργησε η μουσική της Μικράς 

Ασίας οι απαντήσεις των μαθητών περιελάμβαναν μόνο θετικά συναισθήματα (ευχαρίστηση, 

συγκίνηση, θαυμασμό και αγάπη). Σημειώνεται πως οι μαθητές δεν ήταν απλοί ακροατές της 

μουσικής αλλά και δημιουργοί της με όλους τους κόπους και την προσπάθεια που απαιτούνται. 

Έτσι, προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι δεν εστίασαν σε αρνητικές απαντήσεις όπως η 

κούραση, αλλά μόνο σε θετικά συναισθήματα. 

Όλοι οι μαθητές φάνηκε να αναγνωρίζουν το γεγονός πως το σύγχρονο ελληνικό 

τραγούδι έχει επηρεαστεί από το μικρασιατικό και εντοπίζουν αυτή την επιρροή στο έντεχνο 

και στο ρεμπέτικο. Αν και η στάση τους προς την παραδοσιακή μουσική δεν ήταν θετική πριν 

την έναρξη του προγράμματος, δηλώνουν ότι νιώθουν πλέον πιο κοντά στην παραδοσιακή 

μουσική.  

Οι μαθητές θεωρούν σημαντική την ενασχόλησή τους με τη Μουσική στο πλαίσιο των 

Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, ενώ δίνουν θετικές απαντήσεις για την 

αξιοποίηση της μουσικής στη διδασκαλία άλλων γνωστικών αντικειμένων.  

Θεωρούν πως ο χρησιμοθηρικός χαρακτήρας του Λυκείου καθώς και η τεχνοκρατική 

εκπαίδευση που προάγει, ανήκουν στους λόγους για τους οποίους το μάθημα της Μουσικής 

έχει εξοβελιστεί από το Λύκειο και πως θα πρέπει να επανέλθει. Τέλος θεωρούν πως το ιδανικό 

του «καλού καγαθού πολίτη», αν αυτό  αποτελεί πραγματικά ένα σταθερό desideratum της 

σύγχρονης εκπαίδευσης,  δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη μουσική και την καλλιτεχνική 

διδασκαλία και έκφραση. 
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Συμπερασματικά, η ενασχόληση των μαθητών με τη μουσική στο πλαίσιο του 

Πολιτιστικού Προγράμματος «Η καθ' ημάς Μικρά Ασία» είχε ευεργετικά αποτελέσματα στην 

ανάπτυξη των παιδαγωγικών στόχων του προγράμματος. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εισήγηση πραγματεύεται το περιεχόμενο δύο θεμελιωδών μουσικών όρων, της 

Τροπικότητας και της Εναρμόνισης, κατά την εμφάνιση και εξέλιξή τους στο πεδίο της Ελληνικής Αστικής 

Λαϊκής Μουσικής από τις αρχές του Μεσοπολέμου μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’50. Διαπιστώνεται ο 

υβριδικός χαρακτήρας του εν λόγω είδους, ως επακόλουθο της ισχυρής πολιτισμικής ζύμωσης ανάμεσα 

στις δύο μεγάλες μουσικές φιλοσοφίες, της Ανατολής και της Δύσης, που επενεργούν στο μουσικό 

φαινόμενο. Τίθενται τα γνωρίσματα της Τροπικότητας, τα οποία συνδέονται με την ανατολικότροπη 

μουσική θεώρηση των Μακάμ, και ελέγχονται μέσα στις διάφορες χρονικές φάσεις. Τεκμηριώνεται η 

διατήρηση του φαινομένου της Τροπικότητας κατά την πρώιμη περίοδο του ίσου συγκερασμού, ενώ 

περιγράφονται και ερμηνεύονται τα διάφορα στάδια της Εναρμόνισης, όπου ακολουθείται μια λιγότερο ή 

περισσότερο μη Δυτικού τύπου Παραδοσιακή (Traditional) αντιμετώπιση. Ο ιδιάζων χαρακτήρας του 

είδους αιτιολογεί την απουσία και επόμενα την αναγκαιότητα ενός θεωρητικού μοντέλου ερμηνείας του, 

κατ’ επέκταση δε επισημαίνονται οι δυνατότητες εκπαιδευτικής αξιοποίησης αυτού (Διαπολιτισμικότητα, 

Μουσειακή κουλτούρα, εκπαιδευτική ένταξη λαϊκών οργάνων, κ.α.).  

A theoretical approach of Urban Greek Popular Music – 

The need for developing a theoretical model and 

implementing it on Education 

ABSTRACT 

The current paper elaborates on the content of two fundamental music terms, those of Modality 

and Harmonization since their appearance and during their evolution in the field of Urban Greek 

popular music from the beginning of the interwar period to the mid 1950’s. We realize that the hybrid 

character of this particular kind of music is a result of the strong cultural blend of the two great musical 

philosophies of the East and the West, which have been influencing this music phenomenon. The report 

sets out the features of Modality, which are connected with the eastern musical approach of Makams and 

which are traced throughout several time periods. Evidence is provided concerning the maintenance of 

Modality during the early period of equal temperament, while the several stages of Harmonization, 

approached in a more or less non western Traditional way, are described and interpreted. The unique 

characteristics of this kind of music justify the absence and therefore the need for a theoretical model of 

its interpretation, and by extension the potential of its implementation on education (Intercultural 

Awareness, Museum culture, educational use of Greek traditional instruments, etc.).  

  



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καλλιτεχνικής Παιδείας: « Όπου Ακούς Μουσική…»  -  Πάτρα 18-20/6/2015 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ,  ISSN 2529-1572 

 91 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η Ελληνική Αστική Λαϊκή Μουσική συνιστά όρο, ο οποίος εναγκαλίζεται ένα 

μικτογενές και αρκετά πλούσιο υφολογικά και μορφολογικά πλήθος οργανικών σκοπών και 

τραγουδιών, που ευδοκίμησαν στα μεγάλα αστικά κέντρα του ευρύτερου Ελλαδικού χώρου 

(Αθήνα, Πειραιάς, Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Θεσσαλονίκη κ.α.), πριν και μετά το Β’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο όρος αυτός εμφανίζεται σε αντιδιαστολή με τη Λαϊκή Μουσική της 

Υπαίθρου (Pennanen, 1997:65), τη λεγόμενη Δημοτική Μουσική. 

Στην παρούσα εισήγηση καταπιανόμαστε με εκείνο το κομμάτι της Αστικής Λαϊκής 

Μουσικής1, που κατά την ελληνική παράδοση χαρακτηρίζεται με τον αρκετά θολό και ευρύ 

όρο: Ρεμπέτικο2. Πρακτικά αναφερόμαστε στην Ελληνική μη Δυτική Λαϊκή Μουσική των 

πόλεων από τις αρχές του Μεσοπολέμου3 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1950 (Pennanen, 

2004:17). Πρόκειται για τραγούδια και οργανικούς σκοπούς του λεγόμενου Σμυρναίικου 

ύφους4 ή Greek cafe music κατά Conway Morris (Conway Morris, 1981), Πειραιώτικα, λαϊκές 

καντάδες5, ακόμα και τραγούδια με αναφορές στο λεγόμενο ελαφρύ ρεπερτόριο, τα οποία 

προσαρμόστηκαν στο λαϊκό τρόπο6 κ.α. 

Στις μέρες μας είναι πλέον ορατό, ότι η εν λόγω Αστική Λαϊκή Μουσική εντάσσεται 
στον ευρύτερο χώρο της Παραδοσιακής Μουσικής ως προς το ερευνητικό πλαίσιο, καθώς η 

γνώση της δεν προκύπτει μέσα από ένα θεωρητικό μοντέλο, αλλά βιωματικά μέσα από το 

μηχανισμό της προφορικής διάδοσης7. Ακριβώς εδώ εγείρεται το πολύ σημαντικό και επίκαιρο 

αίτημα για μια υγιή θεωρητική ερμηνευτική προσέγγιση του εν λόγω μουσικού φαινομένου, 

βασική προϋπόθεση διάνοιξης οδού για συγκροτημένη εκπαιδευτική αξιοποίηση αυτού του 

γνωστικού υλικού. Και όταν αναφερόμαστε στον όρο «υγιή», δεν εννοούμε μια 

θεωρητικοποίηση που θα ταυτίζεται ή θα μιμείται αποστειρωμένα, συμπλεγματικά και 

μονομερώς κάποια από τις ήδη υπάρχουσες θεωρίες, υποβαθμίζοντας βεβαίως έτσι τον 

πραγματικό χαρακτήρα αυτής της μουσικής και τη λαϊκότητά της ως βιωματικής λειτουργίας, 

αλλά μια θεώρηση εφοδιασμένη με τα κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία επιστημονικής 

εγκυρότητας, που θα απορρέουν μέσα από τις ίδιες τις θεωρητικές ανάγκες και τα δεδομένα 

της μουσικής πράξης του συγκεκριμένου είδους. Έτσι, περίφημα θα ταίριαζε εδώ να 

μνημονεύσουμε τη δήλωση του μεγάλου θεωρητικού Αριστόξενου του Ταραντίνου (354-300 

π. Χ.), ότι «…πρώτα πρέπει να ακούμε αυτό που πραγματικά συμβαίνει στη μουσική και μετά να 

το περιγράφουμε με τη λογική…»8. 

                                                      
1 Μέρος της Αστικής Λαϊκής Μουσικής είναι και οι Αθηναϊκές καντάδες, που σαφώς έχουν διαδραματίσει το ρόλο 

τους στη διαμόρφωση του Ρεμπέτικου, ωστόσο είναι έξω από το ερευνητικό μας πεδίο εδώ, καθώς θα μπορούσαν 

να χαρακτηριστούν κατ’ εξοχήν «δυτικοτραφείς». 
2 Η παράδοση αυτή έχει διαμορφωθεί κατ’ ουσίαν πάνω σε γλωσσική βάση παρά σε μουσική. Βλ. Pennanen, 

2004:19. 
3 Η εν προκειμένω εξέταση άρχεται από αυτήν τη χρονολογία. 
4 Κατά το Φιλανδό εθνομουσικολόγο Pennanen: η Ελληνοκεντρική αντίληψη παραλείπει την άμεση σχέση και 

επιρροή του Σμυρναίικου τραγουδιού με τη γενικότερη Οθωμανική Λαϊκή Μουσική και υπό τον όρο «Σμυρναίικα» 

εμφανίζει ένα ρεπερτόριο ως αμιγώς Ελληνικό, που δεν ανήκει ουσιαστικά μόνο στη Σμύρνη (Βλ. Pennanen, 2004: 

2-4). Προς περαιτέρω κατανόηση της τελευταίας παρατήρησης αναφέρουμε ενδεικτικά το τραγούδι «Το Καναρίνι» 

(HMV AO-2155), ηχογράφηση του 1934, δημιουργία στο όνομα του Δ. Σέμση, που δεν απαντάται μόνο στην 

Ελληνική γλώσσα, αλλά και στην Τουρκική. Εδώ φαίνεται να τροφοδοτείται η άποψη, ότι μέρος από το ρεπερτόριο 

του λεγόμενου Σμυρναίικου τραγουδιού αποτελεί προϊόν της συνύπαρξης των διαφόρων εθνικών κοινοτήτων - εν 

προκειμένω Ελλήνων και Τούρκων - στα μεγάλα αστικά κέντρα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας (Σμύρνη, 

Θεσσαλονίκη, Κωνσταντινούπολη κ.α.), μετέπειτα κάποια από αυτά υπό την κυριότητα του Ελληνικού κράτους. 
5 Ένα αντιπροσωπευτικό τραγούδι από την πληθώρα της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι το χασάπικο, «Απόψε να 

μην κοιμηθείς» του Βασίλη Τσιτσάνη (HMV AO-2538), εκτέλεση: Ρίτα Αμπατζή & Στελλάκης Περπινιάδης, 

ηχογράφηση του 1939. 
6 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το λαϊκό βαλς «Ας μην ξημέρωνε ποτέ» (Parlophone B-74148) σε στίχους 

του Κώστα Μάνεση και μουσική του Απόστολου Χατζηχρήστου, εκτέλεση: Απ. & Ε. Χατζηχρήστος, ηχογράφηση 

του 1948. 
7 Γι’ αυτό υπάρχει μεγάλη σύγχυση και διάσταση απόψεων ανάμεσα στους μουσικούς αναφορικά με την 

ονοματολογία των μουσικών δρόμων (Βλ. Ανδρίκος, 2010:3). Σύνηθες είναι ο δρόμος-μακάμι Σεγκιάχ συχνά να 

αναφέρεται εσφαλμένα ως Χουζάμ (Βλ. Pennanen, 1997:79). 
8 Βλ. Μαυροειδής, 1999:55. 
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2. ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ  

 Μια πρωταρχική διαπίστωση που θέτουμε έχει να κάνει με ότι το εν λόγω μουσικό είδος 

αποτελεί προϊόν μιας ισχυρότατης πολιτισμικής ζύμωσης ανάμεσα στις δύο μεγάλες μουσικές 

φιλοσοφίες: της Ανατολής και της Δύσης. 

Γενικότερα μια σύντομη και έγκυρη ματιά στη Νεοελληνική Ιστορία φανερώνει ότι 

στους περισσότερους τομείς αυτής, η συνισταμένη κίνηση που επιτελείται είναι από την 

Ανατολή προς τη Δύση, παρατήρηση που βεβαίως προσλαμβάνει και ιδεολογικές διαστάσεις 

με αντίκτυπο ακόμα και στο πεδίο της Αστικής Λαϊκής Μουσικής9.  

Το συγκεκριμένο μουσικό είδος μπορεί να περιγραφεί ως ένα κράμα 

«ανατολικότροπου» και «δυτικότροπου» υλικού. Σε αρχική χρονικά φάση ο χαρακτήρας του 

είναι κυρίαρχα Ανατολικός με έκδηλη τη μονοφωνία και την τροπικότητα, που όμως με την 

πάροδο του χρόνου προσανατολίζεται στη Δύση με την αρμονική υποστήριξη ολοένα πιο 

εμφανή και καθοριστική. Oι θεωρητικές έννοιες της εκδυτικοποίησης (westernization) και του 

εκσυγχρονισμού (modernization) (Nettl, 1985) περιγράφουν μέρος της κίνησης αυτής 

(Pennanen, 2010:38-39). Έτσι, η Ρεμπέτικη Μουσική καταφέρνει να εξελιχθεί 

ενσωματώνοντας αρκετά χαρακτηριστικά της Δύσης (Pennanen, 1997:68), που τα αφομοιώνει 
και τα αναδεικνύει σε κάτι πραγματικά νέο10. Γι’ αυτό και είναι απόλυτα εύστοχο και αναγκαίο 

να διαπιστώσουμε τον υβριδικό χαρακτήρα του εν λόγω μουσικού είδους, καθώς και την 

ένταξή του στην κατηγορία της Fusion Music (Πρβ. Pennanen, 1997: 72-73). 

3. ΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ 

Η τροπικότητα είναι μια έννοια βαθιά και πολύπλευρη χωρίς να ανήκει μόνο στην 

Ανατολή11, αφορά δε στη μελωδία και σε μια πληθώρα χαρακτηριστικών γνωρισμάτων κατά 

την ανάπτυξη αυτής. Στο πεδίο της Ελληνικής Αστικής Λαϊκής Μουσικής η έννοια αυτής 

προσλαμβάνεται με την ανατολική της «χροιά», έτσι όπως προκύπτει μέσα από την 

πραγμάτωση των μουσικών φαινομένων μονοφωνικού χαρακτήρα, που περιγράφονται και 

ερμηνεύονται από τα τροπικά συστήματα της Ανατολής, και πιο συγκεκριμένα από την 

υπαρκτή και έγκυρη, αλλά συνάμα και ρευστή12, θεωρία των Οθωμανοτουρκικών Μακάμ. 

Η τροπικότητα είναι ένας όρος, ο οποίος συμπυκνώνει οτιδήποτε έχει να κάνει με τη 

συμπεριφορά μιας μονοφωνικής μελωδίας και το σύνολο των γνωρισμάτων που την 

καθορίζουν σύμφωνα με τις αρχές των μακάμ, όπως εκφράστηκαν εν προκειμένω στον 

ευρύτερο Ελλαδικό χώρο (Σκούλιος, 2014:104-105). Κοντολογίς, η αρκετά ευρεία έννοια της 

τροπικότητας προσλαμβάνεται πιο συνοπτικά ως ο Μακάμικος χαρακτήρας σύμφωνα με τον 

οποίο εμφανίζεται και αναπτύσσεται η μελωδία στο προς εξέταση ρεπερτόριο. Εδώ πρέπει να 

διευκρινιστεί, ότι η έννοια του τρόπου δεν ταυτίζεται με αυτήν της κλίμακας, όπως συμβαίνει 

στη Δυτική μουσική, αλλά η τελευταία αποτελεί ένα από τα διάφορα χαρακτηριστικά του 

τρόπου (Μαυροειδής, 1999:20), που εν προκειμένω εκφράζεται ως μακάμ. Εκτός της κλίμακας, 

                                                      
9 Η λογοκρισία στον αμανέ και γενικότερα στο ρεπερτόριο του Σμυρναίικου ύφους από το καθεστώς Μεταξά (1936-

1941) σηματοδοτεί σημαντική στροφή προς τη Δύση με ξεκάθαρο ιδεολογικό υπόβαθρο, καθώς μετά το Σεπτέμβριο 

του 1937 εγκαταλείπεται βίαια η αμιγώς ανατολικότροπη θεώρηση («μπεμόλια»: ανατολικές κλίμακες) από μέρους 

των μουσικών καλλιτεχνών -Τούντας, Παπάζογλου, Δραγάτσης, κ.α.- (Κουνάδης, 2000:364. Pennanen, 2004:11-

12. Τσιαμούλης, 2010:44. Σκούλιος, 2010:103). Επιπλέον η λογοκρισία εφαρμόστηκε ως προς το στίχο και στα 

τραγούδια με το λεγόμενο «στυλ του τεκέ».  
10 Ο Μανώλης Χιώτης (1921-1970) μεταπολεμικά εισήγαγε ένα είδος «Ελληνικού λαϊκού σουίνγκ» με σαφείς 

αναφορές ως προς το ρυθμό, την εναρμόνιση και την ενορχήστρωση στη μουσική του Django Reinhardt (1910-

1953). Ενδεικτικά αναφέρουμε τις παρακάτω συνθέσεις του: «Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω», ηχογράφηση του 

1949, εκτέλεση: Ανδρ. Σπαγαδόρος - Εμμ. Χιώτης (HMV AO-2860) και σε συνεργασία με το Δ. Σέμση (1883-

1950): «Το κοριτσάκι μου», ηχογράφηση του 1946, εκτέλεση: Στ. Περπινιάδης- Εμμ. Χιώτης (HMV AO-2718). 
11 Το φαινόμενο της τροπικότητας χαρακτηρίζει και την πρώιμη φάση της Δυτικής Έντεχνης Μουσικής, αλλά με 

ένα περιεχόμενο που διαφέρει σε αρκετά σημεία. 
12 Κανένα θεωρητικό μοντέλο δεν λειτουργεί απόλυτα, ωστόσο η ρευστότητα που επισημαίνεται αφορά στην 

επίσημη διχογνωμία διαφόρων θεωρητικών, αλλά και στη μη προβληματική μικρή απόκλιση μεταξύ θεωρίας και 

μουσικής πράξης, που χαρακτηρίζει όλα τα μουσικά συστήματα της Ανατολής (Πρβ. Μαυροειδής, 1999:49,53-55. 

Τσιαμούλης, 2010:31. Signell, 1986: 37). 
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άλλα γνωρίσματα του μακαμιού13 είναι οι δεσπόζοντες φθόγγοι14 που καθορίζονται από τις 

δομές των 5χόρδων, 4χόρδων και 3χόρδων όπου αναπτύσσεται η μελωδία (Μαυροειδής, 

1999:60), η θεωρητική βάση που βρίσκεται σε αναλογία με τις άλλες βάσεις των διάφορων 

μακαμιών, η κίνηση της μελωδίας που ορίζεται: από την είσοδο αυτής, την πορεία της -seyir- 

(Signell, 1986:31-33,60-61) και την κατάληξή της στη βάση και το φαινόμενο των έλξεων 

(Βούλγαρης-Βανταράκης, 2006:20).  

Μια σημαντική παρατήρηση που ρίχνει άπλετο φως στο ερευνητικό τοπίο είναι ότι η 

τροπικότητα δε μπορεί να γίνει αντιληπτή μέσα από το σύστημα των Λαϊκών Δρόμων15 – κατ’ 

ουσίαν κλιμάκων- λόγω του απόλυτου κλιμακοκεντρισμού που το διακατέχει, με συνέπεια 

αυτό να κρίνεται ανεπαρκές στην απόδοση των ανωτέρω γνωρισμάτων που διαμορφώνουν το 

τροπικό φαινόμενο. Εύκολα ενδυναμώνεται η παραπάνω πρόταση, καθώς μπορούμε να 

αναφέρουμε ότι η κινησιολογική λειτουργία της μελωδίας – βασικό χαρακτηριστικό της 

τροπικότητας – αγνοείται πλήρως από το μοντέλο αυτό (Ανδρίκος, 2010:2-3). 

Τα προαναφερθέντα γνωρίσματα της τροπικότητας εκφράζονται ανάγλυφα, αν 

εξεταστούν στο ρεπερτόριο του σμυρναίικου ύφους, όπου η ενορχήστρωση στηρίζεται σε 

όργανα μη ευρωπαϊκώς συγκερασμένα (ούτι, κανονάκι κ.α.), καθώς στο περιβάλλον αυτό ο 

διαστηματικός κώδικας - με τα σκληρά και λιγότερο ή περισσότερο μαλακά διαστήματα 

(Τσιαμούλης, 2010:31) - είναι αυτός που προτάσσεται από το θεωρητικό σύστημα των Μακάμ. 

Αλλά τί συμβαίνει μέσα στο ευρωπαϊκά συγκερασμένο διαστηματικό περιβάλλον μετά 

το 1932, όπου πρωτοεμφανίζεται το τρίχορδο μπουζούκι με το Μάρκο Βαμβακάρη (Κουνάδης, 

2003:174) στις ελληνικές ηχογραφήσεις και σηματοδοτείται η ενορχηστρωτική στροφή προς 

τους μπουζούκο-μπαγλαμάδες, όργανα ίσα συγκερασμένα, που μαζί με την κιθάρα θα 

κυριαρχήσουν τα επόμενα χρόνια;  

Το γεγονός ενός άλλου διαφορετικού διαστηματικού κώδικα, χωρίς τα λεγόμενα μαλακά 

διαστήματα και στη θέση αυτών τα λεγόμενα ευρωπαϊκά, επιτρέπει στην τροπικότητα να 

εκφραστεί στο περιβάλλον αυτό; Η απάντηση είναι θετική (πρβ. Pennanen, 1999:73. Ανδρίκος, 

2010:11). 

Μουσικοί συντελεστές, όπως ο Τούντας (1882-1942), ο Δραγάτσης (1886-1958), ο 

Σκαρβέλης (1880-1942) κ.α., που συνέθεταν τροπικά στο μη ευρωπαϊκά συγκερασμένο 

περιβάλλον, σταδιακά εγκαταλείπουν τις ενορχηστρώσεις του λεγόμενου σμυρναίικου ύφους 
16 (Greek cafe music) και μαζί με τους νεότερους Βαμβακάρη (1905-1972), Παπαϊωάννου 

(1914-1972), κ.α. στρέφονται προς τη νέα αισθητική τάση που προσέδιδε τον κυρίαρχο ρόλο 

στο ίσα συγκερασμένο τρίχορδο μπουζούκι.  

Είναι εύλογο να μη μπορεί να διαφοροποιηθεί ακαριαία και άρδην η τροπική συνθετική 

αντίληψη. 

Είναι δε επόμενο η συμπεριφορά της μελωδίας μέσα από την ανάπτυξή της σε 5χορδικές 

και 4χορδικές δομές και συγκεκριμένες τονικές θεμελίωσης και παραγωγής (Ανδρίκος, 2010:3) 

να μη μπορεί να εξαφανιστεί ακόμα και μέσα στον ευρωπαϊκό συγκερασμό. 

Συνεπώς, σε πρώτη χρονική φάση μετά το 1932 η μοναδική μεταβολή μέσα στο νέο 

περιβάλλον του ευρωπαϊκού συγκερασμού έγκειται στο διαστηματικό κώδικα, η οποία όμως 

δεν είναι ικανή να επιφέρει ρήξη στο φαινόμενο της τροπικότητας. Η άποψη εκείνη, που 

αμφισβητεί την ύπαρξη αυτής μέσα στον ευρωπαϊκό συγκερασμό, επικαλούμενη τη μη ύπαρξη 

μαλακών διαστημάτων, αγνοεί ότι ο τροπικός χαρακτήρας της μελωδίας δε στηρίζεται στις 

διαστηματικές επιλογές, αλλά στον τρόπο διαχείρισης αυτών17 (Μαυροειδής, 1999:45, 270). 

                                                      
13 Η χρήση του όρου «μακάμι» αντί του όρου «μακάμ» εμφανίζεται σε διάφορες θεωρητικές διαπραγματεύσεις (Βλ. 

π.χ. Κηλτζανίδης, 1881:13). 
14 Όροι δανεισμένοι από τη θεωρία της Βυζαντινής μουσικής. 
15 Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εγχειρίδια των Χ. Παγιάτη, Χρ. Νικολόπουλου, Δ. Μυστακίδη, που κάνουν χρήση 

του συστήματος των Λαϊκών Δρόμων με αρκετές διαφορές μεταξύ τους ως προς την ονοματολογία και την 

πραγμάτευση (Βλ. Χαράλαμπος Παγιάτης, 1992. Νικολόπουλος, χ. χ. . Μυστακίδης, 2013). 
16 Η οριστική στροφή προς αυτήν τη νέα τάση σφραγίστηκε με την ενεργοποίηση της Μεταξικής λογοκρισίας το 

1937. Βλ. ό.π. 9 . Π.χ. το τραγούδι του Π. Τούντα, «Μπήκε ο χειμώνας» (Columbia DG-6590), ηχογράφηση του 

1940, εκτέλεση με το Στρ. Παγιουμτζή. Πρόκειται για μία από τις λίγες συνθέσεις του Τούντα, όπου η 

ενορχήστρωση στηρίζεται στο τρίχορδο μπουζούκι και όχι στα όργανα του Σμυρναίικου ύφους.  
17 Αντίστοιχα αναγορεύεται το seyir σε βασικό εργαλείο περιγραφής των Μακάμ (Βλ. Σκούλιος, 2014:118). 
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Αν και σε πρώτο επίπεδο ο μέσος ακροατής αναγνωρίζει το τροπικό φαινόμενο μέσα 

από την ανατολική διαστηματική διαφορετικότητα (Μαυροειδής, 1999:268), εν τούτοις το 

σημαντικότερο και αυτάρκες χαρακτηριστικό της τροπικότητας αποτελεί η κίνηση και  

γενικότερα η συμπεριφορά της μελωδίας, η οποία είναι ικανή να παρέχει την ταυτοποίηση ενός 

μακαμιού ακόμα και μέσα στον ευρωπαϊκό συγκερασμό. 

Δεν είναι καθόλου τυχαίο που ο ίδιος ο Μάρκος Βαμβακάρης κατά την περιγραφή ενός 

δρόμου δεν αντιμετώπιζε αυτόν σαν κλίμακα, παραθέτοντας απλά 8 φθόγγους στη σειρά, αλλά 

εκτελούσε ένα ταξίμι (αυτοσχεδιασμό) καταδεικνύοντας την όλη συμπεριφορά της μελωδίας 

με τις κινήσεις, τις έλξεις και τα άλλα γνωρίσματα αυτής που χαρακτηρίζουν το δρόμο με την 

έννοια του μακάμ18. 

Επιπλέον, μπορούμε να επικαλεστούμε την παρουσία ίσα συγκερασμένων οργάνων, 

όπως το μαντολίνο και η κιθάρα, που στο μουσικό περιβάλλον της Αραβικής Αφρικής 

(Μαγκρέμπ) δεν κλόνισαν ποτέ την τροπικότητα της μουσικής αυτής (Μαυροειδής, 1999:268). 

Τέλος, υπάρχει μια σειρά περιπτώσεων που θα μπορούσαμε να παραθέσουμε, όπως το 

γεγονός της βαρύτερης 3ης βαθμίδας (Σεγκιάχ) του Αραβικού Μακάμ Ραστ έναντι του 

Οθωμανοτουρκικού, η σκλήρυνση των μαλακωμένων βαθμίδων της Αζέρικης τροπικής 

μουσικής κ.α. (Μαυροειδής, 1999:49, 269. Σχετικά με τη βάρυνση της βαθμίδας Σεγκιάχ, βλ. 

Τσιαμούλης, 2010:31). 

Κατά τη λογική αυτή οι μαλακωμένες βαθμίδες, που εκφράζονταν με τις ανατολικές 

«υφεσοδιέσεις» κομμάτων19, πλέον μέσα στον Ευρωπαϊκό Συγκερασμό του Ρεμπέτικου 

τοποθετούνται στους αμέσως κοντινότερους φθόγγους. Π.χ. η 3η βαθμίδα (Σεγκιάχ) του μακάμ 

Ραστ τονικότητας Ντο, η οποία είναι Μι ύφεση 1 κόμματος εκφράζεται πλέον ως Μι φυσικό. 

Οπότε θα μπορούσαμε να περιγράψουμε το φαινόμενο ως την εκ των συνθηκών «σκλήρυνση» 

των μαλακωμένων βαθμίδων μέσα στο ίσα συγκερασμένο περιβάλλον του εν λόγω μουσικού 

είδους και κατά μια ευρεία έννοια την εφαρμογή της Θεωρίας των Μακάμ σ’ αυτό (Pennanen, 

1997:73). Επομένως τα νέα, εκ των συνθηκών «σκληρά», διαστήματα κατέχουν μάλλον 

ασήμαντη θέση στην ιεράρχηση των γνωρισμάτων, όπου διαμορφώνουν το φαινόμενο της 

τροπικότητας.  

Βεβαίως με την πάροδο του χρόνου η τροπικότητα επιδέχεται φθορές από τα διάφορα 

ευρωπαϊκά-δυτικά φαινόμενα, που σχετίζονται κυρίως με την εναρμόνιση, την πολυφωνία 

(Τσιαμούλης, 2010:44) και με την πιο κλιμακοκεντρική αντίληψη που αναδύεται σταδιακά. Η 

ανυπαρξία των αναλογιών ανάμεσα στις θεωρητικές βάσεις των μακαμιών και η μη τήρηση 

της καθιερωμένης μελωδικής πορείας (seyir) εξασθενούν τον τροπικό χαρακτήρα, χωρίς όμως 

να τον εξαλείφουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη « 

Ρίξε τσιγγάνα τα χαρτιά» (ODEON GA-7192), ηχογράφηση του 1940, όπου η εισαγωγή (intro) 

είναι σε μακάμι Καρτσιγιάρ και το τραγουδιστικό μέρος (canto) σε μακάμι Νεβεσέρ πάνω στην 

ίδια βάση, ενώ ως γνωστό τα δύο παραπάνω μακάμια θεμελιώνονται σε διαφορετική βάση 

αποστάσεως ενός τόνου (βαθμίδες Ραστ-Ντουγκιάχ)20. Συνεπώς, εδώ μπορούμε να κάνουμε 

λόγο για την πρώτη φάση της ζύμωσης ανάμεσα στην Ανατολική και Δυτική μουσική 

φιλοσοφία στο πεδίο της Αστικής Λαϊκής Μουσικής. 

 

                                                      
18 «…Πριν απ' αυτά, στο υπόγειο του παλιού του σπιτιού στα Άσπρα Χώματα, του ζήτησα κάνα δυο φορές να μου 

παίξει τους δρόμους. Έπαιξε κάποιους, αλλά όχι με τη μορφή κλιμάκων ντο, ρε, μι, φα, σολ κλπ., αλλά υπό την μορφή 

ταξιμιών και μοτίβων πάνω στον κάθε δρόμο…» (Γιώργος Κοντογιάννης, 2005). 
19 Ο Τούρκος θεωρητικός Rauf Yehta Bey (1871-1935) –ένας από τους θεμελιωτές του σύγχρονου Τουρκικού 

συστήματος- βασισμένος στις Πυθαγόρειες απόψεις, διαιρεί αριθμητικά την κλίμακα σε 53 ίσα τμήματα, που 

καλούνται «κόμματα». Τα μαλακά διαστήματα απαρτίζονται από τον Ελάσσονα (8 κόμματα) και Ελάχιστο τόνο ή 

Αποτομή (5 κόμματα), ενώ τα σκληρά από το μείζονα τόνο (9 κόμματα) και το Λήμμα ή Ημιτόνιο (4 κόμματα) -λίγο 

μικρότερο από το ευρωπαϊκό ημιτόνιο- (Βλ. Μαυροειδής, 1999:48-49. Τσιαμούλης, 2010:27. Signell, 1986:23). Θα 

πρέπει να διαπιστωθεί ότι κατά τη μουσική πρακτική τα σκληρά διαστήματα αντιστοιχούν με τα ευρωπαϊκά, καθώς 

η διαφορά τους είναι σχεδόν ανεπαίσθητη. Σχετικά με τις μαλακές βαθμίδες θα λέγαμε ότι δεν πρόκειται τόσο για 

φθόγγους, όπως τοποθετούνται θεωρητικά, αλλά περισσότερο για «περιοχές», όπου κινείται η μελωδία (Βλ: 

Τσιαμούλης, 2010:31). 
20 Σχετικά με τα μακάμια Καρτσιγιάρ και Νεβεσέρ βλ. Αϋντεμίρ, 2012:87,115. 
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4 ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 

Η εναρμόνιση είναι μια διαδικασία που καταπιάνεται με το πώς προκύπτουν, αλλά και 

το πώς συνδέονται οι συγχορδίες μεταξύ τους. Στο εν λόγω πεδίο της Αστικής Λαϊκής 

Μουσικής η εναρμόνιση δε λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Δύσης (Pennanen, 

1999:74. Τσιαμούλης, 2010:135), δηλ. της Αρμονίας, στο μέτρο που αυτή η μουσική είναι 

μονοφωνική. Για να γίνει κατανοητό το παραπάνω πρέπει να παρακολουθήσουμε συνοπτικά 

τη διαδρομή της εναρμόνισης σε όλες τις φάσεις αυτής. 

α) Στην περίοδο του μη ευρωπαϊκά συγκερασμένου διαστηματικού περιβάλλοντος, τη 

λεγόμενη περίοδο του Σμυρναίικου ύφους (Greek cafe music), η αρμονική συνοδεία 

πραγματοποιείται από το ούτι ή την κιθάρα εκτελώντας είτε ρυθμικά αχαρακτήριστες 

συγχορδίες, δηλ. συγχορδίες με την 1η και την 5η βαθμίδα και μόνο είτε κατά μίμηση της 

μοναδικής μελωδικής γραμμής στις χαμηλές περιοχές του οργάνου – καθότι αναφερόμαστε σε 

μονοφωνικές συνθέσεις–. Π.χ. η σύνθεση του Παν. Τούντα (1882-1942) «Χαρικλάκι» 

(Parlophone Β-21674), ηχογράφηση του 1933 με την Ρόζα Εσκενάζη στο τραγούδι. Η 

εναρμόνιση αυτή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί κατά μια έννοια «αρχέγονη» (πρβ. 

Τσιαμούλης, 2012:135) και αφορά κυρίως στη ρυθμική και συχνοτική διάσταση του μουσικού 
φαινομένου, καθώς κατ’ ουσία δεν υφίσταται αρμονία ελλείψει της 3ης βαθμίδας, που αυτή 

δίδει εξάλλου την πραγματική ταυτότητα της συγχορδίας. Βεβαίως αυτό συμβαίνει, όχι τόσο 

γιατί θα υπήρχε «σύγκρουση» ανάμεσα στις μαλακωμένες βαθμίδες της μελωδίας με τις 

ευρωπαϊκές 3ες της συγχορδίας21, αλλά κυρίως γιατί πολύ απλά η μονοφωνική μουσική δεν έχει 

ανάγκη την αρμονική υποστήριξη22. 

β) Εν συνεχεία στην πρώιμη φάση του ίσου συγκερασμού η εναρμόνιση εμφανίζεται 

σαφώς πιο ολοκληρωμένη από πλευράς πληρότητας συγχορδιών, (υπάρχει και η 3η βαθμίδα) 

λόγω του ευρωπαϊκά συγκερασμένου τρίχορδου μπουζουκιού, αλλά συνάμα είναι και 

αφαιρετική. 

Οι συγχορδίες προκύπτουν από τις βάσεις των διαφόρων 4χόρδων και 5χόρδων που 

εκφράζονται μέσα στα πλαίσια της μελωδικής συμπεριφοράς, σε συνδυασμό με το ποιές από 

αυτές ο δημιουργός θέλει να αναδείξει σε ένα νέο τονικό κέντρο πέραν της βάσης του 

μακαμιού.  

Είναι γεγονός ότι η εναρμόνιση αυτού του τύπου είναι τόσο λιτή και αφαιρετική που δεν 

κλονίζει το μονοφωνικό και τροπικό χαρακτήρα των συνθέσεων, αλλά αρκείται απλά στον 

εμφατικό ρόλο της ανάδειξης των τονικών κέντρων που ενεργοποιούνται κατά τη μελωδική 

ανάπτυξη. Δηλ. θα έλεγε κανείς ότι οι συγχορδίες λειτουργούν περισσότερο και περίπου σαν 

ισοκράτες (Τσιαμούλης, 2010:135), παρά σαν αυτό καθ’ εαυτό πλήρεις συγχορδίες που είναι 

προϊόντα μιας αρμονικής ανάπτυξης. Εύστοχα κατά την άποψη μου αυτή η εναρμόνιση 

καλείται από το Φιλανδό εθνομουσικολόγο Pennanen ως Παραδοσιακή (Traditional), σε 

αντιδιαστολή με αυτήν του Δυτικού τύπου (Pennanen, 1997:74. Πρβ: Τσιαμούλης, 2010:135). 

Τα παραπάνω έχουν σα συνέπεια να εγκαταλείπει κανείς σε μεγάλο βαθμό το εγχείρημα 

να ερμηνεύσει το φαινόμενο της εναρμόνισης με τους Δυτικούς κανόνες της θεωρίας της 

Αρμονίας (Τσιαμούλης, 2010:135, Pennanen, 1997:74). Ασφαλώς κάποιοι από αυτούς 
λειτουργούν κάτω από ορισμένες συνθήκες, όπως πολύ χαρακτηριστικά συμβαίνει με την 

τέλεια πτώση, δηλ. το φαινόμενο με τη συγχορδία της 5ης βαθμίδας για κλείσιμο πριν την 

τονική συγχορδία, και σίγουρα οι συγχορδίες, αυτό καθ’ εαυτό, έχουν δυτική προέλευση, 

ωστόσο αυτό δεν αποτελεί ολοκληρωμένο επιχείρημα, ώστε να στηριχτούμε στους νόμους της 

Δυτικής μουσικής. Βέβαια είναι προφανές ότι η Ανατολική θεώρηση αδυνατεί εκ της φύσεως 

της, διότι πολύ απλά είναι μονοφωνική. Όμως, είναι το όχημα με το οποίο θα 

παρακολουθήσουμε το πώς πραγματοποιείται και εξελίσσεται η εναρμόνιση στο συγκεκριμένο 

πεδίο (πρβ. Pennanen, 1997: 73). 

γ) Στην ύστερη φάση του ίσου συγκερασμού – θα μπορούσαμε να την προσδιορίσουμε 

συμβατικά ως τη μεταπολεμική φάση του Ρεμπέτικου, αν και προπολεμικά κάποια από τα 

                                                      
21 Κατά τη μουσική πρακτική η «σύγκρουση» αυτή ξεπερνιέται (Pennanen, 1997: 73). 
22 Η μονοφωνική μουσική είναι ολοκληρωμένη χωρίς την ύπαρξη συγχορδιών, ιδίωμα εν γένει όλων των 

Ανατολικών Μουσικών Παραδόσεων. 
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χαρακτηριστικά που θα περιγράψουμε έχουν κάνει ήδη την εμφάνιση τους – η αρμονική 

υποστήριξη κάνει πιο δυναμική την παρουσία της και κατά μια έννοια η περίοδος αυτή μπορεί 

να χαρακτηριστεί πιο δυτικοκρατούμενη, καθώς η μελωδία εξαρτάται, νοηματοδοτείται και 

καθοδηγείται εξουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό από τις συγχορδίες.  Π.χ. στο τραγούδι του Μ. 

Χιώτη (1921-1970), «Το πλουσιόπαιδο» (PARLOPHONE B-74265), ηχογράφηση του 1952. 

Είναι φανερό ότι στο μεγαλύτερο μέρος του κομματιού η ανάλυση των συγχορδιών 

διαμορφώνει ξεκάθαρα τη μελωδική ανάπτυξη. 

Η εναρμόνιση πλέον δε σχετίζεται μόνο με την επιλογή και τη σύνδεση συγχορδιών, 

αλλά και με την παράλληλη κίνηση μελωδιών και πιο συνηθισμένα δύο φωνών. Ήδη 

προπολεμικά ο Τσιτσάνης (1915-1984), ο Παπαϊωάννου (1913-1972), ο Σκαρβέλης (1880-

1942) κ.α. δίνουν δείγματα στοιχειώδους πολυφωνικής γραφής μέσα από χαρακτηριστικές 

διφωνίες που προκύπτουν απ’ τις διπλές νότες του τρίχορδου μπουζουκιού23. 

Οι μετατροπίες ευρωπαϊκού χαρακτήρα, στις οποίες είχε πρωτοστατήσει ο Τσιτσάνης, 

υιοθετούνται και από άλλους συνθέτες. Π.χ. στο τραγούδι του Β. Τσιτσάνη «Μ’ ένα πικρό 

αναστεναγμό» (HMV AO-2695), ηχογράφηση του 1940, έχουμε από τη Σολ μείζονα κλίμακα 

μετατροπία στη Λα ελάσσονα κλίμακα και επαναφορά στη Σολ μείζονα, μέσα σε ένα μελωδικό 

περιβάλλον που θυμίζει αυτό του μακάμ Ραστ, σαφώς «εξευρωπαϊσμένου». 

Ο Χιώτης μεταπολεμικά χρησιμοποιεί κατά κόρον ακολουθίες συγχορδιών 

πρωτόγνωρες για την εποχή του και με σαφείς επιρροές από το εξωτερικό. Π.χ. στο τραγούδι 

«Παρτίδες» (ODEON GA-7614), ηχογράφηση του 1950. Στο εισαγωγικό μέρος έχουμε: Εm 

 D  C  B. Κατά τη μουσική καθομιλουμένη του σύγχρονου επιτελεστικού περιβάλλοντος 

η εν λόγω αρμονική ακολουθία καλείται «Ισπανικό πέρασμα». 

Η μονοφωνική διάσταση της μελωδίας περιορίζεται αισθητά, τα μακάμια 

«εξευρωπαΐζονται» (westernization), όπως θα έλεγε κανείς, και μεταλλάσσονται σε κλίμακες 

Δυτικού τύπου και τέλος, η τροπικότητα με την παραδοσιακή της μορφή υποχωρεί, ενώ μέρος 

αυτής μετουσιώνεται στο νέο μουσικό φαινόμενο. 

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η τροπικότητα στο πεδίο της εν λόγω 

μουσικής περιέρχεται σε διάφορα στάδια, που είναι σε αντιστρόφως ανάλογη σχέση με την 

αρμονική ανάπτυξη. 

5. ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ 

Τα προαναφερθέντα στοιχειοθετούν ανάγλυφα την υβριδικότητα αυτής της μουσικής, 

με συνέπεια την αντικειμενική δυσκολία της διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου θεωρητικού 

μοντέλου- πέρα από τα υπάρχοντα στερεότυπα μη μεθοδολογικά εγχειρήματα (Βλ. Ανδρίκος, 

2010:11) - που θα προσεγγίζει περιγραφικά και ερμηνευτικά τον ιδιάζοντα αυτό χαρακτήρα 

δίνοντας τη δυνατότητα για εκπαιδευτική αξιοποίηση.  

Δεν είναι δυνατή η εκπαιδευτική προσέγγιση χωρίς ένα πρόγραμμα σπουδών, όπου θα 

διατίθενται τα κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία στο υποκείμενο διδασκαλίας. Η διαπίστωση 

αυτή υπαγορεύει αναπόφευκτα τη θεωρητικοποίηση των εν λόγω μουσικών φαινομένων και 

των παρεπομένων τους, η οποία εν γένει είναι πολύ περιορισμένη24 (πρβ. Pennanen, 2004:18-

19). Η μέχρι τώρα εκπαιδευτική μου εμπειρία υποδεικνύει την επίκληση επιμέρους στοιχείων 

και κανόνων από τις δύο αντιδιαμετρικές μουσικές φιλοσοφίες, της Δύσης και της Ανατολής, 

υπό το πρίσμα του εν λόγω μουσικού είδους. Το εγχείρημα σύνθεσης αυτών με την παράλληλη 

εξέταση των μουσικών φαινομένων στην εξέλιξή τους θα αποτελέσει τη βάση για την 

οικοδόμηση ενός Θεωρητικού μοντέλου, που θα λειτουργήσει με τη σειρά του ως εφαλτήριο 

για την εκπαιδευτική θεώρηση. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της γείτονος Τουρκίας, 

που με έναυσμα τη θεωρητική συστηματοποίηση του Rauf Yehta Bey (1871-1935), μόλις από 

                                                      
23 Π.χ. το τραγούδι του Γιάννη Παπαϊωάννου, «Φαληριώτισσα» (Columbia DG-6312), ηχογράφηση του 1937 με 

τους Στρ. Παγιουμτζή και Π. Χρυσίνη στο τραγούδι. 
24 Ακόμα και στις μέρες μας το ελληνικό ακαδημαϊκό περιβάλλον δε δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο ζήτημα του 

τρίχορδου μπουζουκιού (κι άλλων λαϊκών οργάνων, όπως η λαϊκή κιθάρα), του βασικού οργάνου που αποδίδει το 

μεγαλύτερο μέρος του ρεπερτορίου που εξετάζουμε (Pennanen, 2009:39). 
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τις αρχές της δεκαετίας του 20’25, προχώρησε σταδιακά στην εκπαίδευση (Τσιαμούλης, 

2010:24). 

Η αναγκαιότητα εκπαιδευτικής προσέγγισης της Ελληνικής Αστικής Λαϊκής Μουσικής 

είναι κατά κάποιο τρόπο αυτονόητη, αν ληφθεί υπόψη ότι συνιστά αναπόσπαστο κομμάτι του 

Νεοελληνικού Πολιτισμού καλύπτοντας τουλάχιστον τέσσερις δεκαετίες (‘20- και ’50). Η 

εξοικείωση των διδασκομένων με το εν λόγω γνωστικό υλικό, πέρα από την αναγκαία 

εμβάθυνση του μουσικού φαινομένου μέσα από εργαστήρια και μουσικά σύνολα, οδηγεί 

επόμενα στην επαφή με το ιστορικό γίγνεσθαι της εποχής του είδους. Η διαθεματικότητα αυτή 

δημιουργεί το πρόσφορο έδαφος για τη διαμόρφωση της απαραίτητης ιστορικής αντίληψης των 

εκπαιδευομένων, ενώ παράλληλα ξετυλίγονται σ’ αυτούς ήθη, έθιμα και εν γένει μέρος του 

Πολιτισμού του παρελθόντος με εθνομουσικολογικές, ανθρωπολογικές και κοινωνιολογικές 

προεκτάσεις (πρβ. Merriam, 1964:37-45). 

Μια ανοικτή παιδαγωγική θεώρηση, ορμώμενη από το εύρος των καταβολών της 

συγκεκριμένης μουσικής - καθώς η Ελληνική κοινότητα εξαπλωμένη πέρα από τα στενά όρια 

του έθνους-κράτους αλληλεπιδρά με άλλες κοινότητες (Τουρκική, Εβραϊκή, Αρμενική, 

Γαλλική κ.α.) (Pennanen, 2004:4-8) - οφείλει να αναδείξει τη διαπολιτισμικότητα που ενέχει η 

θεματική αυτή26. 

Επίσης, η Μουσειακή κουλτούρα σε συνδυασμό με την Παιδαγωγική, που 

αναπτύσσονται ιδιαιτέρως τα τελευταία χρόνια μπορούν να συμβάλουν στην εκπαιδευτική 

γνωριμία της συγκεκριμένης μουσικής (Κυρδή, 2002). Η δημιουργία νέων μουσειακών χώρων 

με επιστημονικά κριτήρια και η αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντων (όπως του Μουσείου Λαϊκών 

Μουσικών Οργάνων του Φοίβου Ανωγειανάκη) μέσα από την έκθεση πολιτισμικών προϊόντων 

του επιτελεστικού περιβάλλοντος και της εποχής γενικότερα μπορεί να αποτελέσει σημαντική 

αφορμή στους εκπαιδευόμενους για τη μελέτη και την κατανόηση των εν λόγω γνωστικών 

αντικειμένων. 

Επιπλέον είναι αναγκαίο να διευρυνθεί ο υπάρχων θεσμός στα μουσικά σχολεία που 

αφορά στην εκμάθηση παραδοσιακών οργάνων - συμπεριλαμβανομένου και του τρίχορδου 

μπουζουκιού- κατά τρόπο που να προσεγγίζεται στο σύνολό της η Αστική Λαϊκή Μουσική. 

Αυτό σημαίνει την εκπαιδευτική ένταξη επιπλέον οργάνων, όπως η λαϊκή κιθάρα, το λαϊκό 

ακορντεόν κ.α. προς ολοκληρωμένη διαμόρφωση μουσικών συνόλων του είδους αυτού. Τέλος, 

βασικές θεωρητικές έννοιες, όπως η τροπικότητα, η μονοφωνία, η παραδοσιακή εναρμόνιση 

κ.α. θα πρέπει να εντατικοποιηθούν στα εκπαιδευτικά συμφραζόμενα.  

Οι παραπάνω εκπαιδευτικές προσεγγίσεις θα πρέπει να έχουν ως βασική προϋπόθεση 

την ύπαρξη ενός θεωρητικού μοντέλου, ώστε να μη στερούνται επιστημονικότητας και ενός 

συμπαγούς αναλυτικού προγράμματος. Κατά προσαρμογή του λόγου του Αριστόξενου του 

Ταραντίνου27 στον προβληματισμό μας, θα λέγαμε ότι θα πρέπει να πάψει η αταξία, που 

χαρακτηρίζει τη θεωρητική ματιά, εξαιτίας του κακού της τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζει 

το εν λόγω θέμα, ώστε να συλληφθεί θεωρητικά και να αποδοθεί εκπαιδευτικά αυτή η 

θαυμαστή τάξη που ενυπάρχει στο εν λόγω μουσικό είδος, όπως και γενικότερα στη μουσική. 
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Προβληματισμοί και προτάσεις για καλές διδακτικές 

πρακτικές σχετικά με τη διδασκαλία του ρεπερτορίου της 

Κατωτέρας στο πιάνο, σε μουσικό και τεχνικό επίπεδο, με 

ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια της μορφής έργων τύπου 

σονατίνας 

Ξένια ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ 

Πιανίστρια-Δρ. Μουσικολογίας 

Καθηγήτρια πιάνου (ΠΕ 16.01) 

Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης 

xeniatheodor@yahoo.com 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Με δεδομένο ότι η ύλη της Κατωτέρας στο πιάνο περιλαμβάνει ήδη συλλογές τονικών κομματιών, 

ομοφωνικών ή πολυφωνικού χαρακτήρα, με αρκετά ευρύ ως προς τις μεταβολές του τονικό πεδίο και 

σύνθετη υφή, διατυπώνονται καταρχάς προβληματισμοί για το αν και σε ποιο βαθμό είναι εφικτή η επιτυχής 

ερμηνεία τους από μαθητές 10-12 ετών ή μικρότερους χωρίς παράλληλη στήριξη σε αναπτυγμένη τονική 

αίσθηση και στοιχειώδη εξοικείωση με τη μουσική μορφή. Επιχειρείται μια σύντομη ιστορική θεμελίωση 

του προβληματισμού και παραθέτονται συνοπτικά στοιχεία δοκιμασμένων μεθόδων για τον χειρισμό του 

διδακτικού αυτού πεδίου. Στη συνέχεια, επικεντρώνοντας σε σονατίνες του Clementi, προτείνονται 

πρακτικές για βελτίωση της πιανιστικής διδασκαλίας, που περιλαμβάνουν αρχικά εντοπισμό και ανάλυση 

των βασικών δομικών συστατικών της υφής και επίσης ιδέες για τις πρώτες νύξεις και απόπειρες για 

χαρακτηρισμό της λειτουργικότητάς τους σε μικρο- και μακροδομικό επίπεδο με τεχνικό αλλά και με 

προσαρμοσμένο στην παιδική αντίληψη λεξιλόγιο, καθώς και μερικές συνδυασμένες υποδείξεις για την 

πιανιστική ερμηνεία, ώστε να βελτιώνεται η συνολική αίσθηση του μουσικού νοήματος από πλευράς των 

μαθητών. 

ABSTRACT 

Given that the teaching material of the elementary level of piano studies already comprises collections 

of tonal pieces, of homophonic or polyphonic texture, with considerably varying tonal areas and complex 

structure, some questions are being articulated considering if their interpretation by 10-12 years old 

students is possible, without an already developed sense for tonality and no familiarity with musical 

forms. After a short historical foundation of this matter, some elements of successfully tested methods 

are being demonstrated. Further on, investigating mostly Clementi’s sonatinas, some teaching practices 

are being suggested, which include finding and analyzing the basic structural elements, also ideas for 

the first hints and attempts for identification of their functionality on small and large scale and, finally, 

some combined technical instructions. The vocabulary used is not only strictly abstract but also adapted 

to the children’s imagination, and some combined instructions for the pianistic technique are given. The 

aim followed is the improvement of the perception of musical meaning from the pupils. 

Ένας από τους βασικούς παιδαγωγικούς στόχους του μαθήματος της μουσικής 

γενικότερα, αλλά και του πιάνου ειδικότερα, είναι να μπορέσει ο μαθητής να αναπτύξει τις 

ικανότητες μουσικής αντίληψης επαρκώς, ώστε να κατορθώνει ήδη εξαρχής να φτάνει και στην 

κατανόηση των μουσικών έργων ως μορφών που συντίθενται από πολλαπλές και 

αλληλοεπηρεαζόμενες παραμέτρους (ρυθμός, μελωδία, δυναμική, συνήχηση, μοτιβική-

θεματική οργάνωση, φραστική σύνταξη). Αντικείμενο και στόχος αυτής της μαθησιακής 

πορείας πάντα πρέπει φυσικά να είναι και η συναισθηματική εμπλοκή του ανθρώπου, δηλαδή 
ο δάσκαλος μουσικής οφείλει μέσω της μουσικής να ανοίξει ένα παράθυρο προς τον ψυχικό 

κόσμο των μαθητών του, αποκωδικοποιώντας τους συμβολισμούς της υφής και 

«μεταφράζοντας» το μουσικό νόημα σε ψυχικά-νοητικά περιεχόμενα, όπως διαφόρων ειδών 

mailto:xeniatheodor@yahoo.com
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πανανθρώπινες αφηγήσεις (narratives). Η γενική και βασική παιδαγωγική αρχή της 

συνειδητοποίησης της μουσικής μορφής και θεωρίας μέσα από την πράξη αποτέλεσε τη βάση 

πολλών επιτυχημένων παιδαγωγικών προσεγγίσεων, παρά τις επιμέρους διαφορές τους.. Σε 

αναλυτικά προγράμματα σπουδών για τη μουσική εντοπίζονται ήδη από το προσχολικό 

επίπεδο ως επιθυμητοί στόχοι η καλλιέργεια ικανοτήτων για συνειδητή ακρόαση μουσικής, 

όπως η ικανότητα διάκρισης επιμέρους βασικών ιδεών (Gestalten), που εξαρτάται φυσικά σε 

μεγάλο βαθμό από την ανάπτυξη του τονικού αισθήματος και της αντίληψης του ρυθμού.
1 Σε ποιο βαθμό όμως επιδιώκεται πάντοτε στη διδασκαλία πιο σύνθετων μορφών η 

διάκριση και συνειδητοποίηση των επιμέρους δομικών στοιχείων, όπως «μοτίβο», «βασική 

ιδέα», «φράση», «περίοδος», «πρόταση», «έκθεση», «επεξεργασία» και της αντίστοιχης 

λειτουργικότητάς τους σε μακροδομικό επίπεδο; Η προσέγγιση ενός έργου τέχνης ως «ενιαίου 

όλου», αναδεικνύοντας φανερές και λιγότερο φανερές σχέσεις έντασης και χαλάρωσης, 

εξάρτησης, αντίθεσης, παραλληλίας, συμμετρίας και ασυμμετρίας που τελικά επιδιώκουν την 

απόδοση αντιληπτών νοημάτων, μόνο επιθυμητή μπορεί να είναι για κάθε διδάσκοντα. 

Συμβαδίζει όμως η καλλιέργεια της ακοής με την εκμάθηση της μουσικής θεωρίας και με την 

ανάπτυξη της εκτελεστικής ικανότητας; Συμπίπτουν πάντοτε τα προγράμματα σπουδών για 

αυτά τα πεδία; Όπως αποδεικνύεται από τη νομοθεσία και την εκπαιδευτική εμπειρία, ειδικά 

για τα ελληνικά μουσικά σχολεία, μάλλον όχι.2 Μένει να ευχηθούμε τα νέα προγράμματα 

σπουδών για τα Μουσικά Σχολεία που ανακοινώθηκε ότι θα εκπονηθούν να απαλείψουν αυτήν 

την πολύ κρίσιμη έλλειψη συντονισμού. 

Τα πρώτα παιδαγωγικά έργα από τον 18ο αι. και εξής ήδη αναφέρονται στους 

παραπάνω στόχους: στον πρόλογο των δίφωνων και τρίφωνων Inventiones ο Johann Sebastian 

Bach αναφέρεται στην «πρόγευση της σύνθεσης» ως επιθυμητό διδακτικό στόχο της συλλογής 

του, εξυπακούεται επομένως ότι τα βασικά δομικά συστατικά της μορφής γίνονται αντιληπτά 

από τον εκτελεστή. Ο Robert Schumann στις Συμβουλές για νέους μουσικούς3 υπογραμμίζει 

επίσης σαφώς τη σημασία της επίγνωσής τους, όταν απευθυνόμενος στον ιδεατό μαθητή τον 

προτρέπει να «μαθαίνει νωρίς τις βασικές αρχές της αρμονίας», να «τραγουδά συχνά σε 

χορωδίες, ιδίως στις μεσαίες φωνές. Αυτό θα σε κάνει αληθινό μουσικό», ή όταν διερωτάται «τι 

σημαίνει να έχει κάποιος μουσικότητα; Δεν θα την έχεις, αν τα μάτια σου είναι καρφωμένα στις 
νότες με αγωνία και παίζεις το κομμάτι σου με κόπο· επίσης δεν θα είσαι αν, στην περίπτωση που 

κάποιος σου γυρίσει κατά λάθος δύο σελίδες μαζί, σταματήσεις και δεν μπορείς να συνεχίσεις. 

Αλλά θα είσαι αν σε ένα νέο έργο μπορείς  σχεδόν να προβλέψεις τι θα ακολουθήσει, ή να το 

θυμάσαι σε ένα γνωστό. Με δυο λόγια, αν έχεις τη μουσική όχι μόνο στα δάχτυλά σου, αλλά και 

στο μυαλό και στην ψυχή σου». Ακόμη, αποφαίνεται ότι «το Πνεύμα δεν θα σου φανερωθεί, πριν 
κατανοήσεις τις μορφές και τα είδη της σύνθεσης». 

Προχωρώντας σε πιο πρόσφατες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, θα αναφερθώ στην 

Ουγγαρέζα παιδαγωγό Margit Varró, σύγχρονη του Bartok, η οποία στο σύγγραμμά της Der 

lebendige Klavierunterricht (To ζωντανό μάθημα πιάνου) δεν περιορίζεται στο καθαρά τεχνικό 

μέρος της πιανιστικής διδασκαλίας, αλλά την θεμελιώνει και στη βασική μουσική εκπαίδευση, 

δηλαδή στην ανάπτυξη της μουσικής αντίληψης. Η Varró συμπεριλαμβάνει ήδη  στη διδακτέα 

ύλη για το πρώτο έτος του πιάνου τα ακόλουθα, που ενδεχομένως θα μας φανούν σήμερα 

                                                      
1 Βλ. το ελληνικό διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο σπουδών για τη διδασκαλία της μουσικής (ΔΕΠΠΣ, 2003, 

http://www.pi-schools.gr/download/programs/depps/13deppsapsMousikis.pdf) ή το αντίστοιχο για την 

βασική μουσική εκπαίδευση (Elementare Musikpädagogik) της Συνόδου των Αυστριακών Ιδρυμάτων 

για τη Διδασκαλία της Μουσικής (Konferenz der Österreichischen Musikschulwerke), στο 

http://www.komu.at/lehrplan/instrumentemp.asp, τo αντίστοιχο της Κύπρου για το μάθημα του πιάνου 

στα μουσικά σχολεία (http://mousiko-scholeio-lef.schools.ac.cy/joomla 

/ekpaidevtikouliko/analitikopiano.pdf) και επίσης Albergo (1990). 
2 Για την είσοδο στα ελληνικά μουσικά σχολεία δεν απαιτούνται μουσικές γνώσεις, απλώς εξετάζεται η 

μουσική αντίληψη, βλ. τις προϋποθέσεις στο http://msth.gr/index.php/school-functioning/studies /19-

el/school-functioning/studies/64-admission-exams-first-class. 
3 Robert Schumann (1849). Η 1η δημοσίευση αυτής της συλλογής οδηγιών με αποφθεγματικό χαρακτήρα 

γίνεται στη 2η έκδοση του Album für die Jugend, op.68 (1849), αλλά δημοσιεύονται λίγο αργότερα και 

με τον τίτλο “Musikalische Haus- und Lebensregeln” και στο περιοδικό Neue Zeitschrift für Musik, τόμ. 

XXXII, αρ. 36 (3 Μαïου 1850).   

http://www.pi-schools.gr/download/programs/depps/13deppsapsMousikis.pdf
http://www.komu.at/lehrplan/instrumentemp.asp
http://mousiko-scholeio-lef.schools.ac.cy/joomla%20/ekpaidevtikouliko/analitikopiano.pdf
http://mousiko-scholeio-lef.schools.ac.cy/joomla%20/ekpaidevtikouliko/analitikopiano.pdf
http://msth.gr/index.php/school-functioning/studies%20/19-el/school-functioning/studies/64-admission-exams-first-class
http://msth.gr/index.php/school-functioning/studies%20/19-el/school-functioning/studies/64-admission-exams-first-class
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υπερβολικά: όλα τα είδη τρίφωνων συγχορδιών (μείζων, ελάσσων, ελαττωμένη, αυξημένη) σε 

διάφορες θέσεις, τις τρεις βασικές συγχορδίες τονικών λειτουργιών (τονική, δεσπόζουσα, 

υποδεσπόζουσα), τη μείζονα και ελάσσονα κλίμακα και τα διαστήματα που περιέχονται σε 

αυτές, καθώς και τα βασικά είδη καταλήξεων-πτώσεων (στη δεσπόζουσα και στην τονική).4 Οι 

γνώσεις αυτές εξυπηρετούν τη διάκριση των μορφικών τύπων: στο επόμενο παράδειγμα μιας 

απλής περιόδου η παιδαγωγός ζητά από τα παιδιά να χτυπήσουν παλαμάκια στο σημείο όπου 

νοιώθουν ότι μπορεί να γίνει ένα ελαφρύ και σύντομο σταμάτημα (Παρ. 1).  

 

 
Παρ. 1 Παράδειγμα μουσικής περιόδου 

© Simrock: Margit Varró, Der lebendige Klavierunterricht 

 
Προσθέτει ότι αν προσέξουν και ότι τα δύο τμήματα της φράσης ξεκινούν με το ίδιο 

μοτιβικό υλικό και τελειώνουν διαφορετικά, έχουν ήδη καταλάβει την έννοια της περιόδου. 

Ανάλογο πνεύμα διέπει και ένα από τα πιο πρωτοποριακά παιδαγωγικά έργα για το πιάνο του 

20ού αι., δηλαδή τον Μικρόκοσμο toy Bartók, όπου, ακόμη και σε παραδείγματα φράσεων που 

δεν είναι τυπικές περίοδοι, η δόμησή τους γίνεται με τρόπο ώστε να είναι σαφής η επικέντρωση 

σε βασικές βαθμίδες, ενώ υπάρχουν τονικά και τροπικά κομμάτια.   

 

 
Παρ. 2. B. Bartók, Mikrokosmos I, αρ. 14 

© …. 

 
Παρ. 3.  B. Bartók, Mikrokosmos I, αρ.27 

©… 

 

                                                      
4 Varro (1929), 17-18, 27.  
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Εκτός από την ξεκάθαρη σύνοψη και ιεράρχηση των παιδαγωγικών σκοπών και 

μεθόδων για τη μουσική που προσφέρει η μέθοδος της Varró είναι αξιοπρόσεκτη και σε τεχνικό 

επίπεδο και έχω αναφερθεί εκτενώς σε αυτήν σε παλιότερο άρθρο μου,5 γιατί εξηγεί με μεγάλη 

σαφήνεια τις διαφορές μεταξύ των σχολών της «τεχνικής των δακτύλων» και αυτής «του 

βάρους», ή αναλυτικότερα, τις τεχνικές των μεμονωμένων και συνδυασμένων κινήσεων του 

χεριού, ενώ προτείνει κατάλληλες δυνατότητες συγκερασμού τους, όπου ενδείκνυται στο 

ρεπερτόριο. Ο Αμερικανός παιδαγωγός του πιάνου Max Camp επίσης υποστηρίζει με έμφαση 

ότι η θεμελίωση της καλλιτεχνικής εξέλιξης πρέπει να ξεκινά ήδη στο πρώτο στάδιο σπουδών, 

όπου τα φραστικά σχήματα είναι εύκολα και τα κομμάτια μικρά και υποστηρίζει ότι για να 

προωθηθεί η μουσική κατανόηση, πρέπει να εντοπίζονται τα σημεία έντασης και χαλάρωσης.6 

Σε ακαδημαϊκό επίπεδο, μια πολύ χρήσιμη θεωρία για τη μελέτη του κλασικού ύφους 

είναι αυτή του William E. Caplin, που μπορεί φυσικά να χρησιμοποιηθεί από κάθε διδάσκοντα 

και σε σχολικό επίπεδο σε περιπτώσεις όπου διδάσκονται έργα των Βιεννέζων κλασικών. H 

θεωρία διακρίνεται από το μη δογματικό πνεύμα της, καθώς διερευνά και αναδεικνύει τις 

πολυάριθμες ποικιλίες των επιμέρους τμημάτων που συγκροτούν τiς συνολικές μορφές χωρίς 

να επιδιώκει αναγωγή σε καθολικά μορφολογικά πρότυπα.7 Η σονατίνα, ως είδος μουσικής 

σύνθεσης, αποτελεί το ιδανικό όχημα για να εισάγονται σταδιακά οι μαθητές μικρής ηλικίας 

καταρχάς στην κατανόηση της σονάτας, ίσως του κορυφαίου μορφικού σχήματος της 

ευρωπαϊκής μουσικής ιστορίας, και επίσης ταυτόχρονα στην κατανόηση του κλασικού ύφους. 

Το κύριο δομικό γνώρισμα της σονάτας είναι η δημιουργία θεματικής και τονικής πόλωσης, 

όπως και η λύση της πόλωσης αυτής.8 Οφείλουμε διδάσκοντας να αναδείξουμε τις ομοιότητες 

και διαφορές μεταξύ των επιμέρους τμημάτων της, επισημαίνοντας τη διαφορετική τους 

φυσιογνωμία και λειτουργικότητα, καθώς άλλωστε, ένας οποιοσδήποτε χαρακτήρας ή 

γνώρισμα γίνεται πραγματικά αισθητό μέσω της σύγκρισης, αλλά οφείλουμε επίσης να 

αναδείξουμε και την αδιάσπαστή τους ενότητα. Η γλώσσα που θα χρησιμοποιήσουμε δεν 

πρέπει να αποφεύγει τους τεχνικούς όρους, μπορεί και πρέπει όμως να λαμβάνει υπόψη της 

την παιδική αντιληπτική ικανότητα και φαντασία. Π.χ. η Varró δίνει την ακόλουθη εξήγηση 

για την παρακάτω οκτάμετρη περίοδο, η οποία καταλήγει σε απόκλιση στη δεσπόζουσα: «Ας 

πούμε ότι η Ντο μείζων είναι μια γραμμή τρένου που κατευθύνεται προς τη Βουδαπέστη. Αν όμως 
σε κάποιο σημείο τοποθετηθεί ένας ειδικός, παρακαμπτήριος μοχλός μας βάζει σε άλλη γραμμή 

και πάμε προς τη Βιέννη […]». Όπως αναφέρει η συγγραφέας, τα παιδιά γοητεύτηκαν από το 

παράδειγμα, και εντόπισαν σωστά ότι το σημείο του «μοχλού» ήταν η φα δίεση, η οποία μας 

μεταφέρει στο χώρο της δεσπόζουσας Σολ.9   

 

 
Παρ.4 Μετατροπική περίοδος, 

© Simrock, Varró, Der lebendige Unterricht 

 

                                                      
5 Θεοδωρίδου (2010,2011). 
6 Camp (1992), 34. Διαφωνώ ωστόσο εν μέρει με την άποψή του, όταν μεταφράζοντας την αίσθηση που 

αφήνει μια συμβατική μουσική περίοδος με λόγια γράφει πως «τυπικές για παιδικό ρεπερτόριο μουσικές 

περίοδοι συνήθως ξεκινούν ήρεμα, φτάνουν ένα σημείο κλιμάκωσης στο μ.3, πολλές φορές με αρμονία V7, 

και μετά από μια μερική αίσθηση χαλάρωσης στο μ.4, συνεχίζουν προς ένα σημείο χαλάρωσης στο μ.7» 

(Camp, 1992, 33), γιατί σε τυπικές περιόδους στο μ.7 δεν έχει ολοκληρωθεί το πτωτικό σχήμα κατάληξης 

της φράσης. 
7 Caplin (1998), 4.  
8 Αναλυτικότερα για τη μορφή σονάτας βλ. στο James Webster (2001), και στο Caplin (1998), 97. 
9 Varró (1929), 30. 
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Ο ιταλικής καταγωγής, αλλά πολιτογραφημένος Άγγλος συνθέτης Muzio Clementi 

(1752-1832) δεν έπαιζε μόνο «σαν μηχανή», σύμφωνα με τη ρήση του Mozart, τον οποίο είχε 

συναγωνιστεί στον αυτοσχεδιασμό μπροστά στον αυτοκράτορα Ιωσήφ της Αυστρίας το 1781, 

κατά τη συνήθεια της εποχής.10 Υπήρξε και ικανός συνθέτης, εκτός άλλων δραστηριοτήτων 

σχετικών με τη μουσική με τις οποίες καταπιάστηκε, του οποίου έργα είχαν κερδίσει την 

εκτίμηση ακόμη και του Beethoven. Πολλές συνθέσεις του είχαν παιδαγωγικό σκοπό,11 και 

δίκαια θεωρείται ο «πατέρας» της πιανιστικής τέχνης του 19ου αιώνα, καθώς σε αυτόν 

μαθήτευσαν και πολλοί διάσημοι πιανίστες της εποχής.12 Έγραψε μια σειρά από σονατίνες, 

όταν ήδη δίδασκε στο Λονδίνο. Ας εξετάσουμε λοιπόν τη σονατίνα op. 36 αρ. 1, που αποτελεί 

και την 1η κατά σειρά στις εκδόσεις που κυκλοφορούν, προτείνοντας ένα σχέδιο διδασκαλίας, 

που μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 1-2 διδακτικές ώρες πιάνου ή κριτικής ακρόασης μουσικής. 

Μάλλον η μεγάλη πλειονότητα των μικρών μαθητών πιάνου ανά τον κόσμο έχει παίξει αυτό 

το μικρό έργο, και δικαίως, καθώς αποτελεί πραγματικά υπόδειγμα μοτιβικής-θεματικής 

οικονομίας και εύληπτης δομής.  

Αρχικά, μετά την 1η φορά που θα παιχτεί ολόκληρο το πρώτο μέρος, ζητάμε από τους 

μαθητές μια συνολική άποψη για το κομμάτι: που υπάρχουν μεγάλες τομές, που γίνονται 

κορυφώσεις ή συσσωρεύεται πιο πολλή ενέργεια, που ξαναγυρνούν ίδια πράγματα; Η τριμερής 

υποδιαίρεση δεν είναι δύσκολο να εντοπιστεί, όπως και η βασική ιδέα του θέματος, επίσης το 

πιο δραστήριο καταληκτικό τμήμα της έκθεσης και επανέκθεσης, καθώς και η ελάσσων 

κλίμακα στην επεξεργασία. Έχοντας επομένως καθορίσει αδρά τη μακροδομική οργάνωση, 

μπορούμε να προχωρήσουμε στην αντίστοιχη μικροδομική. Από μαθητές εξοικειωμένους με 

μορφικά σχήματα όπως η περίοδος, μπορούμε να ζητήσουμε να εντοπίσουν αν υπάρχει κάτι 

τέτοιο στο έργο, χαρακτηρίζοντας και το είδος της (τονικά πιο συμβατική, π.χ. με το σχήμα Ι-

V και Ι-Ι ή μετατροπική). Προχωρώντας στη συνέχεια στην ανάλυση των πρωταρχικών 

δομικών συστατικών, ξεκινάμε από το 1ο και 2ο μέτρο, που αποτελούν τη «βασική ιδέα»,13 για 

την οποία μπορούμε να δώσουμε τον ακόλουθο απλό και περιεκτικό ορισμό, με βάση τη θεωρία 

του Caplin: «η Β.Ι. στο κλασικό ύφος είναι εκείνο το τμήμα ενός θέματος που συνήθως ηχεί στα 

δύο πρώτα μέτρα, χρησιμοποιεί τονική αρμονία και διακρίνεται από μια χαρακτηριστική 

φυσιογνωμία, που επιδιώκει να εντυπώνεται εύκολα και να έχει χαρακτήρα 
“ανοίγματος”[…]».14 Αν ζητήσουμε από έναν μαθητή με «μέσο» ως υψηλό επίπεδο 

μουσικότητας να μας περιγράψει την κατασκευή της και δώσουμε σωστές ανατροφοδοτήσεις, 

λογικά θα πρέπει να πάρουμε απαντήσεις όπως «χρησιμοποιεί νότες μιας συγχορδίας Ντο 

μείζονος σε αρπισμό» και «επαναλαμβάνεται δύο φορές στα δύο πρώτα μέτρα, τη δεύτερη φορά 

όμως το δεύτερο σολ ακούγεται μια οκτάβα ψηλότερα», καθώς και «την βρίσκουμε και παρακάτω 
στο έργο, με διαφορές» (θα τις δούμε χωριστά παρακάτω).  

Στη συνέχεια, ζητούμε από τον μαθητή να παρατηρήσει τι συμβαίνει παρακάτω στο 

πρώτο τετράμετρο, επιδιώκοντας να προσεχτεί καταρχάς η διαφορά στην κινητικότητα, που 

είναι μεγαλύτερη (συνεχής κίνηση ογδόων, στο μ.4 μάλιστα με μίμηση μεταξύ των χεριών) 

καθώς και η μετάβαση στη συγχορδία της δεσπόζουσας. Χαρακτηρίζουμε το μοτιβικό υλικό 

που ήχησε στα μ.3-4 ως «αντιθετική ιδέα» και προσέχουμε ιδιαίτερα το μοτίβο των πρώτων 

τεσσάρων ογδόων (φα2-ντο2), που θα αποτελέσει πηγή νέων ιδεών. Ακολούθως, μπορούμε να 

ζητήσουμε ήδη έναν χαρακτηρισμό της φυσιογνωμίας των ιδεών, με βάση την προηγούμενη 

συνολική εμπειρία των παιδιών, προσπαθώντας να εστιάσουμε περισσότερο στη συνολική τους 

υφή, όπως συντίθεται από την παράμετρο του ρυθμού και από το γενικότερο περίγραμμά τους. 

                                                      
10 Τα βιογραφικά στοιχεία που παρατίθενται αντλήθηκαν από το αντίστοιχο λήμμα της αγγλικής 

Wikipedia. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι ο Mozart δεν πρέπει να διατήρησε αυτή την αρνητική 

γνώμη στη συνέχεια, καθώς, σύμφωνα με τον συντάκτη του άρθρου, δύο έργα του παραπέμπουν σε έργα 

του Clementi. 
11 Όπως π.χ. η Eισαγωγή στην τέχνη της εκτέλεσης του pianoforte (δημ. 1801) και το Gradus ad 

Parnassum (1η δημοσίευση 1817). 
12 Π.χ. οι John Field, Johann Baptist Cramer, Ignaz Mosheles, Friedrich Kalkbrenner, Johann Nepomuk 

Hummel, ακόμη και ο Carl Czerny. 
13 Στο εξής, συντομογραφικά «Β.Ι.». 
14 Caplin (1998), 37 κ.ε. 
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Αν τα παιδιά δεν τολμούν να χρησιμοποιήσουν επίθετα ή να περιγράψουν, τα βοηθάμε 

ρωτώντας «η ιδέα αυτή ακούγεται σαν τραγουδιστή μελωδία με μικρά διαστήματα ή έχει άλματα; 
Είναι χαρούμενη/αισιόδοξη ή κάπως πιο συγκρατημένη/στοχαστική; Έχει πιο πολύ στατικό ή 

κινητικό χαρακτήρα;» κλπ. Επίσης, και πιο αναπαραστατικού είδους περιγραφές είναι 

επιθυμητές, αλλά ίσως είναι καλύτερα να δίνονται συνολικά για το πρώτο τμήμα του κύριου 

θέματος, όπως π.χ.: «η φράση εξελίσσεται από μια κατάσταση αισιόδοξη και με σταθερό, 

αποφασιστικό χαρακτήρα σταδιακά σε κάτι πιο τραγουδιστό και προχωρά, ενώ κλείνοντας μας 
οδηγεί πάλι πίσω στο σημείο όπου ξεκινήσαμε, δηλαδή σε μια νέα εμφάνιση της βασικής ιδέας». 

Στο δεύτερο τμήμα της φράσης, ο μαθητής λογικά θα παρατηρήσει ότι τώρα η Β.Ι. ηχεί σε 

δυναμική piano, επίσης θα προσέξει τη διαφορά στην επανάληψη της βασικής ιδέας στο μ.6, 

που εμφανίζεται σε ψηλότερη θέση, άρα αυξάνει και το ηχητικό ενδιαφέρον, καθώς και τη 

διαφορετική εκδοχή της αντιθετικής ιδέας (μ.7), που κινείται καθοδικά με τεθλασμένη κίνηση 

(ζικ-ζακ) και μέσω της διπλής δεσπόζουσας Ρε κάνει πτώση στη Σολ. Το ενδιαφέρον είναι ότι 

εδώ γίνεται διακριτικά παραλλαγή της 1ης εκδοχής της αντιθετικής ιδέας, που πρέπει να 

βοηθήσουμε το μαθητή να ανακαλύψει. Ένα ακόμη στοιχείο που οφείλουμε να καταδείξουμε 

είναι η ασυμμετρία της αρχικής περιόδου, που είναι επτάμετρη, και να αναρωτηθούμε για την 

αιτία που συμβαίνει αυτό. Από παιδιά που δεν διστάζουν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στον 

αυτοσχεδιασμό και στη σύνθεση, θα μπορούσαμε να ζητήσουμε να συμπληρώσουν ελεύθερα 

αυτό το μέτρο, ή να το κάνουμε εμείς, π.χ. επαναλαμβάνοντας τη Β.Ι. στη βαθμίδα της VI). Αν 

ξαναπαιχτεί η αυθεντική εκδοχή μετά από αυτή τη δοκιμή, ίσως τα παιδιά να καταλάβουν και 

μόνα τους ότι η συντόμευση, σε συνδυασμό με τη 2η μορφή της αντιθετικής ιδέας, που έχει 

περισσότερη ρυθμική ενέργεια με τη χαρακτηριστική κίνηση του δ.χ., τα συνεχή τέταρτα του 

α.χ. και διπλά πιο γρήγορο αρμονικό ρυθμό, επιδιώκει να μας κάνει να αντιληφθούμε πιο 

έντονα το πέρασμα σε μια άλλη τονικότητα από την αρχική.  

Στη συνέχεια, καλούμε τους μαθητές να προσέξουν την ολοένα και αυξανόμενη 

δραστηριότητα που υπάρχει στα τελευταία οκτώ μέτρα της έκθεσης: το μοτίβο των ογδόων της 

αντιθετικής ιδέας διπλασιάζεται και καταλαμβάνει έκταση οκτάβας (μ.8,10), από την Β.Ι., θα 

λέγαμε ως «εκπρόσωπός της» επανέρχεται το άλμα οκτάβας του 2ου μέτρου (μ. 9, 11), υπάρχει 

ανοδική ακολουθία (μ.8-11), για 1η φορά έχουμε ενεργητική συνοδεία τύπου Alberti στο α.χ. 

και μια αδιάσπαστη, κυματοειδής, καταληκτική μελωδική γραμμή στο δ.χ. (12-15) 

αποκλιμακώνει την ένταση και, μετά από τρεις διαδοχικές επαναλήψεις του μοτίβου των 

ογδόων (β΄ μισό μ.13-14), εδραιώνει τη μετατροπία στην τονικότητα της δεσπόζουσας. Τα μ. 

8-15 είναι η δευτερεύουσα θεματική ενότητα, που δεν είναι εύκολα διακριτή, καθώς δεν 

προηγείται σαφές κλείσιμο της πρώτης θεματικής ενότητας, ούτε υπάρχει χωριστό μεταβατικό 

τμήμα, ενώ η ίδια η ιδέα εκπηγάζει θεματικά από την πρώτη.15 Γίνεται όμως αισθητός ο 

διαφορετικός της χαρακτήρας, που είναι πιο κινητικός, περιέχει εξέλιξη και οδηγεί σε μια 

κορύφωση. Έτσι ολοκληρώνεται η έκθεση που περιλαμβάνει διαρκώς ενδιαφέρουσες 

αντιθέσεις, πορείες αύξησης της έντασης, εδραίωση ενός καινούργιου τονικού χώρου αλλά και 

υπερίσχυση της αντιθετικής θεματικής ιδέας. Σε μια ελεύθερη και προσαρμοσμένη στην 

παιδική φαντασία νοηματική απόδοση, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για μια «περιπέτεια» 

ενός μικρού «ήρωα των νοτών», που ξεκινά με αυτοπεποίθηση και σύντομα αφήνεται να 

παρασυρθεί από έναν περιπετειώδη, κινητικό φίλο, με τον οποίο μοιράζεται πολλά κοινά. O 

φίλος αυτός παίρνει πρωτοβουλία και τον απομακρύνει από τη δική του χώρα (=τονικότητα), 

οδηγώντας τον σε μια άλλη, νέα χώρα, τη δική του.  

Περνώντας τώρα στην ενότητα της επεξεργασίας, είναι εύκολο (ή τουλάχιστον θα 

έπρεπε να είναι εύκολο…) να παρατηρήσουμε ότι το κλίμα έχει αλλάξει: κινούμαστε τώρα στη 

ντο ελάσσονα. Η Β.Ι. ηχεί τώρα θλιμμένα, όπως και η αντιθετική ιδέα στα μ. 18-19, που 

αποτελεί ρυθμική μεγέθυνση της εκδοχής της στο μ. 7. Ακολουθεί μια επιτακτική παρόμοια 

επανάληψη αυτής της εκδοχής της αντιθετικής ιδέας στα μ. 20-21, όπως μπορούμε να 

διαπιστώσουμε παρατηρώντας προσεκτικά το α.χ. Δεν παραλείπουμε την ευκαιρία να 

ρωτήσουμε τους μαθητές για την εντύπωση που τους προκαλεί ο ρυθμικός ισοκράτης της 

                                                      
15 Πρόκειται για μια αποκλίνουσα περίπτωση δευτερεύοντος θέματος, όπου δηλαδή παραλείπεται η 

αρχική ενότητα παρουσίασης και υπάρχει μόνο μεσαία και καταληκτική ενότητα, βλ. Caplin (1998), 97 

κ.ε., 111. Σε αυτή την περίπτωση η μεσαία ενότητα πολύ συχνά έχει ακολουθίες. 
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δεσπόζουσας στο δ.χ., που αποτελεί σύνηθες φαινόμενο του καταληκτικού τμήματος της 

επεξεργασίας στο κλασικό ύφος: δημιουργεί ένταση, έτσι δεν είναι;16 Εντοπίζουμε επίσης το 

μοτίβο των ογδόων στα μ.22 και 23, που μας οδηγεί, με ανακούφιση θα έλεγε κανείς, πίσω 

στην αρχική εκδοχή της κύριας θεματικής ενότητας (μ.24). Μήπως ο «μικρός μας ήρωας» 

στενοχωρήθηκε που έμεινε για λίγο μακριά από το συνηθισμένο του περιβάλλον και θέλησε 

να ξαναγυρίσει στην παλιά του κατάσταση, με τη βοήθεια όμως και συμπαράσταση και του 

νέου του φίλου; Μήπως μάλιστα, όπως μπορούμε να υποθέσουμε βλέποντας τη δυναμική piano 

και το χαμηλότερο ρεγκίστρο στo οποίo εκφέρεται τώρα το θέμα στην αρχή της επανέκθεσης, 

γύρισε πιο πλούσιος σε εμπειρίες, γεγονός που τον κάνει να είναι πιο συγκρατημένος στην 

έκφραση των προσωπικών του αισθημάτων, ίσως με περισσότερη συναίσθηση και του 

«άλλου» απέναντί του; Μήπως ήδη διακατέχεται από νοσταλγία για την περιπέτεια που έζησε; 

Πράγματι, το δεύτερο τμήμα της θεματικής περιόδου αντιστρέφει τη φορά των διαστημάτων 

της Β.Ι. και ξεκινά μια ανοδική πορεία, που πάλι «ορμά» πρόωρα να συναντήσει τον «νέο 

φίλο»: η ενότητα του δευτερεύοντος θέματος ηχεί τώρα στην αρχική τονικότητα, επομένως οι 

δύο μας φίλοι φαίνεται ότι βρήκαν έναν κοινό τρόπο να συμβιώσουν, να παίξουν, αν προτιμάτε, 

που περιέχει γνωρίσματα και των δύο, οπότε καθένας διατηρεί ένα σημαντικό ποσοστό της 

ακεραιότητάς του, δημιουργώντας ταυτόχρονα και κάτι νέο.  

Όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν, για να γίνουν αντιληπτά, ήδη καλλιεργημένη 

ακουστική αντίληψη για βασικές αρμονικές μεταβολές και βασικές μορφές, αλλά μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και ως παράδειγμα για αφομοίωση βασικών γνώσεων αρμονίας και 

μορφολογίας. Για την εκτέλεση, σίγουρα είναι απαραίτητη η χρήση της τεχνικής της 

ομαδοποίησης φθόγγων ή ενεργητικού-παθητικού παιξίματος, καθώς και της περιστροφής της 

παλάμης. Ο μαθητής πρέπει να χρησιμοποιεί όχι μόνο τα δάχτυλά του, αλλά και το βάρος του 

βραχίονα, μέσω του καρπού, ώστε να δώσει έμφαση σε συγκεκριμένους φθόγγους, ενώ οι 

υπόλοιποι πρέπει να προκύπτουν περίπου ως υποπαράγωγα της αρχικής ώθησης. Η περιστροφή 

της παλάμης είναι αναγκαία σε σημεία με αρπισμούς και με οκτάβες. Τα παραπάνω είναι 

απαραίτητοι και εφικτοί τεχνικοί στόχοι, ενώ η ικανότητα διαφορετικής δυναμικής απόδοσης 

σε κάθε χέρι ίσως να είναι το δυσκολότερο να κατορθωθεί, αφού ακόμη και μαθητές της Μέσης 

τάξης δεν την κατέχουν ικανοποιητικά.   

Θα ήθελα να αναφερθώ και σε μερικά ακόμη ενδιαφέροντα παραδείγματα από τον 

Clementi, καθώς ο βαθμός περιπλοκότητας και δυσκολίας σταδιακά αυξάνεται, όσο 

προχωρούμε παρακάτω στην ομάδα που συγκροτεί το έργο, η οποία περιλαμβάνει συνολικά 6 

σονατίνες. Στη σονατίνα σε Σολ μείζονα, op.36 αρ. 2, βρίσκουμε ήδη μια σαφέστερα διακριτή 

δευτερεύουσα θεματική ομάδα και επίσης μια ενότητα επεξεργασίας που περιέχει αρμονική 

αλυσίδα αποκλίσεων σε περισσότερες τονικότητες (αν και η 2η είναι η αρχική). Η περίοδος του 

κύριου θέματος αξίζει να προσεχτεί επίσης για τις διακριτά διαφορετικές ιδέες που περιέχει: η 

1η έχει σαφώς έναν κάπως «χοροπηδηχτό» χαρακτήρα ενώ η 2η είναι cantabile, και θεωρώ ότι 

τα διαφορετικά τους προφίλ είναι εύκολο να γίνουν αντιληπτά από παιδιά. Και για τις δύο 

χρειάζεται τεχνική ομαδοποίησης και ελαστικός καρπός στην εκτέλεση. Στη σονατίνα σε Ντο, 

op. 36 αρ. 3, βρίσκουμε ακόμη πιο αναπτυγμένη τη μορφή. Η ενότητα του κύριου θέματος δεν 

είναι πια κάποιο είδος περιόδου, αλλά ένας υβριδικός σχηματισμός, όπου η 1η τετράμετρη 

φράση είναι ένα «προηγούμενο», αλλά ακολουθεί οκτάμετρη φράση τύπου «συνέχισης και 

πτώσης»,17 η οποία περιέχει μοτιβική επεξεργασία και ανάπτυξη (μ.5-6 και 9-12: ακολουθίες 

και επέκταση με το μοτίβο των τεσσάρων ογδόων, αλλά και σμίκρυνση και επανάληψη του 

μοτίβου του καθοδικού αρπισμού, μ.7). Η ενότητα του δευτερεύοντος θέματος είναι εδώ μια 

τυπική περίπτωση, με αρχική, μεσαία και καταληκτική ενότητα. Ένα πολύ ενδιαφέρον, από 

αφηγηματολογική άποψη, γεγονός όμως συμβαίνει στη μεσαία ενότητα: ενώ μετά το μ.20 με 

την αρμονική σύνδεση I6
4-V, στο μ.21 θα μπορούσε να ολοκληρωθεί η πτώση, η μουσική 

«ξεφεύγει» με πολύ κομψό και απροσδόκητο τρόπο. Επαναλαμβάνεται η φράση των μ. 18-20, 

αλλά ξεκινά στο δ.χ. με ανέμελους αντιχρονισμούς. Είναι ένα σημείο που οφείλουμε να 

                                                      
16 Caplin (1998), 144-146. 
17 Caplin (1998), 59-61. 
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επισημάνουμε στους μαθητές, ως ωραίο παράδειγμα για το πώς η μουσική παίζει με τον εαυτό 

της και διαψεύδει τις προσδοκίες μας για ομαλή εξέλιξη.18 

Θέλω να πιστεύω ότι αναδείχτηκαν κάποιες πλευρές της τέχνης του Clementi, που 

πολλές φορές περνούν ανεκμετάλλευτες, σε αρκετά άχρωμα και άγευστα πιανιστικά μαθήματα, 

που δεν κατορθώνουν να οδηγήσουν τους μαθητές στο να καταλάβουν το βαθύτερο νόημα και 

την αισθητική ομορφιά της μορφής. Είναι επίσης σαφές ότι για την κατανόηση μιας τέτοιας 

μορφής απαιτούνται κάποιες βασικές θεωρητικές γνώσεις, οι οποίες όμως πρέπει να 

επεκτείνονται και στη λειτουργικότητα των επιμέρους στο όλον. Μεγαλύτερα έργα του 

Clementi έχουν επίσης μελετηθεί για το ύφος τους, που είναι συχνά πειραματικό με τη μορφή,19 

αλλά και από τα μικρότερης κλίμακας έργα του οφείλουμε να τον δούμε και ως πολύτιμο 

αρωγό για τη μύηση στο επόμενο στάδιο: τη μεγάλη κληρονομιά των Haydn, Mozart και 

Beethoven. Ο παιδαγωγικός μας στόχος δεν είναι φυσικά να κατασκευάσουμε παιδιά- θαύματα 

(αν και αυτά, όταν τα συναντάμε οφείλουμε να τους δώσουμε την ιδιαίτερη προσοχή που αξίζει 

το ξεχωριστό ταλέντο τους), αλλά να φέρουμε κοντά στη μεγάλη μουσική όσο πιο πολλά 

παιδάκια μπορούμε, με χαρούμενο και ταυτόχρονα επωφελή τρόπο.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το «Κοινωνικό Σχολείο», είναι ένας νέος θεσμός όπου μέσα από διάφορες δράσεις και με την 

ενεργό συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων, έχει σαν στόχο να προσφέρει εμπειρίες, γνώσεις 

και δεξιότητες για τους μαθητές ώστε να εξελιχθούν σε υγιείς και ενεργούς πολίτες. Αφορμή για τη παρούσα 

δημοσίευση στάθηκε το γεγονός ότι την πρώτη σχολική χρονιά (2014-2015) υλοποίησης τέτοιων δράσεων, 

οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να συμμετάσχουν χωρίς κατάλληλη προετοιμασία. Έτσι σχεδιάστηκαν και 

υλοποιήθηκαν εκπαιδευτικές δραστηριότητες βασισμένες στο μάθημα της μουσικής αγωγής με σκοπό να 

εμπλουτίσουν, να ενισχύσουν τις δράσεις και να αναδείξουν το ρόλο του καθηγητή μουσικής και του 

αντικειμένου της μουσικής γενικότερα, σε σχέση με την κοινωνική διάσταση, τη φιλοσοφία και τη δυναμική 

των δράσεων. Θα παρουσιαστεί ο θεσμός του «Κοινωνικού Σχολείου» και οι προτεινόμενες 

δραστηριότητες ώστε ο εκπαιδευτικός της μουσικής αγωγής, να είναι έτοιμος και προετοιμασμένος να 

συμμετέχει στις δράσεις και να ενισχύσει τον θεσμό προς όφελος των μαθητών. Η υλοποίηση των 

προτεινόμενων δραστηριοτήτων έγινε τη σχολική χρονιά 2014-2015 στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου 

που έχει ενταχθεί στο θεσμό αυτό. 

 

The institution of «Social School» in primary schools with 

Unified Reformed Education Curriculum (EAEP), and the 

role of music education in the implementation and 

strengthening of awareness actions 

ABSTRACT 

"Social School" is a new institution that through various actions and active participation of 

students, teachers and parents, aims to offer experience, knowledge and skills necessary for pupils to 

become active citizens. The trigger for this publication was the fact that in the launch of the actions in 

the school terms (2014-2015), the tutors participated without adequate preparation. So a number of 

educational activities based on music education were designed and implemented in order both to enrich 

and strengthen these actions and to highlight the roles of music teacher in regard to the social dimension, 

the philosophy and the dynamics of these actions. The purpose of this report is to introduce the “Social 

School” and to suggest innovated activities that will enable the music teacher to adequately participate 

in and to enrich the statute for the benefit of students. The implementation of the proposed activities took 

place the current school terms (2014-2015) in the 10th Primary School of Agrinio Greece. 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

                                                      
1 Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
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Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να παρουσιαστεί ο θεσμός του «Κοινωνικού 

σχολείου» που υλοποιείται στα σχολεία με Ε.Α.Ε.Π. και να προταθούν πρωτότυπες 

ενδοσχολικές δραστηριότητες βασισμένες στο μάθημα τις μουσικής αγωγής για όλες τις τάξεις 

του δημοτικού σχολείου, με σκοπό την ενίσχυση των  περισσότερων δράσεων 

ευαισθητοποίησης, όπως ονομάζονται οι δράσεις που τα σχολεία αυτά καλούνται να 

υλοποιήσουν. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν επιπλέον χαρακτηριστικά της ανάπτυξης της 

ομαδικότητας και της δημιουργίας, την έκφραση των προσωπικών αντιλήψεων, των 

συναισθημάτων, της φαντασίας και των προσωπικών αναγκών των μαθητών. Βασίζονται στη 

βιωματική παιδαγωγική, όπου κεντρική θέση κατέχει το βίωμα και για «να κατανοήσουμε το 

βίωμα του άλλου θα πρέπει να συν-αισθανθούμε και να συν-κινηθούμε» (Μπακιρτζής, 2005α). 

Η παιδαγωγική αυτή μπορεί να συνοψισθεί και να εκφρασθεί με το τρίπτυχο: Ακούω (τις 

ανάγκες, τις επιθυμίες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών) - Προτείνω (χωρίς να επιβάλλω)- 

Συνοδεύω (συν-πασχοντας με ενσυναίσθηση και θετική αποδοχή) (Μπακιρτζής, 2005β). 

Στη βιωματική παιδαγωγική δίνεται έμφαση στην δυναμική της ομάδας, θεωρώντας ότι 

η μάθηση διευκολύνεται, όταν οι ισχύουσες αντιλήψεις του μαθητή έρχονται σε σύγκρουση με 

τις εμπειρίες του, διευρύνεται και ενδυναμώνεται, όταν οι μαθητές ανταλλάσσουν εμπειρίες 

και απόψεις (Lewin, 1943). Από την άλλη μεριά ο μετασχηματισμός των εμπειριών αυτών 

είναι μια ενεργητική διαδικασία, που διασφαλίζει στο παιδί την κατανόηση των εμπειριών και 

μακροπρόθεσμα την ανάπτυξη των παραγωγικών και δημιουργικών ικανοτήτων του (Piaget, 

1971). Στην αναπτυξιακή τους πορεία τα παιδιά αλλάζουν τρόπο νοηματοδότησης των 

εμπειριών τους, που σημαίνει ότι νέες ιδέες, ερμηνείες και λύσεις προκύπτουν από την 

επεξεργασία των ίδιων ή παρόμοιων εμπειριών (Piaget, 1972). 

Οι εμπλεκόμενοι φορείς για την υλοποίηση των δράσεων του Κοινωνικού Σχολείου 

είναι: α) ο Σύλλογος Διδασκόντων μέσω επιμορφώσεων που γίνονται από τους Υπεύθυνους 

Αγωγής Υγείας & Σχολικών Δραστηριοτήτων κάθε Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

β) ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων μέσω ενημερώσεων από τους ίδιους φορείς και γ) φυσικά 

οι ίδιοι οι μαθητές μέσα από δραστηριότητες που υλοποιούνται στη σχολική μονάδα με τη 

βοήθεια των εκπαιδευτικών. Να σημειωθεί ότι οι προτεινόμενες δραστηριότητες στο παρόν 

άρθρο, αφορούν την υλοποίηση των δραστηριοτήτων από τους μαθητές σε επίπεδο σχολικής 

μονάδας.   

Αφορμή για τη δημοσίευση στάθηκε το γεγονός ότι την πρώτη σχολική χρονιά (2014 -

2015) υλοποίησης τέτοιων δράσεων οι εκπαιδευτικοί (δάσκαλοι και καθηγητές ειδικοτήτων) 

κλήθηκαν χωρίς προετοιμασία να ενισχύσουν μέσα από το επιστημονικό αντικείμενο τους, τις 

δράσεις που το Υπουργείο Παιδείας είχε ορίσει. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες 

απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς της μουσικής αγωγής και μπορούν να υλοποιηθούν σε 

συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς (δασκάλους, εκπαιδευτικούς της αισθητικής αγωγής 

δηλ. των εικαστικών και της θεατρικής αγωγής, και του καθηγητή της πληροφορικής). Σε αυτή 

την περίπτωση βασική προϋπόθεση είναι η σύνδεση των τριών μαθημάτων μεταξύ τους έτσι 

ώστε ν’ αναδειχτούν οι ποικίλες εκφραστικές ικανότητες των μαθητών.  

2. Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» 

Το «Κοινωνικό Σχολείο» υλοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 

σε συνεργασία με τα Υπουργεία Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Δημόσιας Τάξης 

αλλά και άλλους εμπλεκόμενους φορείς2.  

Σκοπός της υλοποίησης του θεσμού, είναι η διαμόρφωση ολοκληρωμένων 

προσωπικοτήτων, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η προαγωγή της υγείας και η αναβάθμιση της 

ποιότητας της ζωής των μαθητών και της σχολικής κοινότητας (Υ.ΠΑΙ.Θ., 2014α), (Υ.ΠΑΙ.Θ., 

2014β). Περιλαμβάνει δέσμη δράσεων και εκδηλώσεων, οι οποίες εντάσσονται στο σύνολο 

του σχολικού προγράμματος, απευθύνονται σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα και δεν 

αποτελούν μεμονωμένες προσπάθειες. Στους σκοπούς του προγράμματος περιλαμβάνεται 

επίσης η προαγωγή της υγείας και της ποιότητας της ζωής των μαθητών, μέσα από το 

σχεδιασμό και την ανάπτυξη δράσεων οι οποίες υλοποιούνται με την ενεργό συμμετοχή 

μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων.   

                                                      
2 Από τον επίσημο ιστότοπο της δράσης http://www.socialschool.gr/ 
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Το «Κοινωνικό Σχολείο» δρα παράλληλα με τα μαθήματα, με την υλοποίηση 

προγραμμάτων μέσα από διακριτούς θεματικούς άξονες παρέμβασης με βασικότερες τις: 

διατροφή, άθληση, αντιμετώπιση και πρόληψη ατυχημάτων, αισθητική αγωγή, ρατσισμός και 

ανθρώπινα δικαιώματα, κάπνισμα, σχολικός εκφοβισμός κ.α. (Υ.ΠΑΙ.Θ., 2014β). 

Για όλα τα παραπάνω προβλέπονται επιμορφώσεις εκπαιδευτικών και γονέων μέσα από 

τη διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων, και παρουσιάσεων καλών πρακτικών αλλά 

κυρίως προτεινόμενες από το Υπουργείο δραστηριότητες  με τη συμμετοχή μαθητών. Η γενική 

θεματολογία των δράσεων αυτών αφορά : 

 Διαλέξεις,  

 Συζητήσεις, 

 Βιβλιοπαρουσιάσεις  

 Προβολές ταινιών  

 Δημιουργία φυλλαδίων ταινίας ή κόμικς, με μηνύματα και πληροφορίες,  

 Εικαστικά εργαστήρια,  

 Παρουσιάσεις από ομάδες μαθητών σχολείων,  

 Θεατρικά, μουσικά ή/και χορευτικά δρώμενα,  

 Διαγωνισμοί (Αφίσας, Σύντομου βίντεο/Ψηφιακής εφαρμογής, Μουσικής 

Σύνθεσης/Τραγουδιού). 

Την πρώτη χρονιά (2014-2015) ουσιαστικής εφαρμογής του θεσμού έχουν υλοποιηθεί 

ήδη και υλοποιούνται οι παρακάτω δράσεις: 

α. «Άθληση - Δια Βίου Άσκηση» 

β. «Πρόληψη μολυσματικών ασθενειών» 

γ. «Διαδίκτυο» 

δ. «Διατροφή– Ευ ζην» 

ε. «Ρατσισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα» 

στ. «Διαφορετικότητα- Αθλητισμός» 

3. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» 

  Η μουσική δεν αποτελεί μόνο μια καλλιτεχνική εκδήλωση, αλλά εξυπηρετεί 

καθημερινές ανάγκες του ανθρώπου. Ως μορφή τέχνης αποτέλεσε μέσα από τους αιώνες έναν 

τρόπο ανθρώπινης έκφρασης, ένα αναπόσπαστο κομμάτι του ανθρώπινου πολιτισμού και της 

ιστορίας των λαών, ενώ δεν αποτελεί μόνο ευρωπαϊκό, αλλά παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο 

(Ψαλτοπούλου, 2005). Η νεώτερη φιλοσοφική και παιδαγωγική σκέψη των πρώτων δεκαετιών 

του 20ου αιώνα αποδεικνύει, από τη μια πλευρά, το πνεύμα της προοδευτικής και 

παιδοκεντρικής εκπαίδευσης και από την άλλη, τονίζει το σημαντικό ρόλο μουσικής στην 

εκπαίδευση ως αναπόσπαστο κομμάτι του ανθρώπινου πολιτισμού.  

Σύμφωνα με τον Gardner, στη  «Θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης» (Gardner, 1985), 

η συστηματική και οργανωμένη επαφή με τη μουσική, δηλαδή μέσα από την αντιληπτική και 

παραγωγική της εμπειρία, μπορεί να ενισχύσει την αισθητική απόλαυση, να εμπλουτίσει τη 

συναισθηματική τους ζωή, ν’ αναπτύξει τις κοινωνικές δεξιότητες, να επικυρώσει τους 

πολιτιστικούς και θρησκευτικούς θεσμούς, να συμβάλει στη σωματική ανάπτυξη, να 

ισχυροποιήσει τη μνήμη και την ανάπτυξη των γλωσσικών ικανοτήτων και να ενδυναμώσει 

την ανάπτυξη του εγκεφάλου (νοητική ανάπτυξη) (Gardner, 1985). Αυτή η θεωρία μας βοηθά 

να δημιουργήσουμε τους δικούς μας εκπαιδευτικούς στόχους, οι οποίοι θα πρέπει να είναι 

πρωτότυποι, ποικίλοι και εφαρμόσιμοι ακόμα και σε μη ιδανικές συνθήκες καλύπτοντας 

νοητικά και συναισθηματικά όσο το δυνατό περισσότερους μαθητές. 

Λαμβάνουμε επιπροσθέτως υπόψη ότι οι μαθητές κατά την παιδική ηλικία και στην αρχή 

της εφηβείας μέσω των εμπειριών, της διαδικασίας κοινωνικοποίησης και των συναναστροφών 

με άλλα άτομα από την οικογένεια, το σχολείο και τη γειτονιά, αφομοιώνουν αντιλήψεις και 

πρότυπα, υιοθετούν πεποιθήσεις και πρακτικές ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης με το 

ευρύτερο κοινωνικό πολιτισμικό πλαίσιο της εποχής μας. Η διαδικασία υιοθέτησης απόψεων 

και προτύπων συμπεριφοράς, συντελείται σταδιακά και κατά κύριο λόγο βιωματικά, χωρίς 

διαμεσολάβηση κριτικής σκέψης και χωρίς τη συνειδητοποίηση των βαθύτερων γνωστικών 
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κοινωνικοπολιτικών ή ψυχολογικών παραδοχών που ως υπόβαθρο υποστηρίζουν τις 

πεποιθήσεις μας (Taylor, 1998).  

Από την άλλη μεριά το μάθημα της μουσικής στηρίζεται, εδώ και δεκαετίες, στη 

βιωματική μάθηση την οποία ο καθηγητής μουσικής προάγει μέσω του τρίπτυχου 

δραστηριοτήτων: δημιουργία (εκτέλεση) – ακρόαση – πρακτική (σύνθεση). Ο παιδαγωγός (εν 

προκειμένω ο μουσικοπαιδαγωγός) στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα παύει να είναι 

αυτός που αποκλειστικά μεταφέρει γνώση και γίνεται ο διαμεσολαβητής. Ο ρόλος του είναι 

ρόλος συντονιστή-εμψυχωτή. Δεν υποδεικνύει στους μαθητές τι θα κάνουν, αλλά προσπαθεί 

να εκμαιεύσει και να τους βοηθήσει να ανακαλύψουν τις προσωπικές τους ανάγκες αλλά και 

τις ανάγκες των γύρω τους (Κόκκος, 2011). Εκ των πραγμάτων, ο καθηγητής της μουσικής 

καλείται να «ανοίξει» την τάξη του προς τη σχολική μονάδα και την ευρύτερη κοινωνία, έτσι 

ώστε να εμπλουτιστεί το περιβάλλον μέσα στο οποίο αλληλεπιδρά ο μαθητής. Το μάθημα της 

μουσικής προσφέρει ποικίλες δυνατότητες ως προς αυτό όπως για παράδειγμα η συμμετοχή 

των μαθητών σε σχολικές εκδηλώσεις και εορτές, εκτός σχολείου, η συμμετοχή σε 

διαγωνισμούς και σε φεστιβάλ κ.α. 

4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ 

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» 

Οι δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν, είναι μεν βασισμένες στο 

μάθημα της μουσικής αγωγής αλλά σε καμία περίπτωση δεν καλύπτουν ή υποκαθιστούν  το 

μάθημα της μουσικής που διδάσκονται οι μαθητές. Σε κάποιες από αυτές απαραίτητη είναι και 

η ενεργός συμμετοχή εκπαιδευτικών της αισθητικής αγωγής (καλλιτεχνικών και 

θεατρολογίας).  

Η μεθοδολογία των προτεινόμενων δράσεων βασίζεται στις αρχές της βιωματικής 

εκπαίδευσης, οι οποίες στηρίζονται στην ενεργό συμμετοχή και τις προσωπικές εμπειρίες των 

παιδιών. Οι μαθητές μεταφέρουν τις εμπειρίες και τα συναισθήματά τους, βιώνουν 

καταστάσεις, αναζητούν νοήματα μέσα από τους δεσμούς της σχολικής τάξης, της 

καθημερινής ζωής και της κοινωνικής πραγματικότητας, ενεργοποιούν τη φαντασία και τη 

δημιουργικότητά τους και κινητοποιούνται για κοινωνική δράση. Οι βιωματικές δράσεις 

αρχίζουν με παλιότερες ή τρέχουσες εμπειρίες των μαθητών από το χώρο της οικογένειας, της 

γειτονιάς, του σχολείου και της κοινότητας ή με δραστηριότητες που οργανώνει ο 

εκπαιδευτικός, χωρίς όμως ταυτόχρονα να καταργείται ο διδακτικός και καθοδηγητικός του 

ρόλος (Χατζηχρήστου, Αξιωτάκης, Γκαρή, Δημητροπούλου, Θωίδης, Ιωάννου, Καράκιζα, 

Λαμπροπούλου, Λυκιτσάκου, Μπακοπούλου, Πατυχάκη, Πνευματικός & Τσούμας, 2011α).  

Στους πίνακες που ακολουθούν περιγράφονται οι προτεινόμενες δραστηριότητες. Οι 

θεματικοί άξονες παρέμβασης που συνδέονται με κάθε δραστηριότητα αναφέρθηκαν πιο πάνω.  

 
Πίνακας 1: Προτεινόμενη δραστηριότητα I 3 

Θέμα «Μουσικά είδη» 

Στόχος Να κατανοήσουμε  την έννοια της διαφορετικότητας 

Προτεινόμενη 

διάρκεια 
4 διδακτικές ώρες 

Τάξεις Δ’ – ΣΤ’ Δημοτικού  

Θεματικοί 

Άξονες 

Παρέμβασης 

Αισθητική Αγωγή  

 

Σχετική 

βιβλιογραφία 

Σχολικό βιβλίο Γ’& Δ’ Τάξης.  Κεφ. 24 

Σχολικό βιβλίο Ε’ Τάξης Κεφ. 23 

Σχολικό βιβλίο ΣΤ’ Τάξης Κεφ.12,13, 14, 17 

Αφόρμηση 
Εικόνες από διαφορετικούς πολιτισμούς.  

Ακροάσεις διαφορετικών μουσικών ειδών. 

                                                      
3 Η 2η εκδοχή της δραστηριότητας αυτής παρουσιάστηκε διαφοροποιημένη από την 1η συγγραφέα του άρθρου στο 5ο Διεθνές Συνέδριο για την Εκπαιδευτική 

Πολιτική, (EduPoliies 2014) και στο 15ο Διεθνές Συνέδριο «Οικογένεια, Σχολείο, Τοπικές κοινωνίες : Πολιτικές και Πρακτικές για το παιδί», (AIFREF 2013) 
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Περιγραφή 

 

1η Εκδοχή: Την πρώτη διδακτική ώρα ρωτάμε τους μαθητές: «Σε ποιον αρέσει η 

μουσική;». Αν όχι όλοι, οι περισσότεροι θα σηκώσουν το χέρι τους. Στη συνέχεια 

κάνουμε πιο ειδικές ερωτήσεις όπως «σε ποιον αρέσει η ροκ μουσική;» ή «σε 

ποιον αρέσει η ποπ;» ή «ποιος ακούει hip hop;» κλπ.. Κάποιοι μαθητές θα 

σηκώσουν το χέρι τους για τη ροκ, κάποιοι άλλοι και για την ποπ αλλά και για την 

hip hop. Έτσι θα δημιουργηθούν μικρές ομάδες στην τάξη ανάλογα με τις 

μουσικές προτιμήσεις του καθενός.  

Την δεύτερη διδακτική ώρα στο εργαστήριο πληροφορικής, ζητάμε από κάθε 

ομάδα να αναζητήσει στο διαδίκτυο πληροφορίες εικόνες ή βίντεο για το 

συγκεκριμένο μουσικό είδος και να το παρουσιάσει στους υπολοίπους 

συμμαθητές. Εξηγούμε στα παιδιά ότι οι περισσότεροι (αν όχι όλοι) μοιραζόμαστε 

την ανάγκη για μουσική αλλά διαφέρουμε μεταξύ μας ως προς ένα συγκεκριμένο 

χαρακτηριστικό: το είδος της μουσικής που αρέσει στον καθένα μας. Έτσι και στο 

σχολείο. Όλα τα παιδιά έχουν την ιδιότητα του μαθητή. Είναι όμως όλα τα παιδιά 

ίδια; 

2η Εκδοχή: Την πρώτη διδακτική ώρα, στο εργαστήριο πληροφορικής, ο 

μουσικός παρουσιάζει στους μαθητές διαφορετικά μουσικά είδη από διαφορετικές 

χώρες και πολιτισμούς μέσα από αφηγήσεις, εικόνες και Cd. Ζητάει από τους 

μαθητές να αναζητήσουν στο διαδίκτυο (you tube) δύο αγαπημένα τους 

τραγούδια.  

Τη δεύτερη διδακτική ώρα ο κάθε μαθητής τα παρουσιάζει στην τάξη, 

εντοπίζοντας σε ποιο μουσικό είδος ανήκουν, τι χαρακτηριστικά στοιχεία έχουν 

(ρυθμικά και μελωδικά στοιχεία), τι συναισθήματα του προκαλούν και για ποιους 

λόγους τα επέλεξε. Ακούν λοιπόν όλοι μαζί τα αγαπημένα τους τραγούδια και 

συζητούν σε μικρές ομάδες για αυτά. Στο τέλος της ημέρας μετά από ψηφοφορία 

επιλέγεται το πιο δημοφιλές τραγούδι.  
 

Πίνακας 2: Προτεινόμενη δραστηριότητα II 4 

Θέμα «Ήθη και έθιμα της χώρας μου και άλλων χωρών» 

Σκοπός Συνειδητοποίηση της έννοιας της πολυπολιτισμικότητας 

Προτ. διάρκεια  4 διδακτικές ώρες 

Τάξεις Α’ και Β’ Δημοτικού  

Θεματικοί 

Άξονες 

Παρέμβασης 

Ρατσισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα  

Σχετική 

βιβλιογραφία 

Σχολικό βιβλίο Α’ Τάξης Κεφ.6, 13 

Σχολικό βιβλίο Β’ Τάξης Κεφ. 4, 5, 9, 10, 11,13,17, 20, 22, 23 

Αφόρμηση 
Εικόνες ή πίνακες ζωγραφικής από παιδιά που πραγματοποιούν παραδοσιακά 

παιχνίδια  

Περιγραφή 

 

Εφαρμογή μουσικοκινητικών δραστηριοτήτων σχετικές με τα ήθη και τα έθιμα 

της χώρας μας και άλλων χωρών σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα της 

χρονιάς αλλά και σε συνδυασμό με μουσικά αποσπάσματα κλασικής 

δυτικοευρωπαϊκής μουσικής (υπάρχουν ποικίλα παραδείγματα στα σχολικά 

βιβλία, στο μουσικό ανθολόγιο (σελ. 96-115) και στα ηχογραφημένα τραγούδια 

της Μαρίζας Κωχ). 

Οι μαθητές και ο εκπαιδευτικός κάθονται σε κύκλο, συζητούν το μουσικοκινητικό 

παιχνίδι εξηγώντας τους κανόνες και χωρίζονται σε ομάδες. Τραγουδώντας 

λαχνίσματα επιλέγονται οι ομάδες και οι αρχηγοί τους. Μπορούμε να 

επαναλάβουμε το παιχνίδι τόσες φoρές όσες βλέπουμε ότι το ενδιαφέρον των 

παιδιών είναι ζωηρό. Μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορούμε ν’ αναβιώσουμε 

παραδοσιακά τραγούδια και παιχνίδια της αυλής (πχ. «Περνά περνά η μέλισσα», 

«Δεν περνάς κυρά-Μαρία», «Πού’ ντο το δαχτυλίδι», κτλ.) τα οποία καλλιεργούν 

τη φαντασία και την ευγενή άμιλλα.  

Μπορούμε να προτείνουμε επίσης παραδοσιακά τραγούδια και παιχνίδια άλλων 

χωρών και πολιτισμών που συμπεριλαμβάνονται στα σχολικά βιβλία. Εάν έχουμε 

                                                      
4 Η Δραστηριότητα αυτή παρουσιάστηκε από την 1η συγγραφέα του άρθρου στο 5ο Διεθνές Συνέδριο για την Εκπαιδευτική Πολιτική (EduPoliies 2014) και 

στο 15ο Διεθνές Συνέδριο «Οικογένεια, Σχολείο, Τοπικές κοινωνίες : Πολιτικές και Πρακτικές για το παιδί», (AIFREF 2013) 
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μαθητές από άλλες χώρες τους προτείνουμε, εάν και εφόσον γίνεται, να τα 

παρουσιάσουν στην ομάδα και να τα υλοποιήσουμε όλοι μαζί.   
 

Πίνακας 3: Προτεινόμενη δραστηριότητα ΙΙΙ 

Θέμα «Η όπερα μέσα από το παραμύθι» 

Στόχος  Καταπολέμηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού 

Προτεινόμενη  

διάρκεια  
4 διδακτικές ώρες 

Τάξεις Α’ – ΣΤ’ Δημοτικού 

Θεματικοί 

Άξονες 

Παρέμβασης 

α) Αισθητική Αγωγή 

β) Ρατσισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα  

Σχετική 

βιβλιογραφία 

Σχολικό βιβλίο Α’, Β’ Τάξης Οι «Ηχοϊστορίες»  

Σχολικό βιβλίο Γ’& Δ’ Τάξης Κεφ. 14 

Σχολικό βιβλίο ΣΤ’ Τάξης Κεφ. 2 

Cervantes Saavedra Miguel de, «Η σκηνή των θαυμάτων Θεατρικό Ιντερμέδιο», 

μτφρ: Κλώνου - Βόσσου Κρήτη, Ισμήνη Κανσή, Γαλανοπούλου Βιργινία, 

Instituto Cervantes, 2005. 

Αφόρμηση 
Το βιβλίο και οι εικόνες από τη «Σκηνή των θαυμάτων» του Μιγκέλ δε Θερβάντες 

Σααβέρδα 

Περιγραφή 

 

Το ιντερμέδιο «Η σκηνή των θαυμάτων» συμπεριλαμβάνεται στο βιβλίο του 

Μιγκέλ δε Θερβάντες Σααβέρδα (1547-1616). Ο ρατσισμός και η μισαλλοδοξία, 

ο φόβος για τον ξένο δίπλα μας, το ψέμα και η διαπλοκή είναι τα θέματα του 

έργου, διακωμωδώντας την επιμονή του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας ως 

αθεράπευτες παθήσεις όλων των κοινωνιών και όλων των εποχών. 

Το θέμα του έργου: «Δύο απατεώνες, ο Κανάγιας και η Τσιρίδα, περιφέρονται στα 

χωριά της ισπανικής επαρχίας του 17ου αιώνα και δίνουν παραστάσεις με τη σκηνή 

τους, που την ονομάζουν Σκηνή των θαυμάτων. Υποτίθεται ότι όσα συμβαίνουν στη 

σκηνή, μπορούν να τα δουν μόνο όσοι είναι καθαρόαιμοι ισπανοί, δηλ. προέρχονται 

από νόμιμο γάμο και επιπλέον δεν έχουν ούτε σταγόνα αίματος από άραβες ή 

εβραίους. Ο συγγραφέας διακωμωδεί το θέμα της φυλετικής καθαρότητας αλλά και 

της ανθρώπινης βλακείας. Κανένας δεν τολμάει να ομολογήσει πως δε βλέπει τίποτα 

στη σκηνή, γιατί θα κατηγορηθεί. Οι άρχοντες με τη σειρά τους, για να είναι συνεπείς 

στο προφίλ τους, υποστηρίζουν ότι βλέπουν θαύματα, ενώ στην πραγματικότητα δεν 

βλέπουν απολύτως τίποτα. Οι απατεώνες συνεχίζουν να τους κοροϊδεύουν 

ανενόχλητοι, ώσπου ψέμα στο ψέμα, προκύπτει ένας απίστευτος εκνευρισμός με 

δυσάρεστα αποτελέσματα». 

Η όπερα μέσα από το παραμύθι είναι μια δραστηριότητα για όλες τις ηλικιακές 

ομάδες στο βαθμό που μπορεί η καθεμία να συμμετάσχει ευχάριστα και ν’ 

αποκομίσει ακουστικές, οπτικές και βιωματικές εμπειρίες. Όλα τα είδη των 

τεχνών ενσωματώνονται ή μπορούν να συμπεριληφθούν στην όπερα. Μουσική, 

δράμα, χορός, εικαστικές και τόσες άλλες τέχνες αποτελούν μέρος μιας 

παράστασης δημιουργώντας ισχυρά συναισθήματα.  

Οι μαθητές και ο εκπαιδευτικός κάθονται σε κύκλο. Διαβάζουν το έργο 

(μελόδραμα), προσπαθώντας να μοιραστούν κοινές εμπειρίες και να κάνουν μια 

εποικοδομητική συζήτηση. Με τη συνεργασία του θεατρολόγου, θα μπορούν να 

αναπαρασταθούν κάποια κομμάτια του έργου και να μάθουν τα παιδιά κάποια 

εύκολα και χαρακτηριστικά κομμάτια του. Εύκολη εκμάθηση γνωστών μουσικών 

κομματιών μπορεί να πραγματοποιήσει και ο εκπαιδευτικός της Μουσικής 

Αγωγής. Μπορούν επίσης να ανατρέξουν στη βιογραφία του κάθε συνθέτη και να 

μάθουν σημαντικά στοιχεία για τον ίδιο και για την εποχή που έζησε.   

 

Πίνακας 4: Προτεινόμενη δραστηριότητα ΙV 

Θέμα «Εικαστικά και Μουσική Ακρόαση»  

Στόχος  
Να κατανοήσουμε καλύτερα την έννοια του λεκτικού, ψυχολογικού και 

σωματικού εκφοβισμού 

Προτεινόμενη 

διάρκεια  
2 διδακτικές ώρες 

Τάξεις Δ’ – ΣΤ’ Δημοτικού 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καλλιτεχνικής Παιδείας: « Όπου Ακούς Μουσική…»  -  Πάτρα 18-20/6/2015 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ,  ISSN 2529-1572 

 114 

Θεματικοί 

Άξονες 

Παρέμβασης 

α) Αισθητική Αγωγή, β) Σχολικός εκφοβισμός  

Σχετική 

βιβλιογραφία 

«Το βαλς των λουλουδιών» από το μπαλέτο Καρυοθραύστης του P. Tchaikovsky. 

«Mars – The Bringer of War» από έργο The Planets του G. Holst. 

Αφόρμηση Αφίσα με στιγμιότυπα ή με εικόνες που παραπέμπουν στο σχολικό εκφοβισμό 

Περιγραφή 

 

Πρόκειται για δραστηριότητα που προϋποθέτει τη συνεργασία των καθηγητών 

εικαστικών5 και μουσικής. Ο καθηγητής των εικαστικών αφού έχει ήδη εξηγήσει 

στους μαθητές τη μέθοδο doodling6, σχεδιάζει δύο πρόσωπα αντικριστά στον 

πίνακα και ζητάει από τους μαθητές : 

1. Να σχεδιάσουν αυτά τα πρόσωπα σε κόλλες Α3 . 

2. Να σημειώσουν, στο εσωτερικό και των δύο προσώπων, όσα χαρακτηριστικά 

πιστεύουν ότι προκαλούν το σχολικό εκφοβισμό (πχ. χοντρός, γυαλάκιας, 

ψηλός, κοντός κτλ.), ενώ ο εκπαιδευτικός της μουσικής αγωγής επιμελείται 

τη μουσική ακρόαση που πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την εικαστική 

δραστηριότητα (ακούγεται «Το βαλς των λουλουδιών» από το μπαλέτο 

«Καρυοθραύστης» του P. Tchaikovsky). 

3. Να γράψουν, στο σημείο που τείνουν να ενωθούν τα πρόσωπά τους, τρόπους 

με τους οποίους πιστεύουν ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν ψυχολογικά και 

πρακτικά αυτούς τους χαρακτηρισμούς, οι οποίοι μπορεί ν’ απευθύνονται είτε 

στους ίδιους είτε σε κάποιο συμμαθητή τους, ενώ ο εκπαιδευτικός της 

μουσικής αγωγής επιμελείται ταυτόχρονα τη μουσική ακρόαση («Mars – The 

Bringer of War» του G. Holst). 

Βασικά προαπαιτούμενα: η εικαστική μέθοδος doodling, μουσική ακρόαση για 

την εξερεύνηση θετικών ιδεών και συναισθημάτων μέσα από το «Το βαλς των 

λουλουδιών» από το μπαλέτο «Καρυοθραύστης» του P. Tchaikovsky και 

αρνητικών ιδεών και συναισθημάτων μέσα από το «Mars – The Bringer of War» 

του G. Holst. 

 

Πίνακας 5: Προτεινόμενη δραστηριότητα V 

Θέμα «Ας τραγουδήσουμε»  

Στόχος 

Μέσα από την ακρόαση τραγουδιών και την ανάλυση των στίχων τους 

ευαισθητοποιούμε τους μαθητές μας σε συγκεκριμένους θεματικούς άξονες 

παρέμβασης 

Προτεινόμενη 

διάρκεια  
2 διδακτικές ώρες (ανά τραγούδι) 

Τάξεις Α’ – ΣΤ’ Δημοτικού 

Θεματικοί 

Άξονες 

Παρέμβασης 

α) Αισθητική Αγωγή, β) Σχολικός εκφοβισμός,  

γ) Ολυμπισμός και κοινωνία,  δ) Ρατσισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα 

Σχετική 

βιβλιογραφία 
Διαδίκτυο για την ανάκτηση των παραμυθιών, των στίχων και των τραγουδιών   

Αφόρμηση 

Για τις τάξεις Α’, Β’ και Γ’ 

Ο εκπαιδευτικός (κατά προτίμηση ο θεατρολόγος) διαβάζει παραστατικά κάποιες 

από τις παρακάτω ιστορίες:   

 «Το ασχημόπαπο» του Χ. Κ. Άντερσεν  

 «Η παλέτα των συναισθημάτων» της Ε. Μουλάκη 

 «Ο τριγωνοψαρούλης» του Β. Ηλιόπουλου 

 «ΣΙ ΣΟΥ ΝΤΟ ή σ’ ένα ξεχασμένο πιάνο» (ένα ασπρόμαυρο μουσικό 

παραμύθι για τη διαφορετικότητα) του Α. Παπαθεδούλου 

Για τις τάξεις Δ’, Ε’ και ΣΤ’ 

Ο εκπαιδευτικός (κατά προτίμηση ο θεατρολόγος) παρουσιάζει, εξηγεί και 

αναλύει την κινηματογραφική ταινία «Happy feet».  

Περιγραφή 

 

Μοιράζουμε τους στίχους των τραγουδιών σε φωτοτυπίες ενώ ακούγεται το 

τραγούδι αρκετές φορές, συζητάμε τους στίχους και θέτουμε ερωτήσεις, όπως:  

                                                      
5 Η πρωτότυπη ιδέα ανήκει στον Δημήτριο Πανή, εκπαιδευτικό εικαστικών στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου 

6 Τα Doodles είναι απλά σχέδια που μπορούν να έχουν συγκεκριμένη παραστατική έννοια ή μπορεί απλά να είναι αφηρημένα σχήματα. 
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 Τι χρειάζονται τα παιδιά για να αναπτυχθούν αρμονικά; 

 Ποια είναι τα δικαιώματα των παιδιών;  

 Ποιοι είναι υπεύθυνοι να τα προστατεύουν, να τα φροντίζουν και να 

εξασφαλίζουν την ασφαλή συμμετοχή τους στον κόσμο που τα περιβάλλει; 

 Μήπως υπάρχουν ανάγκες και δικαιώματα που θέλετε να συμπληρώσετε; 

 Γιατί σκεφτήκατε αυτές τις ανάγκες και αυτά τα δικαιώματα; 

 Ποιος μπορεί να σας πληγώσει και με ποιο τρόπο; 

 Πώς νομίζετε ότι μπορεί ν’ αντιμετωπίσει ένα παιδί αυτή τη συμπεριφορά; 

Σκοπός είναι η ανατροφοδότηση της τάξης με νέες σκέψεις και προτάσεις όσον 

αφορά το συγκεκριμένο θέμα. 

 Ενδεικτικά προτείνουμε τα παρακάτω τραγούδια: 

 Η Μουσική: Από την παράσταση «Κάποτε στη μελωδιούπολη» (Στίχοι: Γ. 

Κωνσταντινίδης , Μουσική Α. Παπαδημητρίου). Α’ και Β’ Δημοτικού, 

Θεματικός Άξονας: Σχολικός εκφοβισμός. 

 Αν όλα τα παιδιά της γης (Στίχοι: Γ. Ρίτσος, Μουσική Α. Καψάσκη). Α’ και 

Β’ Δημοτικού, Θεματικός Άξονας: Ρατσισμός και ανθρώπινα δικαιώματα. 

 Χέρια σαν κι αυτά (Στίχοι- Μουσική: Μ. Κούμαρης). Από Γ’ έως και ΣΤ’ 

Δημοτικού, Θεματικός Άξονας: Σχολικός εκφοβισμός 

 Τον εαυτό του παιδί (Στίχοι Π. Καρασούλος, Μουσική: Φραγκούλης Μ). Από 

Γ’ έως και ΣΤ’ Δημοτικού, Θεματικός Άξονας: Σχολικός εκφοβισμός 

 Ολυμπιακός ύμνος (Μουσική: Σ. Σαμάρα, Στίχοι: Κ. Παλαμά).  Από Γ’ έως 
και ΣΤ’ Δημοτικού, Θεματικός Άξονας: Ολυμπισμός και κοινωνία. 

 Imagine (Στίχοι-Μουσική: J. Lennon). Από Ε’ έως και ΣΤ’ Δημοτικού, 

Θεματικός Άξονας: Ρατσισμός και ανθρώπινα δικαιώματα. 

 Don’t laugh at me (Στίχοι – Μουσική: Mark Wills). Από Ε’ έως και ΣΤ’ 

Δημοτικού, Θεματικοί Άξονες: Ρατσισμός και ανθρώπινα δικαιώματα & 

Ολυμπισμός και κοινωνία 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες δεν θα μπορέσουν να είναι αποτελεσματικές εάν δεν 

δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές να συζητήσουν με τους εκπαιδευτικούς και την οικογένεια 

τους για τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους. Ο αναστοχασμός αυτός και γενικότερα 

η ανατροφοδότηση των σκέψεων και των ιδεών που θα προκύψει μέσα από αυτές τις 

συζητήσεις, θα βοηθήσει τους μαθητές να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα που αφορούν θέματα 

όπως η διαφορετικότητα και ο σεβασμός στην ανθρώπινη ύπαρξη, ανεξαρτήτως της φυλής, της 

θρησκείας, της εθνότητας ή τα χαρακτηριστικά του ατόμου (Χατζηχρήστου, Γκαρή, Μυλωνάς, 

Γεωργουλέας, Λυκιτσάκου, Μπαφίτη, Βαΐτση, Μπακοπούλου, 2001), (Hatzichristou, 

Lampropoulou & Lykitsakou, 2006).  

Επιπλέον, η σωστή στάση του εκπαιδευτικού κατά την υλοποίηση των προτεινόμενων 

δράσεων, η ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για συλλογική εργασία, η ανάληψη 

ρόλων, καθώς και η απαιτούμενη δομική οργάνωση των σχολείων, θα παίξουν σημαντικό ρόλο 

έτσι ώστε να κινητοποιηθεί το μαθητικό ενδιαφέρον, να βελτιωθεί ο βαθμός γνωριμίας και 

συναναστροφής μεταξύ τους καθώς και οι επιδόσεις τους προς όφελος της επιτυχούς 

υλοποίησης του θεσμού.  

Επίσης οι δυνατότητες και οι ψυχολογικές ανάγκες κάθε ηλικιακής ομάδας μπορεί να 

επιβάλλουν διαφοροποιήσεις στην επιλογή και εφαρμογή των προτεινόμενων δραστηριοτήτων 

και να καθορίσουν σε σημαντικό βαθμό το επίπεδο εμβάθυνσης και τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα της κάθε δραστηριότητας.  

Τέλος παρατηρώντας και συμμετέχοντας ενεργά στις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν 

τη φετινή σχολική χρονιά στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου από εκπαιδευτικούς αισθητικής 

αγωγής, παραθέτουμε κάποια ερευνητικά ερωτήματα για μελλοντική έρευνα: 

 Πως συνδέονται οι μουσικές δραστηριότητες μιας ομάδας ή μιας σχολικής τάξης με τον 

πολιτισμό της;  

 Πως μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις παρατηρήσεις μας από την εφαρμογή των δράσεων 

όσον αφορά την ενεργοποίηση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων σε θέματα 

ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου; 
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 Τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε για ποιοτικότερες μουσικές δραστηριότητες και 

ιδέες που βελτιώνουν την ομαδική ζωή σε διάφορες στιγμές της καθημερινότητας τώρα 

και στο μέλλον; 

Κλείνοντας, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι εμπεριστατωμένα συμπεράσματα δεν 

μπορούν να εξαχθούν γιατί ούτε το χρονικό διάστημα αλλά ούτε το στατιστικό δείγμα ήταν 

αρκετό. Στόχος είναι να εφαρμοστούν αυτές οι προτάσεις σε μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό 

και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα οδηγώντας σε αξιοποιήσιμα επιστημονικά 

συμπεράσματα.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται μια διαθεματική δραστηριότητα στο μάθημα της Ξένης 

Γλώσσας (Γερμανικά) με αφορμή τον εορτασμό των 20 χρόνων από τη Πτώση του Τείχους στο Βερολίνο. 

Υλοποιήθηκε κατά το σχολ. Έτος 2009-2010 στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου eTwinning «Adventure of 

freedom – Η περιπέτεια της Ελευθερίας». Αυτό το έργο υλοποιήθηκε τόσο στο Γυμνάσιο όσο και στο 

Λύκειο. Η εισήγηση θα εστιάζει στην υλοποίηση του έργου στο Γυμνάσιο, που κύριος στόχος ήταν η  

παρουσίαση/επεξεργασία ενός γερμανικού τραγουδιού μέσα από την δημιουργία ψηφιακών έργων με 

χαρακτηριστικά πολυμέσων. Οι μαθητές επέλεξαν ελεύθερα να χρησιμοποιήσουν για τις δημιουργίες τους, 

ειδικές εφαρμογές λογισμικού επεξεργασίας εικόνας, βίντεο και ήχου (movie maker, audacity) αλλά και το 

προγραμματιστικό περιβάλλον microwords pro. Παράλληλα γίνεται και αναφορά της υλοποίησης του 

έργου στο Λύκειο. Στην εισήγηση παρουσιάζεται η μεθοδολογία πραγματοποίησης της διαθεματικής 

προσέγγισης με την μέθοδο project. 

Music-Song-History-Literature: An interdisciplinary 

approach through teaching Foreign Language by 

implementing an eTwinning project 

ABSTRACT 
This paper presents an interdisciplinary activity in the course of Foreign Language (German) on 

the celebration of 20 years since the Fall of the Wall in Berlin. It was implemented in the school year 

2009-2010 within the European project eTwinning «Adventure of freedom». This project was 

implemented both at the Gymnasium and Lyceum. The paper will focus on the implementation of the 

project at the Gymnasium, which main objective was to present / edit a German song through the creation 

of digital works with multimedia features. Students freely choose to use for their creations, special image 

processing software applications, video and audio (movie maker, audacity) and the programming 

environment microwords pro. Reference will also be made of project implementation at the Lyceum. In 

the paper we will present the methodology to carry out the interdisciplinary approach through the project 

method. 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο Prensky (2001a, 2001b), ο οποίος το 2001 έκανε δημοφιλή την έκφραση «digital 
natives» και «digital immigrants» υποστηρίζει ότι «οι σημερινοί μαθητές δεν είναι πια τα 

άτομα, για τα οποία το εκπαιδευτικό μας σύστημα σχεδιάστηκε να εκπαιδεύσουμε». Η νέα 

γενιά των μαθητευόμενων έχουν μεγαλώσει σ’ έναν κόσμο με ψηφιακές εφαρμογές, τον οποίο 

και γνωρίζουν κυρίως μέσα από ψηφιακές πηγές.  Σύμφωνα με τους Mabrito & Medley (2008) 

οι συνήθειες και οι ειδικές δεξιότητες που έχει αναπτύξει η γενιά του διαδικτύου έχουν ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός διαφορετικού τύπου μαθητευόμενου, που αναζητάει 

πληροφορίες και παράγει γνώση σε ένα ψηφιακό περιβάλλον και δημιουργεί κείμενα πολύ 

mailto:johanna@sch.gr
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διαφορετικά από αυτά που έχουν συνηθίσει να διορθώνουν οι εκπαιδευτικοί, με αποτέλεσμα 

να μην μπορούν να κατανοήσουν την αξία τους. Αυτούς αποκαλεί ο Prensky (2001a) «ψηφιακά 

γηγενείς». Όσοι δεν γεννήθηκαν μέσα στον ψηφιακό κόσμο, αλλά μεγαλώνοντας 

εντυπωσιάστηκαν από πολλές ή τις περισσότερες διαστάσεις των Νέων Τεχνολογιών, αυτοί 

είναι «ψηφιακοί μετανάστες»-Digital Immigrant. (Prensky, 2001a) 

Η παρούσα εργασία αποτελεί άλλη μια απόδειξη για τον διαφορετικό τρόπο, που οι 

«ψηφιακά γηγενείς» επεξεργάζονται κι αντιδρούν σε πληροφορίες/ερεθίσματα που δέχονται 

(ακουστικά, οπτικά κλπ.), δημιουργώντας ένα καινούργιο, δικό τους «έργο». 

2. ΑΦΟΡΜΗΣΗ   

Ο επετειακός εορτασμός των 20 ετών από τη πτώση του Τείχους του Βερολίνου, ένα 

ιστορικό γεγονός που συντέλεσε στην ειρηνική ανάπτυξη/εξέλιξη της Ευρώπης, αποτέλεσε την 

αφορμή για την υλοποίηση του έργου eTwinning (www.etwinning.net / www.etwinning.gr) 

μεταξύ των Σχολείων: Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών (Γυμνάσιο & Λύκειο), 

HRS Grasberg/Worpswede in Worpswede, Worpswede, Γερμανία και τρία (3) συνεργαζόμενα 

Σχολεία από Πολωνία: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie (Gim. nr 7 im. 

Króla Jana III Sobieskiego oraz XII LO), Rzeszów - Zespół Szkół im.dra Wł. Biegańskiego w 

Częstochowie, Częstochowa - Gimnazjum nr 1, Gdynia. Ταυτόχρονα, επεξεργαστήκαμε την 

έννοια «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» από πολιτική, κοινωνική και ατομική σκοπιά. Η «Περιπέτεια της 

Ελευθερίας» αποτέλεσε τη βάση του έργου των συνεργαζόμενων σχολείων και των μαθητών, 

οι οποίοι ενασχολήθηκαν φωτίζοντας τις διάφορες όψεις/πλευρές της. Οι μαθητές του 

Γερμανικού σχολείου συνέταξαν ερωτηματολόγια (στα γερμανικά & αγγλικά) με κεντρικό 

θέμα την Ελευθερία: ελευθερία στο σπίτι, στην οικογένεια, στο σχολείο κλπ. Οι έλληνες και 

πολωνοί μαθητές τα απάντησαν και τους τα έστειλαν πίσω. Στην Πολωνία έκαναν επίσης ένα 

βίντεο, όπου οι μαθητές περιγράφουν ιστορικά γεγονότα (Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, χωρισμός 

Γερμανίας σε Δυτική & Ανατολική, «Αλληλεγγύη» -Solidarnos, Πτώση του Τείχους κλπ), 

αναπαριστάνοντάς τα οι ίδιοι. Οι έλληνες μαθητές μέσα από προσωπική (ομαδική & ατομική) 

ιστορική έρευνα (σε εφημερίδες, περιοδικά, εγκυκλοπαίδειες και το διαδίκτυο), μέσα από 

τραγούδια [στο Γυμνάσιο], αλλά και Λογοτεχνικά Κείμενα [στο Λύκειο – ήταν ένα project του 

Ινστιτούτου Γκαίτε Αθηνών: Rucksack Bibliothek [Βιβλιοθήκη σε σακίδιο] και από τη δια 

ζώσης επίσκεψη στο Ινστιτούτο Γκαίτε στην Αθήνα (έκθεση Φωτογραφίας «Βερολίνο, 

Νοέμβριος 1989») πληροφορήθηκαν, ενημερώθηκαν, γνώρισαν βιωματικά την Ιστορία της 

Γερμανίας και της Ευρώπης αυτής της περιόδου.  

Η επίσκεψή μας στο Βερολίνο (Ιούλιο 2010) και η βίωση από κοντά των όσων οι 
συμμετέχοντες μαθητές ερεύνησαν, μελέτησαν όλο το προηγούμενο διάστημα, αποτέλεσε 

την επιτυχή επισφράγιση, ως επιβράβευση, των προσπαθειών τους. 

3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
3.1 Προφίλ τάξης - Γυμνάσιο 

Η δραστηριότητα υλοποιήθηκε από τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου (Γ1 & Γ2) σε 8 

περίπου βδομάδες. Οι μαθητές (Γ1: 17 αγόρια & 3 κορίτσια, Γ2: 13 αγόρια & 5 κορίτσια) 

διδάσκονταν τουλάχιστον 3 χρόνια Γερμανικά ως δεύτερη Ξένη Γλώσσα στο σχολείο. Το 

επίπεδο γνώσης της Ξένης Γλώσσας ήταν μεταξύ Α2 και Β1 με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό 

Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα. Η διαφορά επιπέδου γνώσης οφειλόταν στο ότι κάποιοι 

διδάσκονταν την Ξένη Γλώσσα και εκτός σχολείου. (Αυτό βοήθησε πολύ και δεν δυσχέρανε, 

τις ομάδες, που δημιουργήθηκαν μετά. Το κάθε μέλος της ομάδας ανέλαβε διαφορετική 

εργασία βάση των ικανοτήτων, γνώσεων, ενδιαφερόντων του).  

Πρώτη τους Ξένη Γλώσσα είναι τα Αγγλικά. Όλοι τους έχουν ως μητρική Γλώσσα τα 

Ελληνικά.  

3.2 Προφίλ Τάξης - Λύκειο 

Η δραστηριότητα υλοποιήθηκε από τους μαθητές της Β’ Λυκείου (Β1 & Β2) σε 8  
περίπου βδομάδες (στο τέλος του 2ου τετραμήνου). Οι μαθητές (20) διδάσκονταν 5 χρόνια 

Γερμανικά ως δεύτερη Ξένη Γλώσσα (3 έτη στο Γυμνάσιο και 2 στο Λύκειο – ως Α’ Ξένη 

http://www.etwinning.net/
http://www.etwinning.gr/
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Γλώσσα). Το επίπεδο γνώσης της Ξένης Γλώσσας ήταν μεταξύ Β2 και Γ1 με βάση το Κοινό 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα. Η διαφορά επιπέδου γνώσης οφείλεται στο ότι 

κάποιοι διδάσκονταν την Ξένη Γλώσσα και εκτός σχολείου.  

Όλοι τους έχουν ως μητρική Γλώσσα τα Ελληνικά κι έχουν διδαχτεί Αγγλικά.  

4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
4.1 Γυμνάσιο 

Ακολουθώντας το μοντέλο των τριών φάσεων του Storch (1999), στο μάθημα της Ξένης 

Γλώσσας έγινε: 

 η εισαγωγή στο κείμενο (1η φάση),  

 η κυρίως παρουσίαση και επεξεργασία του κειμένου (2η φάση) και  

 κατά τη φάση της σύνδεσης (3η φάση), μεταξύ άλλων, ζητήθηκε η συμβολή του 

συναδέλφου της Πληροφορικής.  

Οι μαθητές κατά τη 2η φάση είχαν ως εργασία να βρουν εικόνες από το διαδίκτυο, οι 

οποίες θα αντιστοιχούσαν στους στίχους του τραγουδιού. Αυτές τις εικόνες, τις «ένωσαν» 

κατόπιν και δημιούργησαν το δικό τους βιντεοκλίπ για το τραγούδι. 

Όπως αναφέρει και ο Fuß (2001) «… η ταυτόχρονη λήψη πληροφοριών από δύο κανάλια 

– το μάτι και το αυτί – ευνοεί και τη σύνδεση των επιμέρους πληροφοριών μεταξύ τους και 

δημιουργούνται ιδανικές προϋποθέσεις με αυτόν τον τρόπο για την απομνημόνευση των 

προσφερόμενων περιεχομένων μάθησης». 

4.2 Λύκειο [Rucksack Bibliothek – Βιβλιοθήκη σε σακίδιο] 

Και στο Λύκειο ακολουθήθηκε το μοντέλο των τριών φάσεων του Storch (1999), αλλά 

δυστυχώς δεν προλάβαμε να φτάσουμε στην 3η φάση (λόγω της λήξης του σχολικού έτους).  

1η Φάση: Παρουσιάστηκαν τα γερμανόφωνα βιβλία στους μαθητές. Τοποθετήθηκαν 

όλα τα βιβλία σ’ ένα θρανίο και παρουσιάστηκε συνοπτικά το περιεχόμενο του καθενός. Οι 

μαθητές επέλεξαν κατόπιν ένα βιβλίο για να το επεξεργαστούμε/διαβάσουμε όλοι μαζί στην 

τάξη. Ήταν η βιογραφία μιας γυναίκας, της Λίζας. Το βιβλίο καταγράφει την πορεία της ζωής 

της – σχεδόν 100 χρόνια-, ενώ ταυτόχρονα αναφέρεται σε σημαντικά γεγονότα της Γερμανικής 

Ιστορίας και πως τα βίωσε η ηρωίδα. 

Κατά τη η φάση γράφτηκαν στον πίνακα σημαντικές ημερομηνίες της Γερμανικής 

Ιστορίας [1913-14 (Α’ Παγκ. Πόλεμος), 1923 (οικονομικό κραχ), 1933 (ανάληψη της εξουσίας 

από τον Χίτλερ), 1938 (Νοέμβριο- Η νύχτα των κρυστάλλων), 1939 (Νοέμβριο- Η έναρξη του 

Β’ Παγκοσμίου Πολέμου), 1945 (λήξη Β’ Παγκοσμίου Πολέμου), 1949 (δημιουργία των 2 

Γερμανιών), 1961 (χτίσιμο του Τείχους του Βερολίνου), 1989 (Νοέμβριο- πτώση του Τείχους 

του Βερολίνου), 1990 (ενοποίηση Ανατολικής & Δυτικής Γερμανίας)], συζητήθηκαν τα 

γεγονότα και ζητήθηκε από ομάδα μαθητών να αναζητήσουν περισσότερα στοιχεία για τις 

ημερομηνίες αυτές, να τα καταγράψουν και να τα παρουσιάσουν κατόπιν στους συμμαθητές 

τους. Κάθε φορά που γίνονταν παρουσίαση γεγονότων μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας, 

διαβάζαμε και τις αντίστοιχες σελίδες από το βιβλίο, όπου η ηρωίδα μας περιέγραφε την δική 

της ματιά των γεγονότων.  

Για καλύτερη κατανόηση του κειμένου δίνονταν η επεξήγηση κάποιων λέξεων 

νωρίτερα.  
 

 

 

 

 

 

 

5. ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 

5.1 Γυμνασίου 
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Οι μαθητές, ανά ομάδες, έπρεπε να δημιουργήσουν το δικό τους βιντεοκλίπ για το 

τραγούδι «99 Luftballons». Αυτή ήταν η τελική εργασία, την οποία έπρεπε να παραδώσουν 2 

βδομάδες μετά την ολοκλήρωση της όλης δραστηριότητας [ https://vimeo.com/15336787 - 

http://www.slideshare.net/johanna.gr/99-luftballons-nena-3-polyzou ]. Υπήρχαν όμως και 

κάποιες ευχάριστες εκπλήξεις:  

Οι μαθητές μίας ομάδας, εκτός από τις φωτογραφίες που βρήκαν στο διαδίκτυο, 

δημιούργησαν δικές τους εικόνες, όχι ζωγραφιστές, αλλά με τη χρήση της γλώσσας 

προγραμματισμού logo. (http://www.youtube.com/watch?v=MIyFNzrYu5Q)  

Δύο μαθητές, επηρεασμένοι από το τραγούδι και από την ιστορία του Τείχους του 

Βερολίνου, έγραψαν δικούς τους στίχους, δημιούργησαν από κοινού ένα δικό τους τραγούδι 

χρησιμοποιώντας όμως μια προϋπάρχουσα μελωδία. [Με αυτό τους το τραγούδι συμμετείχαν 

σ’ έναν παγκόσμιο διαγωνισμό του Ινστιτούτου Goethe κι έλαβαν το δεύτερο βραβείο από τους 

διαγωνιζόμενους της Ελλάδας] (http://community.goethe.de/deine-

stimme/mediadetails.php?key=d073171f0a2c2900b283 - 

http://www.youtube.com/watch?v=nVQdBPqjr4k). Μάλιστα, οι ίδιοι μαθητές, για την Γιορτή 

Αποφοίτησης τους, δημιούργησαν κι ένα 2ο βίντεο για το ίδιο τραγούδι, αλλά με τους ίδιους 

ως «πρωταγωνιστές»: https://www.youtube.com/watch?v=SlcxjlEoVwI . 

Μια άλλη ομάδα μαθητών, που ήταν λάτρεις της μουσικής, επέλεξαν αγγλόφωνα και 

γερμανόφωνα τραγούδια με θέμα την «Ελευθερία». Δημιούργησαν ένα νέο βίντεο κάνοντας 

μίξη και προσθέτοντας εικόνες από το διαδίκτυο: https://vimeo.com/15336787 .  

Και τέλος, μία μαθήτρια, εκτός από το βιντεοκλίπ, που δημιούργησε με τους άλλους 

συμμετέχοντες της ομάδας της, «παρουσίασε» τον εαυτό της στους μαθητές του 

συνεργαζόμενου, σ’ αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, σχολείου με έναν διαφορετικό, μοναδικό 

τρόπο: αφού έγραψε ένα κείμενο (στα Γερμανικά) για τον εαυτό της, δηλ. πως την λένε, σε 

ποια τάξη πάει, ποια είναι τα χόμπι της, ποιο είναι το αγαπημένο της φαγητό, πως περνάει τον 

ελεύθερο χρόνο της, τι θέλει να κάνει στο μέλλον, ποια μαθήματα της αρέσουν στο σχολείο 

κλπ., βρήκε αντίστοιχες εικόνες (δικές της και από το Διαδίκτυο), επέλεξε μια μουσική που της 

αρέσει, ηχογράφησε το κείμενο και έφτιαξε ένα βιντεοκλίπ για τον εαυτό της! 

(http://www.youtube.com/watch?v=qtkBRiofsnQ&feature=channel) 

5.2 Λυκείου 

Παρά το ότι δεν προλάβαμε να φτάσουμε στη φάση της εμπέδωσης, όπου οι μαθητές θα 

μπορούσαν να παράγουν δικά τους έργα, μια μαθήτρια, επηρεασμένη από την εξιστόρηση των 

γεγονότων σχετικά με το Τείχος του Βερολίνου (το χτίσιμο και τον εορτασμό από τα 20 χρόνια 

της πτώσης του) δημιούργησε ένα δίγλωσσο (ελληνικά-γερμανικά) βίντεο, όπου συνέκρινε την 

πόλη του Βερολίνου με την Λευκωσία και το Τείχος στις δύο πόλεις. Επέλεξε η ίδια εικόνες 

από το Διαδίκτυο, αλλά και το μουσικό κομμάτι, με το οποίο «έντυσε» το βίντεο. 

(http://www.youtube.com/user/johannagr1#p/a/u/2/pw-u2WodCWU)  

Ως επιβράβευση της δόθηκε η ευκαιρία να το παρουσιάσει στο αντίστοιχο τμήμα των 

Γερμανικών της Α’ Λυκείου. Έγινε συζήτηση πάνω στο θέμα και την μουσική επιλογή του 

κομματιού του βίντεο. 

Το τελικό παραχθέν αποτέλεσμα του έργου eTwinning βρίσκεται διαδικτυακά στα 

παρακάτω λίνκ: 

http://ejournal.eduprojects.net/generationeurope/index.php?output=FrontPage%28%29 

http://johannagr.edu.glogster.com/etwinning-endprodukt/  

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p20804/home   

http://johannagr.edu.glogster.com/berlin-fahrt-2010/   

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η δραστηριότητα αυτή, η οποία διήρκεσε 8 βδομάδες – στο Γυμνάσιο, αποτέλεσε τη 

φάση της Υλοποίησης, όσον αφορά τη μέθοδο project, και εντάχθηκε μέσα στη διδασκαλία 

του Μαθήματος της Ξένης Γλώσσας, τα Γερμανικά. Θέμα και Προγραμματισμός συζητήθηκαν 
και προσδιορίστηκαν από τους συνεργάτες του eTwinning προγράμματος (δηλ. τα σχολεία από 

τη Γερμανία και Πολωνία).  

https://vimeo.com/15336787
http://www.slideshare.net/johanna.gr/99-luftballons-nena-3-polyzou
http://www.youtube.com/watch?v=MIyFNzrYu5Q
http://community.goethe.de/deine-stimme/mediadetails.php?key=d073171f0a2c2900b283
http://community.goethe.de/deine-stimme/mediadetails.php?key=d073171f0a2c2900b283
http://www.youtube.com/watch?v=nVQdBPqjr4k
https://www.youtube.com/watch?v=SlcxjlEoVwI
https://vimeo.com/15336787
http://www.youtube.com/watch?v=qtkBRiofsnQ&feature=channel
http://www.youtube.com/user/johannagr1#p/a/u/2/pw-u2WodCWU
http://ejournal.eduprojects.net/generationeurope/index.php?output=FrontPage%28%29
http://johannagr.edu.glogster.com/etwinning-endprodukt/
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p20804/home
http://johannagr.edu.glogster.com/berlin-fahrt-2010/
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Οι μαθητές είχαν το ελεύθερο να επιλέξουν πως θα ενεργήσουν για να φτάσουν στο 

επιθυμητό γι’ αυτούς αποτέλεσμα. Όλοι οι μαθητές συμμετείχαν στην υλοποίηση της 

δραστηριότητας και όλοι ωφελήθηκαν από αυτό (γλωσσικά, αλλά και σε ό,τι αφορά τη χρήση 

των ΤΠΕ). Η κάθε ομάδα μοίρασε διαφορετικά, όπως αποφάσισαν τα μέλη της, τις εργασίες 

ανάμεσά τους. 

Ο μη συγκεκριμένος καταμερισμός εργασιών από την εκπαιδευτικό προς τους μαθητές 

και η συνειδητή «αποχή» της απ’ αυτή την διαδικασία, είχε ως αποτέλεσμα να βελτιωθεί το 

κλίμα της τάξης και να ενισχυθεί η αλληλεγγύη  τους. Οι «καλύτεροι» (στην Γλώσσα, αλλά και 

στη χρήση των ΤΠΕ) ήταν πάντα έτοιμοι να βοηθήσουν τους συμμαθητές τους. 

Η εκπαιδευτικός παρατηρούσε την όλη διαδικασία μη συμμετέχοντας ενεργά, αλλά 

παρακινώντας και παροτρύνοντας όπου κι όταν χρειάζονταν κάποιος/κάποια ομάδα κάτι. Με 

αυτόν τον τρόπο ωθήθηκαν οι μαθητές προς την αυτόνομη μάθηση. 

Για τόνωση της αυτοπεποίθησής τους και επιβράβευση των όσων μόνοι τους οι μαθητές 

δημιούργησαν, όλα τα παραγόμενα έργα τους παρουσιάστηκαν σ’ όλες τις άλλες 

τάξεις/τμήματα του σχολείου. 

Το ότι μαθητές διαφορετικών τάξεων (Γυμνασίου και Λυκείου) ασχολήθηκαν με το ίδιο 

θέμα και παρήγαγαν τόσο διαφορετικά αποτελέσματα, ήταν μια ευχάριστη αποκάλυψη. 

Διαφορετικές ηλικίες, διαφορετικά ερεθίσματα, διαφορετική ωριμότητα, διαφορετικές 

γνώσεις, αλλά κοινός παρανομαστής το θέμα με το οποίο ασχολήθηκαν. Επειδή όμως τα 

αποτελέσματα των μεν παρουσιάζονταν πάντα και στους δε (και το αντίθετο), αυτό ήταν 

κίνητρο για να βελτιώσουν το ήδη παραχθέν έργο, αλλά και να προβληματισθούν από 

γεγονότα, τα οποία δεν γνώριζαν, δεν είχαν σκεφτεί. Κυρίως οι μαθητές του Γυμνασίου.  

Το έργο κατάφερε να συνδυάσει τη συνεργασία Γυμνασίου - Λυκείου. Μέσα από 

ιστορικοπολιτικά γεγονότα που επηρέασαν την Ευρωπαϊκή Ιστορία οι μαθητές βελτίωσαν τη 

γλώσσα στόχο (Γερμανικά), συνεργάστηκαν για την ολοκλήρωση εργασιών κι 

εμβάθυναν/βελτίωσαν τη χρήση των ΤΠΕ. Ήταν μάλιστα πολύ ενδιαφέροντα τα τελικά 

προϊόντα που παρήγαγαν. Μέσα από τη Λογοτεχνία (ανάγνωση βιβλίου) και τη Μουσική 

(τραγούδια) ανακάλυψαν την Ιστορία, τον πολιτισμό, τις συνήθειες-ήθη-έθιμα των Γερμανών 

(κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση).  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η διασύνδεση της διδασκαλίας της μουσικής με τη δημιουργική γραφή και η δημιουργική παραγωγή 

λόγου πρωταρχικά ως διαδικασία και δευτερευόντως ως επιτέλεσμα προερχόμενο από μη εξειδικευμένα 

άτομα αποτελούν τα ερευνητικά αντικείμενα της ανά χείρας εισήγησης. Προηγήθηκε η επισκόπηση της 

βιβλιογραφίας και η επισήμανση των σημείων εκείνων όπου η μουσική συναντά τη λογοτεχνία. 

Αναζητήθηκαν τα σημεία τομής της λογοτεχνίας και της μουσικής, διερευνήθηκε η πυρηνική τους σχέση 

και εντοπίστηκαν τα κοινά στοιχεία ενός λογοτεχνικού κι ενός μουσικού κειμένου. Στη συνέχεια, 

επιλέχθηκε μια μουσική σύνθεση, επάνω στα μουσικά μοτίβα της οποίας ζητήθηκε από δύο ομάδες 

μαθητών, στο πλαίσιο άτυπης εκπαίδευσης, να  συνθέσουν ένα παραμύθι, με αποτελέσματα εξαιρετικά 

ενδιαφέροντα τόσο για όσους διδάσκουν μουσική όσο και δημιουργική γραφή. Η διαθεματική 

μουσικοπαιδαγωγική αυτή προσέγγιση φιλοδοξεί να αποτελέσει το ερέθισμα για τη διασύνδεση των δύο 

αυτών θεματικών πεδίων στη σχολική τάξη, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα και την έκφραση των 

μαθητών, ενώ παράλληλα οξύνεται το μουσικό αισθητήριό τους και καλλιεργείται η αγάπη τους για τη 

λογοτεχνία.  

 

Music Education and Creative Writing: Rewriting Peter and 

the Wolf 
 

ABSTRACT 
The correlation of music education to creative writing and the creative production of written texts, 

mainly as a procedure and secondly as the outcome of the efforts of laymen, are the research topics of 

the present paper. At first, the literature review sought to chart the common ground of music and 

literature, while their intersections, their core relationship, and the common elements of written and 

musical texts were outlined. Then, a classical piece of music was chosen, on which two groups of pre-

school children were asked to write a fairy tale, in the framework of informal education. The goal of this  

interdisciplinary approach is to be a stimulus for correlating these two fields in the classroom, enhancing 

the creativity and the expression of school children, while at the same time their musical and literary 

identity is formed. 

 

«Το άφθαρτο στοιχείο της δημιουργίας δεν είναι το τι δημιουργείται, δεν είναι το προϊόν της τέχνης, δεν 

είναι το ‘πράγμα’ όπως υπάρχει σαν αντικείμενο, αλλά η διαδικασία του πώς έγινε αυτό που έγινε»  

J. Stewart 

1. ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ 

ΜΟΥΣΙΚΗ 

Μουσική και λογοτεχνία –σχέση συμπληρωματική, κάποτε ανταγωνιστική. Και οι δύο 

εκκινούν ως μίμηση αλλά γίνονται τέχνη. Τα δάνεια μεταξύ τους αναπόφευκτα. Συμπορεύονται 

και αλληλοεπηρεάζονται –εμπνέοντας η μουσική τη λογοτεχνία και η λογοτεχνία τη μουσική. 

Ήχος και λόγος στις απαρχές τους ταυτίζονται. Η πεζογραφία έλκει την καταγωγή της από την 

επική ποίηση, η οποία σημαίνει λόγος, διήγηση, περιεχόμενο, υπόθεση, αλλά και άσμα αοιδού, 
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τραγούδι. […] Από τις ίδιες ανάγκες του ανθρώπου εκκινούν και στο ίδιο σημείο καταλήγουν 

(Κοσεγιάν, 2004). 

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ερευνητές και συγγραφείς ομολογούν την εσωτερική, 

πυρηνική σχέση λόγου και μουσικής.  Για την Eroica του Κοσμά Πολίτη, με τίτλο που 

παραπέμπει στην 3η συμφωνία του Μπετόβεν, ο Peter Mackridge γράφει πως ορισμένες σκηνές 

της “συνοδεύονται” από μουσική, σαν να πρόκειται για μουσική σύνθεση της γραφής, ένα είδος 

κοντραπούντο [αντίστιξης] (Κοσεγιάν, 2004).  

Ενώ η μουσική και η λογοτεχνία δεν μοιάζουν µε τα παραδοσιακά σχολικά μαθήματα, 

δημιουργούν προοπτικές εμπλουτισμού και ενίσχυσης των παραδοσιακών μαθημάτων (Lynch 

et al, 1992). Σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία τους, ακολουθούν πολλές φορές την ίδια πορεία και 

έχουν κοινούς στόχους, κάτι που διευκολύνει τη διασύνδεσή τους. Τα κοινά στοιχεία ανάμεσα 

σε ένα λογοτεχνικό κι ένα μουσικό κείμενο είναι πολλά: ένα λογοτεχνικό κείμενο έχει λέξεις, 

φράσεις και προτάσεις, όπως ένα μουσικό κείμενο (κομμάτι) έχει νότες, φράσεις και μέρη. Και 

τα δύο έχουν αρμονία, δομή, στοιχεία συνοχής, ροή, ρυθμό και νοήματα. Η συγκριτική 

προσέγγισή τους βοηθά τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν την αρμονία η οποία πρέπει να 

χαρακτηρίζει τους ήχους και τα νοήματα, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν µία ευαισθησία στη 

μουσική των λέξεων (Παπαθανασίου, 1994). 

1.2 Η δημιουργική γραφή στη σχολική πράξη  

Η ανάγνωση, σε αντίθεση με τα γενετικά προγραμματισμένα συστατικά της μέρη, που 

είναι η όραση και η ομιλία, δεν κληροδοτείται και δεν κληρονομείται. Κάθε φορά που ένας 

εγκέφαλος μαθαίνει να διαβάζει, είναι υποχρεωμένος να δημιουργεί νέα κυκλώματα μάθησης 

συνδέοντας περιοχές αρχικά σχεδιασμένες για άλλες ενέργειες. Η αναγνωστική ανάπτυξη 

προϋποθέτει την αναδιάταξη υφιστάμενων δομών, την ικανότητα εξειδίκευσης των 

λειτουργικών ομάδων των νευρώνων εντός των δομών αυτών για την αναπαράσταση της 

πληροφορίας, και τον αυτοματισμό –την ιδιότητα, δηλαδή, ομάδας νευρώνων και κυκλωμάτων 

μάθησης να ανασύρουν και να συνδέουν, σχεδόν αυτόματα, τη συγκεκριμένη πληροφορία 

(Wolf, 2007). 

Επειδή η βασική μας εκπαίδευση από τα πρώτα χρόνια της ζωής μας εστιάζεται στη 

γραφή και την ανάγνωση, συμπεράναμε πολύ εύκολα ότι όλοι μπορούμε να γράψουμε. Και 

είναι αλήθεια. Το θέμα είναι, όμως, τι γράφουμε και πώς το εκφράζουμε. […]  Η τεχνική της 

γραφής δεν δίνει καμία έμπνευση, αλλά βοηθάει πάρα πολύ στη μετουσίωση της έμπνευσης σε 

ενδιαφέρον και γοητευτικό έργο τέχνης (Ντερπούλης, 2013). Η δημιουργική γραφή, όπως και 

οποιαδήποτε άλλη καινοτόμος δράση, λειτουργεί ως δόλωμα για τους μαθητές και τη 

διδασκαλία (Νικολαΐδου, 2012). 

Η γραφή και η μουσική, λοιπόν, είναι τέχνες και ως τέχνες απαιτούν τεχνική. Η παρούσα 

ανακοίνωση έχει σκοπό να αναδείξει τη διάδραση μεταξύ των δύο τεχνών και το πώς η 

δημιουργική γραφή υποβοηθιέται από τη μουσική, ενώ η διδασκαλία της μουσικής 

προσλαμβάνει νέες διαστάσεις –πέρα από τις καθιερωμένες– στο πλαίσιο της δημιουργικής 

γραφής. Σύμφωνα με τον Χιουζ Μερνς, ο οποίος χρησιμοποίησε πρώτος τον όρο το 1958, η 

δημιουργική γραφή αποσκοπεί στην ενίσχυση της αυτό-έκφρασης και στην ελεύθερη ανάπτυξη 

της ενδιάθετης γλωσσικής και λογοτεχνικής ικανότητας των μαθητών (Αναγνώστου, 2014). Η 

δημιουργική γραφή έχει γίνει τα τελευταία χρόνια εξαιρετικά δημοφιλής και φαντάζει ως η 

ιδανική ενασχόληση για ανθρώπους όλων των ηλικιών. Παράλληλα με την εκδοτική έκρηξη 

στα βιβλία που ασχολούνται με τη δημιουργική γραφή και τη διδασκαλία της, η λογοτεχνική 

μαθητεία τροφοδοτεί με συμμετέχοντες σεμινάρια από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς όπως 

βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους, ενώ πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο προσφέρουν 

δωρεάν διαδικτυακές σειρές μαθημάτων. Τα τελευταία χρόνια, εμφανίζεται ως μάθημα σε 

διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης, είτε με τη μορφή σεμιναρίων και εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, είτε ως ξεχωριστό πεδίο σπουδών (Mc Vey, 2008). Η διδασκαλία της 

δημιουργικής γραφής ως γνωστικό αντικείμενο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο την 

νομιμοποιεί ως σώμα γνώσεων και ως σύνολο εκπαιδευτικών τεχνικών που μεταδίδουν αυτή 

τη γνώση (Κωτόπουλος, 2012).  

Πρώτος ο Αριστοτέλης στο έργο του Περί Ποιητικής παρέδωσε τα πρώτα μαθήματα 

δημιουργικής γραφής, καθώς προέβαλε πρακτικές και πρότυπα για τη σύνθεση ενός ιδιαίτερου 
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λογοτεχνικού είδους (Morley, 2007). Σήμερα κυκλοφορούν ολοένα περισσότερα συγγράμματα 

σε εκλαϊκευμένη γλώσσα που προσφέρουν τη συμπυκνωμένη εμπειρική και θεωρητική γνώση 

ερευνητών, συγγραφέων και επιμελητών που έχουν ασχοληθεί με το αντικείμενο. Ο όρος 

χρησιμοποιείται διττά και αναφέρεται από τη μία πλευρά στην ικανότητα να ελέγχει και να 

δαμάζει κανείς τις δημιουργικές του σκέψεις και να τις μετατρέπει σε γραφή και από την άλλη 

στην ευρεία του σημασία, όπου εμπεριέχει το σύνολο των εκπαιδευτικών πρακτικών που 

οδηγούν στην παραγωγή λόγου με τρόπο ελκυστικό και παιγνιώδη (Κωτόπουλος, 2014). Η 

δημιουργική γραφή ως όρος υπονοεί τη διδασκαλία της λογοτεχνικής γραφής, αλλά εμπεριέχει 

στην ευρεία του σημασία και το σύνολο των διάφορων εκπαιδευτικών πρακτικών και τεχνικών 

που στοχεύουν στην κατάκτηση συγγραφικών (λογοτεχνικών) δεξιοτήτων (Καρακίτσιος, 

2012).  

Η ανά χείρας εισήγηση πραγματεύεται τον συνδυασμό της δημιουργικής γραφής με τη 

μουσική εκπαίδευση στο πλαίσιο των σύγχρονων μουσικοπαιδαγωγικών προσεγγίσεων, 

δίνοντας νέες διαστάσεις τόσο στο μάθημα της λογοτεχνίας όσο και της μουσικής. Υπό αυτό 

το πρίσμα, τίθεται υπό αμφισβήτηση η σχολική διδασκαλία της λογοτεχνίας, η οποία για 

πολλές δεκαετίες στηρίχθηκε επιστημολογικά στη φιλολογία και σκοποθετικά στη 

σημασιοδότηση της λογοτεχνίας ως μίμηση και ως διαμορφώτρια ήθους, με τη μονοδιάστατη 

καθηγητική ερμηνεία που οδηγεί γρήγορα και χωρίς απώλεια χρόνου και δυνάμεων στα 

επιθυμητά μηνύματα ή παλαιότερα διδάγματα (Κωτόπουλος, 2011). Η εισαγωγή 

δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής στο σχολείο έχει στόχο, μεταξύ άλλων, να καταρρίψει 

ρομαντικές αντιλήψεις του παρελθόντος, που ήθελαν την έμπνευση προνόμιο και υπόθεση 

περιορισμένων εκλεκτών ή ‘προικισμένων’ ατόμων, ενώ αντίθετα χαρακτηρίζει δυνάμει 

οποιονδήποτε άνθρωπο (Carter, 2004). Τα μαθήματα και τα εργαστήρια δημιουργικής γραφής 

συνεισφέρουν στην κατάρριψη και διάψευση του μύθου πως η συγγραφή δεν μπορεί να 

διδαχθεί και παραμένει κάτι που εμπνέεται από μούσες και πραγματώνεται από ιδιοφυΐες 

(Κωτόπουλος, 2012).  

2. Ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΥΚΟΣ, ΤΟΥ ΣΕΡΓΚΕΙ ΠΡΟΚΟΦΙΕΦ 

Ο ρυθμός κι ο ήχος διαχέονται μέσα στο κείμενο από ένα παραμύθι, ένα μουσικό 

παραμύθι, όπως μας λέει στην αρχή ο αφηγητής, το οποίο πρωτοπαρουσιάστηκε στη Μόσχα 

το 1936. Συνθέτης και συγγραφέας ο Σεργκέι Προκόφιεφ, ο οποίος ήταν γνωστός για την 

ικανότητά του να δημιουργεί εικόνες με τη μουσική του. Το έργο γράφτηκε για να εξοικειώσει 

τα παιδιά με τα όργανα της συμφωνικής ορχήστρας και δίνει διαχρονικά στους δασκάλους 

μουσικής την ευκαιρία να μυήσουν τα παιδιά στην ευχάριστη πλευρά της κλασικής μουσικής 

χρησιμοποιώντας ως δέλεαρ το παραμύθι.  

2.1 Ξαναγράφοντας τον Πέτρο και τον Λύκο 

Η πληθώρα των επιστημονικών προσεγγίσεων και πεδίων υπό το πρίσμα των οποίων 

έχει μελετηθεί η έννοια του παιχνιδιού (ψυχανάλυση: Freud, ανθρωπολογίας και 

κοινωνιολογίας: Huizinga και Callois, γλωσσολογία και φιλοσοφία της γλώσσας: Benveniste 

και Wittgenstein, ψυχολογία και παιδοψυχολογία: Piaget, Winnicot και Bruner, μαθηματικά, 

θεωρία των παιγνίων, οικονομία: Neumann και Morgenstern και φιλοσοφία:Schiller να 
δηλώνει χαρακτηριστικά στις επιστολές Για την Αισθητική Παιδεία του Ανθρώπου πως «ο 

άνθρωπος παίζει μόνον όταν είναι άνθρωπος με όλη τη σημασία της λέξης, και είναι 

ολοκληρωμένος άνθρωπος μόνο όταν παίζει» [Schiller, 1990]) συνιστά το αδιαμφισβήτητο 

αποδεικτικό στοιχείο πως το παιχνίδι αφορά το σύνολο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων 

(Κωτόπουλος, 2011). 

Το παιχνίδι στην προκειμένη περίπτωση είναι η λογοτεχνία που δημιουργείται από τα 

ίδια τα παιδιά. Επομένως, η δημιουργική γραφή δεν αφορά εδώ το επιτέλεσμα όσο τη 

διαδικασία. Η δημιουργική γραφή μπορεί να δημιουργηθεί και να κατανοηθεί όπως κάθε τέχνη 

που απαιτεί δεξιότητα, όπως κάθε σημαντικό παιχνίδι (Morley, 2007). Άλλωστε, οι θιασώτες 

της δημιουργικής γραφής δεν θεωρούν ότι αναφέρεται αποκλειστικά σε παραγωγή κάποιου 
λογοτεχνικού είδους, αλλά σε οποιοδήποτε γράψιμο που είναι δημιουργικό, πρωτότυπο, 

αντισυμβατικό, εκφραστικό και που μοιάζει, πολλές φορές, να εναντιώνεται στην επίσημη 

λογοτεχνία (Dawson, 2005). Η μέχρι σήμερα εμπειρία της δημιουργικής γραφής αποδεικνύει 
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ότι καλλιεργεί πολύπλευρα το παιδί, αυξάνει την αυτοπεποίθησή του, ενώ ταυτόχρονα δρα ως 

αθέατη υποστήριξη σε άλλα γνωστικά αντικείμενα, βελτιώνοντας κατά πολύ τη γλωσσική, 

διανοητική και συναισθηματική εξέλιξη του μαθητή (Benton, 1999). 

Για τους σκοπούς της έρευνάς μας, ζητήσαμε από δύο ομάδες μαθητών να 

απελευθερώσουν δημιουργικά τη φαντασία τους και να βρουν τις πρώτες ύλες για τη συγγραφή 

ενός παραμυθιού με έμπνευση τη μουσική –ως ιδέα, ως ηχητικό περιβάλλον, στη λεκτική της 

διατύπωση και τις αναγωγές της (Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, 2015). Το λαϊκό παραμύθι, 

αναπόσπαστο μέρος της προφορικής παράδοσης, είναι ένα είδος του έντεχνου λόγου πολύ 

αγαπητό στα παιδιά (Σαραφίδου, χ.ε.). Η επιλογή των ομάδων δεν ήταν επίσης τυχαία στην 

έρευνα που αφορά τη δημιουργική γραφή. Προκρίνεται η ομάδα και όχι το άτομο, ενώ κρίνεται 

απαραίτητη η ομαδο-συνεργατική διδασκαλία και η εφαρμογή των σταδίων παραγωγής 

γραπτού λόγου προσαρμοσμένα στη δημιουργική γραφή, δηλαδή προγραφή/σχεδιασμός, 

σύνταξη, παροχή και πρόσληψη ανατροφοδότησης/αναθεώρηση, επιμέλεια 

κειμένου/διόρθωση, έκδοση (Berne, 2009). Επιπλέον, σύμφωνα με τον Vygotsky (Vygotsky, 

1916 στο: Langford, 2005) η εκπαίδευση πρέπει να βασίζεται στην αρχή ότι το παιδί είναι 

μέρος μιας κοινωνίας η διαδικασία της μάθησης είναι μια διαδικασία κοινωνική και το σχολείο 

οφείλει να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της κοινωνικής πλευράς του παιδιού. Για τον Vygotsky 

(ό. π.) η γλώσσα θεωρείται  σημαντικό εργαλείο, που χρησιμεύει –λειτουργεί– ως μεσάζων 

ανάμεσα στις αυθόρμητες νοηματικές συλλήψεις και στις υψηλότερες  διανοητικές 

λειτουργίες. 

Η επιλογή του παραμυθιού ως είδος επίσης δεν είναι τυχαία, δεδομένου ότι στα 

παραμύθια ενυπάρχουν μοτίβα που μπορούν να αναγνωριστούν άμεσα από τα παιδιά και να 

επενδυθούν μουσικά. Άλλωστε, εκείνο που  βασικά διακρίνει τα παραμύθια, τους μύθους και 

τους θρύλους από την υπόλοιπη λογοτεχνία είναι ότι όλα έχουν να κάνουν µε παγκόσμιες, 

γενικές εμπειρίες  –θέματα,  ιδέες  και  συναισθήματα  που  διασχίζουν  τα  σύνορα  των 

πολιτισμών, των γλωσσών και των ηλικιακών ομάδων (Benton και Fox, 1985). 

Οι εισηγητές έλαβαν υπόψη τις 31 λειτουργίες που δομούν τα παραμύθια, όπως 

ορίστηκαν από τον Βλαντιμίρ Προπ (Προπ, 1991), ο οποίος, μελετώντας το λαϊκό μαγικό 

παραμύθι της Ρωσίας διαπίστωσε ότι υπάρχουν 31 λειτουργίες που καθορίζουν τη δράση των 

ηρώων, ανεξάρτητα από τις παραλλαγές (Ακριτόπουλος, 1999). 

Η πρακτική εφαρμογή των παραπάνω έχει ως εξής: η ομάδα ακούει τη μουσική από το 

έργο Ο Πέτρος και ο Λύκος και αναγνωρίζει τα διαφορετικά όργανα και μοτίβα. Σε συνεργασία 

με τους εισηγητές, έναν καθηγητή μουσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μια 

ερευνήτρια της δημιουργικής γραφής, πραγματοποιείται ένα πρότυπο μάθημα στο οποίο 

συνδυάζεται η μουσική εκπαίδευση με τη δημιουργική γραφή. Ο προγραμματισμός που έγινε 

ήταν ελεύθερος –με κάποιους περιορισμούς– και δεν εντάχθηκε σε σχέδιο εργασίας –δεν 

βασίζεται, δηλαδή, σε καθορισμένα πλαίσια αλλά έχει δημιουργικό, αλληλεπιδραστικό και 

αυτοσχεδιαστικό χαρακτήρα. Κινείται στο πλαίσιο των άτυπων μορφών εκπαίδευσης, 

σύμφωνα με την τυπολογία που χωρίζει την εκπαίδευση σε τυπική-επίσημη εκπαίδευση 

(formal education), η οποία έχει γραφειοκρατικό χαρακτήρα, στη μη τυπική εκπαίδευση (non-
formal education), η οποία είναι οργανωμένη και συγκροτημένη διαδικασία που εξελίσσεται 

σε εκπαιδευτικό περιβάλλον όχι απαραίτητα γραφειοκρατικό και στην άτυπη εκπαίδευση 

(informal education), η οποία είναι προκαθορισμένη και προγραμματισμένη διαδικασία με 

βασικό χαρακτηριστικό της την αλληλεπίδραση (Jarvis, 1987).  

Οι περιορισμοί που τίθενται αποσκοπούν στη δημιουργία πλαισίου, γύρω από το οποίο 

θα εκτυλιχτεί η ιστορία. Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς την υπόθεση της ιστορίας. Οι 

περιορισμοί αφορούν α) την πρώτη πρόταση του έργου (Θα σας διηγηθώ ένα παραμύθι, ένα 
μουσικό παραμύθι), β) τη διάρκεια του έργου, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 λεπτά 

μουσικής και αφήγησης και γ) τη χρήση των οργάνων, του ιδιαίτερου ηχοχρώματός τους και 

των μουσικών θεμάτων (λάιτμοτίφ – ρυθμικομελωδικό θέμα-μοτίβο  που αντιπροσωπεύει έναν 

ήρωα ή μια ιδέα και επαναλαμβάνεται όποτε εμφανίζεται ο ήρωας ή η ιδέα που 

αντιπροσωπεύει). Ακολουθώντας το παράδειγμα του Προκόφιεφ, ζητήσαμε από τις ομάδες η 

πλοκή να υποβοηθείται από τη μουσική. Δηλαδή, δεν αρκεί η μουσική να έχει απλά 

διακοσμητικό ρόλο, αλλά πρέπει να συνυφαίνεται με την ιστορία και να οδηγεί την εξέλιξη.  
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3. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ  

Επιλέξαμε η έρευνα να λάβει χώρα στο Μουσείο Μουσικής της Φιλαρμονικής Εταιρείας 

Κερκύρας (ΦΕΚ), έναν χώρο που τιμά και θεραπεύει τη μουσική εκπαίδευση για σχεδόν δύο 

αιώνες. Η ΦΕΚ είναι ένας πλήρης μουσικοεκπαιδευτικός οργανισμός με σκοπό να παρέχει 

δωρεάν μουσική παιδεία στα τέκνα της Κέρκυρας, όπως αναγράφεται και στο ιδρυτικό 

καταστατικό της. Από το 2010, το Μουσείο Μουσικής της ΦΕΚ αποτελεί πόλο έλξης σχολείων 

από όλη την Ελλάδα. Για την κάθε ηλικιακή ομάδα έχουν σχεδιαστεί διαφορετικές 

δραστηριότητες προκειμένου η επίσκεψη να μην έχει χαρακτήρα διάλεξης, αλλά να είναι 

διαδραστική.  

Στους χώρους, λοιπόν, του Μουσείου Μουσικής επιχειρείται η συνάντηση των δύο 

γνωστικών πεδίων, τα οποία πραγματεύεται η παρούσα εισήγηση: της δημιουργικής γραφής 

και της μουσικής εκπαίδευσης. Πρόκειται για μια μορφή άτυπης εκπαίδευσης, όπως 

επεξηγείται παραπάνω, μια  από τις πλέον ενδιαφέρουσες μορφές της οποίας είναι η 

μουσειοπαιδαγωγική εκπαίδευση που παρέχεται από συγκεκριμένα μουσεία (όπως το Μουσείο 

Μπενάκη, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το Μουσείο Γουλανδρή κλπ). Η αξιοποίηση της 

μουσειοπαιδαγωγικής εκπαίδευσης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη χώρα µας, από την 
οποία δεν λείπουν τα μουσεία και γενικότερα οι εκθεσιακοί χώροι, και προσφέρει µια θαυμάσια 

ευκαιρία για προώθηση της άτυπης εκπαίδευσης (Παγγέ, χ.ε.). 

Παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά την επίσκεψη του 6ου 

Νηπιαγωγείου Κερκύρας, η οποία έλαβε χώρα στις 27 Μαρτίου 2015. Τα παιδιά, 

συνοδευόμενα από τις νηπιαγωγούς και τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, έμειναν για λίγη 

ώρα μέσα στο χώρο της ΦΕΚ, όπου ενημερώθηκαν ότι πρόκειται για ένα σχολείο μουσικής και 

ήρθαν σε επαφή με διάφορα όργανα (πνευστά: φλάουτο και τούμπα, κρουστά: όλη η οικογένεια 

των κρουστών, έγχορδα: βιολοντσέλο).  

Στη συνέχεια χωρίστηκαν σε δύο ομοιογενείς ομάδες και πέρασαν η μία μετά την άλλη 

στον χώρο του μουσείου. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν ήταν εντυπωσιακά όμοια και στις 

δύο περιπτώσεις. Τα  παιδιά κάθισαν οκλαδόν στο πάτωμα γύρω από την ερευνήτρια και τους 

δόθηκαν σκίτσα από όργανα τα οποία μπορούσαν να χρωματίσουν και να ζωγραφίσουν καθώς 

επίσης και λευκά χαρτιά, στα οποία θα ζωγραφιζόταν το τοπίο της ιστορίας. Η ερευνήτρια τους 

είπε ότι χρειαζόταν υλικό για να γράψει ένα παραμύθι, ένα μουσικό παραμύθι. Τους ζήτησε, 

λοιπόν, να ακούσουν τη μουσική από το έργο του Προκόφιεφ, να της δώσουν τις εικόνες που 

τους προκαλούνταν και να τις συνδέσουν σε προτάσεις: 

Οι εικόνες ήταν οι εξής για το πρώτο μέρος –τα έγχορδα: 

 Γρασίδι, Χαρά, Ηρεμία – γαλήνη, Άνοιξη, Παιδάκι, Χαμόγελο, Μπαλέτο 

Στη συνέχεια, χωρίς να ενημερωθούν για τον ρόλο που επιτελεί το φλάουτο στο 

πρωτότυπο έργο, τους ζητήθηκε να δώσουν εικόνες για το φλάουτο. Μόλις στην τρίτη θέση 

ταυτίστηκε το φλάουτο με το πουλάκι, μάλλον συνειρμικά και για να υποβοηθηθούν στη 

σύνταξη προτάσεων. Οι εικόνες που προέκυψαν ήταν οι εξής: 

 Χοροπηδητό, Τρελούτσικο, Πουλάκι, Γέλιο, Φίλοι 

Επόμενος χαρακτήρας το όμποε. Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι καμία από τις δύο 
ομάδες δεν ταύτισε το όμποε με την πάπια, όπως συμβαίνει στο παραμύθι του Προκόφιεφ. 

Όταν, μάλιστα, τους το είπαμε, έδειξαν έκπληξη και απέρριψαν την ιδέα. Οι εικόνες που 

συνδέθηκαν με το όμποε ήταν οι εξής: 

 Λύπη, Συννεφιά, Μουσούδα κατεβασμένη, Παράπονο, Στεναχωρημένο  

Επόμενο όργανο είναι το κλαρινέτο, ο ήχος του οποίου ταυτίζεται στο πρωτότυπο 

παραμύθι με τη γάτα. Τα παιδιά δεν έκαναν την ταύτιση ευθύς εξαρχής, αλλά στη συνέχεια 

ταυτίζουν το ρυθμικό σχήμα με τα «πατήματά του», όπως είπαν χαρακτηριστικά, και τον 

βελούδινο ήχο του με τις νωχελικές κινήσεις της γάτας.  

Για τα τρία επόμενα όργανα τα παιδιά ήταν φειδωλά στις εικόνες. Για το φαγκότο είπαν 

ότι ο ήχος τους φάνηκε «γκρινιάρικος» και «αυστηρός». Τα τύμπανα τους θύμισαν τον ήχο 

από «καταιγίδα» και «μπουμπουνητά», ενώ τα κόρνα τους φόβισαν.  

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι τα παιδιά είχαν θετικές συνυποδηλώσεις για τα 

έγχορδα, το φλάουτο και το κλαρινέτο και αρνητικές συνυποδηλώσεις για το όμποε, το 

φαγκότο και τα κόρνα. Ο ήχος από τα τύμπανα μάλλον τα ενθουσίασε παρά τα ανησύχησε.  
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Στη συνέχεια η ερευνήτρια τους ζήτησε να συνθέσουν μια ιστορία με τις εικόνες και τις 

λέξεις που είχαν αναφέρει τα παιδιά, χρησιμοποιώντας τη μουσική ως στοιχείο της αφήγησης. 

Οι εικόνες που δημιούργησαν τα παιδιά αποτέλεσαν την πρώτη ύλη για τη δημιουργία ενός 

παραμυθιού, αποτυπώθηκαν από τους ερευνητές και με τη βοήθειά τους συντέθηκαν δύο 

ιστορίες, διαφορετικές μεταξύ τους, οι οποίες καταγράφηκαν και δόθηκαν στους 

εκπαιδευτικούς για περαιτέρω χρήση στην τάξη. Για να υποβοηθηθούν, ζωγραφίσαμε το τοπίο 

της ιστορίας και ξεκινήσαμε με έναν μικρό διάλογο. Τα παιδιά συμμετείχαν με ενθουσιασμό 

και μάλιστα συμπεριέλαβαν και κάποια από τα αντικείμενα που εκτίθονταν στο μουσείο. Οι 

ιστορίες που προέκυψαν περιείχαν πλήθος στοιχείων προφορικότητας και μοτίβα του λαϊκού 

παραμυθιού, με ήρωες που τους ήταν ήδη γνωστοί από άλλες ιστορίες, μαγική σκέψη, 

περιπέτεια και ευτυχισμένο τέλος.   

4. ΕΠΙΛΟΓΟΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η δημιουργική γραφή συνδέεται στην ανά χείρας εισήγηση με τη μουσική εκπαίδευση 

με σκοπό αφενός να αναδείξει την άρρηκτη σχέση μεταξύ λόγου και ήχου και αφετέρου να 

απελευθερώσει τη δημιουργική φαντασία παιδιών προσχολικής ηλικίας και την αυθόρμητη 

έκφραση με αφορμή μια μουσική σύνθεση. Πρόκειται για μια διαθεματική βιωματική 

προσέγγιση με εστίαση στη σχέση λογοτεχνίας και μουσικής. Τα παιδιά μαθαίνουν ότι η 

μουσική είναι μια γλώσσα και ένας τρόπος έκφρασης, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί εικόνες που 

μπορούν να εκφραστούν με λέξεις και να συνταχθούν σε μια ιστορία. Στην ουσία, πρόκειται 

για προβληματισμό αναφορικά με τις εκπαιδευτικές τεχνικές που μπορούν να αξιοποιηθούν 

από τον διδάσκοντα προκειμένου να καλλιεργηθούν οι παραπάνω δεξιότητες των μαθητών. 

Ωστόσο, πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι τόσο η μουσική όσο και η δημιουργική γραφή δεν είναι 

μάθημα, αλλά μαθητεία ο δάσκαλος, κινούμενος έξω από την καθορισμένη διδακτική ύλη, δεν 

μεταβιβάζει απλά γνώση και τεχνική, αλλά καλλιεργεί δεξιότητες στο πλαίσιο μιας ενεργούς 

και συμμετοχικής δραστηριότητας, που δεν εστιάζει στο επιτέλεσμα αλλά στη διαδικασία.  

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και την πρακτική εφαρμογή στο πλαίσιο που 

παρουσιάστηκε παραπάνω προέκυψαν ενδιαφέροντα αποτελέσματα, τα οποία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε βαθμίδα της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Η εισήγησή μας δεν έχει σκοπό να θεσμοθετηθεί η συνέργεια μουσικής και 

δημιουργικής γραφής στη σχολική πράξη, αλλά φιλοδοξεί να αποτελέσει αφορμή για 

προβληματισμό και να δώσει ερεθίσματα για δημιουργική απασχόληση μέσα στην τάξη. Το 

πλάνο που προτείνεται είναι ελεύθερο, δημιουργικό και πρωτότυπο, με δραστηριότητες που 

κινούνται από την κατανόηση και την εμπέδωση μέχρι την ερμηνεία και τη δημιουργία. Το πώς 

θα υλοποιηθεί εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και αφήνεται στην κρίση του εκπαιδευτικού.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σε μία εποχή ισοπέδωσης των πνευματικών αξιών το μάθημα των Θρησκευτικών δεν αποτελεί 

μάθημα με τη στενή γνωσιολογική έννοια του όρου. Αντιθέτως, προβάλλει περισσότερο ως μεταφορά της 

διαχρονικής εμπειρίας και του ιδιαίτερου τρόπου ζωής της καθ' ημάς Ορθόδοξης Ανατολής. Ως εκ τούτου, 

δύναται να κατανοηθεί ως μάθημα μεταλαμπάδευσης του βιώματος της Εκκλησίας, μέλη της οποίας 

αποτελούν τόσο οι μαθητές όσο και ο διδάσκων. Η Υμνολογία και η Υμνογραφία, ως αναπόσπαστο κομμάτι 

της εκκλησιαστικής τέχνης και ως μορφή επικοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό, αποτελεί αντικείμενο 

μελέτης του μαθήματος.  Η παρούσα εισήγηση, βασιζόμενη στη διδακτική ενότητα "Εκκλησιαστική Τέχνη: 

Υμνολογία" του σχολικού βιβλίου των Θρησκευτικών της Γ' Γυμνασίου, αποτελεί μία πρόταση διδακτικής 

προσέγγισης των Θρησκευτικών αξιοποιώντας τον τρόπο με τον οποίο μετουσιώνουν οι ύμνοι της 

Εκκλησίας τη θεωρία της σε πράξη. Ως στόχος της μελέτης τίθεται η ανάδειξη της διασύνδεσης του 

μαθήματος των Θρησκευτικών με το ιστορικό πλαίσιο, την θεματολογία και την πνευματικότητα των 

ύμνων, οι οποίοι επενδύουν μουσικά τις Ακολουθίες  της Εκκλησίας.  

 

Approaching the subject of Orthodox Religion through the 

Church's Hymnology and Hymnography  

ABSTRACT 

At a time of spiritual values flattening, the religious education is not a subject in the strict 

epistemological sense. On the contrary, it rises more as a metaphor of timeless experience and of the 

special lifestyle of the all of us Orthodox East. Therefore, it may be understood as conveying course of 

the experience of the Church, whose members are both students and teacher. The Hymnology and 

Hymnography as an integral part of religious art and a form of communication between man and God, 

is a subject of study of the course. This paper, based on the module "Ecclesiastical Art: Hymnology" of 

the Religious Education’s textbook (3rd grade), is a proposal for a didactic approach of Religious 

Education, exploiting the way that the hymns of the Church transform theory into practice. The aim of 

this study is the promotion of the interconnection of religious education with the historical context, the 

topics and the spirituality of the hymns, which invest musically the Sequences of the Church. 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το μάθημα των Θρησκευτικών, ενταγμένο στην παρεχόμενη από την Πολιτεία 

εκπαίδευση, υπηρετεί τους γενικούς σκοπούς της παιδείας. Ο Νόμος 1566/85 εξειδικεύει τα 

περί θρησκευτικής αγωγής του Συντάγματος σε σχέση με την ορθόδοξη χριστιανική 

παράδοση. Σύμφωνα με αυτόν, κύριος σκοπός της εκπαίδευσης είναι «η διαμόρφωση ενός 

ολοκληρωμένου και καθολικού ανθρώπου σε σχέση με την ορθόδοξη χριστιανική παράδοση» 

(Ν. 1566, άρθρο 1). Ειδικότερα, ο σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
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εξειδικεύεται έτσι, ώστε οι μαθητές «[...] να διακατέχονται από πίστη προς την πατρίδα και τα 

γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης» (ό.π.). 

Σε αυτό το πλαίσιο, βασικός σκοπός του μαθήματος Θρησκευτικών είναι να δείξει πώς 

η θεολογία νοηματοδοτεί την ανθρώπινη ζωή. Σε μία εποχή ισοπέδωσης των πνευματικών 

αξιών το μάθημα των Θρησκευτικών δεν αποτελεί μάθημα με τη στενή γνωσιολογική έννοια 

του όρου. Αντιθέτως, προβάλλει περισσότερο ως μεταφορά της διαχρονικής εμπειρίας και του 

ιδιαίτερου τρόπου ζωής της καθ' ημάς Ορθόδοξης Ανατολής. Για τον λόγο αυτό, δεν είναι 

μετάδοση αφηρημένων αληθειών και διανοητικών σχημάτων αλλά ένταξη στη ζωή της 

Εκκλησίας (Μεταλληνός, 1991: 63). Ως εκ τούτου, δύναται να κατανοηθεί ως μάθημα 

μεταλαμπάδευσης του βιώματός της, μέλη της οποίας αποτελούν τόσο οι μαθητές όσο και ο 

διδάσκων. Δεν είναι εξάλλου τυχαίο το γεγονός, ότι το μάθημα συνιστά  έκφραση και 

μετάδοση πίστης, παρά την κατά καιρούς έντονη αμφισβήτηση του χαρακτήρα του, που τείνει 

να εκπέσει και να μετατραπεί σε θρησκειολογικό. Ο εκπαιδευτικός δεν είναι ένας απρόσωπος 

κρατικός λειτουργός. Συνεπώς, ενδιαφέρεται για την συνολική καλλιέργεια του μαθητή, 

διαμορφώνοντάς τον ως σωστό πολίτη (Κολλιός, 2009:130).  

Η Υμνολογία και η Υμνογραφία, ως αναπόσπαστο κομμάτι της εκκλησιαστικής τέχνης 

και ως μορφή επικοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό, αποτελεί αντικείμενο μελέτης του 

μαθήματος των Θρησκευτικών. Εγκολπώνεται και μετουσιώνει από θεωρία σε πράξη 

ολόκληρη την Παράδοση της καθ' ημάς Ανατολής. Πρόκειται για δυναμική κίνηση σε μία 

αδιάσπαστη ιστορική συνέχεια από την πρώτη Εκκλησία έως το τέλος της ανθρώπινης 

ιστορίας. Η αξιοποίηση της Υμνολογίας και της Υμνογραφίας στο μάθημα των Θρησκευτικών 

αποσκοπεί αρχικώς στο να καταστήσει τον μαθητή γνώστη της ιστορικής εμφάνισης - 

ανάπτυξης των διαφόρων τροπαρίων και της θέσης τους εντός της εκκλησιαστικής 

πραγματικότητας καθώς και να δώσει την ευκαιρία στο μαθητή να εμβαθύνει σε θέματα 

λατρείας της Εκκλησίας (Αγάθωνος, χ.χ.).  

Η παρούσα εισήγηση, βασιζόμενη στη διδακτική ενότητα "Εκκλησιαστική Τέχνη: 

Υμνολογία" του σχολικού βιβλίου των Θρησκευτικών της Γ' Γυμνασίου, αποτελεί μία πρόταση 

διδακτικής προσέγγισης των Θρησκευτικών αξιοποιώντας τον τρόπο με τον οποίο 

μετουσιώνουν οι ύμνοι της Εκκλησίας τη θεωρία της σε πράξη. Ως στόχος της μελέτης τίθεται 

η ανάδειξη της διασύνδεσης του μαθήματος των Θρησκευτικών με το ιστορικό πλαίσιο, την 

θεματολογία και την πνευματικότητα των ύμνων, οι οποίοι επενδύουν μουσικά τις Ακολουθίες  

της Εκκλησίας.  

2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Το μάθημα των Θρησκευτικών δύναται να κατανοηθεί κατεξοχήν ως προσέγγιση των 

θεμάτων της Ορθόδοξης Θεολογίας με παράλληλη παροχή της κατάλληλης αγωγής, αντί 

στείρας μεταφοράς γνώσεων. Στην ουσία πρόκειται για μετάδοση της εμπειρίας και του 

διαχρονικού σωτηριολογικού μηνύματος της Εκκλησίας. Αυτό γίνεται με τρόπο μεθοδικό με 

την προσέγγιση, εμβάθυνση και ερμηνεία της Αγίας Γραφής και της Ιερής Παράδοσης 

(Στύλιος, 1982).  

Με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και τα 

συνακόλουθα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) για την υποχρεωτική εννεαετή 

εκπαίδευση (ΦΕΚ τ. Β  ́ αρ. 303/13– 03–03), πέρα από την ενημέρωση για την υφή του 

θρησκευτικού φαινομένου, στη σκοποθεσία των νέων ΑΠΣ εντάσσεται και η ανάπτυξη 

θρησκευτικής συνείδησης καθώς και η απόκτηση γνώσεων γύρω από τη χριστιανική πίστη και 

την ορθόδοξη χριστιανική παράδοση. Παράλληλα,  συνεπικουρείται η καλλιέργεια του ήθους 

και της προσωπικότητας του μαθητή, με την αξιοποίηση των μορφωτικών αγαθών της Αγίας 

Γραφής, των Πατέρων και της Παράδοσης της Εκκλησίας (ΥΠΔΒΜΘ, 2011).  

Ο ανοικτός διάλογος, η συνεργατική μάθηση, η διαθεματική – διεπιστημονική 

προσέγγιση της γνώσης και ο συσχετισμός με τα άλλα μαθήματα και καινοτόμα προγράμματα 

του σχολείου αποτελεί τη νέα φιλοσοφία των βιβλίων στο μάθημα των Θρησκευτικών και των 

τριών τάξεων του Γυμνασίου (Γιαγκάζογλου, 2011).  

Η διαθεματικότητα μπορεί να συνεισφέρει γόνιμα και δημιουργικά στην ανάδειξη της 

σχέσης που έχει ο λόγος και ο τρόπος της Ορθοδοξίας με τον πολιτισμό που σαρκώθηκε στη 

Θεολογία, την Λατρεία, την Tέχνη, την Παράδοση και τη Zωή της Εκκλησίας στην ιστορική 
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της πορεία (ό.π.). Ειδικότερα, η διαθεματική προσέγγιση του μαθήματος των Θρησκευτικών 

με το μάθημα της μουσικής αποτυπώνει και αναδεικνύει το φιλοκαλικό ήθος της Ορθόδοξης 

Παράδοσης αφού η Υμνολογία και η Υμνογραφία εμπεριέχουν την ποίηση και τη μελωδία.  

Πράγματι, η Υμνολογία και η Υμνογραφία εντάσσεται στην εκκλησιαστική τέχνη μαζί 

με τη ναοδομία και την αγιογραφία. Ως Υμνολογία ορίζεται "ο ευχαριστήριος ύμνος που 

απευθύνεται προς τον Θεό [...] αλλά και η φιλολογική μελέτη των εκκλησιαστικών ύμνων" 

(Μπαμπινιώτης, 1998: 1851). Ο όρος Υμνογραφία αναφέρεται στη "λειτουργική ποίηση που 

συνοδευόταν από μέλος" (Μπουγάς, 1994: 11). 

Από το απώτατο παρελθόν η ποίηση προσφέρθηκε ως ένδυμα της προσευχής του 

ανθρώπου προς το θείον (Μιστριώτης, 1897:14). Ανά τους αιώνες συνοδεύει τον άνθρωπο ως 

εξωτερίκευση των πιο ενδόμυχων προς τον Θεό συναισθημάτων του.  

Η χριστιανική Υμνολογία και Υμνογραφία γεννήθηκε και αναπτύχθηκε μέσα στο 

περιβάλλον του ιουδαϊκού κόσμου (ΕΑΠ, 2002). Η Εκκλησία χρησιμοποιούσε ύμνους για τις 

λειτουργικές της ανάγκες από το τέλος του Α' μ.Χ. αιώνα (Παπαδόπουλος, 1982:472). 

Πληροφορούμαστε μάλιστα ότι ύμνοι χρησιμοποιούνταν κατά τις ευχαριστιακές συνάξεις 

(ό.π.:316). Κατά τις συναθροίσεις των πρώτων χριστιανών σε ιδιωτικούς ευκτήριους οίκους,  

έψαλλαν υμνητικά τραγούδια προς το Θεό. Οι πρώτοι λειτουργικοί ύμνοι ήταν οι ψαλμοί και 

οι πνευματικές ωδές, ένας παράλληλος τρόπος λατρείας δηλαδή με αυτόν που εφαρμοζόταν 

στην εβραϊκή συναγωγή. Ο τρόπος με τον οποίο έψελναν μας είναι γνωστός από την Παλαιά 

Διαθήκη: ο ψάλτης έψελνε και οι πιστοί επαναλάμβαναν τον ψαλμό με αντιφώνηση. Στη 

συνέχεια η χριστιανική λατρεία εμπλουτίστηκε με νέους ύμνους, που τόνιζαν περισσότερο την 

Θεολογία της Καινής Διαθήκης (ΕΑΠ, 2002). Αυτό γιατί συνδέονταν με την ανάγκη της 

προσευχής των πιστών κατά το πρότυπο της Κυριακής Προσευχής καθώς και την ύμνηση και 

δοξολογία του Λυτρωτή και Σωτήρα Χριστού (Παγουλάτος, Στάθης & Γουνελάς, 2002:74). 

Γι' αυτό και τμήματα ύμνων ή ολόκληροι ακόμα ύμνοι διασώθηκαν στα βιβλία της Καινής 

Διαθήκης (ό.π.:76). Μάλιστα στην Α' προς Κορινθίους επιστολή του Απ. Παύλου μπορεί να 

αναζητηθεί το πρώτο Τυπικό των συναθροίσεων των χριστιανών (Α' Κορ. 14, 1-40)1. 

Επιπλέον, καταφανής είναι η αρχαιοελληνική επίδραση στους ύμνους. Και τούτο διότι 

διαπιστώνεται πως η γοητεία της αρχαίας Ελληνικής λογοτεχνίας υπήρξε ακαταμάχητη και 

άσκησε, όπως ήταν φυσικό, βαθύτατη επίδραση στους Βυζαντινούς ποιητές, σε σημείο να 

συναντώνται όλα τα εξωτερικά στοιχεία της, χωρίς αυτά να εμποδίζονται από το δόγμα της 

Εκκλησίας (Δετοράκης, 1997:185). 

Τελικά η υμνογραφία δεν είναι άλλο από την ποίηση των Βυζαντινών, δηλαδή η 

λειτουργική ποίηση των χριστιανών ορθοδόξων σε όλα τα χρόνια τα παραδοσιακά, από τότε 

που ιδρύθηκε η Εκκλησία μέχρι σήμερα (Πάσχος, 2005). Η Παράδοση της Εκκλησίας και η 

υμνογραφία της συνεχώς τροφοδοτεί τις εμπνεύσεις των χριστιανών λογοτεχνών και ποιητών 

και επομένως επιδρά στην ευσέβεια, την πίστη των χριστιανών (ό.π.). Αυτό έρχεται ως 

αντιστάθμισμα στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα, η οποία προτάσσει το 

γνωσιολογικό μέρος σε βάρος της αγωγής. 

3. ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ 

Το σχολικό βιβλίο των Θρησκευτικών της Γ' Γυμνασίου περιλαμβάνει διδακτική 

ενότητα με θέμα: "Εκκλησιαστική Τέχνη: Υμνολογία". Σε αυτή την ενότητα παρέχονται στους 

μαθητές πληροφορίες για τα θέματα της Υμνογραφίας, τα κύρια είδη ύμνων, τα 

χαρακτηριστικά της εκκλησιαστικής μουσικής, καθώς και την σύνδεσή της με την Θεία 

Λατρεία. Με αφετηρία λοιπόν την εν λόγω διδακτική ενότητα προτείνουμε μια διδακτική 

προσέγγιση του μαθήματος των Θρησκευτικών, αξιοποιώντας τον τρόπο με τον οποίο 

μετουσιώνουν οι ύμνοι της Εκκλησίας τη θεωρία της σε πράξη. Ειδικότερα, προσπαθούμε να 

αναδείξουμε τη διασύνδεση του μαθήματος των Θρησκευτικών με το ιστορικό πλαίσιο, την 

                                                      
1 Όπως αναφέρεται στην κριτική έκδοση κειμένου Καινής Διαθήκης των Nestle, Β. & Aland, Κ. (1993), 

Novum Testamentum Graece, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1993. 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καλλιτεχνικής Παιδείας: « Όπου Ακούς Μουσική…»  -  Πάτρα 18-20/6/2015 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ,  ISSN 2529-1572 

 134 

θεματολογία και την πνευματικότητα των ύμνων, οι οποίοι επενδύουν μουσικά τις Ακολουθίες  

της Εκκλησίας από τις απαρχές του Χριστιανισμού. 

Οι μαθητές έρχονται αρχικά σε επαφή με την θεματολογία των ύμνων. Μέσα στα ποικίλα 

Θεολογικά κείμενα της Καινής Διαθήκης, εύκολα θα βρει κάποιος μελετητής υμνολογικά 

στοιχεία. Αξιομνημόνευτη είναι η προτροπή του Απ. Παύλου προς τους Κολοσσαείς όπως: 

"ψαλμοίς, ύμνοις, ωδαίς πνευματικαίς, εν τη χάριτι άδοντες εν τη καρδία υμών τω Θεώ" (Κολ. 

3,16)2. Διερμηνεύοντας τον Απ. Παύλο ο Μέγας Βασίλειος κάνει επίσης λόγο για ωδές 

πνευματικές, εύηχη ψαλμωδία και άγιες προσευχές (PG, 32:372). 

Γίνεται λοιπόν κατανοητό από τους μαθητές ότι στην υμνογραφία της πρώτης 

Χριστιανικής περιόδου, οι υμνογράφοι συνήθως δεν ξεφεύγουν από τα πλέον παραδοσιακά 

θέματα. Ως τέτοια νοούνται η δοξολογία του Θεού, η ευχαριστία και η αίτηση ελέους (Πάσχος, 

1984:465). Ωστόσο ο ρόλος των Οικουμενικών Συνόδων αποδεικνύεται κομβικός για την 

εξέλιξη της θεματολογίας της Υμνογραφίας. Η τιμή προς την Υπεραγία Θεοτόκο γίνεται από 

την Γ' Οικουμενική Σύνοδο δόγμα της Εκκλησίας και υμνείται ανεμπόδιστα η Παναγία (ό.π.). 

Η θέση αυτή ενισχύεται ακόμα περισσότερο από την Δ' Οικουμενική Σύνοδο με την διατύπωση 

του σχετικού όρου (Καρμίρης, 1960:175). 

Παρέχεται επίσης η διδακτική δυνατότητα να προσεγγιστούν θέματα που αντλούνται και 

από τις εορτές των αγίων. Αυτά εμπλέκονται με την υμνολογία των Δεσποτικών και 

Θεομητορικών εορτών, καθώς εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες της οργανωμένης 

Εκκλησίας (Δετοράκης, 1997:256). Εξάλλου είναι διαρκώς παρούσα η ευχαριστιακή, 

δοξολογική, σωτηριολογική και εσχατολογική διάσταση της Υμνογραφίας. Παράλληλα, μέσω 

των ύμνων, προσφέρεται ψυχική ανάταση. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ιωάννης ο 

Χρυσόστομος: "ουδέν γαρ ουδέν ούτως ανίστησι ψυχήν και πτεροί και της γης απαλλάττει...ως 

μέλος συμφωνίας και ρυθμώ συγκείμενον θείον άσμα" (PG, 55:156). 

Με το τέλος των διωγμών και την ειρήνη που προσφέρει ο Μ. Κωνσταντίνος, δίνεται η 

ευκαιρία στους μαθητές να διαπιστώσουν και υμνογραφικά τον θρίαμβο της λατρείας των 

μαρτύρων, καθώς η μαχόμενη Εκκλησία είχε θεμελιώσει την ζωή της πάνω στο αίμα των 

μαρτύρων της (Δετοράκης, 1997:258). Έχουν ήδη προηγηθεί σχετικές διδακτικές ενότητες για 

τους μεγάλους διωγμούς των Χριστιανών και τις Κατακόμβες, ως τόπους καταφυγής και 

μνήμης. Έπειτα στην στρατιά αυτή των μαρτύρων, έρχονται να προστεθούν, και συνεχώς 

προστίθενται, οι όσιοι και οι ασκητές (ό.π.) των "αγωνισμάτων το ευώδες κειμήλιον" (Μηναίον 

Δεκεμβρίου: 45). Οι βίοι τους, των μεν με το ακατάβλητο φρόνημά τους και των δε με τον 

αδιάλειπτο πνευματικό και ασκητικό τους αγώνα, αποτελούν ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης για 

τους υμνογράφους κάθε εποχής. Παρά ταύτα, υπάρχει συνείδηση στο πλήρωμα της Εκκλησίας 

ότι, μέσω των ύμνων, τιμούμε και σεβόμαστε τους Αγίους, προσκυνούμε όμως και λατρεύουμε 

μόνο τον Θεό (Πάσχος, 1984:486). Συνεπώς, οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι για το πρόσωπο 

της Παναγίας και τους Αγίους οφείλουμε κατηγορηματικά να αντιδιαστέλλουμε την έννοια της 

τιμητικής από την λατρευτική προσκύνηση, που αποδίδεται στον Θεό (ό.π.).  

Αν και τα περιθώρια πρωτοτυπίας στην σύνθεση των ύμνων είναι ελάχιστα, άκρως 

ενδιαφέρουσα είναι η διαρκής και σε όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης καθημερινής ζωής 

παρουσία της Εκκλησίας (Δετοράκης, 1997:266). Διακρίνουν λοιπόν οι διδασκόμενοι μία 

ποικιλία υμνογραφικών θεμάτων, που διαχρονικά αναφέρονται σε όλες τις πτυχές του 

ανθρώπινου βίου. Από διάφορα σημαντικά γεγονότα μέχρι καθημερινές στιγμές και ανάγκες. 

Αρκεί μία και μόνη ματιά στα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας, όπως το Ευχολόγιο, για να 

αποτυπωθεί με ευκολία σε πόση έκταση καλύπτονται οι ανάγκες των πιστών. 

Από την άλλη πλευρά, επισημαίνεται στους μαθητές πως εξίσου πλούσια είναι και η 

σχετική με τους ύμνους ορολογία, αφού δεν είναι λίγοι οι σχετικοί όροι. Σε αυτούς εντάσσονται 

ως πιο σημαντικοί (ό.π.:89-95): Οι Ακολουθίες, τακτικές ή έκτακτες, οι οποίες αποτελούν το 

σύνολο των ύμνων μίας ημέρας. Τα Τροπάρια, μικρά λειτουργικά άσματα στις διάφορες 

ακολουθίες. Ακόμα, τα Ιδιόμελα, τροπάρια δηλαδή που ψάλλονται με το δικό τους ιδιαίτερο 

μέλος, χωρίς κάποιο μουσικό ή ποιητικό πρότυπο. Επίσης οι Καταβασίες, που έλκουν την 

ονομασία τους από την αρχαία συνήθεια να κατεβαίνουν οι ψάλτες από τα στασίδια τους και 

να ψάλλουν στο μέσον του ναού. Επιπλέον τα Απολυτίκια, τροπάρια που ψάλλονται στο τέλος 

                                                      
2  Ό.π. 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καλλιτεχνικής Παιδείας: « Όπου Ακούς Μουσική…»  -  Πάτρα 18-20/6/2015 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ,  ISSN 2529-1572 

 135 

του εσπερινού ή του όρθρου, κατά την απόλυση, τα Κοντάκια κ.ά. Περίοπτη θέση κατέχει ο 

Επιτάφιος Θρήνος. Όπως παρατηρεί ο Τωμαδάκης (1965:78) πρόκειται περί: "ανθολογίου 

ποιητικού, γέμοντος ωραίων εικόνων...συγκινητικών εκφράσεων, προκαλούντος δε την 

άφατον θλίψιν του πιστού επί τη προσκαίρω δύσει του μη δύοντος ηλίου".  

Προκειμένου να επιτευχθεί σε επίπεδο έκφρασης συναισθημάτων και πνευματικής 

ανάτασης το καλύτερο αποτέλεσμα, τονίζεται στους μαθητές ότι η Ορθόδοξη Εκκλησιαστική 

μουσική, ως Ψαλτική Τέχνη, είναι φωνητική, μονοφωνική και ανόργανη (Στάθης, 1995: 5). Ως 

καταλληλότερο λοιπόν όργανο εξύμνησης του Θεού προκρίνεται η ανθρώπινη φωνή. Με αυτόν 

τον τρόπο ο άνθρωπος καταθέτει, κάθε φορά που υμνολογεί τον Κύριο, όλο του το είναι. 

Επιπροσθέτως  η  σημειογραφία της ως αποκύημα του Βυζαντινού πνεύματος και πολιτισμού, 

είναι ένα σοφό σύστημα για την τέλεια έκφραση της μονοφωνικής λογικής μουσικής (ό.π.). Ο 

στενογραφικός της χαρακτήρας αποδεικνύεται ιδιαίτερα πολύτιμος και η τεχνική του 

Βυζαντινού μέλους καθίσταται ασφαλιστική δικλείδα αυτοπροστασίας της μουσικής από 

εξωτερικές επιδράσεις (Αμαργιανάκης, 1995:6). Η εκκλησιαστική μουσική δύναται να 

θεωρηθεί ταυτόχρονα "λόγια" αλλά και "παραδοσιακή". "Λόγια" γιατί, μεταξύ άλλων, είναι 

γραπτή και βασίζεται σε ένα εξελιγμένο θεωρητικό σύστημα και "παραδοσιακή" γιατί είναι 

τροπική, μονοφωνική, επιτρέπει μερικώς τον αυτοσχεδιασμό, ενώ στηρίζεται κατά ένα μέρος  

στην προφορική παράδοση (ό.π.). 

Προσεγγίζοντας την παράδοση της καθ' ημάς Ανατολής, οι μαθητές αντιλαμβάνονται  

ότι ο λόγος προτάσσεται έναντι της μουσικής ενώ στην Δυτική Ευρώπη συμβαίνει το αντίθετο. 

Η εκεί εκκλησιαστική μουσική χαρακτηρίζεται από την χρήση κατά την λατρεία 

εκκλησιαστικού οργάνου, κάτι που απάδει προς την Ορθόδοξη Χριστιανική Παράδοση. 

Επιπλέον υπάρχει και το στοιχείο της πολυφωνίας, η οποία σταδιακά  αναπτύχθηκε σαν μία 

επαναστατική ιδέα εμπλουτισμού του Γρηγοριανού μέλους (Βασιλειάδης, 1990: 63). Ήχοι και 

νότες διαφέρουν επίσης εμφαντικά, ενώ στην Βυζαντινή μουσική παράδοση ως "σολίστ" 

χαρακτηρίζεται ο "μονοφωνάρης" ή "καλοφωνάρης" (Παγουλάτος et al, 2002: 74). Στην 

Αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης κυριαρχούν οι τίτλοι "ψάλτης" και "πρωτοψάλτης", ως 

υπούργημα στην ζωή της Εκκλησίας, με τον "λαμπαδάριο" να ταυτίζεται με την πάροδο του 

χρόνου με τον αριστερό ιεροψάλτη (Πηλίλης, 1985: 118,122). Σήμερα, περισσότερο ίσως από 

ποτέ, η εκκλησιαστική μουσική στη Δύση φαίνεται να εκφράζει την αγωνιώδη προσπάθεια 

απεγκλωβισμού του ανθρώπου από τα αδιέξοδα του υλικού και αμετροεπούς Δυτικού 

πολιτισμού. 

Την ίδια στιγμή η ασκητική Παράδοση της Ορθοδοξίας, προβάλλει ως το ανόθευτο 

αντίβαρο του στείρου ηθικισμού και διασώζει την αυθεντική πνευματική και αγωνιστική 

εμπειρία της Εκκλησίας. Αυτή την εμπειρία και πίστη μεταφέρουν οι κατά καιρούς μεγάλοι 

υμνογράφοι της Εκκλησίας όπως ο Ρωμανός ο Μελωδός, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο 

Ανδρέας Κρήτης, ο Κοσμάς ο Μελωδός, ο Θεόδωρος ο Στουδίτης, η Κασσιανή και άλλοι, 

επώνυμοι ή ανώνυμοι, έως τις ημέρες μας (Χρήστου, 1991: 349-358). Όλοι αυτοί οι 

υμνογράφοι εκφράζουν μέσα από τους ύμνους τους την Μεταμορφωτική δύναμη της 

ασκητικής Παράδοσης της Ορθοδοξίας και τελικά με την ίδια την ζωή τους υπηρετούν το 

αγιαστικό τρίπτυχο: κάθαρση - φωτισμός - θέωση.  

Ως εκ τούτου, και λαμβανομένων υπ' όψιν των χαρακτηριστικών της σύγχρονης 

κοινωνίας, θα μπορούσαν να τεθούν στους μαθητές αρκετά ερωτήματα προς διερεύνηση. 

Επιλέγονται ωστόσο δύο, ως τα πλέον επίκαιρα ή αντιπροσωπευτικά της εποχής σε σχέση με 

την Υμνογραφία της Εκκλησίας.  

Πρώτον, αν θα ήταν δυνατή η απευθείας απόδοση στην καθομιλουμένη της Θείας 

Λειτουργίας και των διάφορων εκκλησιαστικών ύμνων, κάτι που θα είχε πολυποίκιλες 

συνέπειες, αφού πρόκειται για ποίηση που εξυπηρετεί τον αγιασμό του ανθρώπου και τυχόν 

αλλοιώσεις θα είχαν ολέθριες πνευματικές, σωτηριολογικές και εκκλησιολογικές συνέπειες. 

Και όχι μόνο... Θα αποτελούσε έναν ακόμα ασφαλή δείκτη της διαπιστωμένης γλωσσικής μας 

πενίας. 

Δεύτερον, σε μία εποχή που η τέχνη υπηρετεί περισσότερο τον εαυτό της παρά τον 

άνθρωπο, αναρωτιέται κανείς αν θα είχε την ευκαιρία η Υμνογραφία να γίνει και πάλι το 

εφαλτήριο για νέες πνευματικές αναβάσεις. Σύμφωνα με τον Χρήστου (1991: 346), "η 
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θρησκευτική ποίησις εκφράζει συναισθήματα τα οποία πλημμυρίζουν τον ποιητήν κατά την 

προσπάθειάν του προς ανάτασιν και επαφήν με το θείον˙ είναι συνεπώς προσωπική".  

Μέσα στο θεραπευτήριο των ψυχών που λέγεται Εκκλησία, μόνο εκεί ο άνθρωπος 

αντιμετωπίζεται με τον σεβασμό που οφείλεται σε μία προσωπικότητα. Γιατί μόνο εκεί 

καταξιώνεται ως Πρόσωπο.  

Για να γίνουν περισσότερο αντιληπτά τα παραπάνω στοιχεία, καλό θα ήταν, με αφορμή 

την συγκεκριμένη διδακτική ενότητα, να υπάρξει μία τουλάχιστον διαθεματική διδασκαλία των 

μαθημάτων των Θρησκευτικών και της Μουσικής, ώστε να υπάρχει ενδελεχής μελέτη και  

προσέγγιση τόσο του υμνογραφικού στίχου όσο και του κάλους της μελωδίας. Κάτι τέτοιο θα 

βοηθούσε υπερβολικά να αρθούν τυχόν προκαταλήψεις των μαθητών σχετικά με την 

Εκκλησιαστική μουσική, ενώ ταυτόχρονα θα προσέφερε θετικές υπηρεσίες στην διεύρυνση 

των γνωσιολογικών, κυρίως όμως των πνευματικών τους οριζόντων.  

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Μέσω της διδακτικής αυτής προσέγγισης οι μαθητές καλούνται να κατανοήσουν ότι oι 

ύμνοι αποτελούν την μουσική επένδυση των Ακολουθιών της Εκκλησίας. Υπηρετούν σθεναρά 

το μυστήριο της θέωσης του ανθρώπου που είναι και ο  απώτερος σκοπός της Λατρείας. Σε 

αυτήν την πνευματική Θεία Λατρεία απαιτείται η εναργέστερη συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως 

των πιστών. Γιατί ο αγιασμός του ανθρώπου υπηρετείται άριστα μέσα από τις Λατρευτικές 

συνάξεις της Εκκλησίας.  

Η όλη προσπάθεια, που αποτυπώνεται στην παρούσα εισήγηση, είναι εν κατακλείδι, μία 

προσπάθεια παρουσίασης στους μαθητές της Ορθόδοξης Υμνογραφίας στις πραγματικές της 

διαστάσεις. Σε αυτές τις διαστάσεις της δύναται να γίνει κατανοητή και να προσληφθεί από 

τους μαθητές που διδάσκονται το εν λόγω μάθημα. Σε μία εποχή που εγκατέλειψε τον 

Χριστοκεντρικό της άξονα χάριν της υλιστικής αφθονίας και λαιμαργίας, προβάλλει ξανά ως 

μεθόριο μεταξύ ουρανού και γης. Ασφαλής πυξίδα που καθοδηγεί την υπαρξιακή αναζήτηση 

κάθε ανθρώπου. Επαναπροσδιορίζει και οριοθετεί την ξεχασμένη  αγαπητική σταυρόσχημη 

σχέση Θεού και ανθρώπου, ανθρώπου και συνάνθρωπου. Σχέση που ακριβώς περιγράφεται 

στην Κυριακή Προσευχή. Επιπλέον καθίσταται τρόπος μετοχής στις ενέργειες του Θεού, 

εντασσόμενη στο πλαίσιο της αδιάλειπτης προσευχής. Με την πολύτιμη βοήθεια της μουσικής 

που ξεδιπλώνεται πάνω στον περίτεχνα αποτυπωμένο στίχο, οι μαθητές κατανοούν ότι η 

Υμνολογία προσφέρει στον άνθρωπο την γαλήνη, την εσωτερική ψυχική ηρεμία με προέκταση 

σε κάθε τομέα της ζωής του, την θεολογικώς ονομαζόμενη καταλλαγή.  

Τέλος καταδεικνύει με τρόπο παραστατικό, με την ποίηση και την μελωδία, την 

αναψηλάφηση όλης της ανθρώπινης Ιστορίας και πνευματικότητας και την επαναφορά τους 

στην αρχική, αιώνια, ακατάλυτη και μόνη πηγή τους, τον Θεό. 
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«Μουσική και Ποίηση»: Όμιλος Αριστείας, Καινοτομίας και 

Δημιουργικότητας Πρότυπου Πειραματικού ΓΕ.Λ. Πατρών  

Ελένη ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΕ02 και Μαρία ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, M.Ed., ΠΕ06 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην εισήγηση που ακολουθεί παρουσιάζουμε τον Όμιλο Αριστείας,  Καινοτομίας και 

Δημιουργικότητας «Μουσική και Ποίηση», ο οποίος υλοποιήθηκε για πρώτη φορά τη σχολική χρονιά 

2014-2015 στο Πρότυπο Πειραματικό ΓΕ.Λ. Πατρών. Οι λόγοι της λειτουργίας του ήταν η  έλλειψη  

ανάλογου  μαθήματος στο  αναλυτικό  πρόγραμμα του Λυκείου σε συνδυασμό με την εκδήλωση 

ενδιαφέροντος των ίδιων των μαθητών, καθώς το εξετασιοκεντρικό  σύστημα  τους οδηγεί στην ανάγκη  

έκφρασης  των  προσωπικών τους δεξιοτήτων  μέσω των Ομίλων. Αρχικά, παρουσιάζουμε σύντομα το 

νομοθετικό πλαίσιο συγκρότησης και  λειτουργίας των Ομίλων στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία. Στη 

συνέχεια αναφερόμαστε στην έρευνα που πραγματοποιήσαμε για να διαπιστώσουμε τις γνώσεις, τις ανάγκες 

και τις προτιμήσεις των συμμετεχόντων μαθητών, τα αποτελέσματα της οποίας μας βοήθησαν στον 

ορθότερο σχεδιασμό των στόχων, του περιεχομένου και των δράσεων του Ομίλου. Τέλος, παρουσιάζουμε 

τις επιμέρους δράσεις που πραγματοποιήσαμε με τους μαθητές και κάνουμε προτάσεις που θα βοηθήσουν 

στην πιθανή συνέχιση και βελτίωση του Ομίλου σε επόμενες σχολικές χρονιές, αλλά και στην υλοποίησή 

του σε άλλα σχολεία.  

ABSTRACT 

 This paper presents the “Music and Poetry” Excellence, Innovation and Creativeness Group 

that ran for the first time in 2014-2015 in Patras Model Experimental Senior-High School. The reasons 

were the lack of a relevant lesson in the curriculum of Senior-High Schools and the interest of the 

students themselves, as the exam-based system leads them to the need for expressing their skills through 

such Groups. At first, we shortly present the legislative framework for the operation of Excellence Groups 

in Experimental Schools. Next, we refer to the research we conducted to ascertain the knowledge, needs 

and preferences of the participating students, the results of which assisted us in the appropriate design 

of the objectives, content and activities of our Group. Finally, we refer to the various activities we 

performed with our students and we make suggestions that can assist in a possible continuation and 

improvement of the Group in the following school years, as well as its materialisation in other schools.  

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στις μέρες μας είναι εμφανής ο προσανατολισμός της εκπαίδευσης, στον δυτικό 

τουλάχιστον κόσμο στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων. Η λεγόμενη «αισθητική αγωγή», 

μαθήματα δηλαδή όπως η Μουσική φαίνεται ότι έχουν δευτερεύουσα σημασία. Με άλλα λόγια 

έμφαση δίνεται στην καλλιέργεια του πνεύματος σε βάρος των αισθήσεων. Ωστόσο, η 

διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας απαιτεί ισορροπία πνεύματος και 

αισθήσεων. Με την παρούσα εισήγηση επιθυμούμε να επιχειρηματολογήσουμε υπέρ της 

ενίσχυσης του ρόλου της αισθητικής εκπαίδευσης στο σύγχρονο σχολείο, παρουσιάζοντας την 

εμπειρία μας από τον Όμιλο Αριστείας «Μουσική και Ποίηση» που υλοποιήσαμε με τους 

μαθητές μας για πρώτη φορά τη σχολική χρονιά 2014-2015 στο Πρότυπο Πειραματικό ΓΕ.Λ. 

Πατρών. 

2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΙΛΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Στα  άρθρα  41 και 45  του νόμου 3966/2011, μεταξύ  άλλων ορίζεται η  συγκρότηση 

και η λειτουργία Ομίλων Αριστείας στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (ΠΠΣ). Το 

Επιστημονικό  Εποπτικό Συμβούλιο, που  έχει την παιδαγωγική και επιστημονική ευθύνη του 

Πειραματικού Σχολείου, αποφασίζει για τη λειτουργία των Ομίλων.  
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Οι Όμιλοι  λειτουργούν  μετά  το  κανονικό   ημερήσιο  πρόγραμμα. Οι  υπεύθυνοι των 

ομίλων (έως 2 εκπαιδευτικοί) έχουν την ευθύνη της κατάρτισης του αναλυτικού  

προγράμματος, του διδακτικού υλικού, καθώς και του καθορισμού των στόχων και των 

υποχρεώσεων των μαθητών. Στους Ομίλους Αριστείας μπορούν να συμμετέχουν 11-20 

μαθητές τόσο του ίδιου του ΠΠΣ όσο και των δημόσιων σχολικών μονάδων της ευρύτερης 

γεωγραφικής περιοχής του. 

Οι Όμιλοι με κανένα τρόπο δεν  πρέπει να  έχουν  απλά  χαρακτήρα  επέκτασης, 

υποστήριξης και  εντατικοποίησης  αυτών που  γίνονται  στο  σχολείο και  προετοιμασίας  για  

τις  εξετάσεις του  σχολείου (αυτό το αναλαμβάνει η «Ενισχυτική διδασκαλία»), αλλά   

στοχεύουν στην ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων και κλίσεων ώστε να δημιουργηθούν 

πυρήνες δημιουργικότητας και αριστείας. Τέλος, οι δράσεις, τα αποτελέσματα και οι εκθέσεις 

των Ομίλων Αριστείας δημοσιοποιούνται   συστηματικά  στο  δικτυακό  τόπο  της  σχολικής   

μονάδας  με  στόχο τη διάχυση των αποτελεσμάτων της λειτουργίας τους  και την  ενημέρωση  

της σχολικής και  της  ευρύτερης  κοινότητας. 
 

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
 

3.1. Σκοπός Έρευνας 

Σκοπός της έρευνας που πραγματοποιήσαμε ήταν η διερεύνηση των γνώσεων, των 

προτιμήσεων και των αναγκών των μαθητών που συμμετείχαν εθελοντικά στον Όμιλο του 

σχολείου μας «Μουσική και Ποίηση» τη σχολική χρονιά 2014-2015. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας μας βοήθησαν στον ορθότερο σχεδιασμό των στόχων, του περιεχομένου και των 

δράσεων του Ομίλου. 

3.2. Δείγμα Έρευνας 

Επιθυμία για συμμετοχή στον Όμιλο μας εξέφρασαν πολλοί μαθητές, όμως το βαρύ 

σχολικό και εξωσχολικό πρόγραμμα των παιδιών, αλλά και η πληθώρα προσφερόμενων 

Ομίλων Αριστείας και Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων στο σχολείο μας δεν 

επέτρεψαν τελικά σε όλους να δηλώσουν συμμετοχή. Αίτηση συμμετοχής κατέθεσαν αρχικά 

12 μαθητές, ωστόσο μόνο οι 11 τον παρακολούθησαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Μία 

μαθήτρια από άλλο Λύκειο, παρά το έντονο αρχικό ενδιαφέρον της, δεν κατάφερε, λόγω 

απόστασης από το σχολείο μας, να συμμετάσχει. Οι μαθητές μας φοιτούσαν στην Α  ́και Β΄ 

τάξη. Οι περισσότεροι ήταν μαθητές του σχολείου μας και 2 γειτονικού σχολείου. 

 

 
 

Σχήμα 1: Φύλλο Μαθητών 

 
             Πίνακας 1: Ηλικία / Τάξη Μαθητών 

 

15-16 ετών (Α΄ τάξη Λυκείου) 5 45% 

16-17 ετών (Β΄ τάξη Λυκείου) 6 55% 

 

               Πίνακας 2: Σχολείο Μαθητών 

 

Π.Π.ΓΕ.Λ. Π. 9 82% 

2Ο  ΓΕ.Λ. Π. 2 18% 
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3.3. Μέθοδος Έρευνας 

Η έρευνα μας είναι ποσοτική καθώς έγινε χρήση ανώνυμου ερωτηματολογίου 16 

ερωτήσεων, 10 κλειστού τύπου και 6 ανοιχτού τύπου.  

3.4. Χρονοδιάγραμμα και Τρόπος Συλλογής Δεδομένων 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στις αρχές Οκτωβρίου του 2014. Οι μαθητές απάντησαν 

το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης του Ομίλου.  

3.5. Ευρήματα Έρευνας 

Ακολουθεί η παρουσίαση των ερωτημάτων και των απαντήσεων των μαθητών μας: 
 

1. «Γιατί Επέλεξες Αυτόν τον Όμιλο; Ανέφερε 3 λόγους (με 1ον αυτόν που  θεωρείς πιο 

σημαντικό)» 
 

Οι πλειοψηφία των μαθητών (9) αναφέρει ως σημαντικότερο λόγο επιλογής του 

συγκεκριμένου Ομίλου την αγάπη και το ενδιαφέρον για τη Μουσική (μάλιστα 4 μαθητές δεν 

αναφέρουν καν άλλο λόγο). Σαν δεύτερο λόγο επιλογής, 3 μαθητές αναφέρουν ότι τους 

ενδιαφέρει το θέμα και το θεωρούν σαν χόμπι. Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν υπάρχει αναφορά 

στην Ποίηση. 

3 μαθητές επέλεξαν τον Όμιλό μας γιατί επιθυμούσαν να βελτιώσουν τις μουσικές τους 

γνώσεις (γενικά στη Μουσική ή ειδικά στο τραγούδι). 2 μαθητές εστίασαν στην προσφορά τους 

προς τους συμμαθητές τους και την ομάδα. Τέλος, 3 μαθητές ενδιαφέρθηκαν για την προβολή 

των γνώσεων και ικανοτήτων τους και την διασκέδαση των συμμαθητών τους (παρουσίαση 

δουλειάς, παραστάσεις, δημιουργία ορχήστρας και γκρουπ).  
 

2. «Τι περιμένεις από τη συμμετοχή σου σε αυτόν τον Όμιλο;» 
 

Περισσότερες απαντήσεις συγκέντρωσαν οι «Μουσικές δραστηριότητες / δράσεις / 

παραστάσεις» και «Ευχάριστη ατμόσφαιρα – συνεργασία με συμμαθητές & καθηγητές».  

 
Πίνακας 3: Τι Περιμένουν οι Μαθητές από τον Όμιλο 

 

Απαντήσεις Μαθητών Προτιμήσεις 

Μουσικές Δραστηριότητες – Δράσεις - Παραστάσεις 4 

Ευχάριστη ατμόσφαιρα – συνεργασία με συμμαθητές & καθηγητές 3 

Περισσότερες γνώσεις για τη Μουσική 2 

Τραγούδια  2 

Επισκέψεις-Συνεργασία με μουσικούς & καθηγητές μουσικής  2 

Παίξιμο οργάνων – Εκμάθηση οργάνων 2 

Να βγει καλή δουλειά - Να διευρύνω τους ορίζοντές μου 2 

Να δω τις μουσικές μου δυνατότητες 1 

Να μάθω τη σύνδεση μεταξύ μουσικής και ποίησης 1 

 

3.  «Τι Θα προσφέρεις εσύ σε αυτόν τον Όμιλο;» 
 

Πίνακας 4: Τι Θα Προσφέρουν οι Μαθητές στον Όμιλο 
 

Απαντήσεις Μαθητών Προτιμήσεις 

Τις (μουσικές) γνώσεις μου 6 

Τη βοήθειά μου - Το καλύτερο δυνατό 4 

Το μπουζούκι / βιολί μου 2 

Τη φωνή μου (τραγουδάω) 2 

Καλή Διάθεση 2 

Την παρουσία μου 2 
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4. «Συμμετείχες την προηγούμενη χρονιά σε κάποιον Όμιλο;» 
 

 
 

Σχήμα 2:Συμμετοχή σε Ομίλους την προηγούμενη χρονιά 
 

5. «Συμμετέχεις φέτος σε άλλο Όμιλο;»  
 

Οι περισσότεροι μαθητές μας συμμετείχαν τη φετινή χρονιά μόνο στον δικό μας Όμιλο, 

κάτι που δείχνει την αγάπη τους για το συγκεκριμένο αντικείμενο. 
 

 
 

Σχήμα 3: Συμμετοχή σε Άλλους Ομίλους Φέτος 
 

6. «Πόσο σου αρέσει η ανάγνωση ποίησης;» 
 

 
 

Σχήμα 4: Πόσο τους αρέσει η ανάγνωση ποίησης 

 
7. «Γράφεις ποιήματα;»                        -           8. «Γράφεις στίχους τραγουδιών;» 
 

 

                           
 
          Σχήμα 5: Γράφουν ποιήματα;                           Σχήμα 6: Γράφουν στίχους τραγουδιών; 
 

 9. «Τι είδος/είδη Μουσικής ακούς;» 
  

Οι μισοί περίπου μαθητές δείχνουν προτίμηση στη ροκ μουσική, ενώ ακολουθεί η 
έντεχνη ελληνική. Οι υπόλοιπες απαντήσεις δείχνουν πληθώρα προτιμήσεων και ο παρακάτω 

Πίνακας μας δίνει την ακριβή εικόνα. 
 

Πίνακας 5: Είδη μουσικής που ακούν 
 

Είδος Μουσικής Αριθμός Μαθητών 

Rock 5 

Έντεχνη 3 

Blues - Μπαλάντες 2 

Ποπ 2 

Metal  1 

Τζαζ 1 

Ξένη - Τα πάντα 1 
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10. «Ανέφερε 2 αγαπημένους σου τραγουδιστές/συγκροτήματα» 
 

Εδώ υπήρξε πληθώρα απαντήσεων που δείχνουν ανομοιογένεια στα μουσικά γούστα. 

Οι περισσότεροι μαθητές φαίνεται να αγαπούν ξένους τραγουδιστές και συγκροτήματα. Ο 

παρακάτω Πίνακας που παρουσιάζει ομαδοποιημένες τις απαντήσεις είναι ενδεικτικός. 
 

Πίνακας 6: Αγαπημένοι τραγουδιστές/συγκροτήματα 

 

Αγαπημένος Τραγουδιστής/Συγκρότημα Απαντήσεις 

Scorpions 2 

Guns n' Roses - Led Zeppelin – Metallica - Lamb of 

God - Iced Earth - Lana Del Ray – Adele - Chris 

Daughty - Doors Down – Kodaline - Ed Sheeran - Eir 

Aoi -  

1 

Κάπως έτσι – Ζαμπέτας - Πυξ Λαξ –  

Γιάννης Χαρούλης 
1 

 

11α.  «Παίζεις κάποιο/α μουσικό/ά όργανο/α;» 
 

Η μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών ( 81.8%) παίζουν κάποιο μουσικό όργανο. 
 

 

 
 

Σχήμα 7: Παίζουν μουσικό/ά όργανο/α; 
 

11β. «Αν παίζεις κάποιο/α μουσικό/ά όργανο/α, διευκρίνησε ποιο/α» 
 

Πίνακας 7: Μουσικά όργανα που παίζουν 

 

Μουσικό Όργανο Αριθμός Μαθητών 

Κιθάρα 3 

Βιολί 2 

Μπουζούκι 2 

Ηλεκτρική Κιθάρα 1 

Πιάνο 1 

 

12α. «Τραγουδάς;» 
 

 

 
 

Σχήμα 8: Τραγουδάνε; 
 

12β. «Αν τραγουδάς, διευκρίνισε (είδος/η, πόσο καιρό, προτιμήσεις, σπουδές, κτλ.)» 
 

Από τους 6 μαθητές που δήλωσαν ότι τραγουδάνε, οι 4 διευκρίνισαν τα εξής: 
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Πίνακας 8: Που και τι τραγουδάνε 

 

Τραγουδάνε… Αριθμός Μαθητών 

Ερασιτεχνικά & σε Βυζαντινή χορωδία 1 

Ερασιτεχνικά, αλλά με ενδιαφέρει να προχωρήσω πιο εντατικά 1 

Στη χορωδία του σχολείου και μόνη μου καθημερινά 1 

Τα πάντα, στο μπαλκόνι μου 1 

 

13α. «Έχεις παρακολουθήσει μαθήματα Μουσικής;» 
 

Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών μας (90,9%) έχουν παρακολουθήσει μαθήματα 

μουσικής. Μόνο ένας μαθητής ασχολείται ενώ είναι αυτοδίδακτος. 
 

 
 

Σχήμα 9: Έχουν παρακολουθήσει μαθήματα μουσικής; 
 

13β. «Αν έχεις παρακολουθήσει μαθήματα Μουσικής, διευκρίνισε (είδος/η, πόσο καιρό, κτλ.)» 
 

Πίνακας 9: Μαθήματα μουσικής 

 

Μαθήματα Μουσικής Αριθμός Μαθητών 

Κιθάρας / Πιάνου / Μπουζουκιού / Βιολιού 7 

Σε Ωδείο 2 

Στη χορωδία του σχολείου 2 

Φωνητικής  - Θεωρίας/Αρμονίας 2 

 

14. «Πόσο σου αρέσουν τα τραγούδια με ελληνικούς στίχους;» 
 

Οι μαθητές μοιράστηκαν ανάμεσα στην απάντηση «Λίγο» (6) και «Πολύ» (5). 
 

 
 

Σχήμα 10: Πόσο τους αρέσουν τα τραγούδια με ελληνικούς στίχους 
 

15. «Πόσο σου αρέσουν τα τραγούδια με αγγλικούς στίχους;» 
 

Εδώ φαίνεται καθαρά ότι η πλειοψηφία των μαθητών (8) προτιμάει τα τραγούδια με 

αγγλικούς στίχους. 
 

 
 

Σχήμα 11: Πόσο τους αρέσουν τα τραγούδια με αγγλικούς στίχους 
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16.  «Γράψε τις ιδέες και προτάσεις σου για τον Όμιλο "Μουσική & Ποίηση"» 
 

Τέλος, βλέπουμε καθαρά στον Πίνακα που ακολουθεί την ποικιλία των προτάσεων που 

έκαναν οι μαθητές σχετικά με τον ίδιο τον Όμιλο.  

Το ερώτημα αυτό ήταν πολύ σημαντικό για την έρευνά μας καθώς μας έδειξε τις 

επιθυμίες και τις προτάσεις των μαθητών μας, έτσι ώστε να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις 

για το περιεχόμενο και τις δράσεις του Ομίλου μας.  

 
Πίνακας 10: Επιθυμίες-προτάσεις μαθητών για τον  Όμιλο 

 

Επιθυμίες-Προτάσεις Μαθητών Αριθμός Μαθητών 

Εκδηλώσεις-Παρουσιάσεις και εκτός σχολείου 3 

Τραγούδια (εύρεση-παίξιμο-εκμάθηση) 3 

Συνεργασίες (π.χ. με καθηγητές, ορχήστρες, κτλ.)  2 

Να εξασφαλιστούν εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 2 

Συγγραφή τραγουδιών 1 

Συναυλία 1 

Δράσεις 1 

Παρουσίαση αγαπημένων τραγουδιών και οργάνων από τους μαθητές 1 

Συνοπτική αναφορά στην Ιστορία της Μουσικής & των μουσικών οργάνων 1 

Κατασκευή οργάνων 1 

Χαλάρωση 1 

Εκδρομή 1 

Να είμαστε μαζί και μετά το τέλος της χρονιάς, και το καλοκαίρι 1 
 

3.6. Συμπεράσματα Έρευνας 

Συμπερασματικά, όπως έδειξε η μικρή μας έρευνα, η πλειοψηφία των μαθητών του 

Ομίλου μας στην αρχή της χρονιάς ενδιαφέρονταν για τη Μουσική περισσότερο και λιγότερο 

για την Ποίηση. Ο συνδυασμός της Μουσικής με την Ποίηση βέβαια τους ενδιέφερε σε κάποιο 

βαθμό και αρκετοί μαθητές αγαπούσαν την συγγραφή ποιημάτων.  

Αυτό που περίμεναν οι μαθητές μας όταν δήλωσαν συμμετοχή ήταν κυρίως να μάθουν 

ή να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στη Μουσική. Επίσης, αρκετοί μαθητές ενδιαφέρονταν για 

εκδηλώσεις,  παρουσιάσεις και συναυλίες, αλλά και γενικότερα για την συμμετοχή τους σε μία 

ομάδα με κοινά ενδιαφέροντα και δράσεις. Οι μαθητές ήταν έτοιμοι να προσφέρουν και να 

μοιραστούν με τους συμμαθητές τους τις υπάρχουσες γνώσεις τους, τις ιδέες και τη δουλειά 

τους. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών είχαν ήδη γνώσεις μουσικής και έπαιζαν 

κάποιο μουσικό όργανο. Όπως διαπιστώσαμε και κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, οι 
συγκεκριμένοι μαθητές (αλλά και άλλοι που δεν κατάφεραν να δηλώσουν συμμετοχή λόγω 

φόρτου εργασίας ή συμμετοχής την ίδια ημέρα και ώρα σε άλλους Ομίλους ή σε τμήματα 

ενισχυτικής διδασκαλίας), αισθάνονται άσχημα για την έλλειψη σχετικού μαθήματος στο 

Λύκειο αλλά και για το λιγοστό χρόνο που διαθέτουν για χόμπι εξαιτίας των αυξημένων 

σχολικών τους υποχρεώσεων.  

Ως προς το είδος της μουσικής που άκουγαν οι μαθητές μας, φάνηκε αρχικά πως ήταν 

δύσκολο να βρεθούν κοινές προτιμήσεις, ωστόσο ο αγγλικός στίχος, η ροκ και η έντεχνη 

ελληνική ήταν μάλλον οι κοινοί παρανομαστές. 

Η μελέτη των αποτελεσμάτων της έρευνας μας βοήθησε στον προσδιορισμό των 

στόχων, του περιεχομένου και των δράσεων του Ομίλου ώστε να ικανοποιήσουμε στο μέγιστο 

βαθμό τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των μαθητών μας, αλλά και να αξιοποιήσουμε καλύτερα 

τις γνώσεις τους. Φυσικά, η μελέτη και ο τελικός απολογισμός του συνολικού εγχειρήματος, 

καθώς και η διάχυση των αποτελεσμάτων του θα βοηθήσουν στην πιθανή συνέχιση και 

βελτίωση του σε επόμενες σχολικές χρονιές.  
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4. ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ 
 

Έχοντας λάβει υπόψη μας τα αποτελέσματα της έρευνας, αλλά και με την συμμετοχή  

στη λήψη αποφάσεων των ίδιων των μαθητών, σχεδιάσαμε και πραγματοποιήσαμε μια σειρά 

επιμέρους δραστηριοτήτων και δράσεων, τις οποίες παρουσιάζουμε επιγραμματικά: 

 Συνεργασία με το Μουσικό Σχολείο Πατρών (διδασκαλία κομματιών από καθηγητή) 

 Συνεργασία με τον Όμιλο Θεάτρου του σχολείου μας στην παράσταση «Ένας Βλάκας και Μισός» 

 Συνεργασία με το Πολιτιστικό Πρόγραμμα «Εικόνα και Ήχος» του σχολείου μας 

 Συνεργασία με το Οινοποιείο της ACHAIA CLAUSS - Διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης 

με ελληνικά και ξένα τραγούδια στην Κάβα Δανιηλίδος για τον εορτασμό της 

μέρας  "Ανοικτές Πόρτες" (πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πόλεων Κρασιού)  

 Συνεργασία με θεατρική ομάδα εκπαιδευτικών ΠΑΙΘΕΑ - Συμμετοχή μαθητών σε 

πρωταγωνιστικούς ρόλους σε βιωματικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Α/θμιας -Β/θμιας Εκπ/σης  

 Δημιουργία μικρής ορχήστρας (3 κιθάρες, 2 βιολιά, 2 μπουζούκια, 1 αρμόνιο) και μικρής χορωδίας 

 Συμμετοχή με τραγούδι και ορχήστρα σε σχολικές εορτές 

 Συμμετοχή σε μαθητικούς διαγωνισμούς μουσικής, ποίησης και διηγήματος 

 Αναγνώσεις λογοτεχνικών έργων και παρουσίασή τους στην ολομέλεια 

 Δημιουργική και παιγνιώδης γραφή (συγγραφή ποιημάτων και διηγημάτων) 

 Ακρόαση, απαγγελία και ανάλυση μελοποιημένων ποιημάτων - Μελοποίηση ποιημάτων 

 Μελέτη και εκτέλεση μουσικών έργων βασισμένων σε ποιήματα από παρτιτούρες  

 Πειραματισμός και αυτοσχεδιασμοί μαθητών για μουσική διασκευή ποιημάτων  

 Τραγούδια με ελληνικούς και αγγλικούς στίχους 

 Παρουσίαση μουσικών οργάνων από τους μαθητές 

 Παρακολούθηση δύο μουσικοθεατρικών παραστάσεων 

 Διεξαγωγή έρευνας: «Διερεύνηση της στάσης των μαθητών απέναντι στη μουσική και την ποίηση»  
 

5. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
  

Σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του συγκεκριμένου Ομίλου φάνηκε καθαρά η 

αναγκαιότητα ύπαρξης κατάλληλα διαμορφωμένης αίθουσας και υλικοτεχνικής υποδομής 

δηλαδή αίθουσας με ηχομόνωση, ηχεία, μικρόφωνα, ηλεκτρονικό υπολογιστή, μουσικά 

όργανα, αναλόγια, παρτιτούρες, κτλ. Επίσης, είναι απαραίτητη η συνεργασία με ειδικούς στη 

Μουσική για να προσφέρουν στους μαθητές εξειδικευμένες γνώσεις. 

Πέρα όμως από τα παραπάνω, για να λειτουργήσει ο συγκεκριμένος, αλλά και 

οποιοσδήποτε άλλος Όμιλος, χρειάζεται μεράκι και όρεξη από μέρους των συμμετεχόντων 

μαθητών και καθηγητών. Παρά το φόρτο εργασίας και τις πολλές υποχρεώσεις, η ενασχόληση 

με  όσα πραγματικά  έχει  ανάγκη  η ψυχή μας  δίνει  ιδιαίτερο  νόημα στη ζωή μας. Όλοι μας 

έχουμε ανάγκη από  τέτοιες  δράσεις  και  κυρίως  οι  μαθητές μας  οι  οποίοι  μέσα σε  ένα  

έντονο  εξετασιοκεντρικό  σύστημα  αναγκάζονται  να  πνίγουν  τα  ιδιαίτερα  ενδιαφέροντα  

και  τις  κλίσεις του  όταν  δεν ικανοποιούν αυτό  τον  προσανατολισμό. Αυτή  τη  βαθύτερη  

ανάγκη    των  μαθητών  μας  θελήσαμε  να  καλύψουμε   με  την  δυνατότητα  ενασχόλησης  

με τη  Μουσική  και την  Ποίηση. 

Επίσης, παρατηρήθηκε ότι η εμπλοκή των μαθητών σε δραστηριότητες δημιουργικής 

γραφής και σε διαγωνισμούς συντέλεσαν στην αλλαγή της όχι ιδιαίτερα θετικής στάσης τους 

απέναντι στην Ποίηση. Οι μαθητές μας κατέληξαν να αγαπήσουν και την Ποίηση παράλληλα 

με τη Μουσική και να κατανοήσουν καλύτερα την μεταξύ τους σχέση και αλληλεπίδραση. 

Αξίζει να τονιστεί η μεγάλη συμμετοχή μαθητών γενικά σε Ομίλους και  Προγράμματα 
Σχολικών Δραστηριοτήτων στο σχολείο μας. Όπως έχει διαφανεί, οι μαθητές αισθάνονται 

έντονη την ανάγκη να δημιουργούν δεσμούς και σχέσεις με τους συνομηλίκους τους μέσα σε 

ένα πλαίσιο συντροφικότητας και συνεργασίας. Η συμμετοχή τους σε τέτοιες δράσεις τους 

ικανοποιεί αυτή την ανάγκη, κάτι που ενισχύεται από το γεγονός ότι γίνεται σε εθελοντική 

βάση, είναι αποτέλεσμα επιλογής και αγάπης τους για το θέμα, συναποφασίζουν για το 

περιεχόμενο και τα παραγόμενα τεχνήματα και μαθαίνουν καινούργια πράγματα (που δεν 

καλύπτονται από το σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα) με ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο. 

Ο Όμιλος μας λειτούργησε για πρώτη φορά με σχετικά μικρό αριθμό μαθητών, αλλά με 

περισσή όρεξη και κέφι για δημιουργία. Οι περισσότεροι μαθητές που συμμετείχαν εξέφρασαν 
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την επιθυμία να συνεχίσουν και την επόμενη χρονιά, αρκεί το βαρύ σχολικό και εξωσχολικό 

τους πρόγραμμα να τους το επιτρέψει. Στόχοι όλων μας τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή είναι 

η επέκταση του Ομίλου με τη συμμετοχή περισσότερων μαθητών, η διαφήμισή του και σε άλλα 

σχολεία, η δημιουργία μιας δυνατής σχολικής ορχήστρας, οι συνεργασίες με άλλα σχολεία και 

φορείς, καθώς και η διοργάνωση εκδηλώσεων και συναυλιών. Ελπίζουμε η δουλειά μας να 

εμπνεύσει και άλλους μαθητές και καθηγητές να υλοποιήσουν αντίστοιχους Ομίλους και σε 

άλλα Πειραματικά Σχολεία.  

6. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Στόχος της διδασκαλίας δεν θα πρέπει να είναι η απλή μετάδοση γνώσεων αλλά η 

ολόπλευρη καλλιέργεια του μαθητή. Εκτός από τη γνωστική περιοχή, θα πρέπει να στοχεύουμε 

επίσης στην ανάπτυξη και της συναισθηματικής και της ψυχοκινητικής (Bloom et al, 1956). 

Μέσα από μια εκπαιδευτική διαδικασία, ο μαθητής θα πρέπει να μάθει τον σωστό τρόπο να 

προσλαμβάνει γνώσεις, να ενεργεί, να συνυπάρχει με τους άλλους και γενικότερα να υπάρχει  

(UNESCO, 1999: 35-37 και 125-142).   

Η  έρευνα που πραγματοποιήσαμε αλλά και η εμπειρία μας από τη λειτουργία του 

συγκεκριμένου Ομίλου  ανέδειξαν  την πολύπλευρη  και  πολυκύμαντη προσφορά  του  και 

στους τρεις τομείς, γνωστικό, συναισθηματικό και ψυχοπαιδαγωγικό, αφού ο άμεσος, 

βιωματικός, ομαδοσυνεργατικός του χαρακτήρας ενεργοποιεί και καλλιεργεί ποικίλες πλευρές  

της  προσωπικότητας του  μαθητή. 

Κλείνοντας, τονίζουμε τα οφέλη της διαπαιδαγώγησης των ανθρώπων μέσα από 

τη Μουσική. Η Μουσική οφείλει να  έχει ουσιαστική θέση στην εκπαίδευση γιατί 

συμβάλλει στη διαμόρφωση της προσωπικότητας, στην ψυχοσωματική ανάπτυξη και την 

κοινωνική ολοκλήρωση των νέων.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Ερωτηματολόγιο 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ       Σ χ ο λ ι κ ό  έ τ ο ς :  2 0 1 4 – 2 0 1 5  

Καθηγήτριες:  Γκοτσοπούλου Ε. & Χριστοπούλου Μ.                                                                                                           

ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ: «Μ ο υ σ ι κ ή  κ α ι  Π ο ί η σ η »  

      
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

          

 Αγόρι                       Κορίτσι   
 

 Ηλικία: ……………                     Σχολείο: ……………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Γιατί επέλεξες αυτόν τον Όμιλο;  Ανέφερε 3 λόγους (1ο αυτόν που θεωρείς πιο σημαντικό):                       

1) ………………………………………………………………………………………………... 

      2) ………………………………………………………………………………………………….. 

      3) ………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Τι περιμένεις από τη συμμετοχή σου σε αυτόν τον Όμιλο;……………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 Τι θα προσφέρεις εσύ σε αυτόν τον Όμιλο; ……………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….. 
    

 Συμμετείχες πέρσι σε κάποιο Όμιλο;    Όχι                  

 

                                                                  Ναι                (Σε ποιον; ………………………………) 
 

 Συμμετέχεις φέτος σε άλλο Όμιλο;       Όχι                  

 

                                                                  Ναι                (Σε ποιον; ………………………………) 
 

 Πόσο σου αρέσει η ανάγνωση Ποίησης;  Πολύ               Λίγο             Καθόλου 
 

 Γράφεις ποιήματα;   Ναι                    Όχι                  
 

 Γράφεις στίχους τραγουδιών;   Ναι                Όχι                  
 

 Τι είδος/η Μουσικής ακούς; ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 Ανέφερε 2 αγαπημένους σου τραγουδιστές/συγκροτήματα:   

1) ………………………………………………  2) …………………………………………….. 
 

 Παίζεις κάποιο/α μουσικό/ά όργανο/α;  Όχι                  
 

                                                                   Ναι                (Ποιο/α; ……………………………..…) 

 Τραγουδάς;   Όχι                  
 

                       Ναι               (Διευκρίνισε:…………………………………………………..……..) 

 

 Έχεις παρακολουθήσει μαθήματα Μουσικής;                    
 

Όχι                Ναι                (Διευκρίνισε:…………………………………..……………………..) 
 

 Πόσο σου αρέσουν τα τραγούδια με ελληνικούς στίχους: Πολύ           Λίγο           Καθόλου  

 

 Πόσο σου αρέσουν τα τραγούδια με αγγλικούς στίχους: Πολύ           Λίγο             Καθόλου  

 

 Γράψε τις ιδέες σου για τον Όμιλο «ΜΟΥΣΙΚΗ & ΠΟΙΗΣΗ»: ………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 
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Η όπερα στο σχολείο: Ένα πρόγραμμα εξοικείωσης των 

μαθητών της ΣΤ' Δημοτικού με την όπερα και η επίδραση 

στην εκπαίδευση μέσω της τέχνης 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει μία συγκεκριμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα 

της ΣΤ’ τάξης του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο ενός 

προγράμματος που περιελάμβανε δίκτυο δημοτικών σχολείων της Πάτρας. Το δίκτυο αυτό συντόνιζε το 

τμήμα πολιτιστικών θεμάτων ενώ την καλλιτεχνική ευθύνη είχε το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας. Βασικός στόχος του 

δικτύου ήταν να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με την όπερα και στη συνέχεια να δημιουργήσουν  μια σκηνή 

όπερας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση δομημένων ερωτηματολογίων, μικρών συνεντεύξεων, 

και της συμμετοχικής παρατήρησης. Τα παιδιά αποτίμησαν θετικά το εγχείρημα. Παρόλο που η αρχική 

άποψή τους για την όπερα ήταν αρνητική, συμμετείχαν σε όλες τις δραστηριότητες χωρίς απώλειες. H 

παράλληλη γνωστική προσέγγιση (γλώσσα, ιστορία, τέχνη) με παιγνιώδη τρόπο βοήθησε στην αποδοχή 

ενός «δύσκολου» μουσικού είδους. Συνεργάστηκαν για τη διανομή ρόλων, τη συγγραφή του σεναρίου και 

πήραν συμβουλές για τη σύνθεση μελωδιών. Συνειδητοποίησαν με χαρά την απήχηση του εγχειρήματος 
από όλη τη σχολική κοινότητα.  

 

ABSTRACT 
The aim of this paper is to present an  educational activity of the sixth grade class of the 

Experimental Elementary School of the University of Patras in the frame of a program that included a 

network of elementary schools. The Coordinator of the network was the Department of Cultural Issues 

while the local Regional Public Theater was responsible for the artistic management. The main goal was 

to get the students involved with opera and the challenge them to create a scene of their own.The 

researchers used structured questionnaires, short interviews and participant observation on a qualitative 

research. Although students’ first reaction to studying opera was negative, they participated in all the 

scheduled   activities without dropouts and cooperated quite effectively. Cognitive and playful approach 

enhanced the acceptance of a «difficult” music genre. Children enjoyed the activities and evaluated 

positively their experience. They managed a “live” performance and felt proud of it especially when they 

received good public comments congratulating them on their effort. 

Λέξεις κλειδιά: Όπερα, μουσική εκπαίδευση, εξοικείωση 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι να παρουσιάσει την χρήση του μουσικού 

είδους της όπερας στο μάθημα της μουσικής στην Α/θμια εκπαίδευση διαθεματικά με το 

μάθημα της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας σε μια σύνθετη προσπάθεια να αποκτήσουν 

τα παιδιά γλωσσικό κεφάλαιο, πολιτιστικό κεφάλαιο και ρεπερτόριο, καθώς και να αναπτύξουν 

τόσο τις μουσικές όσο και τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η 

εξοικείωση των παιδιών με την όπερα καθώς και η προετοιμασία και η παραγωγή μιας σκηνής 

όπερας από τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης στο πλαίσιο της συμμετοχής της τάξης σε ένα σχολικό 

δίκτυο που περιλάμβανε σεμινάρια, συναντήσεις ανατροφοδότησης. Πρέπει να σημειωθεί ότι 
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το συγκεκριμένο πρόγραμμα οργανώθηκε από το τμήμα πολιτιστικών θεμάτων και 

καλλιτεχνικών αγώνων σε συνεργασία με το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας.   

Η έρευνα έχει δείξει ότι από την Α΄ τάξη  μέχρι τη ΣΤ΄ τάξη της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης η γενική αποδοχή και προτίμηση των μαθητών σε όλα τα είδη της μουσικής 

μειώνεται αισθητά (LeBlanc, Siivola &Obert, 1996). Αυτό σημαίνει ότι όσο πλησιάζουν στη 

μέση της σχολικής τους ζωής, οι μαθητές φαίνονται να απολαμβάνουν όλα τα είδη μουσικής 

λιγότερο από ότι στην αρχή της μαθητικής τους ζωής (Bynes, 1997). Τα αίτια αποτελούν 

αντικείμενο μιας άλλης έρευνας, αλλά γεγονός είναι ότι αυτή η πτώση στην αποδοχή και 

απόλαυση όλων των ειδών της μουσικής παραμένει μέχρι και την ενηλικίωσή τους. Αυτό κάνει 

ολοένα και πιο επιτακτική την ανάγκη το μάθημα της μουσικής να βρίσκει δημιουργικούς 

τρόπους να παρουσιάζει στα παιδιά όλα τα είδη της μουσικής, ώστε να διευρύνονται οι 

ορίζοντες τους με όλα τα μουσικά και κοινωνικά οφέλη που  αυτό συνεπάγεται. Οι μεγαλύτερες 

τάξεις του δημοτικού είναι, ίσως, η πιο κατάλληλη στιγμή για να εισάγεις νέα είδη στο 

ακουστικό ρεπερτόριο των παιδιών, προτού αυτά δεσμευτούν σε ένα στενό εύρος μουσικών 

προτιμήσεων κατά την εφηβεία (Baker, 2002). 

2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που έχουν καταγράψει θετικά αποτελέσματα όσον 

αφορά στην εμπλοκή του παιδιού με την όπερα. Παιδιά που έχουν συμμετάσχει σε ειδικά 

εκπαιδευτικά προγράμματα για την όπερα και την κλασική μουσική δείχνουν μία άνοδο στην 

ακαδημαϊκή τους επίδοση. Σύμφωνα με μια ανεξάρτητη έρευνα της όπερας του Clevenland 

(2010) με τίτλο προγράμματος «Music! Words! » κατά την οποία οι μαθητές ενεπλάκησαν σε 

πρόγραμμα όπερας με στοχευόμενα ακούσματα, μαθήματα, τραγούδι, υποκριτική, φαίνεται, 

σύμφωνα με τη γνώμη των γονιών και των δασκάλων τους, οι μαθητές στη συνέχεια να 

βελτιώνουν τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις. Αναφέρουμε ενδεικτικά παρόμοια προγράμματα  

της Λυρική Όπερα στο Σικάγο, της Μητροπολιτική Όπερα της Ν. Υόρκης, της Βασιλική Όπερα 

του Λονδίνου ανάμεσα στην πληθώρα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που εκπονούνται 

από λυρικούς οργανισμούς.  

Επιπλέον μελέτες έχουν καταγράψει ότι η όπερα και η κλασική μουσική συνδέονται με 

την απόκτηση γνώσης των μαθητών (Baker, 2002). Ο Luftig (2000) αναφέρει ένα πρόγραμμα, 

το SPECTRA+, στο πλαίσιο του οποίου δύο σχολεία «εκτέθηκαν» στην κλασική μουσική. Το 

πρόγραμμα παρείχε μουσική εκπαίδευση και ενσωμάτωνε μουσική και σε άλλα αντικείμενα 

του ωρολογίου προγράμματος. Έχοντας μία πειραματική ομάδα και μία ομάδα ελέγχου η 

μελέτη αποκάλυψε σημαντικές διαφοροποιήσεις στους τομείς της δημιουργικότητας, 

πρωτοτυπίας και αποδοχής των τεχνών. Στο πεδίο των μαθηματικών και σε ασκήσεις 

ανάγνωσης οι μαθητές του SPECTRA+ είχαν επίσης καλύτερες επιδόσεις από την ομάδα 

ελέγχου. Παράλληλα, κατεγράφησαν θετικές επιδράσεις στις κοινωνικές δεξιότητες (δέσμευση 

και υπευθυνότητα σε μία δράση, συνεργασία). Μία επιπλέον έρευνα, αυτή των Leung και Kier 

(2008), έδειξε ότι οι μαθητές που άκουγαν κλασική μουσική, όπερα και μουσικό θέατρο είναι 

πιο πιθανό να υιοθετήσουν δραστηριότητες ενεργού πολίτη. Πρόκειται για δεξιότητες που ένα 

ολιστικό πρόγραμμα εκπαίδευσης περιέχει, ώστε να προσφέρει ισορροπημένους ενήλικες που 

μπορούν να προσφέρουν στην κοινωνία. Έτσι, τα παιδιά χρειάζονται οποιαδήποτε έκθεση στη 

μουσική και η έλλειψή της λόγω οικονομικών δυσχερειών ή έμφαση σε εξετασιοκεντρικό 

σύστημα σε αντικείμενα εκτός της μουσικής δε θα πρέπει να αποτελεί δικαιολογία για τον 

περιορισμό της μουσικής εκπαίδευσης από το  αναλυτικό πρόγραμμα (Yick-Ming, 2013). 

Επιπλέον, ο κλάδος της μουσικής επιστήμης που ερευνά τις μουσικές προτιμήσεις έχει 

ενδιαφέροντα στοιχεία να μας παρουσιάσει. Συγκεκριμένα, για τους μαθητές του δημοτικού 

σχολείου που αφορά σε αυτή την έρευνα, ο Albert Le Blanc ανέλαβε μια συστηματική εργασία 

με σκοπό να αποκαλύψει παράγοντες στις μουσικές προτιμήσεις των παιδιών του δημοτικού. 

Ανάμεσα στα ευρήματά του υπήρχαν τρεις παράγοντες που «ενοχλούν» τα παιδιά και αυτές 

είναι χαρακτηριστικά της μουσικής της κλασικής όπερας. Αναλύοντας σε βάθος τις μουσικές 

προτιμήσεις των παιδιών αναδύθηκε ότι πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της όπερας ήταν 

αυτά που σε μεμονωμένες ερωτήσεις (χωρίς να αντιλαμβάνεται το υποκείμενο ότι σχετίζονται 

με την όπερα) είχαν αρνητική βαθμολογία στις προτιμήσεις των παιδιών και αυτά ήταν: 

α)υψηλά Vibrato έναντι των χαμηλών β) δεξιοτέχνες της φωνής σε αντίθεση με τους 
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δεξιοτέχνες των οργάνων και γ) pop μουσική έναντι της art Μουσικής. Τα αποτελέσματα ήταν 

παραπλήσια και στα δύο φύλα (Le Blanc, 1981 Le Blanc&Cote, 1983 Le Blanc&Sherill,1986 

Byrnes, 1997).  

Τα παραπάνω αποτελέσματα συμπίπτουν και στο μικρό δείγμα των μαθητών μας με μια 

ελαφριά μεγαλύτερη αποδοχή των κοριτσιών στην κλασική μουσική και τη φωνητική. Τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά, εκείνα της μουσικής της όπερας είναι αυτά τα οποία δεν προτιμούν 

τα παιδιά αυτής της ηλικίας. Αποφασίσαμε λοιπόν πρώτα να προβάλλουμε δείγματα όπερας 

που δεν είχαν υπερβολικές εξάρσεις με vibrato, άριες με mezzo soprano και όχι με coloratura, 

ορχηστρικά μέρη όπερας αλλά και θεατρικά μέρη που προχωρούσε γρήγορα η δράση. Η 

αντίδραση των παιδιών ήταν ενθαρρυντική για τη συνέχεια του προγράμματος.  

Η κατανόηση και η εκτίμηση του έργου εξαρτώνται, επίσης, από την πρόθεση των 

θεατών (εδώ των μαθητών) που είναι και η ίδια συνάρτηση των όποιων συμβατικών 

κανονιστικών προτύπων διέπουν τη σχέση με το έργο τέχνης σε μια ορισμένη ιστορική και 

κοινωνική διάσταση, καθώς και από την ικανότητα του θεατή να συμμορφωθεί προς αυτά τα 

πρότυπα, άρα από την καλλιτεχνική του κατάρτιση (Bourdieu, 2002). Το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα δεν απαίτησε από τους μαθητές να συμμορφωθούν στα πρότυπα που θεωρούν την 

όπερα είδος υψηλής τέχνης, αλλά να προσεγγίσουν τον τρόπο σκέψης ενός καλλιτεχνικού 

πεδίου ανθρώπων που την παράγει και να αντιληφθούν και τις καλλιτεχνικές ή όχι προθέσεις 

ενός κοινού που την παρακολουθεί. Η γνώση θα είναι αυτή που θα ορίσει την αποδοχή ή μη 

του καλλιτεχνικού είδους αφού πρώτα μέσω αυτής θα εισάγει το είδος στην καταστατική θέση 

του έργου τέχνης, ενώ μέχρι πρότινος το αντιμετώπιζε ως αξιοπερίεργο είδος μουσικής. 

Απαραίτητο στοιχείο αλλαγής, είτε αυτό σημαίνει απλά αποδοχή του έργου ως τέχνη, είτε αυτό 

σημαίνει απόλαυση του έργου ως τέχνη είναι η γνώση, μια διαδικασία απόκτησης γνώσης κι 

όχι άμεσης φώτισης (Bourdieu, 2002). Στην περίπτωση των υποκειμένων της έρευνάς μας, η 

γνώση των δομικών στοιχείων αλλά και των ερμηνειών γνωστών «κομματιών» όπερας από 

διάσημους καλλιτέχνες, θα συνεισφέρει στην κατανόηση και την εμπειρία του καλλιτεχνικού 

είδους. Η πορεία κάθε υποκειμένου σε αυτή την εκπαιδευτική διαδρομή εξαρτάται από 

πολλούς παράγοντες, αλλά αυτό είναι ερώτημα μιας άλλης έρευνας. 

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα εντάσσεται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου εκπαιδευτικού 

προγράμματος, στο οποίο προβλέπεται η παρακολούθηση και η παραγωγή  μιας όπερας καθώς 

και η ανατροφοδότηση της ομάδας των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο δίκτυο για την 

όπερα τόσο από την προϊσταμένη πολιτιστικών Θεμάτων και καλλιτεχνικών αγώνων όσο και 

από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Δημοτικού Θεάτρου.  

3.1 Ερευνητικά ερωτήματα 

Με βάση τη μεθοδολογία της έρευνας τα ερευνητικά ερωτήματα διαμορφώθηκαν ως 

εξής: 

1. Μπορεί η παρακολούθηση της πρόβας και της παράστασης μιας όπερας μέσα από ένα 

σχεδιασμένο εκπαιδευτικό  πρόγραμμα με δραστηριότητες και τη διασκευή μιας σκηνής, να 

προσφέρει γνώση πάνω στο αντικείμενο; Ποια άλλα γνωστικά οφέλη μπορούν να προκύψουν; 

2. Μπορεί ένα σχεδιασμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να αλλάξει τη στάση των μαθητών της 
ΣΤ’ Δημοτικού απέναντι στο μουσικό είδος της όπερας; 

3. Υπάρχει σχέση ανάμεσα σε μια προσέγγιση όσον αφορά στο γνωστικό κομμάτι (ιστορία 

μουσικής, συγκείμενο, είδη μουσικής που ακούγονταν την εποχή που γεννήθηκε και άκμασε η 

όπερα) και στη θετική διάθεση για ενασχόληση με αυτό; 

Το παραδοσιακό διδακτικό μοντέλο στο μάθημα της μουσικής θέλει τον εκπαιδευτικό 

να βοηθά τον εκπαιδευόμενο να εσωτερικεύσει τη γνώση που προσφέρουν τα σχολικά βιβλία 

και να βρει τρόπους να εκφραστεί το παιδί μέσα από την τέχνη της μουσικής. Επιπλέον, θέλει 

η προσφερόμενη γνώση να μπορέσει να γίνει σωστή και εκφραστική μουσική εκτέλεση καθώς 

και εμπεριστατωμένη άποψη και εκτίμηση των μουσικών ακροάσεων. Η συμμετοχή όμως σε 

μία παράσταση όπερας και τα επιμέρους στάδια για την επίτευξη του στόχου αυτού απαίτησε 
μία σειρά από δράσεις που περιελάμβαναν α) σύνδεση με το μάθημα της γλώσσας (ελληνικής 

και αγγλικής) για την απόκτηση σχετικού λεξιλογίου, κείμενα σε εφημερίδες, περιοδικά που 
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αφορούσαν στη ζωή και το έργο των καλλιτεχνών β) χρήση της τεχνολογίας που συνέβαλε στη 

δυνατότητα να ακούσουν οι μαθητές πολλές ερμηνείες από διαφορετικούς καλλιτέχνες, να 

ακούσουν πολλά έργα όπερας. Συμβάλλει, δηλαδή, σε μια πιο ελκυστική και πλούσια 

παρουσίαση των πληροφοριών που συνθέτουν τη προσφερόμενη γνώση και στην ανάπτυξη της 

κριτικής ικανότητας των εκπαιδευομένων να συγκρίνουν, να αποδεχτούν ή/και να απορρίψουν 

τις πληροφορίες που θα δεχτούν.  

Σύμφωνα με το διδακτικό μοντέλο της Κριτικής Παιδαγωγικής (Critical Pedagogy), η 

μαθησιακή διαδικασία θεωρείται ως μια συνδιάλεξη μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή. Η 

συγκεκριμένη προσέγγιση, που έχει ως βάση τις κοινωνικές θεωρίες των Freire (1970), 

McLaren (1997, 1998, 2002), McLaren και Giroux (1990), Giroux (1994, 1997) και Habermas 

(1982) υποστηρίζει ότι τα παιδιά έχουν ήδη προσλαμβάνουσες από το οικογενειακό και 

κοινωνικό τους περιβάλλον και, επομένως, η αξιοποίηση αυτής της προϋπάρχουσας γνώσης 

μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα για τη μάθηση (Abrahams, 2005). Τα παιδιά χωρίς να το 

έχουν συνειδητοποιήσει έχουν ακούσματα από όπερα (διαφημίσεις, παιδικά ηλεκτρονικά 

παιχνίδια,). Στη συγκεκριμένη θεωρητική προσέγγιση μαθητές και εκπαιδευτικοί καλούνται να 

διαμορφώσουν από κοινού τους στόχους της μαθησιακής διαδικασίας. Άρα, ο διδακτικός 

στόχος επιτυγχάνεται συνδυάζοντας τις μουσικές εμπειρίες των παιδιών με τους διδακτικούς 

στόχους του εκπαιδευτικού (Abrahams & Head, 2005).Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα τα 

παιδιά επέλεξαν για ποιους συνθέτες, καλλιτέχνες, κτίρια όπερας θέλουν να μάθουν 

περισσότερα. Αναζήτησαν και άκουσαν μέρη όπερας από διάσημους ερμηνευτές. Συζήτησαν, 

σύγκριναν, παρακολούθησαν πρόβα αλλά και παράσταση όπερας, τραγούδησαν με τους 

τραγουδιστές την ώρα της παράστασης αλλά και σε άλλο χρόνο εντός της σχολικής τάξης. 

Διασκεύασαν το σενάριο, μοίρασαν ρόλους, έγραψαν το λιμπρέτο και τη μουσική, έκαναν 

επιπλέον πρόβες, έφτιαξαν αφίσα και παρουσίασαν το έργο τους στο δίκτυο σχολείων αλλά 

και τη δική τους σχολική κοινότητα. 

3.2 Μέθοδος έρευνας 

Στην περίπτωση της έρευνας αυτής- που επιχειρεί να μελετήσει τις γνώσεις των μαθητών 

πάνω σε ένα καλλιτεχνικό αντικείμενο αλλά και τη διάθεση ως προς- μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε τόσο με ποσοτική όσο και με ποιοτική έρευνα. Στην συγκεκριμένη έρευνα 

υιοθετήθηκε η ποιοτική έρευνα. Η ποιοτική συλλογή πληροφοριών γεννήθηκε στις κοινωνικές 

επιστήμες και την εκπαίδευση στα μέσα του 1990 και εξασφάλισε την παρουσία της και στη 

μουσική εκπαίδευση (Baker, 2002). Σε μια ανάλυση 19 ιστορικών παραδειγμάτων λεκτικών 

αποκρίσεων στη μουσική έρευνα, ο Rodriguez ανέφερε ότι είχε αυξηθεί η περιπλοκότητα 

ηχογράφησης των παιδικών λεκτικών αποκρίσεων ως αποτελεσματικό μέσο (2001). Βέβαια, ο 

Rodriguez αναφέρεται σε παιδιά μικρότερης ηλικίας από τον πληθυσμό της ΣΤ’ Τάξης, αλλά 

εφόσον η βιβλιογραφία καταγράφει τις απαντήσεις των παιδιών του δημοτικού σχολείου ως 

συναισθηματικά επηρεασμένες και μιας και έχει καταγραφεί ότι υπάρχει η τάση η μουσική 

έρευνα να εκμαιεύει απαντήσεις των υποκειμένων στο μουσικό ερέθισμα, αποφασίστηκε να 

πληθύνουμε των αριθμό των εργαλείων των μετρήσεών μας. 

3.3 Πληθυσμός και μέσα συλλογής πληροφοριών  

Οι  συμμετέχοντες σε αυτή την έρευνα ήταν μαθητές της ΣΤ’ τάξης από το Πειραματικό 
Δημοτικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Πατρών. Για να μελετήσουμε την επίδραση που θα είχε 

στους μαθητές  η εκπαιδευτική παρέμβαση που περιγράφηκε παραπάνω, τα παιδιά παρέλαβαν 

ένα ερωτηματολόγιο που κατέγραψε αν υπάρχουν βασικές γνώσεις πάνω στο αντικείμενο, αν 

υπάρχει οικογενειακή συνήθεια να παρακολουθούν όπερα και αν υπάρχει η διάθεση να 

ασχοληθούν πιο συστηματικά με αυτό το είδος. Παράλληλα, έγινε συζήτηση στην τάξη για το 

πόσο θα ήθελε ο καθένας να ασχοληθεί και καταγράφηκε στο ημερολόγιο του εκπαιδευτικού. 

Η διαδικασία ξεκίνησε με εθελοντικό τρόπο, χωρίς να πιεστεί κανένας μαθητής να συμμετέχει 

σε κάποια δραστηριότητα. Μετά από τις πρώτες δράσεις (ακρόαση επιλεγμένων δειγμάτων 

όπερας, παρακολούθηση της πρόβας, επίσκεψη τραγουδιστών στο σχολείο) όλοι οι μαθητές 

συμμετείχαν στο πρόγραμμα εθελοντικά.  
Ο τρόπος με τον οποίο καταγράφηκε και αξιολογήθηκε η δραστηριότητα είναι η 

βιντεοσκόπηση και ηχογράφηση της παράστασης, η παραγωγή γραπτού κειμένου και 
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ζωγραφιών από τους μαθητές, οι απαντήσεις των παιδιών στα δομημένα ερωτηματολόγια και 

η συμμετοχική παρατήρηση από τον εκπαιδευτικό που κρατούσε ημερολόγιο πεπραγμένων. 

Το κείμενο και οι ζωγραφιές είχαν ως θέμα «Η όπερα που φτιάξαμε μαζί» και τα παιδιά ήταν 

ελεύθερα να περιγράψουν τις εμπειρίες τους. Χρησιμοποιήθηκαν οι γνώμες των παιδιών διότι  

το μοντέλο του παιδιού ως «δρων κοινωνικό υποκείμενο» εκφράζει τρεις βασικές ιδέες: α) τα 

παιδιά κατασκευάζουν συγκροτημένα νοήματα για τον κόσμο που τα περιβάλλει και τη θέση 

τους μέσα σε αυτόν, β) η γνώση των παιδιών για τον κόσμο είναι διαφορετική, αλλά όχι 

κατώτερη από αυτή των ενηλίκων και γ) η οπτική γωνία των παιδιών μπορεί να βοηθήσει τους 

ενήλικες να κατανοήσουν καλύτερα τις εμπειρίες των παιδιών (MacNaugton, Hughes & Smith, 

2007). Οι ζωγραφιές ζητήθηκαν ως συμπληρωματικό στοιχείο προκειμένου να μελετηθούν 

στοιχεία τα οποία το παιδί αδυνατεί να εκφράσει λεκτικά (Moussouri, 2004). Τα δομημένα 

ερωτηματολόγια χρησιμοποιήθηκαν για να αξιολογήσουν κυρίως τα γνωστικά οφέλη από τη 

συμμετοχή στο πρόγραμμα, αλλά και κάποιες αλλαγές στη διάθεση απέναντι σε αυτό το είδος 

της μουσικής. Τέλος, στη συμμετοχική παρατήρηση κατεγράφησαν τα στοιχεία εκείνα της 

συμπεριφοράς των μαθητών πριν την προετοιμασία και τη διεξαγωγή της έρευνας. 

Προσδιορίστηκαν δηλαδή οι διαστάσεις της κατάστασης και τα στοιχεία της συμπεριφοράς 

που σχετίζονται με το στόχο της έρευνας και συντάχθηκε ο κατάλογος τους (Βάμβουκας, 

2007). 

4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

Μετά από την εννιάμηνη παρέμβαση οι συμμετέχοντες στην έρευνα είχαν την εμπειρία 

της παρακολούθησης μιας ζωντανής παράστασης όπερας, προβών, άλλων δραστηριοτήτων 

(ακροάσεις, παρουσιάσεις, αφιερώματα κ.λ.π), τη ζωντανή δική τους παράσταση και τη 

δημιουργική εμπειρία της δικής τους σκηνής όπερας. Τεστ που πραγματοποιήθηκαν πριν και 

μετά τη διαδικασία, συνομιλίες και παρατήρηση  για τα παιδιά μέτρησαν τη μεταβολή στη 

γνώση, τη διάθεση και την άποψη. Οι μουσικές γνώσεις αξιολογήθηκαν με ένα 

ερωτηματολόγιο που είχε ερωτήσεις επιλογής αλλά και ανοιχτές ενώ η διάθεση και η άποψη 

αξιολογήθηκαν τόσο με  μικρές συνεντεύξεις όσο και την παρατήρηση.  

4.1 Γνώσεις πάνω στο αντικείμενο της όπερας   

Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα σχετίζεται με το αν η  παρακολούθηση της πρόβας και 

της παράστασης μιας όπερας μέσα σε  ένα σχετικό πρόγραμμα με σχεδιασμένες 

δραστηριότητες και τη διασκευή μιας σκηνής (που έχουν παρακολουθήσει στο θέατρο) από τα 

παιδιά μπορεί να προσφέρει γνώση πάνω στο αντικείμενο. Τα αποτελέσματα του pretest ήταν 

απογοητευτικά: «Όπερα είναι όταν κάτι χοντρές σκούζουν», «… τσιρίδες», «όταν τραγουδούν 

και δεν καταλαβαίνεις τι λένε», ενώ μόνο 2 στους 24 μαθητές γνωρίζουν κάποιο συνθέτη 

όπερας ή κάποιον τίτλο έργου. Η Μαρία Κάλλας αποτυπώθηκε ως σημαντικό πρόσωπο της 

όπερας μόνο από 5 παιδιά, ενώ μόνο ένα παιδί γνώριζε αν έχουμε θέατρο όπερας στην Πάτρα. 

Αρκετοί, βέβαια, ήταν οι μαθητές που γνώριζαν ότι η όπερα έχει σχέση με το θέατρο.  

Ολοκληρώνοντας την εκπαιδευτική παρέμβαση από τη συντριπτική πλειοψηφία των 

παιδιών καταγράφονται γνώσεις πάνω στο αντικείμενο της όπερας. Γίνεται χρήση των όρων 

soprano, alto, tenoro, basso σχεδόν από όλους τους μαθητές. Έχουν αποκτήσει πλουσιότερο 
λεξιλόγιο σχετικό με την όπερα τόσο στα ελληνικά όσο και στα Αγγλικά. Όλοι αναφέρουν τη 

Μαρία Κάλλας ως σημαντικό πρόσωπο της ιστορίας της όπερας. Γνωρίζουν κάποια κτίρια 

όπερας στον κόσμο και τραγουδούν δύο γνωστές άριες. Πέντε από αυτούς θυμούνται και από 

ποια όπερα είναι επιλεγμένες. Στην ερώτηση τι είναι όπερα, απαντούν: «ένα θέατρο με 

μουσική» ή «Κάποιοι τραγουδιστές που υποδύονται ρόλους», «όπερα σημαίνει έργο αλλά με 

μουσικούς διαλόγους». 

Η δομή της όπερας και εξειδικευμένοι όροι όπως ρετσιτατίβο, Vibrato περνούν στο 

λεξιλόγιο ελάχιστων μαθητών, αλλά όλοι οι μαθητές θυμούνται ότι έχουν σχέση με την όπερα, 

όταν αναφέρονται οι παραπάνω όροι. Απαντούν στις ερωτήσεις με ζήλο και προσπαθούν να 

ανακαλέσουν πληροφορίες. Αυτό που καταγράφεται ως σημαντικό είναι ότι τα παιδιά 
συνειδητοποίησαν πως η όπερα είναι ένας ξεχωριστός κόσμος που χρειάζεται μελέτη και 

παρακολούθηση παραστάσεων για να τον γνωρίσεις. Μέσα από τις ακροάσεις 

συνειδητοποίησαν πως ήξεραν πολλά γνωστά «κομμάτια» όπερας αλλά δε γνώριζαν ότι 
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ανήκουν στο συγκεκριμένο είδος. Τα αποτελέσματα των γνωστικών αξιολογήσεων 

επισημαίνουν ότι οι μαθητές που έλαβαν και αντίστοιχο πρόγραμμα είχαν καλύτερες επιδόσεις 

από τους μαθητές των άλλων τάξεων που απλά πήγαν να δουν την παράσταση. Αυτό συνάδει 

και με τη βιβλιογραφία σε έρευνες για άλλα μουσικά είδη (Shehan, 1986). Τα αποτελέσματα, 

επίσης, ανέδειξαν τη σημασία της παρουσίας ενός εκπαιδευτικού μουσικής στο πρόγραμμα 

όπου για την εκμάθηση τμημάτων όπερας και για την παρουσίαση της διασκευασμένης σκηνής 

έγιναν οι κατάλληλες προσαρμογές. Αυτό συνάδει με τα αποτελέσματα του Hearn που 

επισημαίνει ότι αν η παρακολούθηση μιας παράστασης μουσικής αν δε συνοδευτεί από 

δραστηριότητες σχεδιασμένες από μουσικό, τότε θα προσφέρει απλά κάτι λίγο παραπάνω από 

διασκέδαση.  

4.2 Διάθεση για παρακολούθηση ενός έργου όπερας και για τη δημιουργία μιας σκηνής 

από παιδιά    

Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα αφορούσε στη διάθεση των παιδιών να 

παρακολουθήσουν όπερα και να δημιουργήσουν μια δική τους σκηνή από αυτό. Στην ερώτηση 
αν έχετε παρακολουθήσει όπερα, μόνο 4 παιδιά έδωσαν θετική απάντηση. Επομένως, και μόνο 

το γεγονός ότι παρακολούθησαν την πρόβα και την παράσταση όλοι οι μαθητές, αποτελεί ένα 

κέρδος στο πολιτισμικό τους κεφάλαιο. Στα pretest είχαν απαντήσει αρνητικά στο ενδεχόμενο 

να πήγαιναν με τους γονείς τους σε μια παράσταση όπερας. Στα posttest όμως δε φάνηκε 

μεγάλη διαφορά. Οι περισσότεροι θα παρακολουθούσαν όπερα στο πλαίσιο του σχολείου, μιας 

παρέας  ή κάποιας άλλης ομάδας και όχι μόνοι τους ή με την οικογένεια. Ανάμεσα στην πρόβα 

και στην παράσταση παρατηρήθηκε διαφορά στους μαθητές που δεν προτιμούν το είδος. Στην 

παρακολούθηση της πρόβας ήταν συμμετοχικοί, ρώταγαν τον καλλιτεχνικό διευθυντή του 

θεάτρου και προσέγγισαν τη γνώση με πιο έντονη διάθεση από την παρακολούθηση της 

παράστασης. Αυτό παρατηρήθηκε και κατά την επίσκεψη των ηθοποιών στο σχολείο. Η 

αντίδραση των παιδιών έκανε σαφές στους παρατηρητές- εκπαιδευτικούς ότι τα παιδιά 

επιθυμούσαν επεξηγήσεις σε αυτό που έβλεπαν και μια παράσταση δεν τους το πρόσφερε αυτό 

άμεσα. Να σημειωθεί ότι στην ερώτηση «αν σας προσκαλούσαν σε μία όπερα, θα πηγαίνατε;» 

δεν είχαμε απαντήσεις όπως «ποτέ!», «Αποκλείεται!» που είχαμε στα Pre-test.  

Στα επόμενα μαθήματα οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και έφτιαξαν το σενάριο. 

Αυτό έγινε από τους μισούς μαθητές. Οι υπόλοιποι διένειμαν τις εργασίες ανάλογα με τα 

ενδιαφέροντα. Κάποιοι ανέλαβαν τα σκηνικά, κάποιοι το φροντιστήριο, κάποιοι βρήκαν 

μουσικές και σχεδόν όλοι πήραν ενεργό ρόλο στη σκηνοθεσία. Όλοι ανεξαιρέτως πήραν 

ρόλους και έπαιξαν στην παράσταση. Η συμμετοχή σε μια σχολική δραστηριότητα τους έκανε 

να «ξεπεράσουν» τις αναστολές για το είδος της μουσικής που θα εκτελούσαν. Δεν ξεκίνησαν 

όλοι με την ίδια διάθεση. Ούτε ο βαθμός της ευχαρίστησης ήταν ίδιο για όλα τα παιδιά. Μία 

μειοψηφία ξεκίνησε με χαρά να δημιουργήσει μία σκηνή όπερας. Αρκετοί το έκανα μόνο για 

να ακολουθήσουν την τάξη. Αυτό ήταν απολύτως αναμενόμενο. «Το ενσωματωμένο 

πολιτισμικό κεφάλαιο των προηγούμενων γενεών λειτουργεί ως ενός είδους προβάδισμα και 

προκαταβολή  που εξασφαλίζει με την πρώτη στον νεοεισερχόμενο το παράδειγμα της 

πραγματοποιημένης σε οικεία πρότυπα κουλτούρας… και διορθώνει τα αποτελέσματα κάθε 

ακατάλληλης εκμάθησης (Bourdieu, 2003). Σύμφωνα, δηλαδή, με τον Bourdieu, δε μπορείς να 

εισέλθεις με άνεση σε ένα πολιτισμικό πεδίο που δεν έχεις «προϋπηρεσία» . Αυτό το χάσμα  

«προϋπηρεσίας» ανάμεσα στους μαθητές προσπάθησε να συγκλίνει η εκπαιδευτική 

παρέμβαση.  

4.3 Σχέση ανάμεσα στη γνώση του αντικειμένου και στη διάθεση απέναντι στην όπερα  

Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα μελετά το αν συνδέεται η απόκτηση γνώσης (ιστορία 

μουσικής, συγκείμενο, είδη μουσικής που ακούγονταν την εποχή που γεννήθηκε και άκμασε η 

όπερα) ενός αντικειμένου με τη θετική διάθεση απέναντι σε αυτό.  Η βιβλιογραφία είναι θετική 

σε αυτό (Hargreaves, Comber, &Colley, 1995).  Άλλες έρευνες δείχνουν πως θα πρέπει 

σταδιακά να περνούν τα παιδιά από προγράμματα που ωθούν τα παιδιά να μαθαίνουν στοιχεία 

για την όπερα, σε ακροάσεις και μετά σε παρακολούθηση ή συμμετοχή σε παράσταση όπερας 
ώστε να γίνει σταδιακή αποδοχή του είδους από τα ίδια (Burrack, 2006). Οι εκπαιδευτικοί που 

θα ήθελαν οι μαθητές τους να μάθουν περισσότερα για ένα μη οικείο είδος μουσικής θα πρέπει 
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να βρίσκουν στήριξη για να ελκύσουν τους μαθητές τους και να αλλάξουν τη διάθεσή τους 

απέναντι σε αυτό το είδος πρώτα. Ένα πρόγραμμα με τέτοιους στόχους μπορεί να ξεκινήσει 

απλά με τον ενθουσιασμό του καθηγητή και πρέπει να συνεχίσει με την εμπλοκή των μαθητών 

στη μουσική με έναν τρόπο που θα τους είναι συμβατός και θα τους προκαλέσει.  

Έτσι, εμείς επιλέξαμε ένα παιχνίδι στον υπολογιστή όπου τα υποκείμενα άκουγαν άριες 

μια όπερας και με το ποντίκι επέλεγαν τα παιδιά το σκηνικό, τα κουστούμια και την 

ενορχήστρωση της μελωδίας. Αυτό είχε παιγνιώδη χαρακτήρα και έγινε αποδεκτό από όλους. 

Παράλληλα, προβήκαμε στην παρουσίαση της ζωής και έργων σπουδαίων ερμηνευτών του 

είδους (Κάλλας, Παβαρότι,) στην ακρόαση πολύ γνωστών κομματιών (Habanera, Casta Diva) 

ή μιας ενδιαφέρουσας ιστορίας (Nabucco) ή κωμικών όπερων (Κουρέας της Σεβίλλης). Ένα 

καλό κοινωνικό ή ιστορικό συγκείμενο είναι ικανό να αυξήσει το ενδιαφέρον των μαθητών  να 

ακούσουν μια όπερα ή μέρος της. Σε ερωτήσεις που έγιναν στους μαθητές καταγράφηκε ότι η 

προσέγγιση με το παιχνίδι και η παρακολούθηση τμημάτων όπερας με εικόνα και όχι μόνο 

ακουστικά προκάλεσαν το ενδιαφέρον τους. Το γεγονός ότι ο μουσικός του σχολείου μπορούσε 

να προσαρμόσει στις δυνατότητές τους ένα μουσικό κείμενο ή να κάνει τις επιλογές που 

αρμόζουν στις δυνατότητες της ομάδας έπαιξε σημαντικό ρόλο στη συμμετοχή όλων στην 

τελική παράσταση.  

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Η όπερα είναι ένα είδος μουσικής που ξεκινά αιώνες πίσω και άνθισε σε μια 

συγκεκριμένη εποχή. Είναι τουλάχιστον ουτοπικό να πιστεύουμε ότι ένα πρόγραμμα 

εκπαιδευτικό θα μπορούσε από μόνο του να λειτουργήσει καταλυτικά ώστε  να 

παρακολουθούν συστηματικά όπερα. Αυτό που είχε ως σκοπό το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα ήταν να αισθανθούν οι μαθητές ότι η επιφανειακή κρίση ενός είδους μουσικής 

μπορεί να τους αποκλείσει από ενδιαφέρουσες ακροάσεις και θεάματα. Με αυτό ως βάση, η 

παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε με σκοπό να παρέχει στα παιδιά τη δυνατότητα να μάθουν 

στοιχεία για την όπερα που δεν έχουν άμεση σχέση με τη μουσική (ορολογία, ιστορία, 

κοινωνιολογία,) αλλά και να τα παρακινήσει προκαλώντας τους τη διάθεση να δοκιμάσουν 

κάτι που στην αρχή φαίνεται ανιαρό ή «ξένο». Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η 

παρακολούθηση μιας ζωντανής παράστασης, από μόνη της, δεν αποδίδει καρπούς τουλάχιστον 

τόσο όσο μια παράσταση με το επιπρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό. Τα εκπαιδευτικά μέσα με 

παιγνιώδη χαρακτήρα βοηθούν, επίσης, στην αποδοχή των ακροάσεων. Ακόμα, είναι 

σημαντικό να συνδέεται η όπερα με οικεία μουσική ή μέσα, ώστε να μην αισθάνονται οι 

μαθητές έντονη τη διαφορά από τη «δική τους» μουσική. Πρέπει να προσέξουμε, επίσης, ότι η 

όπερα δεν είναι καθαρά μουσικό είδος αλλά αποτελεί μίξη θεάτρου και μουσικής και ως τέτοιο 

είναι αποδοτικότερο να παρουσιάζεται στους μαθητές. Τέλος, η παρουσίαση της ιστορίας, η 

πλοκή των ηρώων, τα επιβλητικά σκηνικά και κοστούμια είναι παράγοντες που βοηθούν στην 

αποδοχή ενός δύσκολου και απαιτητικού μουσικού είδους, που εύκολα οι μαθητές 

κατατάσσουν στο «βαρετό», επειδή δεν το γνωρίζουν.  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Abrahams, F. (2005), «The Application of Critical Pedagogy to Music Teaching and     

Learning», Visions of Research in Music Education, 6, αναρτήθηκε στις 2-5-2015 

από http://www.rider.edu/~vrme.  

Abrahams, F. &Head, P.D. (2005), Case studies in music education, GIA, Chicago.  

Baker, S.H. (2011), The Effect of In-School Opera Performance and Related Curriculum on 
Music Cognition and Attitude (Doctoral dissertation, Boston University). 

Βάμβουκας, Μ. (2007), Εισαγωγή στην Ψυχοπαιδαγωγική Έρευνα και Μεθοδολογία, Γρηγόρη, 

Αθήνα. 

Bourdieu, P. (2002), Η Διάκριση, μτφ. Κική Καψαμπέλη,  Πατάκη, Αθήνα. 

Burrack, F. (2006), «Engaging Elementary-Age Children with Opera», Research in music 

Education, vol.25, 82-89.  

Byrnes, S.R. (1997), «Different-age and mentally handicapped listeners response to Western 

Art Music selections», Journal of Research in Music Education, 45(4), 568-579. 

Freire, P. (1970), Pedagogy of the oppressed, Continuum, New York.  

http://www.rider.edu/~vrme


1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καλλιτεχνικής Παιδείας: « Όπου Ακούς Μουσική…»  -  Πάτρα 18-20/6/2015 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ,  ISSN 2529-1572 

 155 

Giroux, H. (1994), Disturbing pleasures: Learning popular culture, Routledge, New York.  

Giroux, H. A. (1997), Pedagogy and the politics of hope: Theory, culture, and schooling: A 
critical reader, Westview Press, Boulder, CO.  

Habermas, J. (1982), Lifeworld and system: A critique of functionalist reason, NJ: Prentice-

Hall, Englewood Cliffs.  

LeBlanc, A. (1981), «Effects of style, tempo, and performing medium on children's music 

preference»,  Journal of Research in Music Education, 29(2), 143-156. 

LeBlanc, A., & Cote, R. (1983), «Effects of tempo and performing medium on childrens’  music 

preference»,  Journal of Research in Music Education, 31(1), 57-66. 

LeBlanc, A. & Sherrill, C. (1986), «Effect of vocal vibrato and performer's sex on children's 

music preference»,  Journal of Research in Music Education, 34(4), 222-237. 

LeBlanc, A., Sims, W.L., Siivola,C., & Obert, M. (1996), «Music style preferences of different 

age listeners»,  Journal of Research in Music Education, 44(1), 49-59. 

Leung, A., & Kier, C. (2008), «Music preferences and civic activism of young people»,  Journal 

of Youth Studies, 11(4), 445-460. 

Luftig,R.L.(2000), «An investigation of an arts infusion program on creative thinking, 

academic achievement, affective functioning, and arts appreciation of children at 

three grade levels», Studies in Art Education, 41(3), 208-227. 

McLaren, P., & Giroux,  H. (1990), «Critical pedagogy and rural education:  A challenge 

from Poland», Peabody Journal of Education, 67(4), 154-165. 

McLaren, P. (1997), «Revolutionary multiculturalism: Pedagogies of dissent for the new 

millennium», Westview Press Boulder, CO.  

McLaren, P. (1998), « Che: The pedagogy of Che Guevara: Critical pedagogy and 

globalization thirty years after Ch», Cultural Circles, 3, 29-103. 

McLaren, P. (2002), Life in schools: An introduction to critical pedagogy in the foundations 

of education (4th ed),  Allyn & Bacon, Boston. 

MacNaughton, G., Hughes, P. & Smith, K. (2007), Young Children As Active Citizens, 

Cambridge Scholars Press, Cambridge. 

Moussouri, Th. (2004), Using drawings and interviews to collect data from children in family 

and school groups. Αναρτήθηκε από  

http://www.visitors.org.uk/files/Kids%20in%20Evaluation%20-

%20T%20Moussouri.pdf στις 27/12.2011.  

Rodriguez, C.X. (2001), «Issues in the use of verbal data to assess children‟s affective 

responses to music»,  Research Studies in Music Education, 16, 57-65. 

Yick-Ming, R.W. (2005), « Music in education is education for life»,  International Journal of 

Music Education, 23(2), 107-109. 

Ιστότοποι σχετικοί με την διεξαγωγή του προγράμματος:  

http://www.operacleveland.org/education/music-words-opera/ 

http://www.classicalkusc.org/kids/opera/index.asp 

http://www.visitors.org.uk/files/Kids%20in%20Evaluation%20-%20T%20Moussouri.pdf
http://www.visitors.org.uk/files/Kids%20in%20Evaluation%20-%20T%20Moussouri.pdf
http://www.operacleveland.org/education/music-words-opera/
http://www.classicalkusc.org/kids/opera/index.asp


1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καλλιτεχνικής Παιδείας: « Όπου Ακούς Μουσική…»  -  Πάτρα 18-20/6/2015 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ,  ISSN 2529-1572 

 156 

Το βιβλίο μέσα από μια πολλαπλή προσέγγιση- 

στοιχεία μουσικής επιμέλειας - 

 Νίκος ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 εκπαιδευτικός Π.Ε.  

μουσικής (ΠΕ 16) - συνθέτης 

Αρόης 44Α - Πάτρα 

mailto:nikosdimogiannis@gmail.com 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ένα βιβλίο που μετεξελίσσεται σε σενάριο, δύναται να γίνει δέκτης πολλαπλής προσέγγισης, μέσα 

από διάφορες μορφές τέχνης, μεταξύ άλλων, μία θεατρική (σχολική) παράσταση, ένα θέατρο σκιών, ή ένα 

χοροθέατρο. Η μουσική επιμέλεια είναι μία διεργασία στην οποία πολλές φορές καταφεύγει ένας 

εκπαιδευτικός, ανεξαρτήτως ειδικότητας, προκειμένου να επενδύσει μουσικά την παράσταση, καλύπτοντας 

μια από τις  διαστάσεις που παίρνει το βιβλίο στη νέα του μορφή: τη διάσταση του μουσικού λόγου στη 

συνύπαρξή του με το θεατρικό.  

Σα διεργασία μπορεί να μη προϋποθέτει εξειδικευμένη γνώση, αλλά σίγουρα στηρίζεται σε κάποια 

στοιχεία και παραμέτρους, που θα δώσουν εσωτερική συνοχή στη δομή της, αρμονική συνύπαρξη-

αλληλεπίδραση με το σενάριο και δυνατότητα ανταπόκρισης στις γενικότερες απαιτήσεις μιας παράστασης. 

Το βιβλίο-σενάριο, ως πρώτη ύλη, προσφέρει κάποιες πληροφορίες  για να επιλέξουμε το κατάλληλο 

είδος και ύφος της υπό εξερεύνηση μουσικής. Η συγγένεια των χρησιμοποιούμενων μουσικών ειδών θα 

λειτουργήσει ως συνδετικός ιστός, καθώς  χαρακτήρες και ήρωες δρουν επί σκηνής μεταξύ αντίστοιχων 

μουσικών θεμάτων–μοτίβων και μουσικών σχολίων.  

The book through a multiple approach 

Elements of Music Soundtrack 

ABSTRACT 

The book that evolves in a scenario, potentially becomes a receiver of multiple approaches, 

through various forms of art such as school theatre, shadow theatre and dance theatre performances. 

The soundtrack is a process an educationalist, regardless of specialty, often resorts to in order to provide 

musical accompaniment to the performance, thus covering one of the dimensions the book takes in its 
new form: that of the co-existence of the musical and the theatrical discourse.  

                   As a process it may not presuppose specialized knowledge, but it is based in certain parameters 

that give internal coherence in the soundtrack’s structure, harmonious co-existence and interaction with 

the scenario and responsiveness to the overall demands of the performance.  

The book-scenario can offer some useful conclusions for the choice of the appropriate type and 

style of music. The affinity of the used music genres will serve as a connective tissue, as heroes act on 

stage between corresponding musical theme-motifs and musical comments. 

1.BIBΛΙΟ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟ ΜΕΣΩ  ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ  

1.1  θεατρική σχολική παράσταση – χοροθέατρο - θέατρο σκιών 

Προσεγγίζοντας ένα βιβλίο έτσι όπως μετεξελίχθηκε σε σενάριο θεατρικής παράστασης, 

ο εκπαιδευτικός (δάσκαλος, καθ. ειδικότητας) – καθ. μουσικής, καλείται τώρα να το δει μέσα 

από μία νέα οπτική. Καλείται να παρουσιάσει τις νέες διαστάσεις  του βιβλίου, που 

αποκαλύπτονται μέσα από τη μεταμόρφωσή του σε σενάριο, για να μετεξελιχθεί κι αυτό με τη 

σειρά του σε  δρώσα θεατρική πράξη, υπό μορφή θεατρικής σχολικής παράστασης, ή 

χοροθέατρου, ή θεάτρου σκιών και χρωμάτων κ.α.  

mailto:nikosdimogiannis@gmail.com
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Η μουσική με την  οποία  θα το επενδύσει, σίγουρα αποτελεί μία από τις νέες αυτές 

διαστάσεις του βιβλίου, που ακόμα κι ίδιος ο συγγραφέας του αγνοούσε ότι υπάρχει, καθώς ο 

μουσικός λόγος κρούει με ιδιαίτερο τρόπο άλλες χορδές της ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης, 

ανασύροντας νέες ιδέες από το νου, για να αποκαλύψει τις νέες διαστάσεις του βιβλίου
1 

(συνοδευτικό video με παραδείγματα από σχολική θεατρική παράσταση, χοροθέατρο, θέατρο 

σκιών). 

1.2 Μουσική  επιμέλεια(γενικά)  

Η μουσική επιμέλεια στηρίζεται σε μουσική προϋπάρχουσα της παράστασης που 

θέλουμε να επενδύσουμε. Είναι αποτέλεσμα συλλογής μουσικών συνθέσεων που έχουν 

γραφτεί προγενέστερα για λόγους που αφορούσαν τους συνθέτες - δημιουργούς τους, συνεπώς, 

η επιλογή και ‘συρραφή’ τους  πρέπει να είναι τέτοια, ώστε παρ’ όλο που είχαν γραφτεί για  

ένα συγκεκριμένο σκοπό, να μπορούν να λειτουργήσουν ομαλά στο νέο τους χώρο-τόπο  

αναφοράς, υπηρετώντας  το νέο και διαφορετικό σκοπό τους, που είναι η κάλυψη των αναγκών 

μιας  παράστασης. Ένας σκοπός βέβαια που δεν προκύπτει από την επιθυμία του δημιουργού  

τους αλλά από τη δική μας επιθυμία να ταιριάξουμε το έργο τους σε ένα νέο περιβάλλον.Γι 
αυτό οφείλουμε να κάνουμε χρήση της δημιουργίας των συνθετών με  τον αρμόζοντα σεβασμό 

και προσοχή, καθώς   δε σημαίνει  ότι η εμπλοκή μας σε μία παράσταση μέσα από το ρόλο της 

διαχείρισης των μουσικών έργων, μας καθιστά και  συνδημιουργούς  αυτών. 

Στο ενδεχόμενο εξωσχολικής χρήσης της μουσικής επιμέλειας, ας υπάρξει πρόνοια ως 

προς τα πνευματικά δικαιώματα των συνθετών των οποίων τις συνθέσεις «δανειστήκαμε», 

προκειμένου να επενδύσουμε μουσικά την παράστασή μας. 

Η μουσική  επιμέλεια είναι μία διεργασία που δεν στηρίζεται  τόσο στην εξειδικευμένη 

γνώση, παρά σε κάποια απαραίτητα στοιχεία που θα παρουσιαστούν  στη συνέχεια.Για αυτό 

ακριβώς το λόγο  δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ο επιμελητής της μουσικής να είναι 

και μουσικός. Μάλιστα δεν αποκλείεται μια μουσική επένδυση μιας παράστασης από έναν μη 

μουσικό,  πολλές φορές να είναι πολύ πιο εύστοχη στις επιλογές των μουσικών κομματιών,  

από αυτές  που θα έκανε ο «ειδήμων» μουσικός. Γιατί η ευστοχία δεν έγκειται  στην 

εξειδικευμένη μουσική γνώση(θεωρητική ή εκτέλεσης μουσικού οργάνου, που χαρακτηρίζει 

το μουσικό ), αλλά στο κριτήριο επιλογής των  μουσικών συνθέσεων και σε κάποιες 

παραμέτρους που θα εξετάσουμε.Έτσι εξηγείται γιατί έχουμε πολλά παραδείγματα εύστοχων 

μουσικών επιμελειών από εκπαιδευτικούς, σε διάφορες σχολικές παραστάσεις, οι οποίοι 

μπορεί να μη διαθέτουν μουσικές γνώσεις, διαθέτουν όμως καλό «αυτί» για να αφουγκραστούν 

τις μουσικές ανάγκες μιας παράστασης.  

2. Η ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ – ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 

Η πρώτη ύλη – οδηγός δε μπορεί να είναι άλλη από το ίδιο το βιβλίο,  στη  μετεξέλιξή 

του σε σενάριο, μια που μιλάμε για  μουσική επένδυση παράστασης. Από 'κει θα εντοπίσουμε 

τα σημεία αναφοράς, που θα καθορίσουν τις  επιλογές των μουσικών κομματιών. Συχνά 

καθορίζονται από τοπικούς ή χρονικούς προσδιορισμούς που προκύπτουν από το σενάριο.Ο 

τόπος – χρόνος, στον οποίο αναφέρεται το σενάριο, σίγουρα μας ορίζει κάποιους αρχικούς 

προσανατολισμούς. Για να το αντιστοιχίσω, το παράδειγμα που θα χρησιμοποιήσω είναι το 

«Το Άγαλμα που Κρύωνε» του Χρήστου Μπουλώτη. Η αναφορά του Χρ. Μπουλώτη στη 

Μικρά Ασία, «χτυπάει»  κατ  ευθείαν στην αρχική επιλογή,  δίνονας το γεωγραφικό στίγμα 

που είναι πολύ καθοριστικό. Ο τόπος προκαθόρισε και το είδος και το ύφος της υπό εξερεύνηση 

μουσικής.  

 

                                                      
1 ...«αν η μουσική προβλέπει το προκαλούμενο συναίσθημα, τότε, όπως και στο λόγο, είναι λογικό να 

θεωρήσουμε τη μουσική, ως μια γλώσσα με νόημα, με την οποία μπορούμε να επικοινωνήσουμε(Scott, αναφορά 
στην Ebendorf 2007)… η μουσική όπως και η γλώσσα, είναι ικανή να ρίξει φως σε άλλα μονοπάτια της γνωστικής 
διαδικασίας. Υπάρχει αναλογία μεταξύ της λειτουργίας της μουσικής και της αντίληψης της προσωδίας του λόγου. 
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 3. Η ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ «ΓΕΝΝΗΣΗΣ» 

Καθώς αναζητάμε το ύφος και είδος της μουσικής που θα χρησιμοποιήσουμε, σε αυτό 

το σημείο, το ζητούμενό μας  δεν είναι διόλου αν το συγκεκριμένο μουσικό κομμάτι ταιριάζει 

εδώ ή εκεί.Αλλά μόνο το να είμαστε εναρμονισμένοι με αυτό που «ζητάει» το σενάριο σαν 

κεντρικός προσανατολισμός  μουσικού ύφους και είδους.Κατά τη γνώμη μου είναι η πιο 

σημαντική στιγμή στη διεργασία της μουσικής επιμέλειας, γιατί είναι η στιγμή της γέννησης 

και αυτό που θα γεννηθεί  τώρα, είναι αυτό που θα μας ακολουθεί  και παρακολουθεί σε όλη 

τη διάρκεια της παράστασης, μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο επί σκηνής. Πρέπει να 

έχουμε καταλήξει πάνω στο βασικό προσανατολισμό της μουσικής (ύφους – είδους) πριν 

μεταβούμε στο επόμενο σταδιο που είναι η ανεύρεση συγκεκριμένων μουσικών κομματιών. 

Αμέσως  λοιπόν η αναφορά του συγγραφέα στην Μ. Ασία  παραπέμπει σε ηχόχρωμα 

παραδοσιακής μουσικής που αρμόζει στις χαμένες πατρίδες. Γνώριμο ηχόχρωμα σε μακρινούς  

αλλά όχι ξεχασμένους  γνώριμους τόπους και  χώρους ελληνικούς, χωρίς να σημαίνει βέβαια, 

ότι η συγκεκριμένη επιλογή είναι και η μοναδική. Απλά χρησιμοποιείται ως παράδειγμα για 

τις ανάγκες της εισήγησης.  

 4. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ 

Η συνεργασία, ανταλλαγή  και διασταύρωση απόψεων, μεταξύ μουσικού επιμελητή και 

«σκηνοθέτη»,που στην περίπτωσή μας είναι ο εκπαιδευτικός, πάνω στον προσανατολισμό 

μουσικού ύφους και είδους, είναι χρήσιμη και προάγει τη διεργασία επιμέλειας σε σημεία που 

ενδεχομένως είναι αμφιταλαντευόμενα ως προς την επιλογή κομματιών. 

 5. ΒΑΣΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΠΕΔΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

Πηγαίνοντας ξανά πίσω στο  παράδειγμά μας(«το άγαλμα που κρύωνε»), βλέπουμε ότι 

εκτός από το βασικό πεδίο ρεπερτορίου, στο οποίο καταλήξαμε αρχίζοντας να αντλούμε 

κομμάτια, μπορούμε εναλλακτικά να αναζητήσουμε και υποπεδία του ρεπερτορίου.Δηλαδή 

αντί για αυτούσια παραδοσιακή μουσική μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έργα Ελλήνων 

συνθετών  που είναι μεταγενέστερα, ακόμα και σύγχρονα με την εποχή μας, τα οποία όμως 

ενορχηστρωτικά χρησιμοποιούν παραδοσιακό ηχόχρωμα  και τεχνοτροπία. Υπάρχει και η  

εναλλακτική λύση  να επιλέξουμε  συνθέτες, των οποίων τα έργα εκφράζουν έναν  αρκετά 

ενδιαφέροντα συνδιασμό έντεχνης και παραδοσιακής ελληνικής μουσικής (συνοδευτικά 

ηχητικά παραδείγματα). Το υλικό μας ωστόσο, είτε προέρχεται από το βασικό πεδίο 

ρεπερτορίου, είτε από υποπεδία, πρέπει να εντάσσεται ομαλά στο πλαίσιο του μουσικού είδους 

και ύφους στο οποίο καταλήξαμε, το οποίο όπως προαναφέρθηκε δίνει τον κεντρικό 

προσανατολισμό της μουσικής επένδυσης.Καλό είναι να  αποφύγουμε να χρησιμοποιήσουμε 

συνθέσεις που έγιναν διάσημες ως soundtrack, οπουδήποτε κι αν χρησιμοποιήθηκαν αρχικά, 

γιατί ο άμεσος συνειρμός που αντανακλαστικά θα  κινητοποιηθεί, θα μετατοπίσει νοητικά το  

ενδιαφέρον του ακροατή από την παράσταση που καλούμαστε να επενδύσουμε .
2
 

6. ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΣΥΝΟΧΗΣ 

Σε σκηνές πιο ουδέτερες συναισθηματικά, ή σε σκηνές δράσης, μπορούμε να ξεφύγουμε 

προσεχτικά  από τον κύριο προσανατολισμό  και να αντλήσουμε υλικό ακόμα και από μουσική 

άλλου είδους. Επιδιώκοντας όμως να υπάρχει ένα συνδετικό στοιχείο μεταξύ των 

διαφορετικών ειδών.  Γιατί δικό μας μέλημα πρέπει να είναι, το  τελικό μουσικό αποτέλεσμα  

όλης της  παράστασης,  να αφήνει ένα αποτύπωμα, στο οποίο να φαίνεται  ότι υπάρχει συνοχή  

και όχι συνύπαρξη σε διάφορες στιγμές της παράστασης,  ετερόκλητων, ακραίων και 

αντικρουόμενων,  έως και  άσχετων  μουσικών ακουσμάτων.Δηλαδή να υπάρχει συνδετικός 

ιστός. Στο παράδειγμα του «αγάλματος που κρύωνε»,  το ηχόχρωμα κλασικής μουσικής  στο 

κομμάτι του R.Aubry, συνδέεται  με το προηγούμενο ηχόχρωμα της παραδοσιακής μουσικής,  

                                                      
  2 « ..τα κομμάτια και οι πλευρές κάθε καλλιτεχνικού έργου δε βρίσκονται εκεί μόνο για λόγους αισθητικής, αλλά 

για να υποστηρίξουν το περιεχόμενό του. Αυτό είναι γνωστό ως διαλεκτική ενότητα μορφής και 
περιεχομένου(Εinsenstein 1977). 
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μέσα από τη χρήση του μαντολίνου, το οποίο  λειτουργεί ως συνδετικό στοιχείο μεταξύ του 

παραδοσιακού και κλασικού ηχοχρώματος(συνοδευτικό ηχητικό παράδειγμα). 

Γενικά αποφεύγουμε κομμάτια  μακρινής μουσικής συγγένειας, (π.χ. κλασική μουσική 

με ραπ) εκτός αν θέλουμε να το κάνουμε εσκεμμένα για πολύ συγκεκριμένο λόγο, για να 

τονίσουμε κάτι από τη δράση, ιδίως όταν υπαγορεύεται αυτό από το σενάριο. Σε αυτή την 

περίπτωση, όχι μόνο δε λειτουργεί σα ξένο σώμα, αλλά αντίθετα μπορεί να κάνει μια 

δημιουργική αντίθεση, που θα δώσει εκείνη τη στιγμή αναπνοή και ζωντάνια στη ροή της 

παράστασης, κάτι που  ξεκουράζει και ανατροφοδοτεί το ενδιαφέρον των μαθητών (ενεργών-

ηθοποιών, παθητικών-ακροατών) και γενικότερα του κοινού.Σε κάποιο άλλο παράδειγμα θα 

μπορούσε ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των μουσικών ειδών να είναι ο ρυθμός αντί του 

ηχοχρώματος ενός μουσικού οργάνου. Δηλαδή ο ρυθμός ενός κομματιού να παραπέμπει στο 

ρυθμό ενός άλλου. 

7. ΧΡΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΧΩΝ 

7.1 ηχητικοί όγκοι 

Η εναλλαγή μεταξύ ηχητικών όγκων είναι από τα απαραίτητα  στοιχεία της μουσικής 

επένδυσης μιας παράστασης.Για παράδειγμα η  επαναλαμβανόμενη μουσική  απο μεγάλη 

ορχήστρα, δημιουργεί κορεσμό.Ενώ σε αντίθετη περίπτωση, η εναλλαγή ορχηστρικών  

συνθέσεων με σολιστικές,(είτε  ενόργανης,  είτε φωνητικής μουσικής), ή με συνθέσεις για 

ολιγομελή μουσικά σύνολα(duo, trio, quarteto), είναι κάτι που επίσης ανατροφοδοτεί την 

ακρόαση του κοινού με ενδιαφέρον.Όταν χρησιμοποιείται   συμφωνική μουσική, με  κομμάτια 

μεγάλης έντασης (με την έννοια της δυναμικής), καλύτερα  να μη συμπίπτουν και συγχέονται  

με φυσικούς - ρεαλιστικούς ήχους(προσώπων κλπ). 

7.2 ηχητικά εφέ (ρεαλιστικοί ήχοι) 

H χρήση ηχητικών εφέ (αέρας, βροχή... κλπ) είναι κάτι που συχνά υπαγορεύεται από το 

σενάριο. Σαν ρεαλιστικός ήχος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η μουσική, πέραν των ηχητικών 

εφέ, όταν αυτή γίνεται μέρος του σεναρίου, έχοντας ρόλο ως ηθοποιός (π.χ.το άκουσμα  μιας 

φυσαρμόνικας από ένα ήρωα). 

8. ΜΟΥΣΙΚΟΣ  –  ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 

8.1 Αυτοδυναμία ή αλληλεξάρτηση 

Ποιά είναι η σχέση τους; Πώς λειτουργεί  η αλληλεπίδρασή τους; Κατά μία άποψη, ο 

μουσικός λόγος μπορεί να συνυπάρχει με το θεατρικό λόγο.Είναι αυτό που αποκαλούμε συχνά 

ως «μουσικό χαλί» και το έχουμε δει πάμπολλες φορές σε κινηματογραφική μουσική και σε 

μουσική θεάτρου. Η μουσική έρχεται συμπληρωματικά  να υπερτονίσει ότι διαδραμματίζεται 

μέσα από το λόγο των ηθοποιών, βοηθώντας  στη διαμόρφωση κλίματος.
3
 Σύμφωνα με τη 

δεύτερη άποψη, ο μουσικός λόγος δε πρέπει να συνυπάρχει με το θεατρικό, γιατί και οι δύο 

λόγοι αποτελούν διαφορετικές,ανεξάρτητες, αυτοδύναμες και εξίσου ισχυρές 

αφηγήσεις.Πρέπει δηλαδή να μη συγχέονται και η μουσική να εισάγεται σε ιδιαίτερα σημεία 

μεταφέροντας ως αυτοδύναμος και αυτάρκης λόγος αυτά που θέλει.
4
Ας υποθέσουμε για 

παράδειγμα, ότι ακούμε μία έντονη μουσική, η οποία διακόπτεται ξαφνικά από την είσοδο του 

ήρωα. Η ένταση της σιωπής από τη μουσική που διεκόπει απρόσμενα,  είναι πολύ πιο 

                                                      
3 - επηρεάζει το αντιληπτό συγκινησιακό περιεχόμενο μιας οπτικής σκηνής(πχ. Βoltz 2001; Lipscomp &     Kendall 
1994 ;    Marshall & Cohen 1988) 

   -επηρεάζει συγκεκριμένες πτυχές μιας σκηνής που θα θυμάται ο θεατής (πχ. Βoltz 2001; Βoltz  et al.1991  
   -μπορεί να προσδώσει την αίσθηση της περάτωσης μιας σκηνής (Thompson et al. 1994, αναφορά στον Fischoff 

2005.    

 
4  ...«η μουσική πρέπει να είναι αυτόνομα κομμάτια, που λειτουργούν μέσα στη δική τους τελειότητα, δεν 

επαναλαμβάνουν αυτό που θέλει η εικόνα, προσθέτουν δε σε αυτήν στοιχεία που η ίδια δεν μπορεί να πει» Sergei  
Eisenstein(1898-1948) Ρώσος σκηνοθέτης και θεωρητικός του κινηματογράφου. 
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αποτελεσματική και πιο «ηχηρή» από μία  μουσική που  πορεύεται παράλληλα και φλύαρα 

ακριβώς πάνω στη δράση του ήρωα.
5
 Έχουμε δηλαδή την περίπτωση αντίστιξης μεταξύ 

θεατρικού και μουσικού λόγου.
6
  

8.2 Αναλογία μουσικού - θεατρικού λόγου 

Δε θα μπορούσε να υπάρξει συγκεκριμένου ποσοστό για να δοθεί ως κατεύθυνση. Σε 

κάθε περίπτωση  ο καλύτερος οδηγός είναι  το ίδιο το σενάριο και οι ανάγκες που αυτό 

υπαγορεύει. Ούτως ή άλλως το κάθε σενάριο είναι μοναδικό.Καλό είναι πάντως να 

αποφεύγονται ακρότητες. 

Το ακροατήριο μέσα από τις παύσεις αναπνέει, κατά τις στιγμές που η μουσική αφήνει 

την  πρωτοβουλία στους φυσικούς ήχους.
7
  

9. ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ  –  ΜΟΥΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Δεν είναι υποχρεωτικό πάντα να υπάρχει ένα μουσικό θέμα, το οποίο πρέπει να 

συνοδεύει κάτι επί σκηνής.Πολλές φορές κι ένα σύντομο  μουσικό σχόλιο μπορεί να 

λειτουργήσει πολύ πιο αποτελεσματικά από ένα μακρόσυρτο μουσικό θέμα.Αυτό το  μουσικό 

σχόλιο μπορεί να είναι και μόλις λίγων δευτερολέπτων και να είναι αυτοδύναμο με ξεκάθαρη 

είσοδο και κλείσιμο, χωρίς να  χρησιμοποιεί fade in – fade out.
8 

Εδώ βέβαια υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία, της ανεύρεσης έτοιμων μουσικών  σχολίων, 

καθώς ο εκπαιδευτικός (δάσκαλος-καθ. ειδικότητας), δεν έχει τη δυνατότητα να συνθέσει, 

όπως ο μουσικός, πρωτότυπα μουσικά σχόλια, προσαρμοσμένα ακριβώς στις ανάγκες 

του.Συνεπώς μπορεί να πάρει μικρά αποσπάσματα κομματιών. 

10. MAIN THEME  –  ΜΟΥΣΙΚΑ ΜΟΤΙΒΑ  –  ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ / ΗΡΩΕΣ 

Πέραν του ότι είναι καλό  να υπάρχει ένα βασικό  μουσικό θέμα – πυρήνας της 

παράστασης(main theme), είναι βοηθητικό στη ροή της παράστασης, να έχουμε μια 

αντιστοίχηση μουσικών μοτίβων και χαρακτήρων. Μία τεχνική που τη συναντάμε στην όπερα, 

- leitmotiv(καθοδηγητικό μοτίβο)
9
- σύμφωνα με την οποία ο κάθε ήρωας συνοδεύεται στην 

εμφάνισή του από το αντίστοιχο μουσικό θέμα του.Από το μουσικό μοτίβο του.Είναι σύνηθες 

φαινόμενο το μοτίβο του πρωταγωνιστή  να ΄ρχεται και να ξανάρχεται, ή ο θεατής να  

                                                      
5 ...«ο ήχος μπορεί να ‘ταιριάζει’ με μια εικόνα (congruence), να  αντιτίθεται με το προσδωκόμενο (incongruence), 

ή απλώς να διαφοροποιείται από αυτό. Συνεπώς η ηχητική επένδυση μπορεί να καταστήσει τα οπτικά δρώμενα 
πιο ξεκάθαρα, πιο αμφιλεγόμενα, ή να αντικρούεται πλήρως με αυτά(Borwell & Thompson, 1985, αναφορά στους 
Lipscomp & Tolchinsky (2005).  

 
6 «Μουσική και Κινηματογράφος: σχέση ρυθμού & δομής» Πολιτιστικών Ομάδων Φοιτητών Πανεπιστημίου 

Πατρών  (τεχνικές κινηματογραφικής μουσικής). 

 
7  Κατά την Cohen(1999) – ως προς τη λειτουργία της μουσικής στο πλαίσιο των πολυμέσων γενικά- η  μουσική 
είναι ήχοι οργανωμένοι στο χρόνο και αυτή η η οργάνωση βοηθά στη σύνδεση αταίριαστων γεγονότων.Έτσι μια 
διακοπή στη μουσική μπορεί να σηματοδοτήσει μια αλλαγή στην αφήγηση, ή αντίθετα η συνέχιση της μουσικής, 
αντίστοιχα τη συνέχιση της τρέχουσας κατάστασης. Άρα η μουσική αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ των 
σκηνών. 

 

   8  Σύμφωνα με το Fischoff (2005), εξαιτίας της «χρησιμότητας» που έχει η μουσική επένδυση στη μεγέθυνση όλων 

των ήχων - μουσικών και μη – στην οπτικοσυγκινησιακή εμπειρία, το να παραλείψουμε το μουσικό σχόλιο (musical 
commentary), που συνοδεύει τη δράση , θα ήταν καταστροφικό για την επίδρασή της στο θεατή. 
 
9 “Ιστορία της μουσικής” Κarl Nef  σελ. 463(.. «από τα κύρια χαρακτηριστικά της μουσικής του Βάγκνερ είναι το 

λάιτμοτιφ (Leitmotiv=καθοδηγητικό μοτίβο):ένα σύντομο και χαρακτηριστικό μελωδικό,αρμονικό ή ρυθμικό 
μοτίβο, που σκοπός του είναι, με την περιοδική του επανάληψη, να θυμίζει ένα ορισμένο πρόσωπο, μια ιδέα, ένα 
συναίσθημα. Το λάιτμοτιφ παρουσιάζεται αρχικά ολόκληρο κι έπειτα, είτε σε διάφορες παραλλαγές, είτε 
αποσπασματικά». 
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αναγνωρίζει τη παρουσία του ακόμα κι αν δεν τον δει, από το άκουσμα του μοτίβου του.Είναι 

ένα από τα βασικά στοιχεία  που μας εξασφαλίζει συνοχή στη δομή της μουσικής επιμέλειας.   

Όμως δεν πρέπει να γίνει κατάχρηση, γιατί η μουσική επιμέλεια απευθύνεται σε 

θεατρική παράσταση, η οποία διαφέρει από την  όπερα, που είναι  το κατεξοχήν  μουσικό 

θέατρο, που  προϋποθέτει και επιβάλλει την πυκνή εμφάνιση των μοτίβων των χαρακτήρων- 

ηρώων, πάντα βέβαια σε ενορχηστρωτική παραλλαγή ερχόμενα. 

11. ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ  ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΔΡΩΜΕΝΩΝ 

Τα μουσικά κομμάτια να υποβοηθούν και να εκφράζουν συναισθηματικά
10

 και 

νοηματικά
11

τα δρώμενα επί σκηνής. Σύμφωνα με τον Field τα συγκινησιακά και δομικά 

συστατικά στοιχεία της μουσικής είναι διακριτά φαινόμενα, υπό το πρίσμα ότι μπορούν  να 

εξεταστούν ξεχωριστά. Όμως υπάρχει μια ξεκάθαρη συσχέτιση στην οποία η δομική σύσταση 

της μουσικής (τα συστατικά στοιχεία που σχετίζονται με το χρόνο, το τονικό ύψος και την υφή), 

προβλέπει τα συγκινησιακά χαρακτηριστικά που θα προκαλέσει η μουσική.Για παράδειγμα, 

υψηλό τονικό ύψος, γρήγορο tempo και χαμηλή ατονικότητα συσχετίζονται με θετικές 

συγκινήσεις, ενώ χαμηλό τονικό ύψος, αργό tempo και υψηλή ατονικότητα συσχετίζονται με 

αρνητικές συγκινήσεις.  

Η συμβατική χρήση των τρόπων – κλιμάκων  ορίζει ακολουθία της χαράς με μείζονα 

κλίμακα -  τρόπο και αντίστοιχα της λύπης με ελάσσονα κλίμακα-τρόπο.Υπάρχουν όμως  και 

παραδείγματα όπου η μουσική πηγαίνει κόντρα στο συναίσθημα, κάτι που όταν συμβαίνει 

έντεχνα, δημιουργεί ένα πολύ ιδιαίτερο και δραματικό περιβάλλον, αξιοπρόσεχτο, έως 

καθηλωτικό, καθώς η αντίθεση  απελευθερώνει μεγάλα φορτία έντασης και συναισθημάτων. 

Παράδειγμα από το χώρο του κινηματογράφου, το χαρούμενο τραγούδι ‘singing in the rain’ 

που συνοδεύει μια σκηνή ωμής βίας στη ταινία «το κουρδιστό πορτοκάλι»/«Clockwork 

Orange» (1972).Την τεχνική αυτή με τη μουσική σε ύφος αντιδιαμετρικό της δράσης, τη 

συναντάμε συχνά  στη συνεργασία Federico  Fellini / Nino Rota (βλ. “8½” ). 

Ανακολουθία μπορεί να υπάρξει και στην χρήση  leitmotif, όταν δεν εμφανίζεται ο ήρωας 

του οποίου το μοτίβο ακούγεται. Έτσι υπονοείται ότι ο αναφερόμενος μέσω μουσικής ήρωας, 

είτε  είναι καθοριστικός για την  εξέλιξη της υπόθεσης, είτε τον σκέφτεται κάποιος άλλος .Αξίζει 

να αναφερθεί σε αυτό το σημείο σαν ένα άλλο είδος αναντιστοιχίας εικόνας και μουσικής και 

η τεχνική του foreshadowing, σύμφωνα με την οποία η μουσική λειτουργεί ως προάγγελος ενός 

επερχόμενου γεγονότος, προετοιμάζοντας το κοινό γι’ αυτό που έπεται.Δηλαδή η μουσική 

προηγείται του γεγονότος στο οποίο αναφέρεται.
12

  

12.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΝΟΨΗ 

Η νέα διάσταση ενός βιβλίου που μετεξελίχθηκε σε σενάριο, κατά την προσέγγισή του 

από μορφές τέχνης όπως μια θεατρική σχολική παράσταση, ένα θέατρο σκιών, ή ένα 

χοροθέατρο, αποκαλύπτεται μέσα από τη μουσική επένδυσή αυτών, φανερώνοντας 

ταυτόχρονα τον ουσιαστικό ρόλο της μουσικής  ως  δομικό αναπόσπαστο στοιχείο της 

παράστασης. 

 Κρίσιμο σημείο  αποτελεί η επιλογή του είδους και ύφους μουσικής, ως 

προσανατολισμός που θα ξετυλίξει όλη τη  διεργασία της μουσικής επιμέλειας.Η επιλογή αυτή 

υποκινείται από σημεία αναφοράς που μας δίνει η αρχική πηγή, που δεν είναι άλλη από το 

σενάριο στη πρωτογενή του μορφή δηλαδή το βιβλίο, πάνω στο οποίο βασίστηκαν όλα. 

                                                      
10 Ο Robert Stam (θεωρητικός του κινηματογράφου - καθηγητής   πανεπιστημίου Νέας Υόρκης), αναφέρεται στη 

μουσική σαν «το τονικό αντίστοιχο του συναισθήματος, που αιχμαλωτίζει τη ψυχή, υποκαθιστώντας την 
κυριολεκτική, οπτική μίμηση, με το ρεαλισμό της υποκειμενικότητας, και τον αισθαντικό χαρακτήρα της σκέψης. 

 

  11 Τα σημαντικά δομικά χαρακτηριστικά που ορίζουν την ακουστική εμπειρία της μουσικής είναι το νόημα και η    

συγκίνηση  κατά την Cohen. 

 
12 Ο σκηνοθέτης Alfred Hitchcock χρησιμοποίησε κατά κόρον αυτή τη τεχνική. 
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Η μουσική επιμέλεια, στην εξέλιξή της έχει συνοχή, μέσα από τη  χρήση συγγενών 

μουσικών ειδών, τη διαλεκτική ηχοχρωμάτων ή ρυθμών. Η μουσική  επιμέλεια έχοντας τη 

μοναδικότητα ως προς την παράσταση στην οποία απευθύνεται,  αφήνει το προσωπικό της 

στίγμα, έτσι ώστε να μην παραπέμπει  κατά το δυνατό, σε προηγούμενα soundtracks.   

Eνορχηστρωτικά (και ως προς τα ηχοχρώματα των οργάνων και ως προς τη χρήση  

μικρών  ή μεγάλων ηχητικών όγκων οργανικής ή φωνητικής μουσικής), ας υπάρχουν 

διαφοροποιήσεις ώστε να αποφεύγεται ο κορεσμός και να προκαλείται ανατροφοδότηση του 

ενδιαφέροντος του ακροατηρίου. 

Τα μοτίβα, μουσικά θέματα - σχόλια πλαισιώνουν τους ήρωες, συμπορεύονται αλλά και 

συγκρούονται με τις ιδέες, συμπεριφορές τους,  συμμετέχοντας ενεργά στη σκηνική δράση, 

μέσω διαφόρων τεχνικών. 

Ο γενικός κανόνας που υπαγορεύει νοηματική και συναισθηματική αλληλεπίδραση, 

«ομοφωνία» και ακολουθία με τη μουσική, δεν λειτουργεί απαραίτητα  αφοριστικά ως προς 

μια μουσική αντιδιαμετρικά κινούμενη στη δράση  και τα συναισθήματα, σε επιλεγμένα σημεία 

του θεατρικού έργου, υπηρετώντας συγκεκριμένους σκοπούς. 

Η μουσική συμπληρώνοντας, υπογραμμίζοντας, ή δρώντας σαν αυτοδύναμος λόγος, 

έρχεται να διαλεχθεί ισότιμα με τον θεατρικό λόγο των λέξεων  και των κινήσεων, καθώς 

βλέπουμε  όλες τις ανεξάρτητες τέχνες που συνεργούν κατά τη διάρκεια μιας παράστασης, να 

αλληλοεξαρτώνται  και να εκδηλώνονται ως  διαφορετικές εκφάνσεις  του λόγου και ως 

πολλαπλά εναλλασσόμενα πρόσωπα της Τέχνης, καθώς αυτή επιμερίζεται κατά την έκφρασή 

της. 
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Τι μας είπαν δύο κορυφαίοι συνθέτες… 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στo πλαίσιo των Πολιτιστικών Προγραμμάτων το σχολείο μας καθιέρωσε ένα θεσμό που έδωσε την 

αφορμή σε μαθητές και μαθήτριες να «συναντήσουν» και να γνωρίσουν το έργο δύο κορυφαίων 

εκπροσώπων της Απολλώνιας Τέχνης. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς δύο 

κορυφαίοι Έλληνες συνθέτες, ο Χατζιδάκις και ο Τσιτσάνης, «συνομίλησαν» με τους νέους μ’ έναν 

πρωτότυπο και δημιουργικό τρόπο. Ο Χατζιδάκις το 2014, 20 χρόνια μετά το θάνατό του, και ο Τσιτσάνης 

το 2015, 100 χρόνια από τη γέννησή του, έδωσαν την ευκαιρία στους μαθητές να προσεγγίσουν σύγχρονα 

κοινωνικοπολιτικά θέματα και προβλήματα με οδηγό το έργο τους, να διαπεράσουν τις διαχωριστικές 

γραμμές των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων και να βιώσουν μια ολιστική αντίληψη της γνώσης που 

τους παρακίνησε να δημιουργήσουν το δικό τους υλικό και να κατακτήσουν διεργασίες σκέψης υψηλότερου 

επιπέδου. 

         

What we were told by two leading composers… 

ABSTRACT 

 As part of the Cultural Programs our school has established an institution that gave students the 

opportunity to "meet" and get to know the work of two leading representatives of Apollonian art. 

Specifically, during the school year two leading Greek composers, Hadjidakis and Tsitsanis, "chatted" 

with the students with an original and creative way. Hadjidakis in 2014, 20 years after his death, and 

Tsitsanis 2015, 100 years since his birth, gave students the opportunity to approach contemporary 

sociopolitical issues and problems based on the composers’ work, to cross the dividing lines of the 

individual disciplines and experience a holistic approach to knowledge which urged them to create their 

own material and achieve higher level thinking processes. 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στη μεταβιομηχανική εποχή μετασχηματίζονται σταδιακά οι εθνικές, οικονομικές, 

κοινωνικές, πολιτικές και πολιτιστικές δομές, με αποτέλεσμα να αναδύονται συγχύσεις, 
προκλήσεις, προβληματισμοί, αντιπαραθέσεις, ανασφάλειες, καθώς οι αλλαγές είναι ριζικές 

και ανατρεπτικές. Το άτομο μέσα σε αυτό το καταιγιστικό πλαίσιο των μεταβολών καλείται να 

γίνει, σύμφωνα με τον Μπεκ (1996, οπ. αναφ. στο Μπουζάκη, 2005) «δρων κατασκευαστής, ο 

ισορροπιστής και σκηνοθέτης της βιογραφίας του», όμως πολλές φορές μένει παθητικό, γιατί 

«αν και οι άνθρωποι είναι περισσότερο πληροφορημένοι, δεν είναι όμως φωτισμένοι», όπως 

υποστηρίζει ο Καστοριάδης. Ο μετασχηματισμός της κοινωνίας, σύμφωνα με τον παραπάνω 

συγγραφέα, «μπορεί να επιτευχθεί μόνο από μια αυτόνομη κοινότητα που έχει μια στάση 

διαυγή, αναστοχαστική και ελεύθερη απέναντι στους ίδιους τους θεσμούς της». Μέσα σε αυτό 

το περιβάλλον μετασχηματίζεται σταδιακά και το σύγχρονο σχολείο προκειμένου να 

διαδραματίσει η εκπαίδευση ζωτικό ρόλο στην προσωπική ανάπτυξη των νέων και στην ενεργό 
συμμετοχή τους στα κοινά, για την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής. Άλλωστε, ένας από τους 

στρατηγικούς στόχους της Ευρώπης για την περίοδο 2010-2020 είναι η «Προαγωγή της 

mailto:mpapado@sch.gr
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ισοτιμίας, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά» (Στρατηγικός 

στόχος 3). 

Στα πλαίσια, λοιπόν, προώθησης ενός πλούσιου σε ερεθίσματα σχολικού 

περιβάλλοντος, που στοχεύει στην προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών, 

δρομολογήθηκε μια πολιτιστική δράση αξιοποιώντας τη Μουσική. Συγκεκριμένα, με αφορμή 

δύο επετειακά αφιερώματα, 2014-Έτος Χατζιδάκι και 2015- Έτος Τσιτσάνη, μέσα από το 

«μουσικό  γραμματισμό» καλλιεργήθηκε ο «κριτικός γραμματισμός», αφού αξιοποιήθηκε το 

έργο των δύο συνθετών για την παραγωγή νέας γνώσης. 

2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 Το εγχείρημα βασίστηκε πάνω στη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης και της 

διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης.  

 «Η μετασχηματίζουσα μάθηση αναφέρεται στη διεργασία κατά την οποία 

μετασχηματίζουμε προβληματικά πλαίσια αναφοράς (νοητικές συνήθειες, νοηματοδοτικές 

προοπτικές, νοητικά σύνολα-σύνολα πεποιθήσεων και προσδοκιών), έτσι ώστε αυτά να γίνουν 

περισσότερα περιεκτικά, πολυσχιδή, ανοικτά, στοχαστικά και συναισθηματικά έτοιμα για 

αλλαγή» (Illeris, 2009). Αυτή η προσπάθεια μετασχηματισμού πραγματώθηκε μέσα από την 

επικοινωνία με το έργο των δύο συνθετών και επεδίωξε να γίνουν οι μαθητές «κριτικά 

στοχαστικοί σχετικά με τις παραδοχές τους ή τις παραδοχές των άλλων » (Mezirow, 2006), 

γεγονός που διεύρυνε την οπτική τους τόσο ως προς την αξία του καλλιτεχνικού έργου όσο και 

ως προς τις δυνατότητες του έργου να συνομιλήσει με το σύγχρονο ακροατή-δέκτη πάνω σε 

θέματα και προβλήματα που τον απασχολούν και ν’ ανταλλάξει απόψεις, να συμφωνήσει ή να 

διαφωνήσει, να προσθέσει ή ν’ αφαιρέσει, να παρηγορήσει ή να θυμώσει. Η διεργασία της 

μετασχηματίζουσας μάθησης περιλαμβάνει τον κριτικό στοχασμό πάνω στην πηγή (μουσικό 

έργο), την εργαλειακή και επικοινωνιακή μάθηση μέσω αυτής, την ανάληψη δράσης 

(αναπλαισίωση γνώσης) και την απόκτηση προδιάθεσης (μετασχηματισμός ιδεών, αξιών) 

(Illeris, 2009). 

Η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης καταργεί τη «μοναξιά» του διδάσκοντα, τη 

«μόνωση» του διδακτικού αντικειμένου και των Προγραμμάτων Σπουδών και τον 

κατακερματισμό των ικανοτήτων των μαθητών. Αντίθετα, έχει μια ολιστική αντίληψη της 

γνώσης, δηλαδή «ενοποιούνται τα Προγράμματα Σπουδών, εμπλέκουν και αναπτύσσουν όλες 

τις πλευρές του παιδιού» (Ματσαγγούρας, 2012), επειδή συνεργάζονται οι εκπαιδευτικοί για 

την επίτευξη ενός κοινού στόχου, την ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή. Η αλληλεξάρτηση και 

η αλληλεπίδραση επιστημονικών γνώσεων και καθημερινών γεγονότων, η οικοδόμηση της 

γνώσης πάνω σε προϋπάρχουσες εμπειρίες, γνώσεις και βιώματα, η ίση ευκαιρία όλων στη 

γνώση και η ανάγκη ν’ ανταποκριθούν οι σημερινοί μαθητές στις μελλοντικές κοινωνίες της 

πληροφορίας και της γνώσης καθιστούν αναγκαία τη διαθεματικότητα. Δύο είναι τα κύρια 

χαρακτηριστικά της διαθεματικής προσέγγισης: α) η οργάνωση της σχολικής γνώσης γύρω από 

θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος και β) η ενεργός εμπλοκή των μαθητών στις διαδικασίες 

διερεύνησης των υπό μελέτη θεμάτων (Ματσαγγούρας, 2012). 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και στις δύο παραπάνω θεωρίες και πρακτικές είναι κοινός. 

«Η δουλειά του εκπαιδευτή είναι λιγότερο να παρέχει απαντήσεις και περισσότερο να δρα ως 

συνεργάτης, καταλύτης, ανατροφοδότης ή να θέτει ερωτήσεις που οξύνουν την κρίση των 

συμμετεχόντων… μπορεί να παρέχει πληροφορίες που διαμορφώνουν το πλαίσιο για τις 

δραστηριότητες» (Mezirow, 2006). Κάτι ανάλογο αναφέρεται και στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. «ο 

εκπαιδευτικός είναι µεσολαβητής στην αυτόνοµη μάθηση, την οποία οι μαθητές αποκτούν 

μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους σε σχετικές δραστηριότητες» (Γενικό Μέρος, σελ.10).  

3. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Με βάση τη διαθεματική και μετασχημαστική προσέγγιση της γνώσης ο σκοπός της 

δράσης ήταν ο κριτικός στοχασμός και ο διάλογος πάνω σε πεποιθήσεις με βάση την πηγή 

(έργα συνθετών) και με ταυτόχρονη διερεύνηση και άλλων γνωστικών πεδίων, ώστε να 

επανεκτιμηθούν έννοιες και συνήθειες που θα οδηγήσουν σε μια αναθεωρημένη στάση ζωής. 

Ειδικότερα τέθηκαν οι παρακάτω στόχοι:  
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 Να προσεγγίσουν το έργο των δύο δημιουργών με ολιστικό τρόπο (προσωπικότητα 

δημιουργού, επιλογές ζωής, θέσεις πάνω σε κοινωνικοπολιτικά ζητήματα, αποτύπωση 

ιδεών και αξιών τους στο έργο τους) 

 Να επιτευχθεί η ενοποίηση και η διασύνδεση των γνωστικών αντικειμένων (Μουσική, 

Ιστορία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Νεοελληνική Γλώσσα, Πληροφορική, 

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας) 

 Να συνδεθεί το έργο των δύο συνθετών με σύγχρονα θέματα και προβλήματα και να 

διερευνηθούν ομοιότητες και διαφορές (κριτική ανάγνωση) 

 Να χωριστούν σε ομάδες και κάθε ομάδα ν’ αναλάβει να μελετήσει και να παρουσιάσει 

ένα θέμα που θίγεται στο έργο των δύο συνθετών με μία δική τους δημιουργία 

(αναπλαισίωση) 

 Να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και συμμετοχής σε 

συλλογικές διεργασίες προγραμματισμού ενός έργου 

 Να αξιοποιήσουν δημιουργικά και εποικοδομητικά τη σύγχρονη Τεχνολογία 

αξιολογώντας τις πηγές και την πληροφορία 

 Να κοινοποιήσουν και να υποστηρίξουν οι ομάδες τα δημιουργήματά τους 

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Η δράση χωρίστηκε σε δύο χρονικές περιόδους: η πρώτη, που περιλαμβάνει την 

ενασχόληση με το έργο του Χατζιδάκι, υλοποιήθηκε το 2014 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος) και η 

δεύτερη, την ενασχόληση με το έργο του Τσιτσάνη, το 2015 (Ιανουάριος-Απρίλιος). Κάθε 

περίοδος ακολούθησε το εξής οργανόγραμμα:  

1. Συλλογικός προγραμματισμός 

2. Ενδο-ομαδικός προγραμματισμός 

3. Συλλογική διεξαγωγή έργου 

4. Παρουσίαση έργου ομάδων  

5. Αξιολόγηση έργου (Ματσαγγούρας, 2012) 

5. ΠΡΩΤΗ ΔΡΑΣΗ: ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ 

Η μεθοδολογική προσέγγιση που εφαρμόστηκε στη δράση έχει χαρακτήρα ενεργητικό, 

διερευνητικό και συμμετοχικό και συγκεκριμένα αξιοποιήθηκε η μέθοδος του σχεδίου 

εργασίας (project) διαθεματικής προσέγγισης. Αξιοποιήθηκαν ποικίλες τεχνικές, όπως 

καταιγισμός ιδεών, ομάδες εργασίας, συζήτηση σε μικρές ομάδες και στην ολομέλεια, 

δραστηριότητες δημιουργικής έκφρασης. 

Κατά την πρώτη φάση, αφού ορίστηκε το θέμα της δράσης, η εκπαιδευτικός παρουσίασε 

ένα σύντομο αφιέρωμα στο έργο και τη ζωή του συνθέτη ως έναυσμα για περαιτέρω 

διερεύνηση και μελέτη. Τέθηκαν τα ερωτήματα, εκτός από την αισθητική απόλαυση, «τι άλλο 

έχει να μας πει ο δημιουργός;», «μπορεί να μας βοηθήσει σε σύγχρονα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουμε;». Με καταιγισμό ιδεών καταγράφηκαν θέματα που απασχολούν τους 

μαθητές, όπως τα προβλήματα των αλλοδαπών μαθητών, η θέση της σύγχρονης γυναίκας, η 

εκμετάλλευση των παιδιών, η βία κ.α. Στη συνέχεια, με βάση τους παραπάνω 

προβληματισμούς καθορίστηκαν οι επιμέρους άξονες διερεύνησης με βάση το έργο του 

Χατζιδάκι και ορίστηκαν ως εξής:  

Α. Χατζιδάκις και Παιδί 

Β. Χατζιδάκις και Γυναίκα 

Γ. Χατζιδάκις και Πρόσφυγες/Μετανάστευση 

Δ. Χατζιδάκις και Φτώχεια/Πείνα 

Ε. Ζωή και Έργο του Χατζιδάκι 

Η διερεύνηση είχε διττό στόχο: 

1) να εντοπίσουν αναφορές π.χ. στο παιδί, στη γυναίκα, στη μετανάστευση, στη φτώχεια 

στα τραγούδια του συνθέτη και  

2) να διερευνήσουν τα προβλήματα των παιδιών, γυναικών κλπ. ανά τον κόσμο στη 

σύγχρονη εποχή μέσα από αξιόπιστες ιστοσελίδες, όπως UNICEF, ACTIONAID, Διεθνής 

Αμνηστεία, Ενωμένοι για τα Δικαιώματα, Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, ΟΗΕ, κ.α., 

εκτός από την τελευταία ομάδα που θ’ αντλούσε υλικό από την επίσημη ιστοσελίδα του Μ. 
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Χατζιδάκι  (http://www.hadjidakis.gr/homeweb.htm). Επιπλέον, θα αξιοποιούσαν υλικό που 

τους παρέχουν τα σχολικά βιβλία π.χ. «κοινωνικά προβλήματα-φτώχεια» στην Κοινωνική και 

Πολιτική Αγωγή, Ρατσισμός, Ειρήνη-Πόλεμος στη Νεοελληνική Γλώσσα κ.α. Χωρίστηκαν σε 

πέντε ομάδες και κάθε ομάδα επέλεξε τη διάσταση του θέματος που την ενδιέφερε ν’ ασχοληθεί 

και καθορίστηκαν επιπλέον και οι παρακάτω δραστηριότητες των ομάδων: 

1) Επιλογή ενός αντιπροσωπευτικού τραγουδιού του θέματος που είχε αναλάβει κάθε ομάδα, 

που το πρότεινε στη Χορωδία του Σχολείου, για να το τραγουδήσουν στην εκδήλωση που 

διοργανώθηκε  

2) Επιλογή τρόπου παρουσίασης θέματος από την Ομάδα (PowerPoint, moviemaker, poster) 

 Κατά τη δεύτερη φάση έγιναν οι διεργασίες σε ενδο-ομαδικό επίπεδο: καθορισμός 

αναζήτησης και καταγραφής υλικού από κάθε μέλος της ομάδας, συναντήσεις της ομάδας και 

ανταλλαγή υλικού, απόφαση και υλοποίηση δράσεων παρουσίασης του υλικού, συνάντηση με 

την εκπαιδευτικό για ανατροφοδότηση, ενθάρρυνση, παροχή πρόσθετου υλικού, συζήτηση 

πιθανόν προβλημάτων. 

  Κατά την τρίτη φάση οι ομάδες λειτούργησαν πάλι ως σύνολο. Όλες οι ομάδες 

συναντιούνταν, παρουσίαζε η μία στην άλλη το υλικό της, τις δημιουργίες τους, συζητούσαν 

πάνω σε αυτές, συμπλήρωναν, ασκούσαν κριτική (θετικά και αρνητικά της εργασίας) και 

κατέθεταν προτάσεις για βελτίωση (διαμορφωτική αξιολόγηση). Η ομάδα «Χατζιδάκις και 

Παιδί» παρουσίασε τις διάφορες μορφές κακοποίησης του παιδιού στο σύγχρονο κόσμο 

(bullying, φτώχεια, πόλεμος) και δημιούργησε παράλληλα μια ταινία-διαμαρτυρία για το 

bullying. Η ομάδα «Χατζιδάκις και Γυναίκα» δημιούργησε παρουσίαση για τις διάφορες 

μορφές βίας κατά των γυναικών που κατέληξε σε διαμαρτυρία «Αυτό πρέπει να σταματήσει 

τώρα». Η ομάδα «Χατζιδάκις και Πρόσφυγες/Μετανάστευση» παρουσίασε τα αίτια της 

μετανάστευσης και τα δικαιώματα των μεταναστών. Η ομάδα «Χατζιδάκις και Φτώχεια 

/Πείνα» παρουσίασε το παγκόσμιο πρόβλημα της φτώχειας, τα αίτια και τις συνέπειες της και 

παράλληλα δημιούργησε μια εντυπωσιακή ταινία με αντιθέσεις ανάμεσα στους «άπληστους» 

των καταναλωτικών κοινωνιών που νομίζουν πως είναι φτωχοί και στους πραγματικά φτωχούς. 

Η ομάδα «Ζωή και Έργο Χατζιδάκι» ετοίμασε μία περιεκτική και εύστοχη παρουσίαση με τους 

σημαντικότερους σταθμούς της ζωής και του έργου του συνθέτη που διανθίστηκε με 

αποσπάσματα από προσωπικές συνεντεύξεις, με παρουσίαση της μουσικής και του τραγουδιού 

που του χάρισε το 1960 το βραβείο Όσκαρ κ.α. Τέλος, έγινε η σύνθεση των επιμέρους 

ενοτήτων-θεμάτων και διαμορφώθηκε η τελική μορφή του ενιαίου έργου με τίτλο που 

προτάθηκε και ψηφίστηκε από όλες τις ομάδες «Μάνος Χατζιδάκις: O πρεσβευτής της Αγάπης 

και του Ονείρου». Παράλληλα, αποφάσισαν να διοργανώσουν εκδήλωση αφιερωμένη στο 

Χατζιδάκι και επιμελήθηκαν το Πρόγραμμα της εκδήλωσης.  

 
Εικόνα 1: Πρόγραμμα εκδήλωσης 

Στην τέταρτη φάση οι ομάδες παρουσίασαν τη συλλογική τους εργασία σε ολόκληρο το 

σχολείο, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς κατά τη χριστουγεννιάτικη γιορτή, γιατί 

πίστευαν πως ταιριάζει ένας καλλιτέχνης με τόσες ευαισθησίες και αγάπη για τους αδύναμους, 

τους κυνηγημένους και τους αδικημένους να «μιλήσει» με το δικό του μουσικό τρόπο για το 

μήνυμα των Χριστουγέννων.  

Παράλληλα, η ομάδα «Χατζιδάκις και Παιδί» με παρότρυνση της καθηγήτριας 
αποφάσισε να συμμετάσχει με το έργο που δημιούργησε στο διαγωνισμό «Σέβομαι τη 

Διαφορετικότητα: Ένα πρόγραμμα κατά της ενδοσχολικής βίας». Επίσης, δύο ομάδες 

http://www.hadjidakis.gr/homeweb.htm
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κοινοποίησαν το έργο τους στο Σχολικό δίκτυο «Είναι κάτι παιδιά…» (http://goo.gl/bys7Qc) 

και «Νομίζεις πως θες…» (http://goo.gl/Vha9PH) 

 

              
 Εικόνα 2: Χατζιδάκις και Γυναίκα                                               Εικόνα 3: Χατζιδάκις και παιδί 

               
Εικόνα 4: Χατζιδάκις και Φτώχεια                                        Εικόνα 5: Χατζιδάκις και 

Μετανάστευση 

6. ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΡΑΣΗ: ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ 

 Η δεύτερη δράση ακολούθησε το ίδιο οργανόγραμμα, πραγματοποιήθηκε μόνο μια 

ανασύνθεση των ομάδων, καθώς οι θεματικοί άξονες που αποφασίστηκαν ήταν τέσσερις. Θα 

μπορούσαν να διερευνηθούν τα ίδια θέματα και στο έργο του Τσιτσάνη, μια και είναι πλούσιο 

σε αναφορές τόσο στη γυναίκα όσο και στη φτώχεια και στη μετανάστευση. Όμως, οι ομάδες 

βλέποντας  στην πρώτη συνάντηση το αφιέρωμα στο λαϊκό μουσικοσυνθέτη από την εκπομπή 

«Μηχανή του χρόνου» (https://www.youtube.com/watch?v=ariqmWN_8c8) 

εμπνεύστηκαν και αναρωτήθηκαν πάλι «τι θέλει να μας πει αυτός ο δημιουργός;». 

Αποφάσισαν, λοιπόν, να μελετήσουν τη ζωή και το έργο του δημιουργού σε συνδυασμό με την 

Ιστορία, δηλαδή πώς οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές περιπέτειες του ελληνικού λαού 

ενέπνευσαν τον Τσιτσάνη και πώς η διαμαρτυρία-αντίσταση για τις καταπιεστικές συνθήκες 

ζωής ενός λαού (Κατοχή, Δικτατορία) μπορεί να πραγματοποιηθεί με τρόπους μη βίαιους αλλά 

που διαμαρτύρονται, παρηγορούν, στηρίζουν, ενθαρρύνουν και προβληματίζουν ένα λαό. 

Έτσι, οι θεματικοί άξονες που ορίστηκαν ήταν: 

1. Ζωή και Έργο Β. Τσιτσάνη 

2. Τσιτσάνης και Κατοχή 

3. Τσιτσάνης και Εμφύλιος 

4. Τσιτσάνης και Δικτατορία 

Η κάθε ομάδα επέλεξε και αυτή τη φορά ένα αντιπροσωπευτικό της κάθε περιόδου 

τραγούδι που τραγούδησε η Χορωδία του Σχολείου. Το αφιέρωμα στο Τσιτσάνη παρουσίασαν 

οι ομάδες στο τέλος της σχολικής χρονιάς, στην ανοιχτή προς την τοπική κοινωνία 

αποχαιρετιστήρια γιορτή της Γ’ Γυμνασίου, προσκαλώντας ταυτόχρονα και μία μουσική 

ομάδα που έκλεισε το αφιέρωμα με παρουσίαση τραγουδιών του συνθέτη. 

  

http://goo.gl/bys7Qc
http://goo.gl/Vha9PH
https://www.youtube.com/watch?v=ariqmWN_8c8
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 «Η Μουσική σ’ έδωσε το ωραίο ταξίδι. Χωρίς αυτήν δεν θα ΄βγαινες στο δρόμο… 

Έτσι σοφός που έγινες, με τόση πείρα…» 

Αρχικά, είναι αναμφισβήτητο πως η μουσική βοήθησε με τρόπο ευχάριστο αλλά 

ταυτόχρονα αναστοχαστικό και δημιουργικό να παραχθεί νέα γνώση. Συνδέθηκε με αρκετά 

γνωστικά αντικείμενα και ανέδειξε ενδιαφέροντα, κλίσεις, ικανότητες και δεξιότητες των 

μαθητών. 

 Από τη μια, η διερεύνηση πολλών γνωστικών επιπέδων (διαθεματικότητα) έδωσε την 

ευκαιρία στους μαθητές να συλλάβουν ενιαία το οικονομικό-κοινωνικό-πολιτικό γίγνεσθαι, 

την αλληλεξάρτηση προσώπων, γεγονότων, καταστάσεων και να «πολλαπλασιάσουν τις 

οπτικές» για καυτά θέματα της σύγχρονης πραγματικότητας (Γκόβας & Δεμερτζή, 2001). 

Επιπλέον, έδωσε την ευκαιρία να αναδειχτούν οι ατομικές ιδιαιτερότητες -κλίσεις, 

ενδιαφέροντα, ικανότητες, δεξιότητες- κάθε μαθητή, καθώς βοήθησε ν’ αναδείξει και ν’ 

αναπτύξει καθένας τη προσωπική του αντίληψη για σημαντικά προβλήματα και καταστάσεις. 

Από την άλλη, η εμπλοκή στη συνεργατική δράση ενίσχυσε τη «διαμαθητική 

αλληλεπικοινωνία» (Ματσαγγούρας,2012), γεγονός που συνέβαλε τόσο στη βελτίωση των 

σχέσεων των μαθητών όσο και στην πνευματική, ηθική και κοινωνική ανάπτυξή τους. 

Η αξιοποίηση της Τέχνης βοήθησε ταυτόχρονα στην ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού 

και στην επίτευξη του στόχου της Μετασχηματίζουσας Μάθησης, δηλαδή την επαναξιολόγηση 

ιδεών, αξιών και συνηθειών. Άλλωστε, και ο ίδιος ο Mezirow επεσήμανε το σημαντικό ρόλο 

που κατέχει η φαντασία και ο διαισθητικός τρόπος σκέψης στην ενεργοποίηση του κριτικού 

στοχασμού πάνω στις παραδοχές των ανθρώπων (Mezirow,1998). Η στοχαστική δράση πάνω 

στο έργο των δύο δημιουργών θα μπορούσε να διαιρεθεί σε τρία μέρη τα οποία οδήγησαν 

σταδιακά στο μετασχηματισμό προβληματικών πεδίων αναφοράς. Αρχικά, ήταν ο κριτικός 

στοχασμός πάνω στο έργο επιλέγοντας συγκεκριμένα πεδία αναφοράς π.χ. γυναίκα, 

πρόσφυγας, περίοδος εμφυλίου κ.α., ακολούθησε ο στοχαστικός διάλογος τόσο με άλλες πηγές 

(μαθήματα) πέρα από το έργο των συνθετών όσο και μεταξύ των  συμμετεχόντων στη δράση. 

Η ενασχόληση και η εντρύφηση σε όλο αυτό το υλικό και ο διάλογος οδήγησε  στον κριτικό 

αυτοστοχασμό μέσω υποκειμενικής αναπλαισίωσης, αφού όλος ο στοχασμός που προηγήθηκε 

μετουσιώθηκε σε δημιουργία στα πλαίσια της κάθε ομάδας που ανέδειξε την αναθεώρηση 

προηγούμενων και την οικοδόμηση νέων νοηματοδοτήσεων σε ιδέες, αξίες και συνήθειες που 

βιώνουν οι εκπαιδευόμενοι στη σύγχρονη κοινωνία για το παιδί, τη γυναίκα, τον πρόσφυγα, τη 

φτώχεια, τον πόλεμο, τη δικτατορία. 

Τέλος, η εκπαιδευτικός βίωσε την προσέγγιση της γνώσης με τρόπο ισότιμο, συλλογικό, 

συνεργατικό και δημιουργικό, με αποτέλεσμα τη βελτίωση των σχέσεων με τους μαθητές, τη 

βελτίωση του μαθησιακού κλίματος, τη προσωπική της ανάπτυξη και την προώθηση 

συνεργατικού κλίματος συνολικά στον ευρύτερο χώρο του σχολείου. Συνέβαλε στο να 

προκύψουν διλήμματα σχετικά με τη θέση της γυναίκας, των μεταναστών, του παιδιού κ.α. στη 

σύγχρονη κοινωνία και βοήθησε στο σχεδιασμό δράσεων που έκαναν του μαθητές να 

στοχαστούν κριτικά πάνω σε αξίες και συνήθειες διασφαλίζοντας τον ελεύθερο και 

δημοκρατικό διάλογο και το σεβασμό στην προσωπικότητα και τις εμπειρίες κάθε 

συνεργαζόμενου μέλους. Με λίγα λόγια προσπάθησε να πετύχει αυτό που υποστηρίζει η 

Μοντεσσόρι για το δάσκαλο: «Το καθήκον του δασκάλου είναι να προετοιμάσει μια σειρά από 

κίνητρα μορφωτικής δραστηριότητας, απλωμένα σ’ ένα ειδικά προετοιμασμένο περιβάλλον, 

και μετά ν’ αποφεύγει τις ενοχλητικές παρεμβάσεις. Τα μόνο που μπορεί να κάνει ο δάσκαλος 

είναι να βοηθήσει τη δουλειά που γίνεται, όπως οι υπηρέτες βοηθάνε τον αφέντη. Κάνοντας 

αυτό, θα δει να ξεδιπλώνεται μπροστά του η ανθρώπινη ψυχή σ’ όλο της το μεγαλείο και να 

προβάλλει στον ορίζοντα ένας Νέος Άνθρωπος που δε θα γίνεται πια θύμα των γεγονότων, 

αλλά θα μπορεί με καθαρή ματιά να κατευθύνει και να διαμορφώνει το μέλλον της ανθρώπινης 

κοινωνίας». 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία αφορά διαθεματική -βιωματική προσέγγιση της επίδρασης της μουσικής στον 

άνθρωπο. Το εγχείρημα πραγματοποιήθηκε στο μάθημα της μουσικής και κατά τη διάρκεια του σχ. έτους 

2013 – 14 με τους μαθητές της ΣΤ΄ δημοτικού του Αρσακείου Πατρών. Κατά  την πορεία του διαθεματικού  

προγράμματος οι μαθητές/τριες γνώρισαν θέματα των επιστημών : φυσικής, αιματολογίας, ιατρικής, 

ψυχολογίας και πόσο δεμένες είναι από την αρχαιότητα με την μουσική ακρόαση, όπως επίσης τα θετικά 

και αρνητικά αποτελέσματα μιας ακρόασης. 

THE EFFECT OF MUSIC IN PEOPLE 

ABSTRACT 

This work involves interdisciplinary-experiential approach to the impact of music on people . The project 

took place in the music class  during the school year 2013-14 involving grade-six students of the Arsakeio 

Primary school of Patras. In the course of this interdisciplinary  work the students experienced four 

scientific areas: physics, hematology, medicine, psychology and how they are  tied  to the listening of  

music from the ancient times, as well as the positive and negative effects of listening to music. 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η εισήγηση αυτή παρουσιάζει ένα διαθεματικό που πραγματοποιήθηκε με παιδιά της 

ΣΤ΄ Δημοτικού του Αρσακείου Πατρών, με πλοηγό το διδακτικό αντικείμενο της Μουσικής. 

Βασικός σκοπός του προγράμματος ήταν τα παιδιά να γνωρίσουν με βιωματικό τρόπο την 

θετική αλλά και την αρνητική επίδραση της μουσικής στον άνθρωπο.   

Προκειμένου τα παιδιά να αποκτήσουν  μια συνολική εικόνα της επίδρασης της 

μουσικής χρησιμοποιήθηκαν:  

1. Επιλεγμένες μουσικές ακροάσεις. 

2. Μουσικά όργανα και προβολή  εικόνων κατάλληλα επιλεγμένων για την πρόκληση  

συζητήσεων που   βοήθησαν την ομάδα να φτάσει τους στόχους του διαθεματικού.  

3. Συνεργασίες με εξειδικευμένα άτομα πάνω στα θέματα που εξετάστηκαν κατά την 

πορεία του project. Όπως τον καθηγητή φυσικής του Αρσακείου Λυκείου κ. Ματθαίου, την κ. 

Καλλιντέρη επίκουρο καθηγήτρια στο τμήμα μηχανολόγων μηχανικών του Πανεπιστημίου 

Πατρών, την κ. Ακτύπη ιατρό αιματολόγο, διευθύντρια της αιματολογικής κλινικής του 

Ολύμπιου θεραπευτηρίου και την κ. Θεοδωρή υπεύθυνη του τμήματος αιμοδοσίας του 

νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας .  

4. Σαν τελική δράση πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό του Πανεπιστημίου Πατρών 

εκδήλωση όπου παρουσιάστηκε το όλο project από την γράφουσα.  Καλεσμένος ο  κ. 

Αθανάσιος Δρίτσας καρδιολόγος ο οποίος χρησιμοποιεί την μουσική ως βοηθητικό μέσω στην 

ίαση και αποθεραπεία των ασθενών του. 

Στο finale της εκδήλωσης όλοι οι μαθητές που συμμετείχαν στο project τραγούδησαν 

τραγούδια του κ. Δρίτσα με συνοδεία του ιδίου στο πιάνο και δύο σολίστ, φλάουτο και τσέλο, 

υπό την διεύθυνση της γράφουσας. 

  

mailto:bizeolibia@gmail.com
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2. ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

2.1. Πρώτο μάθημα (δίωρο) 

Πρόκληση  συζήτησης με τις ερωτήσεις:  

Τι είναι μουσική; 

Τι είναι ήχος; 

Πως ταξιδεύει ο ήχος; 

Με πόσους τρόπους μας επηρεάζει ο ήχος ; 

Φυσικό λοιπόν να εμπλέξουμε  κεφάλαια του διδακτικού αντικειμένου της φυσικής, 

ακουστική και κυματική. 

Αναφερθήκαμε λοιπόν στο πως παράγεται ο ήχος. Πως μεταφέρονται τα ηχητικά 

κύματα. Τι είναι πυκνώματα και αραιώματα. Για την διάρκεια, την οξύτητα και την ένταση του 

ήχου. Για το ταξίδι των ηχητικών κυμάτων, την κρούση τους πάνω στο ακουστικό τύμπανο, το 

πέρασμά τους από τους ακουστικούς κροσσούς, την αλλαγή τους σε ηλεκτρικό ερέθισμα και 

τη μεταφορά τους από το ακουστικό νεύρο στα κέντρα του εγκεφάλου, την επίδραση στα 

κέντρα του εγκεφάλου που παράγουν ουσίες όπως η ντοπαμίνη και καθορίζουν την πνευματική 

διαύγεια – την ισορροπία – την διάθεση του ανθρώπου. ( χρησιμοποιήθηκαν διαφάνειες με 

εικόνες). Για το ηχητικό μασάζ στην επιδερμίδα μας αλλά και στα εσωτερικά όργανα του 

σώματός, όπως και στο αίμα ως υγρό. 

Η διεξαγωγή της συζήτησης ξεκίνησε από την παρατήρηση της κρούσης ενός πιατίνι, 

και τι συμβαίνει όταν το ακουμπάμε ενώ το έχουμε χτυπήσει, την κρούση ενός τυμπάνου που 

στην μεμβράνη του είχαμε άμμο, την περιστροφή σπειροειδούς πλαστικού σωλήνα στον αέρα 

καθώς και την παρατήρηση ενός χαρτιού που κρατούσε μαθητής μπροστά από το ηχείου ενός 

cd player κατά την διάρκεια που λειτουργούσε και όταν δεν λειτουργούσε. Επίσης, 

πραγματοποιήθηκαν βιωματικές δράσεις που αφορούσαν την οξύτητα και προβολή 

κατάλληλων διαφανειών για την πληρέστερη κατανόηση των θεμάτων που συζητήθηκαν. 

2.2. Δεύτερο μάθημα 

Για την καλύτερη εμπέδωση όλων αυτών, κατόπιν συνεργασίας της γράφουσας και του 

προσκεκλημένου καθηγητή φυσικής του Αρσακείου Λυκείου κ. Ματθαίου, πραγματοποιήθηκε 

κατάλληλο πρόγραμμα πειραμάτων στο εργαστήριο φυσικής του σχολείου μας. Οι μικροί 

μαθητές βίωσαν μέσα από πειράματα τη μετάδοση των ηχητικών κυμάτων στα  στερεά και 

υγρά και συνεπώς και της μουσικής. 

Το σώμα μας αποτελείται από στερεά και υγρά συνεπώς η μουσική επηρεάζει το σώμα 

μας βάση των κανόνων της φυσικής.  

2.3.Τρίτο μάθημα 

Βασικό υγρό του σώματός μας το αίμα. Η κ. Ακτύπη ιατρός αιματολόγος, διευθύντρια 

της αιματολογικής κλινικής του Ολύμπιου θεραπευτηρίου, ανταποκρίθηκε με ενθουσιασμό στο 

κάλεσμα της γράφουσας. Με την ενδιαφέρουσα παρουσίασή της τα παιδιά κατανόησαν την 

σπουδαιότητα του αίματος στην ζωή μας, οπότε και το πόσο σημαντικό είναι η ακρόαση της 

μουσικής που επιλέγουμε να είναι τέτοια που να επιδρά θετικά σε αυτό, μέσω της μετάδοσης 

των ηχητικών κυμάτων, αλλά και μέσω του ερεθίσματος του εγκεφάλου για την παραγωγή 

ουσιών χαλάρωσης και ευεξίας . 

2.4.Τέταρτο μάθημα 

Με εξακτίνωση του θέματος έγινε ενημέρωση των μαθητών/τριών για την αιμοδοσία 

τον εθελοντισμό και πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στο κέντρο της πόλης όπου οι 

μαθητές είχαν ενεργό μέρος μοιράζοντας ενημερωτικά φυλλάδια για την σπουδαιότητα της 

αιμοδοσίας  προσκαλώντας με ρυθμικά συνθήματα, που δημιούργησαν οι ίδιοι, τους 

περαστικούς να γίνουν εθελοντές αιμοδότες .    
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2.5. Πέμπτο μάθημα 

Πρόκληση συζήτησης με την ερώτηση: 

Πώς μπορεί να μας βλάψει μια ακρόαση; (ένταση – ακουστικά – μουσικά είδη ) 

Έτσι δημιουργήθηκε συζήτηση για την ένταση , το θόρυβο τα ντεσιμπέλ για τα 

αποτελέσματα ερευνών τα οποία δείχνουν ότι η παρατεταμένη ακρόαση μουσικής μέσω 

ακουστικών αναμένεται να οδηγήσει μελλοντικά σε αύξηση του αριθμού των ανθρώπων με 

θορυβογενή προβλήματα ακοής. Καθώς και για άλλες περιπτώσεις οι οποίες δημιουργούν 

προσωρινή βλάβη και οδηγούν σε μόνιμα προβλήματα βαρηκοΐας. Επίσης έγινε εκτενής 

αναφορά στην επίδραση των διαφόρων μουσικών ειδών .(παρουσίαση πίνακα: η θεραπευτική 

επίδραση και τα φυσικά χαρακτηριστικά της μουσικής ανά είδος – Michels, 2001, σελ.5-6, 

Shaboutin, 2005, Jagodzinski, 2000). 

Κατά την διάρκεια της συζήτησης υπήρχε προβολή κατάλληλων εικόνων, καθώς και 

κρούση διαφόρων μουσικών οργάνων για την εμπέδωση των διαβαθμίσεων της έντασης και 

ακρόαση διαφορετικών μουσικών ειδών αλλά και ανοργάνωτων ήχων.  

2.6. Έκτο μάθημα 

Σε αυτό το σημείο είχαμε την τύχη να ανταποκριθεί στο κάλεσμά μας και  να μας μιλήσει 

μέσα από διαφάνειες και με τη βοήθεια οργάνων φυσικής για όσα είχαμε διαπραγματευτεί στο 

πέμπτο μάθημα, λόγω της ειδικότητάς της η κ. Καλλιντέρη επίκουρος καθηγήτρια στο τμήμα 

μηχανολόγων. 

Η παρουσίασή της ήταν πάνω :  

Στη φυσική του ήχου, εφαρμογές του ήχου, στο χρόνο αντήχησης και στο θόρυβο  

αεροχημάτων.  

2.7. Έβδομο μάθημα 

Ξεκίνησε με παρακολούθηση  σκηνών από ταινίες με χωρίς ήχο και των ίδιων σκηνών 

με ήχο (μουσική επένδυση – βουβός κινηματογράφος, μουσική επένδυση και ομιλία) 

Ακολούθησε συζήτηση που προέκυψε από τις ερωτήσεις:  

Τι παρατηρείτε  αν δείτε μία ταινία με ήχο και χωρίς ήχο;  

Έχετε παρατηρήσει να αλλάζουν τα συναισθήματά  σας ανάλογα με τη μουσική που 

ακούτε; Βάζετε μουσική για να διαβάσετε, για να γυμναστείτε, για να χαλαρώσετε; 

Τι είδος μουσικής επιλέγετε για κάθε περίπτωση ; 

Σαν finale της συζήτησης βάλαμε στο cd player μουσικά κομμάτια κατάλληλα  

επιλεγμένα  έτσι ώστε η ακρόασή τους να δημιουργεί διαφορετικά συναισθήματα. Ζητήθηκε 

από τα παιδιά να δημιούργησαν μια ζωγραφιά για κάθε ένα μουσικό κομμάτι ανάλογα με το 

συναίσθημα που τους προκλήθηκε. Από αυτή τη δράση φτάνουμε βιωματικά στο συμπέρασμα 

ότι η μουσική επηρεάζει το συναίσθημά μας και «το αυτί δεν προορίζεται μόνο για την ακοή, 

αλλά και για την ενεργοποίηση του εγκεφάλου και του σώματος» (Michels, 2001.) 

Κατά την διάρκεια αυτής της δράσης παρατηρήθηκε ότι σε κάποια παιδιά το ίδιο 

κομμάτι προκάλεσε διαφορετικό συναίσθημα.  Πάνω σε αυτή τη διαφορά διεξήχθη συζήτηση 

μέσα από την οποία καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικά 

βιώματα και διαφορετικές καταγραφές στα κύτταρά του γι  ́αυτό   το λόγο μπορεί να υπάρξει 

δημιουργία διαφορετικού συναισθήματος από το ίδιο μουσικό  κομμάτι.  

Βάση των προηγούμενων καταλήξαμε να πραγματοποιήσουμε αναλυτική αναφορά στην 

επίδραση της μουσικής στην υγεία μας. Συνεπώς αναφερθήκαμε στην  μουσική σαν 

θεραπευτικό μέσο κάτι που ήταν ήδη γνωστό στην αρχαία Ελλάδα αλλά και σε άλλους λαούς. 

2.8. Όγδοο μάθημα 

Προκλήθηκε συζήτηση:  

Για το τι είναι μουσικοθεραπεία, σε ποιες ιατρικές περιπτώσεις μπορεί να βοηθήσει η 

μουσική, καθώς για το επάγγελμα του μουσικοθεραπευτή (προβολή σχετικών διαφανειών). 

Επίσης για το όφελος της μουσικής στις παιδαγωγικές επιστήμες. Έγινε αναφορά στα 
αποτελέσματα ερευνών από τα οποία γνωρίζουμε ότι: Η μουσική μπορεί να βελτιώσει τη 

μνήμη και την ικανότητα για μάθηση (γλωσσολογική, λογικομαθηματική, ενδοπροσωπική και 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καλλιτεχνικής Παιδείας: « Όπου Ακούς Μουσική…»  -  Πάτρα 18-20/6/2015 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ,  ISSN 2529-1572 

 173 

μουσική διάνοια – Χόβαρντ Γκάρντνερ – Απεικονίσεις του εγκεφάλου). Επίσης έγινε αναφορά 

σε αποτελέσματα ερευνών που ανακάλυψαν ότι όσο περισσότερη παρακίνηση λαμβάνει το 

παιδί μέσω της μουσικής, της κίνησης και της τέχνης κατά την πρόσληψη των βασικών 

γνώσεων τόσο περισσότερο σκεπτόμενος άνθρωπος θα γίνει (Ντον Κέμπελ). 

2.9. Ένατο μάθημα 

Ξεκίνησε με το να ζητηθεί από τους μαθητές/τριες να κινηθούν ελεύθερα κατά την 

διάρκεια ακρόασης μουσικών κομματιών με διαφορετικό ρυθμό. Πρόκληση συζήτησης έτσι 

ώστε να φτάσουμε σ΄ έναν ακόμα στόχο του προγράμματος, να κατανοήσουν την επίδραση της 

μουσικής στον άνθρωπο μέσω του ρυθμού χωρίς τον έλεγχο της συνείδησης και το πόσο 

άρρητα συνδεδεμένος είναι ο ρυθμός με το ανθρώπινο σώμα.  Αυτό είναι κάτι που αφορά όλους 

τους ανθρώπους ανεξαρτήτως φυλής και καταγωγής. Είναι διαχρονικό και διαπολιτισμικό 

χαρακτηριστικό. Ενώ η κατανόηση της διαδοχής των τόνων και της μουσικής αρχιτεκτονικής 

είναι λειτουργία συνειδητή και εξαρτάται από την ακουστική παιδεία που έχει ο καθ΄ ένας 

ακόμα και ως έμβρυο.  
Επίσης, έγινε αναφορά σε αποτελέσματα ερευνών τα οποία παρουσιάζουν ότι η 

ταχύτητα της μουσικής που ακούμε επηρεάζει τη συχνότητα της αναπνοής και του καρδιακού 

παλμού. 

Συμπέρασμα το οποίο αναρτήθηκε στην αίθουσα της Μουσικής: 

«Όταν η ψυχή χάσει την αρμονία της, η μελωδία και ο ρυθμός βοηθούν να επανέλθει 

στην τάξη και στην αρμονία». Πλάτωνας (Shaboutin .) 

2.10. Δέκατο μάθημα  

Συζήτηση για τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούμε για να βοηθηθούμε από την 

μουσική ακρόαση, ανάλογα το στόχο. Επίσης, συζητήσαμε για την επίδραση (θετική και 

αρνητική) της μουσικής στις διάφορες δραστηριότητες της ζωής: οδήγηση, άθληση, 

καταναλωτές…. 

2. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

Οργανωμένος- ανοργάνωτος ήχος, ακούω – ακροάζομαι, ακουστική, κυματική, ηχητικά 

κύματα, πυκνώματα, αραιώματα, ένταση, διάρκεια, οξύτητα και χροιά του ήχου, ακουστικοί 

κροσσοί, ηλεκτρικό ερέθισμα, ακουστικό νεύρο, εγκέφαλος, κέντρα του εγκεφάλου, θόρυβος, 

στάθμη (db), συχνότητα(hz), ντεσιμπέλ, ακουστικά, θορυβογενή προβλήματα ακοής, χρόνος 

αντήχησης, θόρυβο αεροχημάτων (αεροπορικός θόρυβος – υπερηχητικές πτήσεις ), εφαρμογές 

του ήχου (επικοινωνία, ιατρική, μουσική, υποβρύχια  ακουστική, αρχιτεκτονική ακουστική), 

αίμα – αμυντικά κύτταρα του αίματος, αιμοδοσία, εθελοντισμός, συναίσθημα, ρυθμός, 

ντοπαμίνη, μουσικοθεραπεία, στρες, κατάθλιψη, αλτσχάιμερ, αιματολόγος, 

ωτορινολαρυγγολόγος – ακουολόγος, ψυχολόγος, φυσικός, καρδιολόγος, χειρούργος 

αναισθησιολόγος, νευροεπιστήμονας,  μουσικοθεραπευτής, μουσικός.  

3. ΣΤΟΧΟΙ 

Να κατανοήσουν: 

- τη μετάδοση των ηχητικών κυμάτων στα στερεά και υγρά και κατ΄ επέκταση το ηχητικό 

μασάζ στο σώμα μας 

- τα αποτελέσματα της κρούσης των ηχητικών κυμάτων στο αυτί και σε όλο το σώμα θετικά 

και αρνητικά και τη λειτουργία του αυτιού όχι μόνο ως μέσω για να  ακούμε αλλά και ως 

μεταφορέα των ηχητικών κυμάτων στα κέντρα του εγκεφάλου που σχετίζονται με το 

συναίσθημα και την έκκριση ουσιών που έχουν σχέση με την διάθεση, την διαύγεια πνεύματος, 

την ευεξία.    

- το νόημα του εθελοντισμού και την αναγκαιότητα της αιμοδοσίας 

- ότι η επίδραση της μουσικής στον άνθρωπο μέσο του ρυθμού πραγματοποιείται χωρίς τον 

έλεγχο της συνείδησης και αφορά όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως φυλής και καταγωγής 

είναι δηλαδή διαχρονικό και διαπολιτισμικό χαρακτηριστικό και για το πόσο άρρηκτα 

συνδεδεμένος είναι ο ρυθμός με το ανθρώπινο σώμα. Ενώ η κατανόηση της διαδοχής των 
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τόνων και της μουσικής αρχιτεκτονικής είναι λειτουργία συνειδητή και εξαρτάται από την 

ακουστική παιδεία που έχει ο καθ΄ ένας ακόμα και ως έμβρυο. 

- ότι η ταχύτητα της μουσικής επηρεάζει την συχνότητα της αναπνοής 

-  τι είναι μουσικοθεραπεία από πότε υπήρχε και πότε επανεμφανίστηκε 

- τους στόχους και τις εφαρμογές της μουσικοθεραπείας 

- ότι η μουσική μπορεί να βελτιώσει τη μνήμη και την ικανότητα για μάθηση 

- ποιες προϋποθέσεις πρέπει να τηρούνται για να βοηθηθούμε από την μουσική ακρόαση 

- την επίδραση της μουσικής σε διάφορες δραστηριότητες της ζωής 

- να αναπτύξουν δεξιότητες συμμετοχής σε μια συζήτηση επικοινωνίας με τα άλλα μέλη της 

σχολικής τάξης μέσα από την έκφραση των σκέψεων και των συναισθημάτων τους 

- να εξασκηθούν στο τραγούδι 

- να δημιουργήσουν ρυθμικές φράσεις 

- να στοχαστούν επί των υπέροχων παραμυθένιων στίχων των τραγουδιών 

- να αναπτύξουν δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης 

- να δημιουργήσουν εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τις μουσικές ακροάσεις 

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση του διαθεματικού προγράμματος από τους ίδιους τους 

μαθητές/τριες οι οποίοι απάντησαν σε ερωτηματολόγιο. Τις σκέψεις τους παρουσίασαν κατά 

την διάρκεια της εκδήλωσης στο συνεδριακό του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Η διεξαγωγή αυτού του διαθεματικού προγράμματος βοήθησε έτσι ώστε οι 

μαθητές/τριες να αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής σκέψης, αξιολογώντας τη χρησιμότητα των 

γνώσεων που αποκόμισαν σε διάφορους τομείς της ζωής τους. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Don Cambell, «Η επίδραση του Μότσαρτ», Κεντρική διάθεση : εκδόσεις Φιλομάθεια. 

Μετάφραση: Αλίκη Τσοτσορού 

Dr. Shaboutin. «Ιατρικές Δυνάμεις της Μουσικής».:  Εκδόσεις PLS-2005 

D. Hargreaves. «Η αναπτυξιακή Ψυχολογία της Μουσικής».Μετάφραση - Επιμέλεια: Έφη 

Μακροπούλου. Εκδόσεις Fagotto – 2004 

McClellan Randall Ph.D. «Οι θεραπευτικές δυνάμεις της Μουσικής». Μετάφραση: Πέππα 

Εύα. Εκδόσεις Fagotto/Ν. Θερμός - 1997  
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Τριμερές μέτρο: ταξίδι στο παρελθόν και στο σήμερα 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι μαθητές/τριες θα γνωρίσουν τον τρίσημο ρυθμό. Θα ακούσουν και θα τραγουδήσουν αποσπάσματα ή 

και ολόκληρα τραγούδια που κινούνται στο ρυθμό αυτό. Εισάγονται οι έννοιες του κυκλικού ρυθμού της 

προσωδίας, της μεγάλης ορχήστρας και του μικρού Μουσικού σχήματος. Οι μαθητές/τριες θα αισθανθούν 

και θα βιώσουν την διαφορετική ατμόσφαιρα των ηχοχρωμάτων καθώς και της αισθητικής που μπορεί να 

αλλάζει λόγω των διαφορετικών φορμών των έργων αν και πάντα σε ρυθμό ¾. 

THREE QUARTERS TIME SIGNATURE 

JOURNEY TO THE PAST AND TODAY 

ABSTRACT 

Students will learn the three quarters rhythm. Will listen and sing excerpts or entire songs that move at 

this pace. Introduce the concepts of cyclic rhythm, prosody, the large orchestra and small music groups. 

Students will feel and experience the atmosphere of different timbres and aesthetics that may change due 

to different forms of music pieces, although always at a rate of  three quarters. 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:                      Τρεις διδακτικές ώρες 

 

ΤΑΞΗ:                              Α΄ Γυμνασίου 

 

Γνωστικό αντικείμενο:     Μουσική & Ιστορία 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ-ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:      
Διδακτικοί:  α) Οι μαθητές/τριες επιδιώκεται να κατανοήσουν την χρήση & αισθητική  

του τριμερούς μέτρου, β) να αντιληφθούν την διαφορετική χρήση στα διάφορα είδη 

Μουσικής, γ) να μπορούν να παίξουν ρυθμικά ή μελωδικά μοτίβα βασισμένα στο τριμερές 
μέτρο, δ) να γνωρίσουν το σχήμα ερώτηση-απάντηση. 

Μαθησιακοί:  α) εμπέδωση της χρήσης του μέτρου στο ελληνικό παραδοσιακό  

& σύγχρονο τραγούδι  β) σύνδεση του τριμερούς μέτρου με το χορό του βαλς, γ) σύγκριση 

του απλού παραδοσιακού σχήματος με τη μεγάλη ορχήστρα.   

ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ:     CD player, κρουστό και μελωδικό όργανο 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ :       Ενεργητική-συμμετοχική μάθηση,  

                                            Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ :    Τριμερές μέτρο, σύζευξη διαρκείας και 

                                            προσωδίας, μεγάλη κυκλαδίτικη   

                                            ορχήστρα- Ζυγιά, ισχυρό και αδύνατο  

                                            μέρος του μέτρου. 

       

  

 Χρήστος ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΣ 

Εκπαιδευτικός Δ.Ε., Μουσικός 

(ΠΕ16.01) 

 Γυμνάσιο Καλινδοίων 

xrmakridimitris@gmail.com 
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ΠΟΡΕΙΑ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ :   
1η  διδακτική ώρα:  Οι μαθητές ακούν το κυκλαδίτικο τραγούδι «Του γάμου» από 

ηχογράφηση ή ζωντανά από τον καθηγητή αν υπάρχει η δυνατότητα χρήσης παραδοσιακού 

οργάνου. Οι μαθητές έρχονται σε μια πρώτη επαφή με το ρυθμικό σχήμα των  ¾.  Μιλάμε για 

το δυνατό και αδύνατο μέρος του μέτρου. Πληροφορούμε τους μαθητές για την «ζυγιά» που 

είναι διαδεδομένη στα νησιά, για τα συνοδευτικά δηλαδή όργανα του τραγουδιού. Τους ζητάμε 

να κτυπήσουν με παλαμάκια ή με το πόδι τους όπου χρειάζεται. Παίζουμε ταυτόχρονα με τους 

μαθητές και μπορούμε να επιχειρήσουμε κτύπους στο 3 και στο 1 από τα μέρη του μέτρου  (2ο 

ασθενές και 1ο ισχυρό). Τους μιλάμε για την έννοια της προσωδίας και τους λέμε να 

επισημάνουν τα σημεία αυτά μέσα στο κομμάτι. Τα παιδιά μαθαίνουν σιγά-σιγά τα λόγια απ΄ 

έξω και αφοσιώνονται στο ρυθμό καλύτερα. Χωριζόμαστε σε ομάδες αγόρια-κορίτσια και 

απαντάμε ανά δίστιχο η μια ομάδα στην άλλη (ερώτηση απάντηση).  Μπορούμε να δώσουμε 

στα παιδιά μερικά κρουστά και να κτυπά η 1η ομάδα στο 1 και η 2η στα 2ο & 3ο μέρη του 

μέτρου. Έτσι οι μαθητές ενθαρρύνονται στη συνεργασία και στο συγχρονισμό επάνω στο 

ρυθμό.  

2η διδακτική ώρα:  Οι μαθητές ακούνε το παραδοσιακό τραγούδι «Μαρία λεν την 

Παναγιά»13. Τους λέμε να παρατηρήσουν τα όργανα που ακούνε. Οι μαθητές συγκρίνουν το 

Κυκλαδίτικο τραγούδι του γάμου με αυτό της Ηπείρου. Στη συνέχεια δίνουμε στους μαθητές 

το κείμενο του τραγουδιού «Συνταγές μαγειρικής»  (στίχοι του Δ.Αποστολάκη και μουσική 

του Δ.Ζαχαριουδάκη από το συγκρότημα «ΧαΪνιδες») και τους βάζουμε να το ακούσουν. Οι 

μαθητές ακούν το τραγούδι αυτό με οδηγό το κείμενο. 

Τους λέμε να παρατηρήσουν τα διαφορετικά μουσικά όργανα που ακούν σ΄αυτή την 

ενορχήστρωση. Ζητάμε από τους μαθητές να συγκρίνουν τα δύο διαφορετικά είδη τραγουδιού 

(παραδοσιακό και σύγχρονο ελληνικό τραγούδι) που άκουσαν, τα οποία βασίζονται και τα δύο 

στον τρίσημο ρυθμό. Συζητάμε μαζί το ύφος και το νόημα των τραγουδιών. 

Υποδεικνύουμε στους μαθητές  να ακούσουν στο σπίτι τους, το τραγούδι «Νέο κύμα» 

του Δ.Σαββόπουλου από το album «Τραπεζάκια έξω» και να καταγράψουν παρατηρήσεις τους. 

3η διδακτική ώρα:  Αναφέρουμε στους μαθητές ότι θα δούμε στη συνέχεια πως 

χρησιμοποιείται ο τρίσημος ρυθμός σ  ́ ένα διαφορετικό είδος Μουσικής, στην ευρωπαϊκή 

Μουσική.  Εξηγούμε σύντομα τι είναι η μεγάλη ορχήστρα και η φόρμα-μορφή «λειτουργία». 

Παίζουμε στο αρμόνιο τη μελωδία «Δόξα στ  ́όνομά Του» του Φράντς Σούμπερτ σελ.84 του 

βιβλίου . Κάνουμε τη σύνδεση του τριμερούς μέτρου της ευρωπαϊκής μουσικής με το βαλς  

ακούγοντας παράλληλα το βιενέζικο βαλς του Σούμπερτ.  Τους μιλάμε για την έννοια της 

σύζευξης διαρκείας γιατί υπάρχει αυτό το σύμβολο στο μουσικό κείμενο και τους λέμε να 

επισημάνουν τα σημεία αυτά. Τους εξηγούμε και τη διαφορά με τη σύζευξη προσωδίας (ως 

καμπύλης γραμμής) την οποία και διδαχτήκαμε στην 1η ώρα του μαθήματος.  

Τα παιδιά επιχειρούν τη φωνητική αναπαραγωγή. Αν υπάρχει η δυνατότητα 

μεταλόφωνου ή ξυλόφωνου και φλάουτου με ράμφος ή φλογέρα, προσπαθούμε την 

ενορχήστρωση. 

Τέλος, κάνουν τη σύγκριση του απλού παραδοσιακού σχήματος με τη μεγάλη ορχήστρα, 

ώστε να κατανοήσουν και τις διαφορές στο ύφος αλλά και στη χρήση αυτών.   

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:    

Η χρήση ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών καθώς και ακροστιχίδων, φαίνεται αρκετά 

χρήσιμη για την αξιολόγηση των μαθητών. Μεγάλη σημασία όμως, πάντα κατέχει η δράση 

μέσα στην ενότητα είτε αυτή εκφράζεται με δημιουργία είτε με διευκρινιστικές ερωτήσεις είτε 

με τη συμμετοχή σε ομάδα εργασίας. Μπορούν τα παιδιά να καταγράψουν 3-4 παραδείγματα 

από διαφορετικά είδη/φόρμας Μουσικής με σκοπό την αξιολόγησή τους σε σχέση με την 

αντίληψη του συγκεκριμένου ρυθμού.  Δίνεται ερωτηματολόγιο απαντήσεων (ΝΑΙ-ΟΧΙ) για 

το σπίτι, σε σχέση με τη «Ζυγιά» και τη μεγάλη ορχήστρα. Αξιολόγηση από τους ίδιους τους 

μαθητές σε ομάδες εργασίας με την επίβλεψη του καθηγητή. 

 

                                                      
13 Τραγούδι με προέλευση από το Πωγώνι Ηπείρου.  Χορεύεται ως «συρτός στα τρία» 
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ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ/ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ:   
          Η Μουσική με τριμερή ρυθμό στο Τσίρκο. Η χρησιμότητά της (αιωρήσεις ακροβατών 

– συγχρονισμός δεξιοτεχνικής επίδειξης  κλπ.) . Το νανούρισμα και η αίσθηση της αιώρησης 

με σκοπό την ζητούμενη ηρεμία για τον ύπνο. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Τσαγκλής Βαγγέλης (2009). "Οργανολογία και παράδοση" Ανακτήθηκε από το: 

http://meloselliniko.blogspot.gr/2009/11/blog-post_3773.html 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Ερωτηματολόγιο για τη «ζυγιά» & τη μεγάλη ορχήστρα 

 
Ερωτήσεις ΝΑΙ ΟΧΙ 

Όταν μιλάμε για «ζυγιά» 

αναφερόμαστε σε όλων των 

ειδών τα όργανα ;  

  

Μια «ζυγιά» μπορεί να 

αποτελείται από περισσότερα 

από 2 όργανα ;   

  

Υπάρχουν διαφορετικά είδη 

«ζυγιάς» στον Ελλαδικό χώρο ;  

  

Στην μεγάλη κλασσική 

ορχήστρα συναντάμε και το 

κανονάκι ;  

  

Στη μεγάλη ορχήστρα 

υπάρχουν όλα τα είδη των 

οργάνων ;  

  

Στη μεγάλη ορχήστρα οι 

μουσικοί συνεργάζονται 

μεταξύ τους και μόνοι τους 

ξεκινούν ένα κομμάτι :  

  

 
  

http://meloselliniko.blogspot.gr/2009/11/blog-post_3773.html
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«Έργα μεγάλων συνθετών μέσα από τα μάτια μικρών 

παιδιών» - Διδακτικές πρακτικές για την αξιοποίηση της 

κλασικής μουσικής στο νηπιαγωγείο 

Αργυρή ΓΕΡΟΝΤΙΝΗ 

Εκπαιδευτικός Π.Ε., 

Νηπιαγωγός (ΠΕ 60) 

55ο Νηπιαγωγείο Πατρών 

gerarg80@gmail.com 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός της εισήγησης, είναι η παρουσίαση δραστηριοτήτων με  κλασική μουσική για το 

νηπιαγωγείο. Οι δραστηριότητες υλοποιήθηκαν  στο  ολοήμερο τμήμα του 55ου  νηπιαγωγείου Πατρών, στα 

πλαίσια δύο πολιτιστικών προγραμμάτων, για τους συνθέτες κλασικής μουσικής και  τα μουσικά όργανα, 

από το 2013 έως το 2015. 

Τα νήπια, ακούγοντας μεταξύ άλλων Βιβάλντι, Μότσαρτ, Σούμαν, Τσαϊκόφσκι  και Χολστ, είχαν 

την ευκαιρία να μάθουν στοιχεία για τους συνθέτες και τις μουσικές περιόδους, να περιγράψουν 

συναισθήματα, να χορέψουν, να ζωγραφίσουν και να δημιουργήσουν. Τα παιδιά μας εξέπληξαν ευχάριστα, 

με τις απόψεις τους για τις μουσικές συνθέσεις και αποδείχτηκαν τελικά ένα καταπληκτικό ακροατήριο.  

 Η ακρόαση κλασικής μουσικής  μπορεί ,λοιπόν, να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια 

του/της νηπιαγωγού και να του/της προσφέρει έναν εναλλακτικό «δρόμο»  για τη  μάθηση, αυτόν μέσω της 

Τέχνης. 

“Great composers’ masterpieces through children’s eyes” 

Using classical music in kindergarten: Teaching practices 

ABSTRACT 

The purpose of this paper is to present several activities for kindergarten pupils based on classical 

music. The activities took place at the 55th Kindergarten of Patras, during the implementation of two 

cultural programmes about classical music composers and musical instruments, which took place from 

2013 to 2015. 

Infants listening, among else, to music from Vivaldi, Mozart, Schumann, Tchaikovsky and Holst, 

got the opportunity to learn about the composers and musical periods, to describe their emotions, and to 

dance, paint and create. We were pleasantly surprised to see infants expressing their views on musical 

compositions, and they proved to be a great audience. 

Listening to classical music can, therefore, be a very valuable tool in the hands of the kindergarten 

teacher and to offer an alternative “route” to learning, that of Art.  

1.ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟ ΝΗΠΙΟ ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ; 

Τις τελευταίες δεκαετίες ,μελέτες και  πειράματα,  συνδέουν την μουσική με την 

νευρολογική ανάπτυξη του εγκεφάλου. Πολλές από τις σημαντικότερες λειτουργίες του 

εγκεφάλου επηρεάζονται από το, εάν ένα παιδί ασχοληθεί εντατικά και σε μικρή ηλικία, με τη 

μουσική. Η Ε. Βούλγαρη, μετά από επισκόπηση ερευνών για την ανάπτυξη του εγκεφάλου, 

καταλήγει ότι: « λειτουργίες όπως η ομιλία, η όραση, η ακοή, η μνήμη, η γνώση, η μάθηση, οι 
συντονισμένες σωματικές-κινητικές λειτουργίες, το συναίσθημα, η χωροχρονική αντίληψη, οι 

διανοητικές ικανότητες, συνδέονται άμεσα  με τη σχέση που έχουν τα παιδιά με την μουσική 

εκπαίδευση και μπορούν να μεταβληθούν και να βελτιωθούν μέσα από αυτήν.» (Βούλγαρη, 

2010)  

mailto:gerarg80@gmail.com
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Τα νήπια  που έχουν την ικανότητα της ακρόασης, έχουν ασυνείδητα αναπτύξει μουσικές 

προτιμήσεις ήδη από την οικογένειά τους ,καθώς, έχουν ακούσει διάφορα είδη μουσικής. Άρα 

η μουσική ακρόαση δεν μία άγνωστη διαδικασία για αυτά. Το νηπιαγωγείο καλείται να 

γνωρίσει στα νήπια περισσότερα είδη μουσικής που δεν γνωρίζουν. Εκτός αυτού ,η 

συστηματική ακρόαση μπορεί να οξύνει την ικανότητα αυτή και να βελτιώσει την 

συγκέντρωση. Μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες τα νήπια  μπορούν να μάθουν να 

αναγνωρίζουν δομικά στοιχεία της μουσικής (ήχος-σιωπή ,μελωδία κ.α.) και να αναπτύξουν 

αισθητικά κριτήρια. Είναι σημαντικό τα παιδιά να πληροφορούνται κάποια στοιχεία για τη 

μουσική σύνθεση που ακούν, π.χ. τι είδους σύνθεση είναι (μουσική φόρμα) ποια εποχή 

αντιπροσωπεύει, ποιος είναι ο συνθέτης (Σέργη, 1998).Όλα αυτά για να επιτευχθούν 

χρειάζονται σαφώς χρόνο και συστηματική χρήση της ακρόασης στη διδασκαλία του/της 

νηπιαγωγού, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.   

Η ακρόαση  μουσικής, είναι μία ιδανική ευκαιρία για να γνωρίσουν τα παιδιά τα 

συναισθήματα που τους προκαλεί  και να τα εξωτερικεύσουν, βοηθώντας τα έτσι να 

αναπτυχθούν πνευματικά, νοητικά και γλωσσικά ( Δ.Μπουλντή, 2011). Μέσα από τη κλασική 

μουσική προσφέρεται ένας πλούτος μουσικών συνθέσεων  στο/στη νηπιαγωγό, που στοχεύει 

στην έκφραση των συναισθημάτων των νηπίων. Οι συνθέσεις  κλασικής μουσικής μπορούν 

κάλλιστα να χρησιμοποιηθούν στο νηπιαγωγείο, ακόμα και ως  «πυρήνας» στη διαδικασία της 

μουσικής ακρόασης. 

Σύμφωνα με τον «Οδηγό Νηπιαγωγού»,  η κλασική μουσική μπορεί να συμβάλει επίσης στην 

ανάπτυξη της φαντασίας των παιδιών και στην εξοικείωσή τους με τη λειτουργία του «ακούω 

μουσική». Μπορεί να τα βοηθήσει να αρχίσουν να αντιλαμβάνονται σταδιακά την 

αφηγηματική λειτουργία της μουσικής και τη δύναμή της να γεννά συνειρμούς. (Δαφέρμου, 

Κουλούρη &Μπασαγιάννη, 2006). 

2.ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΤΗN ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Ο/Η ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ; 

Υλοποιώντας για τρία χρόνια, δραστηριότητες και σχέδια εργασίας με κλασική μουσική 

στο νηπιαγωγείο συμπεράναμε ότι η ακρόαση κλασικής μουσικής μπορεί να αποτελέσει ένα 

πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του/της νηπιαγωγού και να του προσφέρει έναν εναλλακτικό 

«δρόμο»  για την μάθηση, αυτόν μέσω της Τέχνης. Η αντιμετώπιση μιας  μουσικής σύνθεσης, 

σε επίπεδο διδασκαλίας, έχει ομοιότητες με αυτή ενός πίνακα ζωγραφικής. Η ζωγραφική, είναι 

μορφή τέχνης, που αντιλαμβανόμαστε, πρώτα, με την όρασή μας, ενώ η μουσική απευθύνεται 

στην ακοή μας.  

 Ο/Η νηπιαγωγός πρέπει να καταρρίψει τους όποιους δισταγμούς, στη χρήση κλασικής 

μουσικής στο νηπιαγωγείο, καθώς δεν απαιτούνται ιδιαίτερες μουσικές γνώσεις για την χρήση 

της ως υλικό ακρόασης. Απαιτείται όμως, ενασχόληση με ένα αντικείμενο, που ίσως σε 

πολλούς ενήλικες δεν είναι αρεστό-ή ακόμα και άγνωστο ακουστικά. Ποτέ δεν είναι αργά, 

λοιπόν, να γνωρίσουμε  κλασικές συνθέσεις και να ανοίξουμε τους ακουστικούς μας ορίζοντες, 

παραμερίζοντας το προσωπικό μας αισθητικό κριτήριο και σεβόμενοι ως επαγγελματίες τους 

ερευνητές που τονίζουν την θετική δράση της κλασικής μουσικής στα παιδιά. Ο φόβος του 

αγνώστου θα εξαλειφθεί, όταν ο/η νηπιαγωγός διαπιστώσει την αμεσότητα της κλασικής 

μουσικής στα παιδιά ενώ θα  χρειαστεί χρόνο, ώστε  να  δοκιμάσει πολλά ακούσματα διαφόρων 

συνθετών, μέχρι να καταλάβει τι αρέσει στα νήπια να ακούν.  

Ο/Η νηπιαγωγός πρέπει να εξασκεί  την ακοή του/της, στη μουσική που θα 

χρησιμοποιήσει στη τάξη από την προηγούμενη μέρα και να συγκεντρώσει κάποιες 

πληροφορίες, για να καταλάβει καλύτερα τη σύνθεση, τον συνθέτη αλλά και την χρονική 

περίοδο στην οποία ανήκει.  

Σε συμπέρασμά της, η Δ. Μπουλντή,  δίνει μία πολύτιμη συμβουλή προς όλους τους 

εκπαιδευτικούς: «Οφείλουν λοιπόν οι παιδαγωγοί να εκμεταλλευτούν τη δύναμη της μουσικής 
προς όφελος των παιδιών, γνωρίζοντας πως το συστατικό επιτυχίας συνιστάται περισσότερο στη 

διάθεση για δουλειά και την αγάπη για το παιδί». (Μπουλντή, 2011) 

3.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

3.1 Περιγραφή τμήματος 
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Οι δραστηριότητες που περιγράφονται παρακάτω, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν στα 

πλαίσια δύο πολιτιστικών προγραμμάτων για τη κλασική μουσική, με υπεύθυνη την γράφουσα, 

στο ολοήμερο τμήμα του 55ου νηπιαγωγείου Πατρών. Η νηπιαγωγός, Μαρία 

Χαραλαμποπούλου ήταν συνεργάτης, στην υλοποίηση των προγραμμάτων, που διήρκησαν  

πέντε μήνες το καθένα. Το πρώτο, με τίτλο «Έργα μεγάλων συνθετών μέσα από τα μάτια μικρών 

παιδιών»,  υλοποιήθηκε  το σχολικό έτος 2013-14  σε τμήμα με 20 νήπια και 2 προνήπια και 

το δεύτερο,  με τίτλο «…και τα μικρά το βιολί τους!»  υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2014-15 

σε τμήμα με 16 νήπια και 8 προνήπια. 

3.2 Αφορμή 

Η  κλασική μουσική  μας «συντροφεύει» χαμηλόφωνα στη τάξη , κυρίως στην ελεύθερη 

πρωινή ώρα των νηπίων. Ένα νήπιο, ο Γιώργος κάποτε ρώτησε: «Κυρία ποιος έγραψε τα βιολιά 

;». Η απορία του αποτέλεσε την αφορμή, για το όμορφο αυτό ταξίδι του σχεδιασμού  σχετικών 

δραστηριοτήτων. Η ανταπόκριση των παιδιών στο θέμα ,ήταν το κριτήριο για τη διάρκεια 

υλοποίησης τους. 

3.3 Γενικοί στόχοι 

Με βάση το ΔΕΠΠΣ (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το 

Νηπιαγωγείο) τέθηκαν οι στόχοι: 

 Να γνωρίσουν μεγάλους συνθέτες και ακούσουν συνθέσεις τους. 

 Να αναπτύξουν, σταδιακά, τα παιδιά εκτίμηση προς τα ακούσματα κλασικής μουσικής 

και να τα απολαμβάνουν. 

3.4 Ειδικοί στόχοι. 

 Να αναγνωρίσουν και να ανταποκρίνονται στη μουσική, αναφορικά με τα στοιχεία της 

έντασης, ταχύτητας, παλμού και ηχοχρώματος. 

 Να ακούν προσεκτικά μουσική και να ανταποκρίνονται σε μουσικά στοιχεία όπως το 

ύψος, η διάρκεια και ο ρυθμός. 

 Να ακούν και να συζητούν για ήχους που ακούγονται με διάφορους τρόπους(π.χ. να 

συγκρίνουν ήχους που παράγονται από διάφορα  μουσικά όργανα) 

 Να γνωρίσουν, από κοντά, μουσικά σύνολα της πόλης τους.  

 Να εκφράσουν τη γνώμη τους  και τα συναισθήματά που τους   προκαλούνται από την 

ακρόαση μουσικών έργων. 

 Να ανταποκρίνονται στα μουσικά στοιχεία ενός ακούσματος, συμπεριλαμβανομένης 

και της μελωδίας με κίνηση και χορό και να διακρίνουν διαφορές. 

 Να συνδυάσουν τη μουσική με τη κίνηση, την εικόνα, το λόγο, τη δραματική τέχνη 

και να αντιλαμβάνονται ομοιότητες και αντιστοιχίες στον τρόπο έκφρασης. 

 Να ακούν μουσικά έργα διαφόρων εποχών και να αναγνωρίζουν κάποια ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τους.  

3.5 Εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν 

Μουσικοθεραπεία:  Μουσική και Ζωγραφική  

                      Ενεργητική  ακρόαση  

 Καταιγισμός ιδεών: 

 Οι αυθόρμητες λέξεις των παιδιών, μετά από την ακρόαση της μουσικής. 

3.6  Σύνδεση με  πεδία του Αναλυτικού Προγράμματος 

Υπήρξε, μέσω των δραστηριοτήτων, σύνδεση με άλλα πεδία του Αναλυτικού 

Προγράμματος όπως: Μουσική και Γλώσσα, Μουσική και Περιβάλλον, Μουσική και 

Δραματική Τέχνη, Μουσική και Εικαστικά, Μουσική και Φυσική αγωγή. 

3.7 Χρήση Η/Υ 

Χρησιμοποιήθηκε Η/Υ, για την αναζήτηση πληροφοριών και εικόνων για τους συνθέτες. 

Επίσης, χρησιμοποιήσαμε την εφαρμογή YouTube για ακρόαση, όπου δεν είχαμε  CD με την 
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μουσική, αλλά και για την παρακολούθηση π.χ. μιας ορχήστρας. Ωστόσο όταν η χρήση Η/Υ 

αφορούσε  μόνο την ακρόαση μουσικής, επιλέγαμε την ελαχιστοποίηση της εικόνας  και έτσι 

τα παιδιά συγκεντρώνονταν μόνο στη μουσική. 

4.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

4.1 Τί προηγείται των δραστηριοτήτων 

Σε κάθε δραστηριότητα, που περιγράφεται παρακάτω, προηγείται πάντα η γνωριμία των 

νηπίων με τον συνθέτη, που άκουγαν κάθε φορά. Βλέπαμε εικόνες τους και φωτογραφίες από 

τον τόπο καταγωγής τους και μαθαίναμε λίγα λόγια για τη ζωή τους. Τονίζαμε το κύριο 

χαρακτηριστικό του κάθε συνθέτη, που τον έκανε ξεχωριστό. 

Αναφέρω ένα παράδειγμα περιληπτικής βιογραφίας: « Ο Αντόνιο Βιβάλντι παιδιά, 

γεννήθηκε στη Βενετία και έγραψε πολλά έργα για βιολί. Ήταν και παπάς και είχε κόκκινα μαλλιά  
για αυτό, τον έλεγαν, ο κόκκινος παπάς. Ένα  πολύ γνωστό του έργο είναι, «Οι 4 Εποχές»».  

Στα νήπια, έκαναν εντύπωση τα πορτρέτα και οι εκφράσεις των συνθετών σε αυτά και 

διατύπωναν απορίες και παρατηρήσεις, που καθοδήγησαν την πορεία διδασκαλίας. Μια αστεία 

διαπίστωση που έκαναν, μιλώντας για τον Μπετόβεν ήταν, ότι  φαίνεται πάντα θυμωμένος  και 

σύμφωνα με την εξήγησή τους, αυτό συμβαίνει γιατί θύμωσε που δεν ακούει! (Ο Μπετόβεν, 

έχασε εντελώς την ακοή του) 

4.2 Κινούμαι, παίζω και χορεύω με φθινοπωρινά φύλλα, ακούγοντας Βιβάλντι 

           Δώσαμε φθινοπωρινά φύλλα σε κάθε παιδί. Ακούγοντας το  Φθινόπωρο (1.Allegro) του 

Βιβάλντι είπαμε στα παιδιά: « Τα φύλλα θέλουν να χορέψουν με τη μουσική. Θα τα βοηθήσετε;». 

Τα παιδιά κινήθηκαν και αυτοσχεδίασαν. 

4.3 Δουλεύοντας τον « Καρυοθραύστη» του Τσαϊκόφσκι ως Χριστουγεννιάτικη γιορτή 

Από τις πιο αγαπημένες μουσικές συνθέσεις των παιδιών ήταν ο «Καρυοθραύστης». 

Μας απασχόλησε από αρχές Νοεμβρίου και κατέληξε σε μία όμορφη Χριστουγεννιάτικη 

παράσταση (Εικόνα 1).  

Πρώτα έγινε η γνωριμία με το μουσικό έργο. Ακούσαμε τη μουσική και  περιγράψαμε 

τις εντυπώσεις μας. Στη συνέχεια διαβάσαμε τμηματικά, το ομώνυμο λογοτεχνικό έργο του 

Ε.Τ.Α Χόφμαν. Γνωρίσαμε, έτσι, τους ήρωες και μοιράσαμε ρόλους.  

Ξανακούσαμε τα μουσικά κομμάτια και καλέσαμε το κάθε παιδί να προτείνει ιδέες για 

την κίνησή του και αυτοσχεδιάσαμε! Για το κείμενο χρησιμοποιήσαμε διασκευή για παιδιά. 

Παρακολουθήσαμε σκηνές από ομώνυμα μπαλέτα και εκτυπώσαμε σχετικές εικόνες, που μαζί 

με έναν ξύλινο καρυοθραύστη και το βιβλίο του Χόφμαν, εμπλούτισαν τη Γωνιά της Μουσικής 

στην τάξη.  

Για την παράσταση, υπήρξε συνεργασία, τόσο με τους γονείς, όσο και με το 

συστεγαζόμενο δημοτικό σχολείο. Είναι αξιοσημείωτο, ότι τα νήπια οικειοποιηθήκαν τόσο της 

μουσικής του έργου, που αναγνώριζαν εύκολα τα κομμάτια ακόμα και μήνες μετά την 

παράσταση. 
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            Εικόνα 1:Σκηνή από τη Χριστουγεννιάτικη παράσταση «Ο Καρυοθραύστης» 

 

4.4 Βάζουμε στίχους, στο «Νανούρισμα» του Μπραμς 

Η ώρα της μεσημεριανής χαλάρωσης στο ολοήμερο, ήταν  μια  αφορμή να ακούσουμε 

μία μέρα, το γνωστό «Νανούρισμα» του Μπραμς. Τα περισσότερα παιδιά είχαν ξανακούσει τη 

μελωδία, καθώς πολλά μουσικά παιχνίδια βρεφικής ηλικίας την αναπαράγουν. 

Αφού εξηγήσαμε, τι είναι ένα νανούρισμα, στη συνέχεια, όλα τα παιδιά μαζί στην 

ολομέλεια, πρότειναν λεξούλες και σταδιακά έφτιαξαν ένα δικό τους νανούρισμα. Το γράψαμε 

σε ένα χαρτόνι και κάθε λέξη ή φράση που είχε προτείνει κάθε παιδί γραφόταν με άλλο χρώμα. 

Τα παιδιά υπέγραψαν όπως ήθελαν, στο χαρτόνι σαν αληθινοί στιχουργοί και στη συνέχεια, το 

τραγουδήσαμε με τη μελωδία του Μπραμς. Το νανούρισμα ήταν το εξής: «Νάνι, νάνι μωρό, να 
μεγαλώσεις καλά, αστεράκι μου γλυκό, λουλουδάκι μου μικρό, ζουζουνάκι ζωηρό, φεγγαράκι μου 

λαμπρό, καρδούλα μου καλή, κοιμήσου με όνειρα γλυκά.» 

4.5 Μπορείς να μαντέψεις τους «Πλανήτες» του Χολστ; 

Το θέμα της τελευταίας εβδομάδας του Ιανουαρίου,  αφορούσε στη γη και το πλανητικό 

σύστημα. Αφού ολοκληρώθηκε το θέμα, παίξαμε ένα παιχνίδι, λέγοντας: 

 «Ένας συνθέτης παιδιά, ο Χολστ, αποφάσισε να γράψει μουσική για τους πλανήτες. Κάθε 

πλανήτης έχει τη δική του σύνθεση. Μπορείτε να βρείτε σε ποιον αναφέρεται η μουσική κάθε 
φορά;»  

Ακούσαμε τέσσερα μουσικά κομμάτια από το έργο («Ο Άρης», «Η Αφροδίτη», «Ο 

Ουρανός» , «Ο Ποσειδώνας») τα οποία όχι μόνο τα μάντεψαν σωστά, αλλά τα παιδιά 

χαρακτήριζαν αυθόρμητα και τη μουσική π.χ. τρομακτική, γλυκιά, ήρεμη. Σε αυτή τη 

δραστηριότητα, κατά τη διάρκεια της ακρόασης, τα παιδιά ξάπλωσαν όπου ήθελαν στη μοκέτα 

και δώσαμε την οδηγία να κοιτούν ψηλά, σαν να παρατηρούν πλανήτες. 

4.6  Κίνηση, πειραματισμοί και ένα παραμύθι, ακούγοντας  Ντεμπυσσύ 

Όταν χιόνισε στη κορυφή του Παναχαϊκού όρους, επιλέξαμε μία μέρα με κρύο και 

χιονόνερο για να ακούσουμε τη μουσική σύνθεση του Ντεμπυσσύ, «Το χιόνι που χορεύει», 

από τη συλλογή του « Η Γωνιά των Παιδιών». Ολοκληρώσαμε έτσι την διδακτική ενότητα, 

σχετικά με την τήξη-πήξη του νερού, το χιόνι και τον πάγο. 

 Πρώτα, μοιράσαμε στα παιδιά άσπρες λωρίδες γκοφρέ και έτσι ο καθένας είχε τη 

«χιονονιφάδα» του. Κάποια ήθελαν αυθόρμητα, να σχεδιάσουν πρόσωπα επάνω. 

Ακούσαμε, πρώτη φορά, τη μουσική και τα παιδιά κινήθηκαν ελεύθερα. Παρατηρήσαμε 

ότι τα παιδιά χόρευαν, φύσαγαν τις λωρίδες, τις πέταγαν στον αέρα ή τις έβαζαν στο κεφάλι 

τους. Στη συνέχεια,  τους δώσαμε  άσπρη τέμπερα σε κυπελάκια,  και γαλάζια βελουτέ 

χαρτιά.(Εικόνα 2).Ακούσαμε πάλι τη μουσική. «Πώς χορεύει το χιόνι;» ρωτήσαμε. 
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Εικόνα 2:Αποτύπωση με τέμπερα ακούγοντας «Το χιόνι που χορεύει» 

 

Το μάθημα, ωστόσο, δεν τελείωσε εκεί. Τα παιδιά πήραν τις γκοφρέ λωρίδες και 

ζήτησαν να παίξουν μαζί τους στο διάλλειμα και έτσι αβίαστα συνεχίστηκαν διάφορα 

παιχνίδια. Όταν, όμως, έπεσαν κάτω οι λωρίδες σε βροχόνερα ,έλιωσε το γκοφρέ χαρτί και τα 

παιδιά φώναζαν ότι το χιόνι έγινε σταγόνα! Μπαίνοντας στην τάξη  όλες οι σκέψεις των 

παιδιών, με λίγη βοήθεια, έγιναν ένα πρωτότυπο παραμύθι το οποίο και δραματοποιήσαμε στη 

συνέχεια.«Μια φορά δύο άτακτες νότες, έφυγαν από τη μαμά τους τη κυρία μουσική, γιατί ήθελαν 

να δουν το χιόνι στο βουνό. Εκεί γνώρισαν μία χιονονιφάδα και έπαιξαν μαζί της. Όταν έφευγαν 

οι νότες, της είπαν να τις ακολουθήσει όμως εκείνη δεν ήθελε. Τότε, της έπαιξαν τη μουσική του 
Ντεμπυσσύ και μαγεύτηκε και άρχισε να χορεύει από ψηλά ..πιο χαμηλά  και ήρθε στη Πάτρα. 

Όμως άρχισε να λιώνει και να γίνεται χιονόνερο και τελικά έγινε σταγόνα μέσα στη θάλασσα  
και από τότε χορεύει κοντά στο λιμάνι.» 

4.7 Εργασία σε ομάδες: Δραματοποίηση με  τον « Αρλεκίνο» του Σούμαν 

Όταν πλησίαζε το Καρναβάλι , διαβάσαμε στα παιδιά το παραμύθι της Ζωρζ Σαρρή, «Ο 

Αρλεκίνος». Καλέσαμε στη συνέχεια τις πέντε -ήδη σχηματισμένες- ομάδες της τάξης και 

παρουσίασαν όπως ήθελαν, μία σύντομη σκηνή από το παραμύθι, με μουσική υπόκρουση  τον 

«Αρλεκίνο» του Σούμαν από το έργο «Καρναβάλι». Τα μέλη κάθε ομάδας, συζήτησαν και 

επέλεξαν τη σκηνή και τα υλικά από τη γωνιά δραματοποίησης. Έτσι είδαμε πέντε 

διαφορετικές εκδοχές. 

4.8 Τα χορευτικά γράμματα του Σούμαν ως αφορμή για σύνδεση με τη Γλώσσα 

Μία πολύ καλή αφορμή σύνδεσης της Γλώσσας και της Μουσικής, είναι το κομμάτι 

«A.S.C.H.S.H.A.» ή «Τα γράμματα που χορεύουν» του Σούμαν, που περιλαμβάνεται στο έργο 

του «Καρναβάλι». Το ακούσαμε, χορέψαμε και ρωτήσαμε: «Πώς χορεύουν τα γραμματάκια 
όταν πάνε σε μία γιορτή;». «Κυρία έχει πάρτι το Β!» σκέφτηκε ο Παναγιώτης! Τα παιδιά μετά 

ζωγράφισαν, πως φαντάζονταν  να χορεύουν τα γράμματα καλεσμένα σε ένα πάρτι. 

4.9 Μουσικά παραμύθια: Γινόμαστε τα «Πουλιά», από «Το Καρναβάλι των Ζώων -

Δραματοποιούμε το παραμύθι «Ο Πέτρος και ο Λύκος» 

Ένα παραμύθι με μουσική που διαβάσαμε και ακούσαμε, ήταν «Το Καρναβάλι των 
Ζώων» του Καμίγ Σεν-Σανς. Φτιάξαμε στολές «πουλιών», από εφημερίδες και γκοφρέ χαρτιά 

και χάρτινα καπέλα με φτερά πάνω τους. Ξανακούσαμε τα «Πουλιά» από το παραμύθι και τα 

παιδιά κινήθηκαν με τη μουσική.(Εικόνα 3). 
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Με παρόμοιο τρόπο, φορώντας αντίστοιχα καπέλα δραματοποιήσαμε και το παραμύθι 

«Ο Πέτρος και ο Λύκος»,  που έγραψε ο Σεργκέι Προκόφιεφ. Είναι ένα από τα πιο αγαπημένα 

παραμύθια των παιδιών και είναι ιδανικό για τη γνωριμία με τα όργανα της ορχήστρας. Εμείς 

ακούσαμε το  μουσικό έργο σε αφήγηση του Πέτρου Φιλιππίδη. 

 

 
Εικόνα 3: Τα «Πουλιά» από «Το Καρναβάλι των Ζώων» 

 

4.10 Το φεγγαράκι και οι 12 παραλλαγές του Μότσαρτ 

Τη μελωδία, με την οποία τραγουδάμε το «Φεγγαράκι μου λαμπρό», έχει παραλλάξει 

δώδεκα φορές ο Μότσαρτ. Ο στόχος της ακρόασης αυτή τη φορά, είναι η κατανόηση του 

διαφορετικού ύφους, της ίδιας όμως μελωδίας.  

Μέσω του διαδικτύου  (για να βρίσκουμε την κάθε παραλλαγή) ακούσαμε τις 

παραλλαγές. Τα παιδιά αναγνώρισαν αμέσως τη μελωδία και την χαρακτήριζαν π.χ. 

χαρούμενη, λυπημένη ή αργή, ζωηρή κ.α. Κάθε φορά, τα ρωτάγαμε τί φαντάζονταν ότι έκανε 

το «Φεγγαράκι» με τη μουσική και τα παιδιά με κινήσεις και περιγραφές κατέληξαν στις εξής 

απαντήσεις: 

« Στην αρχή είναι χαρούμενο το φεγγάρι,(1η) μετά πολύ χαρούμενο και χορεύει με τα 

αστέρια(2η).Παίζει κουτσό γρήγορα.(3η)Μετά σαν να κάνει παρέλαση και είναι σοβαρό.(4η)Σαν 

να κουράστηκε λιγάκι(5η) Όμως τρέχει πάλι  πολύ, πολύ γρήγορα και χοροπηδά(6η).Όμως 
χτύπησε και κλαίει(7η) και του έβαλαν Βetadin τα αστέρια(8η) και τους εξηγεί πώς έπεσε. Τρέχει 

πάλι και γελάει(9η) Χορεύει (10η) όμως νύσταξε, αργά αργά πάει για ύπνο (11η) και τρέχει μία 
τελευταία φορά πολύ πολύ γρήγορα(12η).» 

Στη συνέχεια φωτοτυπήσαμε παρτιτούρες από ένα βιβλίο μουσικής, τις μοιράσαμε και 

εκεί κάθε παιδί ζωγράφισε κάτι που «έκανε» το φεγγαράκι με τη μουσική. Τις βάλαμε στη 

σειρά, τις συρράψαμε και φτιάξαμε ένα μικρό παραμύθι για την τάξη μας. 

4.11 Ποια είναι η Ελίζα του Μπετόβεν;  

Είπαμε στα παιδιά ότι το κομμάτι που έγραψε ο Μπετόβεν είναι μία αφιέρωση στην 

Ελίζα. Όμως, δεν γνωρίζει κανείς σίγουρα ποια ήταν η Ελίζα. Ήταν κοριτσάκι; Ήταν γυναίκα; 

Ή ήταν φανταστικό πρόσωπο;  

Παροτρύναμε τα παιδιά να διαλέξουν την αγαπημένη-στο καθένα-θέση στο χώρο. Πολλά 

παιδιά έκατσαν και άλλα ξάπλωσαν. Κλείσαμε τα φώτα της τάξης,  ώστε τα παιδιά να 

εστιάσουν την προσοχή τους σε αυτό που θα ακούσουν. Ακούσαμε το "Für Elise" του 

Μπετόβεν. Στη συνέχεια, ανοίξαμε τα φώτα, μοιράσαμε λευκά χαρτιά και προτρέψαμε τα 
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παιδιά να ζωγραφίσουν την Ελίζα, όπως την φαντάστηκαν με τους μαρκαδόρους τους. (Εικόνα 

4) 

Στην ολομέλεια, ζητήσαμε από τα παιδιά να περιγράψουν τις ζωγραφιές τους. Ρωτήσαμε  

για τα συναισθήματα που τους προκάλεσε η μουσική και αν τους άρεσε. 

 

 
Εικόνα 4:Μία από τις εκδοχές της Ελίζας. Ο Βασίλης τη φαντάστηκε λυπημένη 

και ζωγράφισε και τον Μπετόβεν θυμωμένο που δεν ακούει  

 

4.12 Τι χρώμα έχει η « 5η Συμφωνία» του Μπετόβεν; 

Ένα ενδιαφέρον μικρό  πείραμα, κάναμε όταν ακούσαμε την « 5η Συμφωνία»  του 

Μπετόβεν. Ρωτήσαμε τα παιδιά, τί χρώμα θα μπορούσε να έχει αυτό που άκουγαν και 

δουλέψαμε ως εξής: 

Ακούγοντας  την έναρξη της «5ης  Συμφωνίας», έγινε ταυτόχρονα και η αποτύπωση με 

χρώμα. Κάθε παιδί, ένα - ένα τη φορά, σηκωνόταν και επέλεγε μόνο ένα χρώμα από τα δώδεκα 

βασικά ( από  ένα σετ νερομπογιές) και ζωγράφιζε κρυφά από τα άλλα παιδιά στο καβαλέτο, 

την επιλογή του σε λευκό χαρτί. Το χρώμα που επικράτησε σε τμήμα με 20 παιδιά,  ήταν το 

κόκκινο με 16 παιδιά να το επιλέγουν. Ένα έντονο χρώμα λοιπόν σε ένα έντονο άκουσμα, αυτό 

της έναρξης της « 5ης Συμφωνίας», σύμφωνα με τα νήπια. 

4.13 Οι μουσικές περίοδοι ως παιχνίδι με τουβλάκια 

Υλικά: ξύλινα ορθογώνια τουβλάκια, εικόνες των συνθετών, ετικέτες με τα ονόματα 

κάθε μουσικής περιόδου. Κολλήσαμε τις εικόνες πάνω στα τουβλάκια και τα τοποθετήσαμε 

στην αντίστοιχη περίοδο.(Προκλασική, Κλασική, Ρομαντισμός, Σύγχρονη). Ο στόχος ήταν να 

γνωρίσουν τα παιδιά την ιστορική γραμμή και να παρατηρήσουν πόσο κοντά ή μακριά από το 

«Σήμερα» έζησε κάθε συνθέτης. (Εικόνα 5) 
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Εικόνα 5:Οι μουσικές περίοδοι ως παιχνίδι με τουβλάκια 

  

5.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ 

Σημαντικό ρόλο στην εξοικείωση των νηπίων με τη κλασική μουσική, έπαιξε η 

δυνατότητα της ζωντανής ακρόασης και της άμεσης επαφής με μουσικά όργανα. Αυτό έγινε 

με την επίσκεψη του τμήματος στο Δημοτικό Ωδείο της Πάτρας και την παρακολούθηση  

εκπαιδευτικών συναυλιών  που διοργανώνει το Δημοτικό Ωδείο για σχολεία (πρώτη επίσκεψη 

το 2014 και δεύτερη το 2015).  

Μία ιδιαίτερη παρουσία, που ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους ήταν  αυτή του 

Κουαρτέτου Εγχόρδων του Δημοτικού Ωδείου Πάτρας, στην Χριστουγεννιάτικη γιορτή του 

τμήματος στις 18-12-2014 . Η πρόσκληση έγινε στα πλαίσια του δεύτερου πολιτιστικού 

προγράμματος . Το μουσικό σύνολο συνόδευσε με  κομμάτια κλασικής μουσικής την 

παράσταση, «Χριστουγεννιάτικη ιστορία» του Τσαρλς Ντίκενς , αφήνοντας τις καλύτερες 

εντυπώσεις σε όλους τους παρευρισκόμενους. 

Υπήρξε, επίσης, συνεργασία  με τις δασκάλες μουσικής του δημοτικού σχολείου. Μας 

βοήθησαν με την συμμέτοχή τους στο μάθημα, με προσφορά εποπτικού υλικού  και με επίδειξη 

ζωντανής μουσικής με το αρμόνιο.  

6.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜA  

Κάνοντας μια γενική αποτίμησή των προγραμμάτων, θεωρούμε ότι είχαν μόνο θετικά 

αποτελέσματα. Οι αρχικοί μας στόχοι επετεύχθησαν. Τα νήπια ήρθαν σε επαφή με την κλασική 

μουσική και έδειξαν να απολαμβάνουν τις μουσικές ακροάσεις των συνθέσεων. Έμαθαν 

πληροφορίες για τη ζωή και το έργο των συνθετών. Ανταποκρίθηκαν επιτυχώς, με  περιγραφές 

τους και με τη  κίνησή τους στο χώρο, στα στοιχεία της έντασης, της ταχύτητας και του 

ηχοχρώματος της μουσικής. Αναγνώρισαν και αναπαράστησαν τον ρυθμό, το ύψος, και τη 

διάρκεια των συνθέσεων μέσω της του χορού, της δραματοποίησης και της ζωγραφικής. 

Επιπλέον  παρατηρήσαμε ότι, η «μουσική αντίληψή» τους οξύνθηκε και καλλιεργήθηκε η 

συγκέντρωσή τους , καθώς, εξασκήθηκε το «αυτί» τους σε πολλές ακροάσεις .Μας έκανε 

εντύπωση μετά από λίγο καιρό ότι,  τα παιδιά από μόνα τους, μας ζητούσαν να ακούσουν ξανά 

κάποιες συνθέσεις, δείχνοντας έτσι τις προσωπικές τους προτιμήσεις. Τα νήπια γνώρισαν  από 

κοντά ένα μουσικό σύνολο της πόλης (Κουαρτέτο Εγχόρδων). Στο Δημοτικό Ωδείο της πόλης, 

τα νήπια ενθουσιάστηκαν, καθώς άκουσαν βιολί, κοντραμπάσο, τρομπέτες, φαγκότο, πιάνο και 

κιθάρα, από κοντά και εξέφρασαν προσωπικές προτιμήσεις για τα όργανα αυτά.  

 Η έκφραση απόψεων και συναισθημάτων των νηπίων μετά την ακρόαση (π.χ. «μου 

άρεσε γιατί πήγαινε γρήγορα», «νιώθω λύπη» ή «αυτό που άκουσα, ήταν θυμωμένο!»)  

συζητώντας  στην ολομέλεια, ήταν η πιο ευχάριστη για όλους δραστηριότητα, κάθε φορά. Τα 

παιδιά,  αποτέλεσαν ένα καταπληκτικό  ακροατήριο καθώς, μας ξάφνιασαν, μας εντυπωσίασαν 

και μας συγκίνησαν με τις σκέψεις και τις ιδέες τους.  
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Η ακρόαση κλασικής μουσικής  μπορεί, λοιπόν, να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο 

στα χέρια του/της νηπιαγωγού και να του/της προσφέρει έναν εναλλακτικό «δρόμο»  για τη  

μάθηση, αυτόν μέσω της Τέχνης. Θεωρούμε ότι τα δύο προγράμματα , ευαισθητοποιώντας τα 

νήπια στη κλασική μουσική, με συγκεκριμένη μεθοδολογία, συνέβαλαν πολύ θετικά στη 

μουσική αγωγή τους.  Τελικώς λοιπόν, έγινε όλο αυτό το διάστημα μία όντως… Καλή 

Ακρόαση!  

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΚΟΥΣΑΜΕ ΑΝΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ  

ΜΠΑΡΟΚ-ΠΡΟΚΛΑΣΙΚΗ : 

A.Vivaldi: “Four Seasons” 

ΚΛΑΣΙΚΗ : 

W.A.Mozart: “12 variations on Ah, vous dirai-je, Maman” 

L.V.Beethoven: “Symphony n.5” 

“Für Elise” 

ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ: 

P.I.Tchaikovsky: “Nutcracker-the suite” 

R.Schumann: “Carnaval” 

“Kinderszenen” 

J.Brahms: “Lullaby” 

Camille Saint-Saëns: “The Carnival of the Animals” 

ΜΕΤΑ-ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 

C.Debussy: “The children΄s corner” 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ: 

G.Holst: “The planets” 

Sergei Prokofiev: “Peter and the Wolf” 
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Προωθώντας τον Κριτικό Στοχασμό Αξιοποιώντας την 

Τέχνη της Μουσικής 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η εργασία παρουσιάζει μια καινοτόμο δράση κριτικής και δημιουργικής μάθησης, μέσα από την 

αισθητική εμπειρία. Πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2014 στη Γ΄ τάξη του 2ου Δημοτικού Σχολείου 

Ακράτας. Στόχο είχε να ενεργοποιήσει το στοχασμό των μαθητών πάνω στη φιλία, μέσω της μουσικής. 

Συλλέχθηκαν ποιοτικά δεδομένα, με τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων σε ρουτίνες μάθησης και την 

εκπαιδευτικό ως συμμετοχικό και μη συμμετοχικό παρατηρητή. Συγκεκριμένα, σχεδιάστηκε από την 

εκπαιδευτικό και αξιοποιήθηκε ένα παιδαγωγικό σενάριο που λειτούργησε ως μέσο αναστοχαστικής 

διεργασίας, αλλά και ως διδακτική παρέμβαση. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του αποτέλεσε η εφαρμογή στην 

τυπική εκπαίδευση μιας μεθοδολογικής προσέγγισης που απευθύνεται κυρίως στην εκπαίδευση ενηλίκων. 

Στο πλαίσιο αυτής της πράξης η σχολική τάξη άνοιξε, συνεργάστηκε με το θεσμό της μη τυπικής 

εκπαίδευσης ενηλίκων και παρήγαγε νέα γνώση. Εκπαιδευτικός κι εκπαιδευόμενοι έγιναν από κοινού 

κριτικοί ερευνητές προσωπικών απόψεων μέσω της τέχνης, μετασχηματίζοντας στερεότυπες αντιλήψεις 

τους. Η αξιοποίηση της μουσικής ως εργαλείο ενεργοποίησης του στοχασμού συντέλεσε στο 

μετασχηματισμό της μάθησης, σ’ ένα νέο, γνωστικά ευέλικτο περιβάλλον.   

ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Μουσική, αισθητική εμπειρία, κριτικός στοχασμός, μετασχηματίζουσα 

μάθηση 

ABSTRACT  

This paper presents a novel action of critical and creative learning through aesthetic 
experience. It was designed to enable the reflection of students on the matter of friendship through music. 

Qualitative data were collected with the participation of learners in learning routines. The teacher 

worked as participatory and non-participatory observer. Specifically, it was designed by the teacher and 

utilized a pedagogical scenario which worked both as a reflective process and teaching intervention. In 

the context of this act the classroom cooperated with the institution of non-formal adult education and 

gained new knowledge. The use of music as a trigger tool of thought contributed to the transformation 

of learning in a new, cognitive flexible environment. 

 

KEYWORDS: Music, aesthetic experience, critical thinking, transformative learning 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Με τη θεώρηση ότι το σύγχρονο σχολείο καλείται να λειτουργήσει και να αποδώσει 

δημιουργικά σ’ ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον (Υφαντή, 2011:11), σχεδιάστηκε, 

οργανώθηκε και υλοποιήθηκε ένα εκπαιδευτικό σχέδιο, με συμμέτοχους στην πράξη 
εκπαιδευτικό και μαθητές. Το σενάριο αξιοποίησε μια καινοτόμο μεθοδολογική προσέγγιση 

για την παραγωγή νέας γνώσης, μέσα από την καλλιέργεια κριτικής και δημιουργικής 

σκέψης, στα πλαίσια του θεσμού της τυπικής εκπαίδευσης.  Η καινοτόμος αυτή παιδαγωγική 

δράση υλοποιήθηκε στη Γ΄ τάξη του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ακράτας τον Μάιο του 2014 

και αφορούσε στην ενεργοποίηση του στοχασμού των μαθητών μέσω της τέχνης. Ο 

δάσκαλος σε ρόλο εμψυχωτή αλλά και συντονιστή ενέπλεξε τους μαθητές σε μια στοχαστική 

διαδικασία για την καλλιέργεια της κριτικής τους ικανότητας αξιοποιώντας την τέχνη ως 

στοχαστικό εργαλείο μάθησης, αλλά παράλληλα και ως μέσο διδακτικής παρέμβασης για το 

ζήτημα της φιλίας. 

mailto:aggelako@upatras.gr
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 Η απόκτηση στάσης αυτοδιάθεσης για τη στοχαστική εξέταση προβλημάτων και 

ζητημάτων που βιώνει το άτομο, η γνώση των μεθόδων διερεύνησής τους και η ικανότητα 

εφαρμογής τους, συνθέτουν σύμφωνα με τον Glaser (1941) την έννοια της κριτικής σκέψης.  

Ξεκινώντας λοιπόν απ’ το συλλογισμό του  Mezirow (2007) για το μετασχηματισμό των 

δεδομένων πλαισίων αναφοράς ώστε να γίνουν πιο ανοιχτά, περιεκτικά και στοχαστικά και 

λαμβάνοντας παράλληλα υπ’ όψιν την αξία που προσέδωσε ο Dewey (1938/1980) στη σημασία 

της διεργασίας των εμπειριών στη μάθηση, αλλά και τη θεωρία του Freire (2009) για τον κύκλο 

της μάθησης, που εκκινεί από την εμπειρία, συνεχίζεται με το στοχασμό πάνω στην εμπειρία 

και καταλήγει σε δράση επεξεργασίας της εμπειρίας, γίνεται φανερή η ανάγκη συμμετοχής των 

ατόμων σ’ ένα γόνιμο, εσωτερικό διάλογο, που αξιοποιεί τις εμπειρίες τους και τις 

μετασχηματίζει ώστε να θεμελιωθούν νέες αντιλήψεις. Η τέχνη, μέσω της αισθητικής εμπειρίας 

που αποφέρει στο άτομο καθώς διεγείρει την αισθητική αντίληψη και τον εσωτερικό διάλογο 

με τις αντιλήψεις του για τη ζωή (Μέγα, 2011), θα μπορούσε να αποτελέσει αξιόλογο εργαλείο 

μετασχηματίζουσας μάθησης.       

Σύμφωνα με τον Olson (1999) η τέχνη αφορά μια συναισθηματική και διανοητική 

περιπέτεια, που παρουσιάζει την αναπαράσταση της πραγματικότητας μέσα  απ’ την οπτική 

του καλλιτέχνη, αντανακλώντας  ιδέες, αξίες και πεποιθήσεις της εποχής του. Η τέχνη 

ενεργοποιεί την πολλαπλή νοημοσύνη, συμβάλλοντας στην ολιστική ανάπτυξη του ατόμου 

(Gardner, 1990). Μέσω της τέχνης επιτυγχάνεται η εστίαση σ’ ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, 

γεγονός ή συναίσθημα, λειτουργώντας κατά τον Perkins (1994) ως «άγκυρα» των αισθήσεων. 

Πολλαπλά ερεθίσματα δίνονται στον συμμετέχοντα, προκειμένου να αναμετρηθεί με ποικίλες 

στρατηγικές σκέψης για να ερμηνεύσει την εικόνα της τέχνης.  

Έτσι, πέραν της στοχαστικής επιτελείται μια εξίσου σημαντική διεργασία, η γνωστική 

ευελιξία, που προωθεί την ενεργοποίηση της φαντασίας, τη συνδυαστική χρήση της 

πληροφορίας στο χωροχρόνο του παρελθόντος και του παρόντος και τη σύνδεση με την κάθε 

ατομική, πολιτισμική εμπειρία (Efland, 2002). Επιπλέον, αναδεικνύει τη διάσταση της 

ελευθερίας της σκέψης και της πνευματικής ανάτασης, προάγοντας τη δημιουργία νέων ιδεών 

και συναισθημάτων (Perkins, 1994).     

Στην Ελλάδα δείγματα εκπαίδευσης μέσω της τέχνης εμφανίζονται και θεμελιώνονται 

από τον Κόκκο (2011: 71) με τη διαμόρφωση μιας μεθόδου που βασίζεται στην αξιοποίηση 

των τεχνών για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η μέθοδος αποκαλείται μετασχηματίζουσα μάθηση 

μέσα από την αισθητική εμπειρία. Εστιάζει στη μελέτη ενός μαθησιακού αντικειμένου μέσω 

της ανάλυσης έργων τέχνης συναφούς με το θέμα περιεχομένου, που υλοποιείται σε έξι στάδια. 

Ως μεθοδολογία ξεκινά από τον προσδιορισμό των αναγκών, τη διερεύνηση των ιδεών των 

συμμετεχόντων και τη συζήτηση μεταξύ εκπαιδευτή κι εκπαιδευόμενων. Συνεχίζει με επιλογή 

και επεξεργασία ενός έργου τέχνης και ολοκληρώνεται με στοχασμό πάνω στην εμπειρία. Στο 

πλαίσιο της μεθόδου του Κόκκου (2011) τα νοήματα των έργων τέχνης γίνονται εναύσματα 

για εμπλουτισμένη κι ανοιχτή σε ερμηνείες προσέγγιση του θέματος. Έτσι, επιτυγχάνεται η 

ενεργοποίηση συναισθημάτων, φαντασίας και κριτικής σκέψης. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη δύναμη του σχολείου ως πεδίου δράσης, ευρηματικότητας και 

νεωτερισμών (Υφαντή, 2011:13), το εκπαιδευτικό σχέδιο με οδηγό την τέχνη, βασίστηκε σε 

μεθοδολογίες που καλλιεργούν την αισθητική εμπειρία και προάγουν τη φαντασία και τον 

διαισθητικό τρόπο σκέψης ως μέσα για την ενεργοποίηση του κριτικού στοχασμού πάνω στις 

παραδοχές των μαθητών (Mezirow & Συνεργάτες, 2007, Κόκκος & Συνεργάτες, 2011). Ο 

Perkins (1994) επισημαίνει ότι η παρατήρηση ενός έργου τέχνης είναι επικερδής για τον 

εμπλουτισμό της αισθητικής εμπειρίας και την ανάδειξη μιας αναστοχαστικής διάθεσης του 

ατόμου, όχι μόνο για γεγονότα που άπτονται του εκπαιδευτικού πλαισίου. Για το λόγο αυτό 

προτείνει εξελικτικά, μεθοδολογικά βήματα παρατήρησης, που συνίστανται στην αρχική, 

επιφανειακή και δυνητική παρατήρηση του έργου τέχνης, η οποία αναπτύσσεται σταδιακά σε 

δημιουργική, διεισδυτική και στοχευμένη, ώστε να κορυφωθεί σε μια ολιστική και στοχαστική 

παρατήρηση.  

Αξίζει να σημειωθεί, ότι σε καθένα απ’ τα παραπάνω στάδια περιλαμβάνονται 

βοηθητικές, κατευθυντικές αλλά και άτυπες ερωτήσεις, που συνοδεύονται από γραπτά 

δεδομένα των συμμετεχόντων, προκειμένου να αποτυπωθούν και να κατακτηθούν 

χαρακτηριστικά της κριτικής σκέψης, όπως η αναζήτηση των αιτιών ενός φαινομένου, η 
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επεξεργασία των επιμέρους στοιχείων του, η εύρεση εναλλακτικών λύσεων, η ενσυναίσθηση 

και τελικά η απόκτηση ολιστικής εικόνας για την κατάσταση (Norris & Ennis, 1989).  

Στα πλαίσια της φιλοσοφίας του Perkins (1994) κινείται και το πρόγραμμα του 

πανεπιστημίου του Harvard “Project Artful Thinking”(ARTiT, 2012) για την εμφύσηση της 

κριτικής και δημιουργικής σκέψης μέσω της τέχνης. Με τη θεώρηση ότι η τέχνη μέσα από τη 

συναισθηματική, την πνευματική και την κριτική προσέγγιση κι ερμηνεία ενός έργου, αποτελεί 

αντικείμενο μελέτης προσβάσιμο σε όλους (Perkins, 1994) το παρόν εκπαιδευτικό σχέδιο 

υιοθέτησε τις μεθοδολογικές αρχές του Κόκκου (2011) με τα έξι στάδια δημιουργικής και 

κριτικής μάθησης μέσα από την αισθητική εμπειρία, όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα 

ARTiT (2012) αξιοποιώντας στο πέμπτο μεθοδολογικό στάδιο τις τεχνικές του προγράμματος 

«Έντεχνης Σκέψης» (Project Artful Thinking) για τον κριτικό στοχασμό στο ζήτημα της 

παιδικής φιλίας, μέσα από το ηχητικό ερέθισμα ενός μουσικού κομματιού. 

Οι συμμετέχοντες λαμβάνοντας μέρος σε απλές κι ευέλικτες προσεγγίσεις κριτικής 

ακρόασης, μέσα από ερωτήσεις που ανέκυψαν από την κριτική επεξεργασία του μουσικού 

έργου, προβληματίστηκαν, ερμήνευσαν κι αιτιολόγησαν τις πεποιθήσεις τους για τη φιλία. 

Προέβησαν σε βαθύτερη διερεύνηση του θέματος μέσα από  εσωτερική αναζήτηση, που 

εξελίχθηκε σε γόνιμο κι αλληλεπιδραστικό διάλογο για τις διαφορετικές, αναδυόμενες οπτικές 

σχετικά με το ζήτημα της φιλίας. 

Συνεπώς, η εμψύχωση μέσω της τέχνης λειτούργησε διπλά: τόσο ως ειδική 

δραστηριότητα στα πλαίσια του Αναλυτικού Προγράμματος της τυπικής εκπαίδευσης, καθώς 

αναγνωρίζεται ως διδακτική διαδικασία, εντάσσεται στο μάθημα των Εικαστικών και 

αναφέρεται στους «άξονες γνωστικού περιεχομένου» για το δημοτικό σχολείο (Δ.Ε.Π.Π.Σ. – 

Α.Π.Σ., 2003), όσο και ως μεθοδολογικό εργαλείο στη διαδικασία της μετασχηματίζουσας 

μάθησης (Mezirow & Συνεργάτες, 2007).  

Στο σύγχρονο σχολείο η διδακτική διαδικασία μπορεί να προωθεί τη μάθηση μέσα από 

πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις. Αποτελεί όμως σημαντικό επίτευγμα το γεγονός ότι η 

ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού επιχειρείται μέσα από την τέχνη και τον πολιτισμό, περιοχές 

που αν και είναι ανοιχτές στην εκπαιδευτική κοινότητα, ωστόσο από πολλούς αντιμετωπίζονται 

ως «άβατον» (Μερκούρη, 2013).           

2. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

Σε πρώτο επίπεδο ο εκπαιδευτικός έγινε εμπνευστής της δράσης. Στη συνέχεια 

πρωταγωνιστής, αφού εντόπισε την προβληματική κατάσταση που βίωναν οι συμμετέχοντες 

κι ανέλαβε κυρίαρχο ρόλο στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων για τον κριτικό στοχασμό των 

μαθητών πάνω στο ζήτημα της φιλίας και το μετασχηματισμό των παραδοχών τους.  

Κατά δεύτερον, έγινε εμψυχωτής της μαθησιακής ομάδας και συντονιστής 

παιδαγωγικών δράσεων στην τάξη. Έγινε αναλυτής του μουσικού έργου τέχνης, αποτελώντας 

παράδειγμα με τον κριτικό στοχασμό των δικών του πρωτίστως παραδοχών και συνέβαλε στη 

διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης, ελεύθερης έκφρασης, αμοιβαιότητας και συνεργασίας 

(Κόκκος, 2005:121-122). Μεθόδευσε τη μαθησιακή διαδικασία προωθώντας την πρωτοβουλία 

των εκπαιδευομένων, με απώτερο στόχο την ανάδειξη σκέψεων και συναισθημάτων για τη 

φιλία, τον κριτικό στοχασμό πάνω σ’ αυτά και την παραγωγή νέας γνώσης μέσα από το 

μετασχηματισμό των παραδοχών τους. Λειτούργησε επομένως και ως διαμεσολαβητής - 

θεραπευτής προβληματικών καταστάσεων, μέσα από τη διδακτική παρέμβαση που οργάνωσε 

για την αλλαγή των λανθασμένων αντιλήψεων πάνω στο  θέμα της φιλίας. Οι μαθητές 

ανέπτυξαν την περιέργεια και τη σκέψη τους με αφετηρία την εκπαιδευτικό, η οποία τους 

προσέφερε με σεβασμό τη σκέψη της, αφού κι οι ίδιοι μπορούσαν ήδη να σκεφτούν (Freire, 

2009:13). Συνεργάστηκαν με την εκπαιδευτικό, αξιοποίησαν τα βιώματά τους και 

ενδυναμώθηκαν ώστε να οδηγηθούν στον κριτικό στοχασμό (Mezirow & Συνεργάτες, 2007). 

3. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Βασικός σκοπός της καινοτόμου δράσης ήταν η ενεργοποίηση του κριτικού στοχασμού 

των μαθητών πάνω στο θέμα της φιλίας και ο μετασχηματισμός των στερεοτυπικών 

παραδοχών τους, μέσα από την τέχνη.  
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Οι στόχοι που επιμέρους τέθηκαν αφορούσαν στην ενεργητική συμμετοχή των 

εκπαιδευόμενων σε όλο το φάσμα της μαθησιακής διεργασίας, στην πυροδότηση σκέψεων και 

συναισθημάτων μέσω της μεθοδολογικής προσέγγισης που επιλέχθηκε, καθώς και στην 

κριτική προσέγγιση του θέματος της φιλίας. Επιπλέον, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η 

κατανόηση αντιφατικών εννοιών, η ανακάλυψη και διασύνδεση πληροφοριών, η αναζήτηση 

εναλλακτικών λύσεων. Ενώ πρόσθετους στόχους αποτέλεσαν η αναγνώριση της πολιτισμικής 

διαφορετικότητας, η διαμόρφωση αισθητικών κριτηρίων και η κατανόηση του 

πολυπολιτισμικού πλούτου, μέσα από την επαφή με τα έργα τέχνης.   

4. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – «ΤΙ» ΚΑΙ «ΠΩΣ» 

Η δράση πραγματοποιήθηκε σε μια σχολική τάξη της επαρχίας με μεγάλο ποσοστό 

αλλοδαπών μαθητών (πάνω από το 50%), όπου πρωταρχικό μέλημα της εκπαιδευτικού - 

συντονίστριας ήταν το θετικό παιδαγωγικό κλίμα και η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών 

στην αναστοχαστική διαδικασία οικοδόμησης της νέας γνώσης. Στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 

2003:3775) δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς της πράξης να προσεγγίσουν με νέες 
διδακτικές πρακτικές τα εκπαιδευτικά ζητήματα, με παιγνιώδεις δραστηριότητες και πρακτικές 

που βασίζονται σε μεθόδους ενεργητικής και βιωματικής απόκτησης της γνώσης.   

Η παρούσα εργασία περιέχει χαρακτηριστικά μελέτης περίπτωσης. Η εκπαιδευτικός 

έγινε παρατηρητής της συνεχιζόμενης συμπεριφοράς της σχολικής τάξης σε ό, τι αφορά το 

θέμα της φιλίας, μέσω συμμετοχικής παρατήρησης κατά τη διάρκεια της δράσης, αλλά και μη 

συμμετοχικής για την επαλήθευση των δεδομένων της. Στο πρόγραμμα ενεπλάκησαν 10 

μαθητές της Γ΄ τάξης του σχολείου με τη συνεργασία της εκπαιδευτικού – συντονίστριας του 

προγράμματος. Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων αξιοποιήθηκε η ώρα της Ευέλικτης 

Ζώνης.  

Η μεθοδολογική προσέγγιση που επιλέχθηκε στηρίχτηκε στα βήματα που προτείνονται 

για την εφαρμογή της στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων, στοχεύοντας στην ανάδειξη 

σκέψεων και συναισθημάτων που οι εκπαιδευόμενοι δεν είναι σε θέση να βιώσουν στα 

καθημερινά κοινωνικά πλαίσια, όπως και στην ενδυνάμωση του εσωτερικού διαλόγου με τις 

πτυχές του εαυτού τους.  

Αφορμή για την επιλογή της στάθηκε η διαπίστωση λανθασμένων αντιλήψεων των 

συγκεκριμένων μαθητών για το ζήτημα της φιλίας. Συγκεκριμένα, στα πλαίσια μιας σχολικής 

δράσης για την προτίμηση καλύτερου φίλου και την ανάδειξη του πιο δημοφιλούς μαθητή της 

τάξης, η οποία ξεκίνησε με την ψηφιακή ανάγνωση του συναφούς θεματικά παραμυθιού «Ο 

μαύρος κότσυφας κι ο άσπρος γλάρος» (Μικρός Αναγνώστης, χ.η.), φάνηκε ένα άτομο να μη 

συγκεντρώνει καμία προτίμηση συμμαθητών, αλλά και να παραδέχεται το ίδιο έλλειψη φίλων.  

Ύστερα από μη συμμετοχική παρατήρηση των μαθητών κατά τα διαλείμματα, 

επιβεβαιώθηκαν τα αποτελέσματα, διαπιστώθηκε η περιθωριοποίηση του συγκεκριμένου 

προσώπου από την υπόλοιπη τάξη κι εντοπίστηκε το σημείο που θα μπορούσε ν’ αποτελέσει 

κατά τον Mezirow (2007) «αποπροσανατολιστικό δίλημμα» για τους συμμετέχοντες στη 

δράση. Δηλαδή, εφαλτήριο αμφιβολίας των βιωματικά εγκατεστημένων πεποιθήσεων των 

παιδιών για το συμμαθητή τους και αντίστροφα.     

Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάστηκε το παρόν παιδαγωγικό σενάριο, το οποίο λειτούργησε ως 

διδακτική παρέμβαση για την αλλαγή τόσο των πεποιθήσεων της τάξης, όσο και του 

περιθωριοποιημένου προσώπου με τη μέθοδο της κριτικής και δημιουργικής μάθησης μέσα 

από την αισθητική εμπειρία. Με απόφαση των συμμετεχόντων επιλέχθηκε η χρήση της 

μουσικής ως μορφή τέχνης άμεσα προσιτής σ’ αυτήν την ομάδα, για άντληση του δικού της 

νοήματος μέσα από την ακουστική «παρατήρηση» του έργου. Καθώς, σύμφωνα με τον Perkins 

(1994), δεν απαιτείται έμφαση στην ανάλυση της τεχνοτροπίας, αλλά στη διάθεση στοχασμού 

πάνω στο έργο.     

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Η εκπαιδευτικός με αφορμή τα δεδομένα της τάξης για την πάσχουσα ανάπτυξη φιλικών 
σχέσεων συνεργάστηκε με τους μαθητές, σχεδίασε βήμα βήμα τη δράση και με μεθοδικότητα 

επιχείρησε να θέσει ένα «αποπροσανατολιστικό δίλημμα» κατά Mezirow (2007), για να 

επιτύχει την έναρξη της αναστοχαστικής διαδικασίας των μαθητών. 
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Δανειζόμενη τη μεθοδολογία του Κόκκου (2011) όπως παρουσιάζεται στο πρόγραμμα 

δημιουργικής και κριτικής μάθησης μέσα από την αισθητική εμπειρία (ARTiT, 2012) στα τρία 

πρώτα βήματα ενέπλεξε τους συμμετέχοντες στη διαδικασία προσδιορισμού των αναγκών 

τους, εξωτερίκευσης ιδεών και γόνιμου διαλόγου μεταξύ αυτών και της εκπαιδευτικού. Στο 

τέταρτο βήμα τους ενέταξε στη διεργασία επιλογής του μέσου για την απόκτηση αισθητικής 

εμπειρίας αλλά και του ηχητικού ακούσματος που θα επεξεργάζονταν. Επιλέχθηκε το μουσικό 

κομμάτι «Εγώ κι εσύ, μαζί», στίχοι Τζίμης Πανούσης, μουσική Randy Newman, πρώτη 

εκτέλεση Αλκίνοος Ιωαννίδης, Τζίμης Πανούσης (Youtube, 2010). 

Στο πέμπτο κατά σειρά βήμα υλοποίησης της δράσης ακολουθήθηκαν οι ρουτίνες 

μάθησης μέσω ερωτήσεων (ARTiT, 2012), που παρουσιάζονται στο πρόγραμμα «Έντεχνης 

Σκέψης» (Project Artful Thinking) και απαρτίζονται από τέσσερα μεθοδολογικά στάδια. Η 

ρουτίνα μάθησης της πρώτης φάσης θέτει το ερώτημα: «Τι σε κάνει να το λες αυτό;». 

Πρόκειται για το στάδιο απλής παρατήρησης κατά τον Perkins (1994), στο οποίο οι 

συμμετέχοντες ακούνε το μουσικό κομμάτι, εκφράζουν τις εντυπώσεις τους κι αιτιολογούν την 

άποψή τους. «Σκέψου, προβληματίσου, διερεύνησε» είναι η παρώθηση της επόμενης φάσης, 

που αφορά ένα στάδιο ανοιχτής και δημιουργικής παρατήρησης του Perkins (1994). Σ’ αυτό 

επιχειρείται η εκμαίευση των αντιλήψεων των συμμετεχόντων σχετικά με τις εμπειρίες ζωής 

που συνδέονται με το συγκεκριμένο μουσικό κομμάτι, η διατύπωση πιθανών προβληματισμών 

για ενθάρρυνση της δημιουργικότητάς τους και η υποκίνηση της περιέργειάς τους, για 

περαιτέρω ενασχόληση με το άκουσμα αυτό.  

Η επόμενη φάση, το στάδιο της διεισδυτικής παρατήρησης κατά  Perkins (1994), θέτει 

την προϋπόθεση «Ακούω, σκέφτομαι, αναρωτιέμαι» για την ολοκλήρωσή του. Σ’ αυτήν 

προάγεται το λεπτομερές άκουσμα, η βαθυστόχαστη ερμηνεία και κριτική σκέψη πάνω στο 

θέμα του κομματιού, μέσω ερωτήσεων της μορφής: «Τι ακούς; Ποια γνώμη έχεις γι’ αυτό; Τι 

σε κάνει ν’ αναρωτιέσαι;». Ο «κύκλος των απόψεων» για διερεύνηση και συζήτηση 

διαφορετικών οπτικών πάνω στο θέμα είναι το τελευταίο στάδιο, που αποτελεί και την 

αξιολόγηση της δράσης σύμφωνα με τον Perkins (1994). Πρόκειται για το σημείο όπου οι 

συμμετέχοντες μέσα από καταιγισμό ιδεών σχετικά με τις οπτικές που έχουν υιοθετήσει πλέον 

για το θέμα της φιλίας, καλούνται να περιγράψουν το ζήτημα από τη δική τους οπτική, να 

κάνουν διάλογο με τους υπόλοιπους, να αναλογιστούν τη διαφορετικότητα των πτυχών 

αντίληψης του μουσικού έργου και να δομήσουν νέα αντίληψη για το πραγματευόμενο θέμα.  

Ολοκληρώνοντας τη δράση, φτάνοντας στο έκτο βήμα της μεθοδολογίας του Κόκκου 

(2011) όπως αναλύεται στο ARTiT (2012) πραγματοποιήθηκε ο στοχασμός πάνω στην 

εμπειρία των μαθητών, η έκφραση των συναισθημάτων τους, η ανταλλαγή απόψεων και η 

διατύπωση θέσεων και συμπερασμάτων. Στο σύνδεσμο που ακολουθεί παρατίθεται 

λεπτομερώς το εκπαιδευτικό σενάριο που υλοποιήθηκε: (http://mariaggelak.blogspot.gr/) 

6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στο πλαίσιο της δράσης οι συμμετέχοντες κατέγραφαν τις απαντήσεις τους σε ατομικά 

φύλλα εργασίας κατά στάδιο, με σκοπό την απόκτηση διαλεκτικής και συνεχώς 

ανατροφοδοτικής σχέσης με τις απαντήσεις τους. Έτσι, κάποιες ενδεικτικές απαντήσεις που 

καταγράφονται στις ερωτήσεις κάθε ρουτίνας συμπυκνώνονται στον παρακάτω πίνακα (Δες 

Πίνακα 1). 

 

 

  

http://mariaggelak.blogspot.gr/
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Πίνακας 1:  Ομαδοποίηση αναστοχαστικών απαντήσεων συμμετεχόντων για τη φιλία. 

 
Ρουτίνες μάθησης Ενδεικτικές Απαντήσεις Συμμετεχόντων 

1η: «Τι σε κάνει να το λες αυτό;»  

Τι άκουσες; Υπέροχο, φιλικό, ωραίο, όμορφο, διασκεδαστικό, 

τέλειο τραγούδι, μουσική, την καρδιά της φίλης μου. 

Τι σε κάνει να το λες αυτό; Στίχοι, μουσική, μιλάει για τη ζωή μας: τη φιλία. 

2η: «Σκέψου, προβληματίσου, διερεύνησε»  

Άκουσες κάτι που σου θύμισε μια δική σου φιλία; Τους φίλους, τα ξαδέλφια μου, τις στιγμές μαζί τους, τη 

φίλη μου που έχει φύγει από τη χώρα. 

Ποια είναι τα συναισθήματα που έχεις; Χαρά, αγάπη, ευχαρίστηση, ευτυχία, συγκίνηση. 

Υπάρχει κάτι που σε εντυπωσίασε στο τραγούδι; Μελωδία, τραγουδούν δύο άτομα, τραγουδούν δύο 

φίλοι. 

Εντόπισες κάποιος συμβολισμούς; Οι στίχοι μιλάνε για δυο φίλους, το τραγούδι 

περιγράφει τη φιλία, τραγουδάνε δύο μαζί για τη φιλία.  

3η: «Ακούω, σκέφτομαι, αναρωτιέμαι»  

Μήπως άκουσες κάτι νέο στο τραγούδι; Η φιλία χαρίζει στον άνθρωπο ευτυχία και γαλήνη, 

άκουσα τη χαρά και την ηρεμία, για το «εγώ» και το 

«εσύ» μαζί.   

Σκέψου αυτό που σε εντυπωσίασε πριν και εξήγησε 

γιατί  ο καλλιτέχνης το έκανε.  

Να δείξει τα συναισθήματα που φέρνει η φιλία, να 

συμφιλιωθούν δυο φίλοι.  

Σχετίζεται το τραγούδι με το παραμύθι; Ναι γιατί: είναι δυο φίλοι, δε βάζουν τίποτα πάνω απ’ 

τον καλύτερό τους φίλο, δεν τσακώνονται ποτέ, είναι 

φίλοι για πάντα. 

Ποιο νομίζεις ότι είναι το μήνυμα του κομματιού; Φιλία, χαρά, συμπαράσταση, σκέψεις.  

4η: «Κύκλος απόψεων»  

Οπτική που σκέφτομαι το θέμα της φιλίας Συναισθήματα, σκέψεις, λόγια στίχων.    

Πιστεύω ότι…  Φιλία = αγάπη, συντροφιά, χαρά, καλύτερο πράγμα 

στον κόσμο, αιώνια, η καρδιά μας.   

Μια απορία που έχω είναι… Αν η φίλη μου με προδώσει ποτέ, αν με ξεχάσει,   

 

Μέσα από την αισθητική εμπειρία της τέχνης, όπως αυτή προέκυψε από την επεξεργασία 

του μουσικού κομματιού, μεγιστοποιήθηκε το πεδίο των ερεθισμάτων που διέγειραν την 

περιέργεια των μαθητών και κινητοποίησαν τη στοχαστική διεργασία. Απότοκο αυτής ήταν η 

συνειδητοποίηση της ανακολουθίας των νέων εμπειριών με τις μέχρι τότε θεωρήσεις της 

πραγματικότητας. 

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Όπως λοιπόν προκύπτει, παρατηρούνται απαντήσεις που επιβεβαιώνουν τον 
αναστοχαστικό χαρακτήρα της δράσης μέσα από την  αξιοποίηση της τέχνης. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελούν οι απαντήσεις που θεωρούν ότι η φιλία ισοδυναμεί με την ευτυχία και 
τη συντροφιά, είναι αιώνια, αποκλείει τις έριδες, αναφέρεται στο «εγώ» και το «εσύ» μαζί (Δες 

Εικόνες 1, 2, 3).  Οι απαντήσεις, μάλιστα, που παρουσιάζουν τη συμφιλίωση και τις σκέψεις 

ως διακυβευόμενα μηνύματα του ηχητικού κομματιού, φανερώνουν τη λειτουργία κι επίδραση 

του κριτικού στοχασμού μέσω της μουσικής στο σύνολο της τάξης, αναφορικά με την 

περίπτωση λανθασμένης αντιμετώπισης ενός συμμαθητή (Δες Εικόνα 4).  

Ύστερα από κριτικό στοχασμό πάνω στην εμπειρία (Mezirow & Συνεργάτες, 2007, 

Κόκκος & Συνεργάτες, 2011), η ατομική κατασκευή της πραγματικότητας μετασχηματίστηκε. 

Η κριτική σκέψη των μαθητών αναπτύχθηκε, καθώς παρατηρήθηκαν στοιχεία αναζήτησης 

αιτιών του φαινομένου, επεξεργασίας επιμέρους στοιχείων του, εύρεσης εναλλακτικών λύσεων 

και απόκτησης ενσυναίσθησης που αποτελούν σύμφωνα με τους Norris & Ennis (1989) 

χαρακτηριστικά εμφάνισης κριτικής σκέψης. Αποκρυσταλλώθηκαν νέες απόψεις για τη φιλία 

υπηρετώντας έτσι το σκοπό της διδακτικής παρέμβασης που επιχειρήθηκε.  



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καλλιτεχνικής Παιδείας: « Όπου Ακούς Μουσική…»  -  Πάτρα 18-20/6/2015 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ,  ISSN 2529-1572 

 194 

Στο πλαίσιο αυτό η μεθοδολογία του Κόκκου (2011) για τη μετασχηματίζουσα μάθηση 

μέσα από την αισθητική εμπειρία, που αποτέλεσε δάνειο από το θεσμό της μη τυπικής 

εκπαίδευσης ενηλίκων κι εφαρμόστηκε σε σχολικό περιβάλλον, λειτούργησε θεραπευτικά, 

βοηθώντας τους συμμετέχοντες να ερευνήσουν, να γίνουν πιο δημιουργικοί και ν’ 

αμφισβητήσουν στερεότυπα και κυρίαρχες κουλτούρες (Μερκούρη, 2013).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       Εικόνα 1: Απόψεις μαθητών για                                                         Εικόνα 2: Απόψεις μαθητών για             

                           τη φιλία, με αφορμή το τραγούδι.                                                        τη φιλία, με αφορμή το τραγούδι. 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

            

 

 
                            Εικόνα 3: Απόψεις μαθητών για                                                          Εικόνα 4: Απόψεις μαθητών για   

                                       τη φιλία, με αφορμή το τραγούδι.                                                 τη φιλία, με αφορμή το τραγούδι.     

8. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Η αποτίμηση που επιχειρείται παρουσιάζει θετικά αποτελέσματα για τους 

εμπλεκόμενους σε όλα τα επίπεδα. Ένας από τους στόχους που επετεύχθη ήταν η ένταξη των 

έργων τέχνης στην καθημερινή διδακτική πρακτική και η ανατροπή στερεοτυπικών 

αντιλήψεων μέσα από την παρατήρηση και τον σχολιασμό τους (Μερκούρη, 2013).  

Βέβαια, στα πλαίσια του προγράμματος υπηρετήθηκαν κι άλλοι στόχοι, όπως η 

ενδυνάμωση της γνώσης, των δεξιοτήτων και της στάσης του εκπαιδευτικού απέναντι στην 
αξιοποίηση των έργων τέχνης στη μαθησιακή διαδικασία, η επαφή εκπαιδευτικού κι 

εκπαιδευόμενων με ένα μουσικό έργο τέχνης, η καλλιέργεια της συστηματικής επεξεργασίας 
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του και το βίωμα της αισθητικής εμπειρίας μέσα από την εφαρμογή της συγκεκριμένης 

μεθοδολογίας.  

   Ο εκπαιδευτικός, σε ρόλο σχεδιαστή γνωστικά ευέλικτων περιβαλλόντων μάθησης, 

αξιοποιεί την εμπειρία, συνεπικουρεί στο μετασχηματισμό της μάθησης των εκπαιδευόμενων 

και στη δημιουργία νέας γνώσης μέσα από αναστοχαστικές διεργασίες σκέψης. Σύμφωνα με 

τον Dewey (Κόκκος, 2005:64) ο στοχασμός πάνω στην εμπειρία αποτελεί κομβικό σημείο της 

εκπαιδευτικής διεργασίας. Η οικοδόμηση λοιπόν της νέας γνώσης μέσα από τη συγκεκριμένη 

πρόταση, συνδράμει στην ολοκλήρωση της ολότητας του παιδιού και στο χτίσιμο της 

κοινωνικής του προσωπικότητας στους κόλπους ενός σχολείου όχι της αποστήθισης και της 

ξερής γνώσης, αλλά του ενδιαφέροντος.  

Η καινοτόμος δράση πέτυχε κι έναν άλλο στόχο. Να εμπλέξει τους μαθητές στη 

διαδικασία εσωτερικής διερεύνησης πτυχών του εαυτού τους. Οι μαθητές εστίασαν την έρευνά 

τους στις προσωπικές τους αντιλήψεις για το ζήτημα της φιλίας, έθεσαν τον εαυτό τους σε μια 

αναστοχαστική διαδικασία επαναπροσδιορισμού της σκέψης τους και τελικά, 

επαναδιατύπωσαν τις θέσεις τους σχετικά με αυτό, όπως προέκυψε από επαναλαμβανόμενη, 

μη συμμετοχική παρατήρηση μετά την ολοκλήρωση της δράσης.  

Όλα αυτά επιτεύχθηκαν με τη χρήση μιας μεθοδολογικής προσέγγισης που αν και 

απευθύνεται στο θεσμό της μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων, ωστόσο φαίνεται ότι 

ανταποκρίνεται επιτυχώς και στις ανάγκες του θεσμού της τυπικής εκπαίδευσης. Γεγονός 

άλλωστε που συνηγορεί με την αναφορά του Κόκκου (2005:76) στον ίδιο τον Mezirow, ο 

οποίος δεν αποκλείει το ενδεχόμενο πραγματοποίησης κάποιας μορφής μετασχηματίζουσας 

μάθησης και στον χώρο του σχολείου. Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη τη βασική παραδοχή 

του Houle (Jarvis, 2007:195) για το αδιαφοροποίητο της εκπαιδευτικής διεργασίας στη 

διάρκεια της ζωής, αλλά και του Dewey (Κόκκος, 2005:62) για το συνεχές της αρχικής και της 

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, αναδεικνύεται η λειτουργική χρήση της συγκεκριμένης 

μεθοδολογίας σε κάθε στάδιο της μαθησιακής πορείας, είτε αυτή τείνει προς τη μη τυπική 

εκπαίδευση ενηλίκων, είτε παλινδρομεί σε κατώτερες βαθμίδες τυπικής εκπαίδευσης.     

Ωστόσο, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι ο τρόπος με τον οποίον 

πραγματοποιείται ο μετασχηματισμός μιας νοητικής συνήθειας είναι περιστασιακός και 

προκύπτει από κάποια στιγμιαία, σημαντική εμπειρία (Κόκκος & Συνεργάτες, 2011). 

Λαμβάνοντας όμως υπόψη τη θέση του Kant (1790/1914) o οποίος από τον 18ο κιόλας αιώνα 

επεσήμανε την εναλλακτική προοπτική που προσφέρει η αισθητική εμπειρία, αφού ένα έργο 

τέχνης δεν μπορεί να είναι αποδεκτό από όλους, καθίσταται σαφές ότι είναι αδύνατη η ύπαρξη 

ενός καθολικού κανόνα για την αποδοχή της υψηλής αισθητικής αξίας ενός έργου.  

 Σήμερα το αίτημα της πολιτιστικής αγωγής στοχεύει στην ανάδειξη του σχολείου της 

προσφοράς στο πολιτισμικό γίγνεσθαι. Έτσι, αν οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί εργάζονται 

μεθοδικά για την αντιστάθμιση ανισοτήτων και την απαλοιφή λανθασμένων, στερεοτυπικών 

παραδοχών, είναι δυνατόν να παρέχουν σε όλους εκείνα τα μορφωτικά εφόδια που είναι 

αδύνατον να παρασχεθούν από το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον όπου ζουν 

(Bourdieu, 1985). 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην υλοποίηση ενός project στο 34ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών 

κατά το σχολικό έτος 2011-2012. Με αφορμή τα σχολικά βιβλία μουσικής της Δ’- Ε’-Στ’ Δημοτικού και 

ειδικότερα, τα κεφάλαια που αναφέρονται στην παραδοσιακή μουσική, αλλά και την επιθυμία κι άλλων 

συναδέλφων να προωθήσουν και να εντάξουν σε ένα μέρος της διδακτέας ύλης τη γνωριμία με την ελληνική 

μας παράδοση, υλοποιήθηκε το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ακολουθώντας  την ομαδοσυνεργατική μέθοδο. 

Αξιοποιώντας την εργασία σε ομάδες, η εκπόνηση του project βασίστηκε στην ανάλυση θεματικών 

ενοτήτων των σχολικών εγχειριδίων, στη συλλογή πληροφοριών, στη βιωματική παρουσίαση 

παραδοσιακών οργάνων, στην εικαστική απεικόνιση σκηνών της ελληνικής καθημερινότητας και 

παραδοσιακών ενδυμασιών από διάφορα μέρη της Ελλάδας, καθώς και στην εκμάθηση δημοτικών 

τραγουδιών και παραδοσιακών χορών.  Σκοπός ήταν να μελετήσουν οι μαθητές την ελληνική παραδοσιακή 

τέχνη, να μάθουν δημοτικά τραγούδια και χορούς από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, να μελετήσουν την 

ιστορία του δημοτικού τραγουδιού, να ευαισθητοποιηθούν για τη διάσωση της πολιτιστικής μας 

κληρονομιάς, να εργαστούν ομαδικά, να εκφραστούν δημιουργικά και να βιώσουν την «τέχνη» στο σχολείο. 

Η υλοποίηση του project ολοκληρώθηκε με την  αξιολόγησή του από τους μαθητές και τους υπεύθυνους 

δασκάλους των αντίστοιχων τάξεων.  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ελληνική παραδοσιακή μουσική, ομαδοσυνεργατική μέθοδος, project, σχολικά 

εγχειρίδια μουσικής 

 

A Rendez vous with tradition  
 

ABSTRACT 

The present assignment refers to the materialization of a project at the 34th Elementary school of 

Patras during 2011-2012 school year. With the music school books of 4th, 5th and 6th grade of the Primary 

school as a cause, but also the wish of other colleagues to promote the acquaintance with our tradition 

and to make it part of the material to be taught this project was based on the team cooperating method. 

Utilizing teamwork, the development of the project was based on the analysis of moduls of school books, 

finding information, the experiential to traditional instruments, the artistic depiction of greek everyday 

scenes and traditional uniforms from different parts of Greece, dances. The aim was for the pupils to 

study greek traditional art, to learn folklore songs and dances from different regions of Greece, to study 

the history of cultural heritage, to work in teams, to express themselves creatively, to experience “Art” 

at school. The materialization of the project was completed with its evaluation by the pupils and the 

teachers in charge. 

KEYWORDS: greek traditional music, cooperative method, project, music school books 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Τα τελευταία χρόνια καταβάλλεται μια ολοένα και αυξανόμενη προσπάθεια στη χώρα 

μας για τη διάσωση και την προβολή της ιδιαίτερα πλούσιας ελληνικής λαϊκής παράδοσης. Η 

προσπάθεια αυτή αφορά πολλούς τομείς όπως η μουσική, ο χορός, η λαογραφία, οι εικαστικές 

τέχνες κ.α.  και υλοποιείται κυρίως από το σχολείο, την Εκκλησία, από πολιτιστικούς 
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συλλόγους και φορείς που λειτουργούν ως θεματοφύλακες  της ελληνικής παράδοσης, ενώ τα  

τελευταία χρόνια προβάλλεται η παράδοση και μέσω των ΜΜΕ. Από την εμπειρία 

εκπαιδευτικών, γονέων  και πολιτών αυτής της χώρας γίνεται αντιληπτό ότι πολλά παιδιά 

δείχνουν να αποστρέφονται τη δημοτική παράδοση ενώ συχνά καταγράφονται περιστατικά 

όπου τα παιδιά είτε αλλάζουν σταθμό στο ραδιόφωνο μόλις ακούν παραδοσιακά τραγούδια, 

είτε αδιαφορούν, όταν βρίσκονται σε παραδοσιακά γλέντια είτε ακόμη αποστασιοποιούνται σε 

ό,τι έχει να κάνει με λαϊκά δρώμενα. Συχνά μάλιστα τα συναισθήματά τους είναι επενδυμένα 

και μ’ ένα αίσθημα ντροπής για οτιδήποτε παραδοσιακό. Γι’ αυτό το λόγο ελήφθη η απόφαση 

να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα, σε συνεργασία με τους συναδέλφους της Μουσικής, των 

Εικαστικών, της Φυσικής Αγωγής και της Πληροφορικής, μέσω του οποίου οι μαθητές θα 

προσεγγίσουν την ελληνική λαϊκή παράδοση και κυρίως το δημοτικό τραγούδι και τους 

παραδοσιακούς χορούς. 

2. ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το παρόν πρόγραμμα επεδίωκε γνωστικούς, συναισθηματικούς, κοινωνικούς και 

ψυχοκινητικούς στόχους. 

Στους γνωστικούς στόχους επιδιώχθηκε, οι μαθητές να γνωρίσουν και να μελετήσουν 

την ελληνική λαϊκή τέχνη, να κατανοήσουν την έννοια και τη σημασία της λαϊκής παράδοσης, 

να μάθουν την ιστορία του δημοτικού τραγουδιού, παραδοσιακά δημοτικά τραγούδια και 

χορούς από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Επιπλέον, να γνωρίσουν τα παραδοσιακά μας 

μουσικά όργανα και να συνειδητοποιήσουν την ποικιλομορφία του ελληνικού παραδοσιακού 

τραγουδιού,   των ρυθμών, των χορών και της ενδυμασίας. Οι μαθητές κατά τη διάρκεια αλλά 

και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα ήταν σε θέση να αναγνωρίζουν τους 

ελληνικούς παραδοσιακούς ήχους, να χειρίζονται τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το 

διαδίκτυο και να οργανώνουν τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν ανά τόπους. 

Στο συναισθηματικό τομέα οι μαθητές επιδιώχθηκε να βιώσουν και να εκφράσουν τα 

συναισθήματά τους μέσα από την επαφή τους με τα τραγούδια της δημοτικής παράδοσης, να 

διαμορφώσουν μια θετική στάση απέναντι στη λαϊκή παράδοση και να ευαισθητοποιηθούν για 

τη διάσωσή της 

Στον κοινωνικό και ψυχοκινητικό τομέα έγινε η προσπάθεια να συνεργάζονται οι 

μαθητές με το δάσκαλό τους, να συμμετέχουν σε συλλογικές δραστηριότητες, να μοιράζονται, 

απόψεις, ιδέες, συναισθήματα και γνώσεις, να αναπτύξουν κλίμα φιλίας και καλής 

συνεργασίας, να συνειδητοποιήσουν ότι η παράδοση συντελεί στην κοινωνικοποίηση και στη 

συνοχή μιας κοινωνίας, να μάθουν να αξιολογούν, να παρατηρούν, να πειραματίζονται και να 

κατασκευάζουν αντικείμενα εποχής.  

3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Για την υλοποίηση του προγράμματος ακολουθήθηκε η ομαδοσυνεργατική μέθοδος και 

η διαθεματικότητα. Στη διαθεματική διδασκαλία ενδείκνυται η ομαδική συνεργασία στην 

αντιμετώπιση και διαχείριση των θεμάτων (Νικολακάκη Μ. κ.ά. 2010). Τα πεδία που 

συνδέθηκαν με το πρόγραμμα ήταν η φυσική αγωγή, η μουσική, η γεωγραφία η πληροφορική, 

η ιστορία, η λογοτεχνία, τα θρησκευτικά και τα καλλιτεχνικά. Λαμβάνοντας υπόψη τα κύρια 

χαρακτηριστικά της διαθεματικής προσέγγισης τα οποία είναι: α) η οργάνωση της σχολικής 

γνώσης γύρω από τα θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος και β) η ενεργή εμπλοκή των μαθητών 

στις διαδικασίες διερεύνησης των υπό μελέτη θεμάτων (Beane, 1997), ακολούθησε ο χωρισμός 

των μαθητών σε ομάδες. Ο σκοπός τους ήταν να διερευνήσουν θέματα, να συλλέξουν 

πληροφορίες  και να επιτελέσουν τις εργασίες τους. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, η 

κάθε ομάδα παρουσίασε σε όλη την τάξη την εργασία που είχε αναλάβει. Με τον τρόπο αυτό 

προωθήθηκε η συλλογική άμιλλα, η κοινωνικοποίηση των μαθητών και η συνεργασία. Ο 

Slavin (1995) διαπίστωσε ότι οι μαθητές που συμμετέχουν στα προγράμματα συνεργατικής 

μάθησης αναπτύσσουν καλύτερες σχέσεις με τους άλλους. Αξιοσημείωτες είναι, ακόμη, οι 

διαπιστώσεις του ίδιου ερευνητή, σύμφωνα με τις οποίες η συμμετοχή στα προγράμματα 

συνεργατικής μάθησης βελτίωσε την αυτοεκτίμηση των μαθητών, αν και τα σχετικά 

αποτελέσματα δεν ήταν σε όλες τις περιπτώσεις απόλυτα συνεπή. (Κασσωτάκης-Φλουρής, 

2013). 
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Η αξιολόγηση γινόταν από τους δασκάλους και τους μαθητές καθ’ όλη τη διάρκεια του 

προγράμματος με τη μέθοδο της επισκόπησης.  

Ως εκπαιδευτική διαδικασία, αξιοποιήθηκε η μέθοδος project η οποία σχετίζεται με το 

περιεχόμενο μάθησης και τη διαδικασία ενός σχεδίου προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή τα 

θέματα εξετάζονται διεπιστημονικά. Η λέξη Project ετυμολογικώς έχει λατινικές ρίζες και 

προέρχεται από το projicere, το οποίο έχει την έννοια του σχεδιάζω, έχω κάτι «κατά νουν». 

(Κιτσαράς, 2004) 

Από την άλλη μεριά, η συγκεκριμένη μέθοδος έχει αγγλοσαξονική προέλευση και είναι 

μια μορφή ομαδικής εργασίας με απώτερο σκοπό τη συλλογική διεξαγωγή της διδακτικής 

διαδικασίας. 

Στην αρχική εκδοχή της μεθόδου προβλέπεται σε τακτές ώρες κάθε βδομάδα ή κάθε 

δεκαπενθήμερο η εργασία της τάξης να σχετίζεται συγχρόνως με διαφορετικά μαθήματα του 

αναλυτικού προγράμματος, οργανωμένη με βάση την επιλογή ενός θέματος (Kilpatrick, 1918). 

Τρεις είναι οι διαδικασίες που χαρακτηρίζουν τη μέθοδο Project∙ η πρόταση του 

θέματος, η υιοθέτησή του και η υλοποίησή του με το δάσκαλο συνοδοιπόρο, καθοδηγητή και 

βοηθητικό στοιχείο των μαθητικών ομάδων. Η μάθηση έχει βιωματικό χαρακτήρα, με τους 

μαθητές να συμμετέχουν σε δραστηριότητες εμπειρικού τύπου και να διερευνούν ένα θέμα 

τόσο συλλογικά, με ομαδικές εργασίες ή δραστηριότητες, όσο και ατομικά (Παντελιάδου Σ. κ. 

ά., 2013). Επιπλέον, η μάθηση μέσω των project επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να λαμβάνουν 

υπόψη τους διαφορετικούς τρόπους σύμφωνα με τους οποίους οι μαθητές μαθαίνουν, 

σκέφτονται και επεξεργάζονται τις πληροφορίες (Davies, 1993). Εκτελώντας οι μαθητές τις 

προγραμματισμένες δραστηριότητες ο εκπαιδευτικός συμμετέχει όπου έχει οριστεί, ως ενεργό 

μέλος της ομάδας της τάξης κι ως συνερευνητής, ενώ ταυτόχρονα καθοδηγεί κι ελέγχει τους 

μαθητές χωρίς να εμποδίζει την αυτονομία τους και την ανάληψη ευθύνης από μέρους τους. 

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης υπάρχουν διαλείμματα ενημέρωσης και ανατροφοδότησης, 

όπου γίνεται ανακεφαλαίωση των πεπραγμένων κατά τη διάρκεια του project σε σχέση με τους 

αρχικούς στόχους και τις επιμέρους θεματικές ενότητες (Παντελιάδου Σ. κ. ά., 2013). Ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να κατευθύνει την έρευνα σε μια νέα κατεύθυνση αν το «απαιτήσουν» 

οι εργασίες των μαθητών. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αξιολόγηση της μαθητικής εργασίας στο πλαίσιο ενός θέματος 

project είναι συνήθως πολύ πιο ευέλικτη και αναστοχαστική συγκριτικά με άλλες εργασίες 

(Bender, 2012). 

4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Πρώτο μέλημα ήταν να χωριστεί ο χάρτης της Ελλάδας σε γεωγραφικά διαμερίσματα 

και να γίνει συζήτηση για τη διαφορετικότητα των ήχων που ακούγεται σε καθένα από αυτά. 

Τα παιδιά γνώρισαν τα ελληνικά παραδοσιακά όργανα μαθαίνοντας να αναγνωρίζουν τον ήχο 

τους και να τα κατηγοριοποιούν,  έμαθαν παραδοσιακούς ρυθμούς και σε ποιο μέρος της 

Ελλάδας τους συναντούν. Όπως για παράδειγμα η ζυγιά της Ηπειρωτικής Ελλάδας έχει ως 

κύρια χαρακτηριστικά μουσικά όργανα το ζουρνά και το νταούλι και το ύφος των τραγουδιών 

είναι πιο βαρύ σε σχέση με εκείνο που ακούγεται στην υπόλοιπη χώρα. 

Το αντικείμενο εργασίας της κάθε ομάδας, αρχικά, ήταν να βρουν ελληνικά λαϊκά-

παραδοσιακά όργανα, να βρουν πληροφορίες γι’ αυτά και να τα «τοποθετήσουν» στο χάρτη. 

Έπειτα, αφού συγκεντρώθηκαν οι πληροφορίες, έγινε κατανομή σε κάθε ομάδα, ενός 

γεωγραφικού διαμερίσματος όπου οι μαθητές έπρεπε να μάθουν για το ρυθμό της μουσικής 

που ακούγεται στο σημείο εκείνο του χάρτη, να πουν ποια είναι τα αντιπροσωπευτικά όργανα, 

να μάθουν τραγούδια και χορούς της περιοχής και να κατασκευαστεί με τη βοήθεια της 

εκπαιδευτικού της Πληροφορικής ένα blog μέσα στο οποίο θα κατέθεταν τις δράσεις τους. 

        Αναλυτικά, η χρονική εξέλιξη του προγράμματος είχε ως εξής:                                               

Κατά την πρώτη περίοδο (Νοέμβριος-Δεκέμβριος) ενημερώθηκε ο σύλλογος διδασκόντων και 

των γονέων. Διδάχθηκαν οι μαθητές το κεφάλαιο του σχολικού εγχειριδίου της Μουσικής που 

αναφέρεται στην παράδοση, τα μουσικά όργανα και το δημοτικό τραγούδι. Σ’ αυτό το σημείο 

πρέπει να σημειωθεί ότι τα σχολικά εγχειρίδια έχουν σχέση αυθεντίας ως προς το γνωστικό 

αντικείμενο και αποτελούν τη βάση της διδακτικής καθοδήγησης αφού συνιστούν ένα σταθερό 

σημείο αναφοράς τόσο για το δάσκαλο όσο και για το μαθητή (Κουλαϊδής κ.α., 2002). 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καλλιτεχνικής Παιδείας: « Όπου Ακούς Μουσική…»  -  Πάτρα 18-20/6/2015 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ,  ISSN 2529-1572 

 200 

Πραγματοποιήθηκε συζήτηση επί του θέματος και συγκεκριμένα επισημάνθηκαν οι δύο 

βασικοί κορμοί της μουσικής μας παράδοσης• την έντεχνη («κλασική») μουσική, που 

αντιπροσωπεύεται από το βυζαντινό μέλος και τη λαϊκή που περιλαμβάνει το δημοτικό 

τραγούδι αλλά και τη νεότερη αστική μουσική (ρεμπέτικο και αθηναϊκή κι επτανησιακή 

καντάδα) (Λιάβας, 1993). Ιδιαίτερη αναφορά πραγματοποιήθηκε για τη διαίρεση του 

δημοτικού τραγουδιού σε δυο κύκλους• τον ακριτικό (9ο-11ο αι.) ο οποίος εκφράζει τη ζωή και 

τους αγώνες των ακριτών στα σύνορα της Βυζαντινής αυτοκρατορίας και τον κλέφτικο που 

δημιουργείται από τα ύστερα βυζαντινά χρόνια έως το 1821, και εκφράζει, μαζί με όλα τα άλλα 

τραγούδια της ίδιας εποχής τη ζωή του νεώτερου Ελληνισμού (Ανωγειανάκης, 1991). Ο όρος 

δημοτικό τραγούδι και λαϊκό τραγούδι χρησιμοποιείται συχνά σαν ταυτόσημη έννοια και στο 

παρόν πρόγραμμα. Το ίδιο συμβαίνει και με τα μουσικά όργανα. Π.χ. το λαούτο, και η λύρα 

ανήκουν στα δημοτικά μουσικά όργανα ενώ το βιολί, το κλαρίνο και το μαντολίνο που 

χρησιμοποιήθηκαν τα νεώτερα χρόνια από το λαό και έχουν δυτική προέλευση ανήκουν στα 

λαϊκά. Ωστόσο ο όρος λαϊκά μουσικά όργανα έχει επικρατήσει ανεξάρτητα εάν πρόκειται για 

παλιά ή νεώτερα (Ανωγειανάκης 1991). Έπειτα διαμορφώθηκαν οι στόχοι και οργανώθηκαν 

οι ομάδες. Τη δεύτερη περίοδο εξέλιξης του προγράμματος (Ιανουάριος-Φεβρουάριος) κάθε 

ομάδα συνέλεξε πληροφορίες, μελέτησε την τέχνη στην παράδοση κατασκευάζοντας και 

ζωγραφίζοντας αντικείμενα της καθημερινότητας και παραδοσιακές ενδυμασίες. 

Πραγματοποιήθηκε εκμάθηση δημοτικών τραγουδιών και παραδοσιακών χορών από την 

Πελοπόννησο, την Ήπειρο και τη Μακεδονία. Κατά την τρίτη χρονική περίοδο (Φεβρουάριος-

Μάρτιος) παράλληλα με την εκμάθηση τραγουδιών και χορών (Αιγαίο και Κρήτη), οι μαθητές 

μελέτησαν διάφορα ήθη κι έθιμα και στη συνέχεια κατηγοριοποίησαν τις πληροφορίες τους 

κατά τόπους. Συμπτωματικά, την ίδια χρονική περίοδο άλλες δυο τάξεις υλοποιούσαν 

αντίστοιχο project εξετάζοντας λαογραφικά στοιχεία της Ελλάδας και την τέταρτη περίοδο 

(Μάρτιος-Απρίλιος) στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 

δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές να συνεργαστούν. Παρουσιάστηκε ένα μεγάλο μέρος του 

προγράμματος το οποίο περιλάμβανε ένα θεατρικό από τις, τραγούδια και  παραδοσιακούς 

χορούς από διάφορα μέρη της Ελλάδας, κυρίως της Πελοποννήσου (Καλαματιανό), της 

Ηπείρου (Τσάμικο) και της Θεσσαλίας (Συρτό στα τρία) φορώντας παραδοσιακές ενδυμασίες. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιήθηκε επίσκεψη δυο μουσικών οι 

οποίοι παρουσίασαν στους μαθητές τα παραδοσιακά κρουστά και μερικά παραδοσιακά 

έγχορδα όργανα. Οι μαθητές χάρηκαν ιδιαιτέρως αφού τους δόθηκε η ευκαιρία να ακούσουν 

και να δουν από κοντά όργανα τα οποία είχαν συναντήσει στα βιβλία τους και στο διαδίκτυο. 

Οι μουσικοί έδωσαν τη δυνατότητα στα παιδιά να παίξουν με τα όργανα αυτά και να 

απαντήσουν σε ερωτήσεις που τους έθεσαν σχετικά με τη μουσική και την προέλευση των 

οργάνων. Κατά την πέμπτη περίοδο πραγματοποιήθηκε η τελική επεξεργασία και η σύνταξη 

εργασιών, η παρουσίαση του προγράμματος, η αξιολόγησή του και η διάδοση και διάχυση των 

αποτελεσμάτων στο σχολείο και την κοινωνία.  

5. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το πρόγραμμα περατώθηκε με επιτυχία και ένα ενδεικτικό συμπέρασμα ως προς τους 

μαθητές αποτέλεσε το γεγονός ότι πολύ συχνά στα διαλείμματα τραγουδούσαν τα τραγούδια 

που μάθαιναν κατά τη διάρκεια του έτους. Η εμπλοκή και άλλων αντικειμένων στο προς 

εργασία θέμα μας με βάση την αρχή της διαθεματικότητας βοήθησε στην εξέταση του θέματος 

από διαφορετικές οπτικές γωνίες και έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές να διαμορφώσουν μια 

ολιστική άποψη. Η χρήση των εποπτικών μέσων έδωσε τη δυνατότητα να αποκομίσουν 

αρκετές πληροφορίες με τρόπο ελκυστικό καθώς επίσης και την ευκαιρία σε όλους τους 

μαθητές να μάθουν ανεξάρτητα από το στυλ μάθησής τους. Χάρηκαν τις δράσεις και 

ενθουσιάστηκαν με όλες τις δημιουργικές διαδικασίες (εικαστικά, θέατρο, χορό, τραγούδι, 

δημιουργία blog). Μεγαλύτερο ενθουσιασμό έδειξαν στην επίσκεψη των μουσικών με τη 

δραστηριότητα του πειραματισμού των μουσικών οργάνων και στη δημιουργία ενός blog 

(http://34ds-mousiki-paradosi.blogspot.gr/) με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού της 

Πληροφορικής. Επιπρόσθετα, η συνεργασία μεταξύ των συναδέλφων ήταν εξαιρετική. 

  

http://34ds-mousiki-paradosi.blogspot.gr/
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Η μουσική στην προσχολική ηλικία 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα έρευνα στοχεύει να αναδείξει τη θετική επιρροή της ενσωμάτωσης της μουσικής στη 

διδασκαλία παιδιών προσχολικής ηλικίας. Ένα μεγάλο σώμα ερευνών αποδεικνύει τη θετική επίδραση της 

μουσικής σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και πιο συγκεκριμένα σχετικά με την ανάπτυξη των γλωσσικών 

και μαθηματικών τους ικανοτήτων, της κοινωνικής τους αλληλεπίδρασης, της σωματικής τους ανάπτυξης 

και της συναισθηματικής τους ευημερίας. Η μουσική εκτός από δημιουργική έκφραση γίνεται ένα εύχρηστο 

μέσο διδασκαλίας για άλλες γνωστικές περιοχές και συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. 

ABSTRACT 

The present study aims to highlight the positive impact of the integration of music in teaching pre-

schoolers. A large body of research demonstrates the positive effect of music in preschool children and 

more specifically on the development of their language and math skills, their social interaction, their 

physical development and emotional well-being. The music in addition to creative expression becomes a 

handy teaching instrument for other areas and contribute to the all-round development of the child. 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα παιδιά εισέρχονται στο χώρο του νηπιαγωγείου έχοντας ήδη μουσικές εμπειρίες. Τα 

πρώτα μουσικά ταξίδια των παιδιών ξεκινούν πολύ νωρίς, από τον καιρό της ενδομήτριας ζωής 

τους, συνεχίζονται με παιδικά τραγούδια στο οικογενειακό περιβάλλον και επεκτείνονται  όταν 

τα παιδιά εισέρχεται στο σχολικό περιβάλλον. Στο σημείο αυτό και για τα επόμενα χρόνια 

αποτελεί ευθύνη της εκπαίδευσης να γαλουχήσει, να καθοδηγήσει και να εμπνεύσει μουσικά 

τα παιδιά. Ο Freierabend (1995) υποστηρίζει πως τα μουσικά ακούσματα των  πρώτων 6 

χρόνων της ζωής του παιδιού δεν μπορούν αργότερα να «ξεριζωθούν»· η μουσική μοίρα του 

έχει σφραγιστεί. Γίνεται αντιληπτό ότι τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού είναι 

καθοριστικά ως προς τη διαμόρφωση της σχέσης του με τη μουσική και συνεπώς ο ρόλος του 

νηπιαγωγείου είναι σημαντικός ως προς αυτή την κατεύθυνση. 

2. ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

Η μουσική συνεισφέρει στην καθολική ανάπτυξη του παιδιού. Τα μουσικά ερεθίσματα 

στην παιδική ηλικία μπορούν να αυξήσουν τη συναισθηματική, νοητική και σωματική 

ανάπτυξη. Η μουσική μπορεί ακόμη να λειτουργήσει ανακουφιστικά μετά από πιεστικές και 

κοπιαστικές δραστηριότητες. Όταν η μουσική  τοποθετείται στο κέντρο της εκπαίδευσης των 

μικρών παιδιών μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο μέσο για άλλες μαθησιακές περιοχές 

(Temmerman, 2000; Boyd, 1989 ). O Gardner (1983)  αναφέρει τη μουσική νοημοσύνη ως μία 

από τις 9 πολλαπλές νοημοσύνες που διαθέτει ο άνθρωπος και η οποία είναι ίσης σημασίας με 

τις υπόλοιπες. 

Πολλές έρευνες έχουν αναδείξει τη στενή σχέση μεταξύ της μουσικής και των 

μαθηματικών. Η έρευνα των Geoghan  και Mitchelmore (1996) κατέδειξε την επίδραση του 

μαθήματος της μουσικής στη μαθηματική επίδοση μιας ομάδας μαθητών δημοτικού σχολείου. 

Η Yoho (2011) παρατήρησε ότι οι μαθητές ξεχνούν εύκολα ένα μέρος της ύλης των 

μαθηματικών που υπάρχει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου. Έθεσε το ερώτημα «Τι 

θα μπορούσε να γίνει για να βοηθήσει τους μαθητές να συγκρατούν τη νέα γνώση στα 

μαθηματικά και να την ανακαλούν όποτε τη χρειάζονται. Η χρήση της μουσικής θα βελτίωνε 

την κατάκτηση και διατήρηση της γνώσης;» Ύστερα από έρευνα κατέληξε ότι η χρήση της 

μουσικής στη διδασκαλία των μαθηματικών επιφέρει μεγαλύτερα μαθησιακά κέρδη από ό,τι η 

διδασκαλία χωρίς μουσική. Ο Kessler το 2007 δίδαξε τριγωνομετρία συνδυάζοντας  τη 

mailto:alenikola@yahoo.gr
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μουσική με ένα λογισμικό μαθηματικών. Κατέληξε στη διαπίστωση ότι η μουσική γίνεται το 

παιγνιώδες  μέσο, μέσω του οποίου οι μαθητές κατακτούν αβίαστα τη νέα γνώση.  Η Courey 

προχώρησε το 2012 στον σχεδιασμό  μιας μεθόδου διδασκαλίας μαθηματικών η οποία περιέχει 

μουσική σημειογραφία, παλαμάκια και τραγούδια προκειμένου οι μαθητές να κατανοήσουν τα 

κλάσματα. Χρησιμοποιήθηκαν κινήσεις και σύμβολα για να βοηθηθούν τα παιδιά να 

διακρίνουν το μέρος από το όλο και να μάθουν την ακαδημαϊκή γλώσσα των μαθηματικών. Τα 

αποτελέσματα ήταν  θεαματικά στην επίδοση των μαθητών που παρακολούθησαν το εν λόγω 

πρόγραμμα. Ειδικότερα οι «μέτριοι» μαθητές οι οποίοι αντιμετώπιζαν δυσκολία να 

κατανοήσουν τα κλάσματα μέσα από ασκήσεις και διαγράμματα, όταν προστέθηκε η μουσική 

στη διδασκαλία, τα κλάσματα έγιναν δεύτερη φύση τους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η 

Courey. Τα παιδιά έμαθαν μαθηματικά με έναν συμβολικό τρόπο, που δεν  βασιζόταν στη 

γλώσσα και έδειξαν μεγάλο ενθουσιασμό αναφορικά με την κατάκτηση των κλασμάτων.  

Άλλες έρευνες έχουν καταδείξει τη σημασία της μουσικής  στη γλωσσική ανάπτυξη του 

παιδιού. Ο Wiggins (2007, όπ. Αναφ. στο Mead) συγκεκριμένα αναφέρει ότι ένα εκπαιδευτικό 

περιβάλλον που ενσωματώνει τη μουσική συνεισφέρει στην καλλιέργεια της ακουστικής και 

οπτικής διάκρισης, στη συνεργασία ματιού-κίνησης, στην ανάπτυξη του λεξιλογίου και στη 

φωνολογική και φωνημική αντίληψη και ευχέρεια. Η Gromko σε έρευνα που διεξήγαγε το 2004 

σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, παρατήρησε ότι τα παιδιά που είχαν λάβει μουσική εκπαίδευση 

για 4 μήνες, είχαν σημαντική εξέλιξη στη φωνημική ευχέρεια, συγκρινόμενα με τα παιδιά που 

δεν είχαν παρακολουθήσει μουσικά μαθήματα. 

Ωστόσο, σύμφωνα με την Anderson (2005) δεν πρέπει να ξεχνιέται και να 

παραγνωρίζεται  η πραγματική αξία της μουσικής η οποία συνίσταται σε μια δημιουργική και 

εκφραστική διέξοδο, η οποία προσφέρει μια μόνιμη πηγή ευχαρίστησης. Η Boyd (1989) 

επισημαίνει ότι η μουσική εκπαίδευση πρέπει να ενσωματώνεται στην καθημερινή ζωή του 

παιδιού περισσότερο ως μια αυθόρμητη εκδήλωση κοινωνικής και συναισθηματικής 

ανάπτυξης παρά ως απόκτηση ικανότητας. Ο Campebell (1998, οπ. αναφ. στον Mead, 2008) 

αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η μουσική είναι φυσική τάση και φαίνεται να είναι τόσο 

απαραίτητη στη ζωή των παιδιών, όπως είναι η τροφή, η ζέστη και η ξεκούραση ενώ για την  

Levinowitz (1999) είναι μια βασική δεξιότητα ζωής όπως είναι το περπάτημα και η ομιλία. 

Σε όσο περισσότερες μουσικές δραστηριότητες εκτίθεται το παιδί, τόσο περισσότερα 

πλεονεκτήματα θα έχει. «Η μουσική και η κίνηση καθώς και ο συνδυασμός του ρυθμού, της 

μελωδίας, των στίχων, της κίνησης και της ομαδικής αλληλεπίδρασης αγγίζουν τις πολλές 

διαστάσεις της ανάπτυξης του παιδιού, με άλλα λόγια, ολόκληρο το παιδί (Palmer, 2001). 

Το παιδί έχει ανάγκη να εξερευνήσει και να εκφραστεί τόσο  στη γλώσσα και στη 

ζωγραφική όσο και στη μουσική. Η Boyd (1989) επισημαίνει ότι το καλύτερο μουσικό 

εκπαιδευτικό περιβάλλον είναι εκείνο στο οποίο  η μουσική γίνεται αντιληπτή πρωτίστως ως 

επέκταση της ακουστικής διάκρισης. Τα παιδιά έχουν την ανάγκη να εξερευνήσουν μόνα τους 

τα αντικείμενα για να ακούσουν τους ήχους που παράγουν , όπως το χαρτί (σκίσιμο, 

τσαλάκωμα), τις κατσαρόλες, κ.α. Η γωνιά της μουσικής στον χώρο του νηπιαγωγείου είναι 

τόσο σημαντική όσο είναι οι μαρκαδόροι, τα χαρτιά και η πλαστελίνη. Οι ευκαιρίες για 

δημιουργική χρήση του ήχου είναι ανεξάντλητες, όπως ανεξάντλητη είναι και η φαντασία του 

παιδιού. Ο ήχος που παράγεται από τέτοιου είδους μουσικές εξερευνήσεις των παιδιών μπορεί 

να είναι ενοχλητικός  για τους ενηλίκους αλλά ιδιαίτερα χρήσιμος για τα παιδιά τα οποία  

σύντομα θα  ρυθμίσουν  την ένταση των μουσικών εξερευνήσεών τους. Ο Kodally το 1951 (οπ. 

Αναφ. στο Freirabend, 1995) επισημαίνει ότι μια εκπαιδευτική δομή που δίνει έμφαση μόνο 

στη νοητική και σωματική αγωγή και παραμελεί την μουσική αγωγή του παιδιού, προωθεί την 

ανάπτυξη μιας δυσδιάστατης κοινωνίας. 

3. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιαστούν έρευνες οι οποίες αποδεικνύουν τη σημασία 

της μουσικής στην εκπαίδευση των παιδιών προσχολικής ηλικίας καθώς επίσης και τη σύνδεση 

της με την ανάπτυξη άλλων γνωστικών περιοχών. 

Οι Praise και Meenakshi (2015) αναφέρουν την έρευνα του kalmer που διεξήγαγε το 

1982 σχετικά με την επίδραση του τραγουδιού και των ομαδικών μουσικών παιχνιδιών σε 

παιδιά προσχολικής ηλικίας. Η έρευνα απέδειξε ότι τα παιδιά που διδάσκονταν με τραγούδια 
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και μουσικά παιχνίδια είχαν υψηλά επίπεδα δημιουργικότητας, μεγαλύτερα επίπεδα αφαίρεσης 

και κινητικής ανάπτυξης. Μια άλλη έρευνα , αυτή του Brown (1981, όπως αναφ. στους Praise 

και Meenakshi (2015) απέδειξε τη σύνδεση της μουσικής με τη σωματική υγεία. Ο Derri et all 

(2001,όπ. Αναφέρεται στο Praise & Meenakshi, 2015) εξέτασε τα αποτελέσματα ενός δίμηνου 

μουσικοκινητικού προγράμματος στην επίδοση των κινητικών δεξιοτήτων σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας και συμπέρανε ότι υπήρξε βελτίωση στο άλμα. 

Η έρευνα του Gordon (1988, όπ. αναφ. στο Levinowitz,  1999) κατέληξε στο ότι η πιο 

σημαντική επίδραση της μουσικής παρακίνησης στη μουσική ανάπτυξη, φαίνεται να συμβαίνει 

στα πρώτα χρόνια της σχολικής ζωής του παιδιού. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι όλα τα 

μουσικά προγράμματα θα αναπτύξουν τη μουσική νοημοσύνη. Σε σχολεία στα οποία τα παιδιά 

μάθαιναν «για» τη μουσική αντί να μάθουν να «κάνουν» μουσική, ο μέσος όρος έπεσε σαν να 

μην είχαν κάνει καθόλου μουσική. Ο Kodaly (όπως αναφ. στον Freierabend 1995)  αναδεικνύει 

τη σημασία της μουσικής επιρροής και των ομαδικών μουσικών εμπειριών κατά τη διάρκεια 

της προσχολικής ηλικίας. Συγκεκριμένα επισημαίνει τα οφέλη της ομαδικής μουσικής που 
συντελείται σε μια τάξη τα οποία είναι πολύτιμα για τα αρχικά στάδια της μουσικής ανάπτυξης. 

Ένα εξαιρετικό παράδειγμα μουσικής εκπαίδευσης είναι αυτό της Ουγγαρίας στην οποία τα 

νήπια αναθρέφονται μουσικά μέσα από τραγούδια και μουσικά παιχνίδια. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι οι νηπιαγωγοί στην Ουγγαρία είναι πολύ καλά μουσικά καταρτισμένες και έχουν 

γαλουχηθεί οι ίδιες σε ένα εξαιρετικό μουσικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

Σύμφωνα με  τους  Geoghega και Mitchelmore  (όπ. Αναφ. στους Hodges και O’ Conell, 

2005) οι οποίοι διεξήγαγαν έρευνα το 1996 πάνω στα αποτελέσματα ενός μουσικού 

προγράμματος σχετικά με την επίδοση των νηπίων στα μαθηματικά, κατέληξαν ότι υπήρχε 

σημαντική διαφορά στις επιδόσεις τους. Συγκεκριμένα, η ομάδα των νηπίων που συμμετείχε 

στο μουσικό πρόγραμμα είχε υψηλότερη επίδοση στα μαθηματικά από ότι η ομάδα ελέγχου. 

Μια άλλη έρευνα που διεξήχθη σε παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι εκείνη του Fisher το 2001, 

η οποία αφορά στη θετική επίδραση της χρήσης της μουσικής στην τάξη σχετικά με την 

ανάπτυξη του προφορικού λόγου και της ανάγνωσης. 

Μία άλλη έρευνα που διεξήχθη το 2010 από την Hallam καταλήγει στο ότι οι μουσικές 

ικανότητες μπορούν να μεταβιβαστούν σε άλλες δραστηριότητες και να επιδράσουν θετικά 

στην ανάπτυξη της γλώσσας, της ανάγνωσης, της αρίθμησης, της δημιουργικότητας, του 

συντονισμού της κίνησης, της αυτοσυγκέντρωσης, της αυτοεκτίμησης και της αυτοπειθαρχίας. 

Επισημαίνει ότι η θετική επιρροή της μουσικής στην ανάπτυξη των προαναφερθέντων τομέων 

επιτυγχάνεται όταν η μουσική δραστηριότητα είναι ευχάριστη και περιλαμβάνει θετικές 

μαθησιακές εμπειρίες με ανταμοιβή. Το 2012 οι Μπρατίτσης, Τάτσης και Αμανατίδου 

πρότειναν μια καινοτόμο προσέγγιση διδασκαλίας της έννοιας της «γωνίας» σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας. Η μέθοδός τους συνδυάζει τις νέες τεχνολογίες, τη μουσική και την 

κίνηση. Οι διαφορετικοί ήχοι σε συνδυασμό με την οπτικοποίηση της έννοιας μέσα από 

συγκεκριμένο λογισμικό διευκόλυναν την κατανόηση της έννοιας της γωνίας. 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση αναδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον των 

ερευνητών σχετικά με την επίδραση της μουσικής στην ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου και 

ειδικότερα των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Τα αποτελέσματα των ερευνών που έχουν 

διεξαχθεί τα τελευταία 30 χρόνια αποδεικνύουν τη σύνδεση και τη θετική επίδραση της 

μουσικής σε όλες τις περιοχές ανάπτυξης του παιδιού. Ωστόσο η ένταξη της μουσικής αγωγής 

σε μια εκπαιδευτική δομή και συγκεκριμένα στον χώρο της προσχολικής αγωγής προϋποθέτει 

μια μουσικά προσανατολισμένη κατάρτιση των εκπαιδευτικών και ένα υποστηρικτικό μουσικό 

εκπαιδευτικό πλαίσιο. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα εργασία αποτελεί μία κοινωνιολογική προσέγγιση του συστήματος της επαγγελματικής 

μουσικής εκπαίδευσης. Υποστηρίζει ότι το σύστημα αυτό αποτελείται από διακριτά μέρη τα οποία 

σχετίζονται μεταξύ τους εσωτερικά, ενώ συνδέονται και με το εξωτερικό περιβάλλον. Η εξωτερική σύνδεση 

αφορά συγκεκριμένα στην παραγωγή μουσικής και σε παρεμφερείς μουσικούς εμπορικούς κλάδους. 

Σύμφωνα με την παρούσα εργασία, το σύστημα αυτό αποτελείται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τους 

καθηγητές, τους φοιτητές και τους διαγωνισμούς μουσικής. Κεντρικό ρόλο διαδραματίζουν τα ιδρύματα, 

ως δημιουργοί κοινωνικών σχέσεων και δομών και ως οι φυσικοί χώροι που η εκπαίδευση λαμβάνει χώρα. 

Οι καθηγητές αποτελούν μέρος των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δημιουργώντας σχέσεις με τους φοιτητές, οι 

οποίοι αποτελούν το μελλοντικό ανθρώπινο δυναμικό του κλάδου. Τέλος, σημαντικός είναι ο ρόλος των 

διαγωνισμών ως κριτηρίου αξίας των επαγγελματιών μουσικών. Η παρούσα εργασία αποτελεί επισκόπηση 

της σχετικής βιβλιογραφίας και κριτική ανάλυση αυτής, προτείνοντας τελικά ενδιαφέροντα πεδία για 

εμπειρική έρευνα. 

Τhe system of professional music education. Α 

sociological approach. 

ABSTRACT 
This paper constitutes a sociological approach of the professional music educational system. It claims 
that this system is composed of distinct parts, which are related not only internal as components of the 

system, but also external. This external association refers to the production of music and to relevant 

businesses, such as music editions and musical instruments trade. The parts of the music educational 

systems are academic institutions, professors and teacher, music students, and competitions. Each 

component of the system plays multiple roles. This paper forms a critical analysis of the relevant 

literature, while suggesting some fields for further academic research. 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Θέμα και στόχος εργασίας 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μία απόπειρα κοινωνιολογικής προσέγγισης του συστήματος 

εκπαίδευσης των επαγγελματιών στον κλάδο της κλασικής μουσικής.  Στόχος της εργασίας 

είναι η παρουσίαση των μερών που απαρτίζουν αυτό το σύστημα και η διερεύνηση του τρόπου, 

με τον οποίο αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Η μελέτη αυτή ευελπιστεί ότι μέσα από την 

επισκόπηση και την κριτική ανάλυση της σχετικής βιβλιογραφίας, θα αναδειχτούν πτυχές του 

μουσικού εκπαιδευτικού συστήματος, οι οποίες μελλοντικά θα είχε ενδιαφέρον να 

διερευνηθούν και για την περίπτωση της Ελλάδας και θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως 

θεωρητικό εργαλείο. 

1.2 Θεωρητικό πλαίσιο 

Η μελέτη του συστήματος της επαγγελματικής μουσικής εκπαίδευσης εντάσσεται στο 

ευρύτερο πεδίο της κοινωνιολογίας της τέχνης, μία θεματική ενότητα της κοινωνιολογίας του 

πολιτισμού, η οποία μετατοπίζει το επιστημονικό ενδιαφέρον από το έργο τέχνης (αισθητική) 
στην «καλλιτεχνική παραγωγή», δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο το έργο τέχνης παράγεται. 

Σε αυτή τη μετατόπιση σημαντική είναι η συμβολή του Bourdieu, η προσέγγιση του οποίου 

εστιάζει κυρίως στον δημιουργό (πχ. τον συνθέτη) και όχι στο σύστημα που τον δημιουργεί 

mailto:ellipapagrigoriou@gmail.com
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και τον περιβάλλει (Hesmondhalgh, 2006). Για τον Bourdieu, τα έργα (πχ. ζωγραφική, 

μουσική) είναι προϊόντα ενός συστήματος κοινωνικών σχέσεων ή της θέσης του καλλιτέχνη 

στη δομή ενός πνευματικού πεδίου (Mander, 1987).  

Ωστόσο, καθώς η παρούσα μελέτη ενδιαφέρεται για το σύστημα της επαγγελματικής 

μουσικής εκπαίδευσης, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο έργο του Becker, καθώς θεωρείται ότι έχει 

πιο ευρεία κατανόηση του δικτύου που εμπλέκεται στην πολιτιστική παραγωγή. 

Ο Becker έδειξε ότι «η καλλιτεχνική δημιουργικότητα δεν είναι δράση της ατομικής 

ιδιοφυίας, αλλά προϊόν της συνεργατικής προσπάθειας ενός αριθμού ατόμων» (Peterson, 

2004), ενώ ταυτόχρονα ανέδειξε την εσωτερική δομή και λειτουργία των κόσμων της τέχνης. 

Θα μπορούσε κανείς να πει ότι εστιάζει στους ανθρώπους που απαρτίζουν αυτό το σύστημα, 

μελετάει δηλαδή το μικρο- επίπεδο του κλάδου. 

Αναλύει την παραγωγή της «κλασικής μουσικής» (με την ευρεία έννοια του όρου, κάτι 

το οποίο προκύπτει ακριβώς επειδή δεν εστιάζει στο έργο τέχνης) ως κλάδο και βιομηχανία, 

καθώς θεωρεί ότι υπάρχει ένα «πακέτο» πρακτικών και σχέσεων,  ένα σύστημα όπου όλα είναι 

συνδεδεμένα μεταξύ τους με τέτοιο τρόπο, ώστε όταν κανείς διαλέγει ένα τμήμα του 

συστήματος, είναι πολύ εύκολο να διαλέξει και τα υπόλοιπα και πολύ δύσκολο να 

αντικαταστήσει κάποια (Becker, 1995). 

Με άλλα λόγια, θα μπορούσε κανείς να μιλήσει για μία αλυσίδα παραγωγής, όπου ο κάθε 

κρίκος δομείται και λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι περισσότερο συμβατός με τους 

υπόλοιπους ήδη υπάρχοντες κρίκους αυτής της αλυσίδας.  

Το σύστημα της ανώτερης επαγγελματικής εκπαίδευσης αποτελεί μέρος αυτού του 

συστήματος, καθώς δομείται με τέτοιο τρόπο ώστε να παράγει μουσικούς, οι οποίοι θα είναι 

σε θέση να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας (λίγες πρόβες, 

υψηλή δεξιοτεχνία, καλό αποτέλεσμα), όταν πλέον εισαχθούν ως ανθρώπινοι πόροι και 

αποτελέσουν εισροές σε αυτή την αλυσίδα παραγωγής. Ταυτόχρονα, το σύστημα παραγωγής 

κλασικής μουσικής δημιουργεί εισοδήματα για αυτά τα άτομα. 

Συνοψίζοντας, μπορεί κανείς να πει ότι ο Becker στο βιβλίο του “Art worlds” (Becker, 

1982) υποστηρίζει ότι 1) η παραγωγή τέχνης απαιτεί μία σειρά από δραστηριότητες σε όλα τα 

στάδια και 2) για να γίνουν αυτές οι δραστηριότητες απαιτούνται πόροι (υλικοί και άυλοι).  

Η επαγγελματική εκπαίδευση των μουσικών κατέχει ιδιαίτερη θέση, ως ένα μέρος της 

ευρύτερης μουσικής βιομηχανίας. 

2. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Το  σύστημα εκπαίδευσης βρίσκεται πίσω από την παραγωγή της μουσικής και επιτελεί 

κάποιες βασικές λειτουργίες. Το σύστημα αυτό: 1) διδάσκει τόσο τις συμβάσεις όσο και τις 

δεξιότητες που απαιτεί το σύστημα, 2) δημιουργεί επαγγελματίες οι οποίοι πληρούν κάποια 

στάνταρτ και έτσι είναι αμοιβαία αντικαταστάσιμες εργατικές μονάδες και 3) δημιουργεί τόσο 

επαγγελματίες που θα ενσωματωθούν στο συμβατικό τρόπο παραγωγής της μουσικής, όσο και 

«επαναστάτες» που έχουν τα κατάλληλα εφόδια για να καινοτομήσουν. Αποτελείται από 

κάποια αλληλένδετα μεταξύ τους μέρη, τα οποία αναλύονται πιο διεξοδικά παρακάτω. 

2.1 Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι καθηγητές μουσικής 

Κεντρικό ρόλο στο σύστημα εκπαίδευσης παίζουν τα ίδια τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, 

τόσο ως χώροι όσο και συμβολικά. Σύμφωνα με την DeNora, «είναι προφανές ότι τα επίσημα 

πανεπιστημιακά ιδρύματα παίζουν κύριο λόγο κατά τη διαδικασία δημιουργίας κοινωνικών 

δομών». Αποτελούν ουσιαστικά τον επίσημο φορέα, μέσω του οποίου  αφενός καταρτίζονται 

οι επαγγελματίες μουσικοί, και αφετέρου μέσα στον οποίο δημιουργούνται κοινωνικές σχέσεις 

μεταξύ καθηγητών, καθηγητών- φοιτητών και φοιτητών μεταξύ τους. Αναπόσπαστο μέρος των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι με άλλα λόγια, οι εξειδικευμένοι καθηγητές μουσικής, οι 

οποίοι κάποτε υπήρξαν και οι ίδιοι φοιτητές σε αντίστοιχα εκπαιδευτικά ιδρύματα.  

Καθώς τα ιδρύματα και οι καθηγητές είναι αυτά που πιστοποιούν την κατάρτιση των 

επαγγελματιών μουσικών, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αξιολόγηση και τα κριτήρια 
που θεωρούνται σημαντικά. Σύμφωνα με τον Caves, «το ταλέντο του μουσικού κρίνεται τόσο 

ως προς την «δεξιοτεχνία», όσο και ως προς τη μουσικότητα» (Caves, 2000). Τα μαθήματα 

γίνονται ατομικά, επιτρέποντας την ανάπτυξη μίας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ καθηγητή και 
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φοιτητή. Στόχος του καθηγητή είναι η ανάπτυξη της εκφραστικότητας και της μουσικότητας, 

οι οποίες καλλιεργούνται στο πλαίσιο της σόλο εκτέλεσης, με τους μαθητές να έχουν ως είδωλα 

μουσικούς δεξιοτέχνες όπως ο Heifetz κλπ. 

Αυτό που αξίζει να αναφερθεί σε αυτό το σημείο είναι η υψηλή υποκειμενικότητα κατά 

την αξιολόγηση της μουσικότητας, λόγω της φύσης αυτού του ποιοτικού κριτηρίου. Η 

δεξιοτεχνία, αντίθετα, μπορεί να κριθεί με περισσότερη ευκολία και με πιο αντικειμενικό 

τρόπο, καθώς ζητήματα τεχνικής, τονικής ορθότητας κοκ. είναι λιγότερο αμφισβητήσιμα. 

Ωστόσο, λόγω της ύπαρξης των δύο αυτών συμπληρωματικών κριτηρίων, συχνά οι φοιτητές 

μπορεί να διαφωνήσουν με τον τρόπο αξιολόγησής τους ή με το αποτέλεσμα των εξετάσεων. 

Επίσης, ενδέχεται διαφορετικά ιδρύματα και διαφορετικοί καθηγητές να δίνουν διαφορετική 

βαρύτητα στα κριτήρια αξιολόγησης. 

Η υποκειμενικότητα της μουσικότητας αφορά και στα προσόντα των καθηγητών, καθώς 

δεν μπορεί να κριθεί αντικειμενικά το κατά πόσο έχουν την ικανότητα να αναπτύξουν τη 

μουσικότητα των μαθητών τους. Σύμφωνα με τον Caves, «αυτό το γεγονός αντανακλάται στην 

έμφαση που δίνεται στον καθηγητή που είχε ο ίδιος ο καθηγητής», κάτι το οποίο θα μπορούσε 

να ιδωθεί «ως μία αλυσίδα αποστολικής διαδοχής, η οποία ιδανικά οδηγεί στον Ορφέα». Υπό 

αυτό το πρίσμα, μπορεί να εξεταστεί και η σημασία της «σχολής», όπως για παράδειγμα της 

ρωσικής σχολής για τα έγχορδα όργανα, καθώς η θεώρηση κάποιου καθηγητή ως εκπροσώπου 

μίας σημαντικής σχολής ή ως διαδόχου ενός μεγάλου δασκάλου μπορεί να λειτουργήσει ως 

κριτήριο για την αξία ενός καθηγητή και του ιδρύματος στο οποίο δραστηριοποιείται. 

2.2 Οι φοιτητές μουσικής 

Ο βασικός ρόλος των φοιτητών μουσικής συνδέεται με την επαγγελματική τους 

κατάρτιση, καθώς ως μελλοντικοί επαγγελματίες θα αποτελέσουν ανθρώπινο δυναμικό, το 

οποίο θα πληροί τις προϋποθέσεις 1) για την παραγωγή μουσικής και 2) για την μετάδοση 

γνώσης σε μελλοντικές γενιές  (πχ. μουσικοί ορχήστρας, καθηγητές σε ωδεία κλπ.).  

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι φοιτητές μουσικής πρέπει να περάσουν επιτυχώς 

διαμέσου των ιδρυμάτων και των καθηγητών, που κρίνουν το ταλέντο τους με συνεχώς 

αύξοντα και αυστηρά κριτήρια, τα οποία αφορούν τη μουσικότητα και τη δεξιοτεχνία. Ωστόσο, 

η κρίση είναι πάντα βασισμένη στην παράσταση που δίνεται κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, 

χωρίς να λαμβάνει υπόψιν την προετοιμασία και την εκπαίδευση που ο φοιτητής έχει ήδη 

λάβει, ενώ το ταλέντο δεν θεωρείται ποτέ ως γνήσιο δώρο. Ο φοιτητής άμεσα υιοθετεί τη 

συμπεριφορά ότι το ταλέντο για την πλήρη πραγμάτωσή του έχει ως τίμημα την αφοσίωση του 

εκκολαπτόμενου μουσικού και το εκπαιδευτικό ίδρυμα ενισχύει αυτή τη συμπεριφορά, 

περισσότερο για να καλλιεργήσει την τέχνη παρά για να προετοιμάσει τους φοιτητές για την 

αγορά εργασίας και την επαγγελματική τους πορεία. 

Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι προάγονται οι υψηλές προσδοκίες για καριέρα, όπως 

η σολιστική, χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν η χαμηλή πιθανότητα για κάτι τέτοιο. Αυτό μπορεί 

εν μέρει να οφείλεται σε ελλιπή πληροφόρηση, καθώς όλοι ξέρουν την μεγάλη επιτυχία και τη 

λάμψη, αλλά οι αποτυχίες και οι απογοητεύσεις (και το κόστος ευκαιρίας αυτών) είναι λιγότερο 

εμφανή. Οι καθηγητές ενισχύουν αυτή τη συμπεριφορά για την αξία που έχει ως κίνητρο. Ούτε 

το κίνητρο των φοιτητών, ούτε η επαγγελματική προοπτική των καθηγητών θα ωφεληθούν από 

τη γνώση αυτής της χαμηλής πιθανότητας.  

Το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθεί κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα δύναται να 

διαφοροποιεί τον προσανατολισμό της μουσικής εκπαίδευσης, ωστόσο ο σολιστικός 

χαρακτήρας και σημασία της ατομικής μουσικής εκτέλεσης συναντάται σχεδόν σε όλα τα 

προγράμματα, ακόμα και σε όσα εξειδικεύονται στη μουσική διδακτική.  

Ένα σημαντικό σημείο είναι και η συμμετοχή των φοιτητών στη φοιτητική ορχήστρα, 

καθώς και σε σύνολα μουσικής δωματίου. Αυτές οι δραστηριότητες όμως συχνά αποκτούν 

δευτερεύουσα σημασία για τους φοιτητές και ενδεχομένως αντιμετωπίζονται ως υποχρεωτικά 

μαθήματα για την απόκτηση του πτυχίου. 

Ωστόσο, πέρα από όσα αναφέρθηκαν αναφορικά με τους φοιτητές ως αναπόσπαστο 

μέρος του συστήματος εκπαίδευσης,  δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς τους δευτερεύοντες 

ρόλους που επιτελούν οι φοιτητές, καθώς αποτελούν έναν πληθυσμό καθόλου μικρό αναλογικά 

με το σύστημα στο οποίο ανήκουν.  
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Οι φοιτητές αποτελούν μία εξειδικευμένη αγορά, της οποίας οι ανάγκες καλύπτονται 

από βιομηχανίες που δημιουργούνται γύρω από αυτό το σύστημα και στηρίζονται οικονομικά 

σε μεγάλο βαθμό από αυτό. Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι μουσικές εκδόσεις, το εμπόριο 

μουσικών οργάνων και άλλων προϊόντων (πχ. χορδές, αναλόγια κλπ.), τα οποία είναι 

απαραίτητα στους μουσικούς, τόσο κατά την εκπαίδευσή τους, όσο και γενικά για την 

εξάσκηση του επαγγέλματος. Οι κατασκευαστές επαγγελματικών μουσικών οργάνων μάλιστα, 

όπως και τα άτομα που ασχολούνται με το εμπόριο μουσικών οργάνων υψηλής ιστορικής και 

οικονομικής αξίας, είναι ένα παράπλευρο μέρος του συστήματος που απευθύνεται τόσο σε 

φοιτητές όσο και καθηγητές, με δυσδιάκριτες τις σχέσεις μεταξύ των μερών. Για παράδειγμα, 

μπορεί κανείς να πει ότι απευθύνονται σε φοιτητές, καθηγητές και επαγγελματίες μουσικούς, 

ενώ οι καθηγητές αποτελούν καθοδηγητές γνώμης στην περίπτωση που ο φοιτητής 

ενδιαφέρεται να προβεί σε αγορά. 

Επίσης, σημαντικός είναι ο ρόλος των φοιτητών ως κοινό των συναυλιών και των 

διάφορων παρεμφερών εκδηλώσεων. Η παρακολούθηση των μουσικών δρώμενων θεωρείται 

και προάγεται ως απαραίτητο μέρος της «άτυπης εκπαίδευσης» των μουσικών, ενώ ταυτόχρονα 

αποτελεί και έναν τρόπο δικτύωσης, κάτι που στον κλάδο αυτό φαίνεται να είναι αρκετά 

σημαντικό. Έτσι, οι σπουδαστές μουσικής υποστηρίζουν το σύστημα παραγωγής μουσικής 

οικονομικά, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη του Becker ότι αποτελούν και δέκτες 

καινοτομίας.  Σύμφωνα με τον Becker, οι φοιτητές μουσικής (πρώην και νυν) αποτελούν μέρος 

του σοβαρού και αφοσιωμένου κοινού. Γνωρίζοντας τις τεχνικές δυσκολίες που υπάρχουν και 

έχοντας υπάρξει απ’ την άλλη πλευρά της γραμμής που χωρίζει την παραγωγή από την 

κατανάλωση, θεωρείται ότι έχουν μεγαλύτερη κατανόηση και είναι πιο δεκτικοί στην 

καινοτομία και την ενδεχόμενη αποτυχία. Ταυτόχρονα, λειτουργούν και ως ένα σύστημα 

δοκιμής της καινοτομίας και ως δείκτης για το λιγότερο εξειδικευμένο κοινό. 

2.3 Ο ρόλος των διαγωνισμών 

Λαμβάνοντας υπόψιν την υπερπροσφορά μουσικών υψηλού επιπέδου και την αβέβαιη 

ζήτηση στην αγορά εργασίας, είναι προφανές πως ένας μουσικός κλασικής μουσικής (πχ. 

σολίστας  πιανίστας) έχει λίγες πιθανότητες να κάνει μεγάλη επιτυχία. Αξίζει σε αυτό το σημείο 

να αναφερθεί πως σύμφωνα με έρευνα, στην Αμερική κάθε χρόνο αποφοιτούν 14.000 

επαγγελματίες μουσικοί, ενώ ταυτόχρονα σε μία συμφωνική ορχήστρα υπάρχουν μόνο 250 με 

350 θέσεις εργασίας. Αυτό καθιστά τη διαδικασία αξιολόγησης αρκετά σημαντική. 

Σε αυτή τη διαδικασία, κεντρικό ρόλο gatekeeper κατέχουν οι μουσικοί διαγωνισμοί, οι 

οποίοι εξαπλώνονται ανά τον κόσμο και χρηματοδοτούνται μερικώς από πωλήσεις εισιτηρίων 

και κυρίως από ιδιώτες και κρατικές δωρεές (ανάλογα τη χώρα). 

Αναφορικά με τους μουσικούς διαγωνισμούς, μπορεί κανείς να πει ότι αυτοί χωρίζονται 

σε 2 κατηγορίες: τους διαγωνισμούς υψηλού κύρους (πχ. διαγωνισμός Tchaikovsky) και τους 

διαγωνισμούς Β’ κατηγορίας. Ως κίνητρα των συμμετεχόντων μπορούν να θεωρηθούν η 

ανάγκη για διάκριση, τα όνειρα για καριέρα, η επιθυμία για γνωριμίες στον κλάδο και η 

επαγγελματική ανέλιξη. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, σε σχέση με τους διαγωνισμούς θα άξιζε να 

επικεντρωθεί στο κατά πόσο είναι τελικά ανεξάρτητοι από το σύστημα εκπαίδευσης, καθώς 

φαίνεται να έχουν άμεση σχέση με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Για παράδειγμα, συχνά η 

επιτροπή αποτελείται από καθηγητές με κύρος, οι συμμετέχοντες είναι συχνά φοιτητές 

καθηγητών της επιτροπής, ενώ μπορεί να λάβουν χώρα μέσα σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. 

Έτσι, το κατά πόσο επιτελούν το ρόλο ενός ανεξάρτητου κριτή στη διαδικασία ανάδειξης νέων 

καλλιτεχνών ή συντηρούν το σύστημα και τις ήδη εδραιωμένες σχέσεις μέσα σε αυτό, είναι 

κάτι που θα είχε ενδιαφέρον να διερευνηθεί.  

3. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, φαίνεται ότι το σύστημα της επαγγελματικής μουσικής 

εκπαίδευσης είναι αρκετά οργανωμένο και αποτελείται από διακριτά μέρη, τα οποία επιτελούν 

συγκεκριμένους κύριους και δευτερεύοντες ρόλους. Το σύστημα της μουσικής εκπαίδευσης 
συνδέεται άμεσα τόσο με την παραγωγή της μουσικής, όσο και με κάποιους παρεμφερείς 

μουσικούς κλάδους. Ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η συγκριτική μελέτη της εφαρμογής 

αυτού του συστήματος στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες και η διερεύνηση των λόγων 
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που οδηγούν σε διαφοροποιήσεις. Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψιν το γεγονός ότι πολλοί 

Έλληνες μουσικοί επιλέγουν το εξωτερικό για τις σπουδές τους, θα είχε ενδιαφέρον να 

μελετηθούν οι λόγοι που οδηγούν σε αυτή την επιλογή, ώστε μέσω της έρευνας και της 

διεξοδικής μελέτης να προταθούν τρόποι για πιο αποτελεσματική λειτουργία της 

επαγγελματικής μουσικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται μια διαθεματική προσέγγιση της μουσικής στο δημοτικό 

σχολείο. Ποικίλες δραστηριότητες φανερώνουν ότι η μουσική μπορεί να βοηθήσει στο να διδαχθούν πιο 

εύστοχα και δημιουργικά, τα διάφορα διδακτικά αντικείμενα του αναλυτικού προγράματος. Μια τέτοια 

προσέγγιση κρίνεται αναγκαία αρκεί να υπάρχει στοχευμένη, σχεδιασμένη διαδικασία. Με αυτό τον τρόπο 

η μουσική αποτελεί ένα μέσο για καλύτερη εκμάθηση των νέων γνώσεων. Επιπλέον μπορεί να βοηθήσει το 

σύνολο της τάξης αλλά και μεμονωμένες περιπτώσεις μαθητών με δυσκολίες μάθησης. Παρουσιάζονται 

αρχικά κάποια θεωρητικά δεδομένα, οι στόχοι της προσέγγισης και στη συνέχεια γίνεται μια παρουσίαση 

δραστηριοτήτων ανά διδακτικό αντικείμενο. Σύντομη παρουσίαση γίνεται για το πρακτικό μέρος που έχει 

υλοποιηθεί για το θέμα αυτό. 

Music Education and its combination with other subjects in 

the curriculum of primary schools 

ABSTRACT 

This paper presents an interdisciplinary approach to utilizing music education in primary 

schools. Various activities suggest that music may help in teaching various courses and subjects from 

the school’s curriculum in a more creative and targeted manner. Such an approach is considered 

necessary as long as there exists a specific and focused procedure. In that way, music becomes the vehicle 

to achieve better learning of new information. In addition, music may assist not only an entire classroom, 

but specific cases of students with learning problems, as well. Certain theoretical aspects are presented 

first, followed by aims of this new approach and a detailed presentation of the various activities per 

subject.. Finally, the practical aspects of the project’s implementation are presented briefly. 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το θέμα που θα αναπτυχθεί στην παρούσα εισήγηση είναι η χρήση της μουσικής ως 

εργαλείο για τη διδασκαλία άλλων διδακτικών αντικειμένων. Μετά από επισκόπηση της 

βιβλιογραφίας, σχεδιασμό δραστηριοτήτων αλλά και πρακτικής εφαρμογής στην τάξη 

διαφαίνεται ότι η θεώρηση αυτή είναι σημαντική και βοηθά πολύ την διδακτική πρακτική. 

Μια καλά σχεδιασμένη διδασκαλία, η οποία συνδυάζει τη μουσική μπορεί να αποδώσει 

τα μέγιστα στην πρόσληψη της νέας γνώσης διότι η μουσική είναι οικεία στα παιδιά από πολύ 

νωρίς.  Όπως αναφέρει η Σέργη, «η μουσική είναι ήχοι, ήχοι που ακούγονται γύρω μας είτε 

είμαστε μέσα ή έξω από τις αίθουσες συναυλιών» (Σέργη, 1991α, σελ. 14). Τη μουσική τη 

συναντάμε, την ακούμε καθημερινά. Εφόσον είναι κάτι γνωστό, μπορεί ο εκπαιδευτικός να το 

χρησιμοποιήσει για να κάνει τη μετάβαση στη νέα γνώση αρκεί να έχει προετοιμάσει τη 

διδασκαλία του με βάση αυτό το σκεπτικό. 
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Η Justine Ward (1879 - 1979), Αμερικανίδα εκπαιδευτικός μουσικής, βάσισε τη μέθοδό 

της στην ιδέα ότι κάθε παιδί, του οποίου η μουσική εκπαίδευση άρχισε στην ηλικία των έξι 

χρόνων και συνεχιζόταν με ένα συστηματικό τρόπο κατά τα πρώτα χρόνια της σχολικής του 

ζωής, θα μπορούσε, αφού αποκτήσει τις μουσικές δεξιότητες – τραγούδι, ενόργανη εκτέλεση, 

μουσική ανάγνωση και γραφή – να εκφραστεί με τη μουσική , το ίδιο εύκολα, όπως και με τη 

μητρική του γλώσσα (Σέργη, 1995). 

Αν σκεφτεί κανείς ότι οι μαθητές μας δεν έχουν αποκτήσει μουσικές δεξιότητες αλλά 

έχουν ακούσματα και έχουν κάνει ρυθμικές ασκήσεις στο νηπιαγωγείο, ο δάσκαλος της πρώτης 

δημοτικού μπορεί να χρησιμοποιήσει σαν πρώτο σκαλοπάτι για να μεταβεί στο συλλαβισμό ή 

την πρώτη ανάγνωση, τα παλαμάκια (συλλαβική κατάτμηση). Γίνεται χρήση ενός στοιχείου 

μουσικής εκφραστικότητας, του ρυθμού και γίνεται επέκταση στην κατάκτηση της νέας 

γνώσης που είναι οι συλλαβές. 

Η αρχή στην οποία στήριξε τη μέθοδό της η Justine Ward ήταν ότι τα στοιχεία της 

μουσικής υπάρχουν σε κάθε παιδί, στοιχεία που περιμένουν να ανακαλυφθούν και σταδιακά 

να αναπτυχθούν. Δεύτερον, ότι η εργασία για την καλλιέργεια αυτής της έμφυτης μουσικής 

ικανότητας του παιδιού είναι μια λεπτή διαδικασία που ταιριάζει καλύτερα στο συνηθισμένο 

δάσκαλο της τάξης, που δεν είναι απαραίτητα ένας μουσικός. (Σέργη, 1995). Η μουσική 

σύμφωνα με το σύστημα της Justine Ward ήταν αποτέλεσμα μάθησης μέσα από το παιχνίδι, 

την κίνηση και την προσωπική ανακάλυψη, με ιδιαίτερη έμφαση στις δημιουργικές εργασίες 

και τον αυτοσχεδιασμό. 

Στόχος της προσέγγισης είναι να αναδειχθεί η ευελιξία που προσφέρει η μουσική ως 

εργαλείο στην εκμάθηση άλλων διδακτικών αντικειμένων, η μετατροπή ενός μαθήματος 

τυπικού σε καινοτόμο, πιο ελκυστικό, πιο ενδιαφέρον, δημιουργικότερο. Η προσέγγιση 

στηρίζεται στην αυτενέργεια των μαθητών. Ειδικότερα για τη μουσική σημειώνεται σε αυτό 

το σημείο ότι το περιεχόμενο της μουσικής εκφράζεται με τις μουσικές εικόνες. Τα μέσα 

ενσάρκωσης των εικόνων είναι οι ήχοι. Η βάση της μουσικής είναι η μελωδία. Τα βασικότερα 

μέσα μουσικής εκφραστικότητας είναι: ο τόνος, ο ρυθμός, το μέτρο, η αρμονία, η 

ενορχήστρωση. Η μουσική γράφεται και διαβάζεται όπως και μια γλώσσα. Τα κύρια σημεία 

της μουσικής γραφής είναι οι νότες. (Χαράτσης, 1995). Σκοπίμως δίνονται οι ορισμοί αυτοί 

διότι μπορεί ένας εκπαιδευτικός να χρησιμοποιήσει ένα στοιχείο της μουσικής για παράδειγμα 

τον ήχο, το ρυθμό ή τη μελωδία και να το ενσωματώσει στη διδασκαλία των δικών του 

γνωστικών αντικειμένων. Ερμηνεύοντας τους ορισμούς η μουσική στην προσέγγιση  που 

παρουσιάζεται στην εισήγηση αυτή είναι το μέσο για την ενσάρκωση των εικόνων που 

εκφράζει η νέα γνώση. 

Οι στόχοι της προσέγγισης κατηγοριοποιούνται σε γενικούς στόχους για τη μουσική 

αγωγή και κατόπιν σε άλλους, όπως γνωστικούς, ψυχοκινητικούς και συναισθηματικούς 

στόχους. Γενικοί σκοποί στη μουσική αγωγή είναι: α) η απόκτηση δεξιοτήτων μουσικής 

έκφρασης μέσα από τη χρήση του σώματος, της φωνής των μουσικών οργάνων, β) η αντίληψη 

των εννοιών της μουσικής ως ενός μαθήματος μέσα από τις διαδικασίες πειραματισμού και 

ανακάλυψης, γ) η αισθητική αγωγή του παιδιού, το οποίο μέσα από τις μουσικές του εμπειρίες 

αποκτά σταδιακά την ικανότητα να δημιουργεί, να ανακαλύπτει, να εκτελεί, να μαθαίνει, και 

να σκέφτεται και τέλος δ) η ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στη μουσική. 

Γνωστικοί στόχοι για την προσέγγιση αυτή θεωρούνται οι ακόλουθοι: α) Να γνωρίσουν 

οι μαθητές τις μουσικές έννοιες: α) εκφραστικές έννοιες δηλαδή τα χαρακτηριστικά του ήχου 

(χροιά, χρόνος, ένταση, ύψος), β) να μάθουν έννοιες που προκύπτουν από τα στοιχεία της 

μουσικής (μελωδία, ρυθμός, αρμονία), γ) να μάθουν μορφολογικές έννοιες που πηγάζουν από 

την αρχιτεκτονική δομή της μουσικής, τη μορφή της σύνθεσης, δ) να κατανοήσουν έννοιες που 

αφορούν στην ύφανση (texture) της μουσικής, δηλαδή την οριζόντια ή κάθετη διαπλοκή των 

στοιχείων της μουσικής. Τα στοιχεία αυτά αφορούν σε έννοιες που πηγάζουν από το μουσικό 

ύφος, το μουσικό στυλ, που δημιουργείται από τον εκάστοτε συνδυασμό των πιο πάνω.  

Ψυχοκινητικοί στόχοι στην προσέγγιση θεωρούνται οι δεξιότητες που αποκτούνται από 

τις μουσικές δραστηριότητες όπως: ρυθμός, κίνηση, τραγούδι, εκμάθηση μουσικών οργάνων, 

δημιουργικές εργασίες, ακρόαση, μουσική ανάγνωση και γραφή. 
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Συναισθηματικοί στόχοι στην προσέγγιση αυτή θεωρούνται: α) οι μαθητές αισθάνονται 

χαρά όταν ανακαλύπτουν τη νέα γνώση, β) νιώθουν ασφάλεια στη διάκριση και εκμάθηση από 

μόνοι τους των νέων γνώσεων γ) αναλαμβάνουν δράση και οργανώνουν το νέο μάθημα. 

Στο δημοτικό σχολείο ο δάσκαλος καλείται να ακολουθήσει και να υιοθετήσει τις 

σύγχρονες τάσεις και μεθόδους προκειμένου να είναι πιο ευέλικτος και να κάνει τη νέα γνώση 

πιο εύληπτη, ελκυστική και προσεγγίσιμη από όλους τους μαθητές του. Η διαθεματική 

προσέγγιση διδασκαλίας προτείνει το συνδυασμό των γνωστικών αντικειμένων με στόχο την 

κατάκτηση της νέας γνώσης. 

Η μουσική ως αντικείμενο διδασκαλίας μπορεί να έχει σαφείς και καθορισμένους 

στόχους αλλά αν χρησιμοποιηθεί και σε άλλα διδακτικά αντικείμενα στο δημοτικό σχολείο 

μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο δουλειάς πολύτιμο αλλά αναγκαίο αν υπάρχει η γνώση και 

χρησιμοποιηθεί σωστά. Προκειμένου να υλοποιήσει ένας εκπαιδευτικός το συγκεριμένο 

διδακτικό σενάριο θα πρέπει να ξέρει την τάξη υλοποίησης αλλά και τα ενδιαφέροντά της. 

Επιπλέον θα πρέπει να έχει στο νου του ότι η μουσική αποτελεί την ομπρέλα όπου κάτω από 

αυτή θα συνδυάσει τα αντικείμενα και όπου του δίνεται η δυνατότητα συνδυασμού να το κάνει, 

πάντοτε έχοντας κάνει ένα σχεδιασμό από πριν. Είναι σημαντικό να γνωρίζει οτι μπορεί να 

εμπλέξει τη μουσική διαθεματικά με αντικείμενα όπως τη γλώσσα (ρυθμός), τα μαθηματικά 

(ρυθμός, γνώση σχημάτων, στερεών στα μουσικά όργανα) εικαστικά, χορός, θέατρο, φυσική 

(ταλάντωση των χορδών). 

2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

2.1. Γλωσσικό μάθημα 

Το γλωσσικό μάθημα με τις εννέα διδακτικές ώρες που διατίθενται για τη διδασκαλία 

του δίνει μια ευελιξία και η χρήση της μουσικής κάνει πιο δημιουργικό τον τρόπο διδακτικής 

του προσέγγισης. Μια δραστηριότητα που θα μπορούσε να γίνει σε αυτή την ώρα και να 

συνδυάζεται με τη μουσική είναι η εκφραστική ανάγνωση με τη χρήση μετρονόμου και με το 

κράτημα ρυθμού από τα παιδιά. Ειδικά στην πρώτη ανάγνωση με την αναλυτικοσυνθετική 

μέθοδο, τα παλαμάκια ανά συλλαβή βοηθούν σημαντικά στην εκμάθηση και βελτίωση της 

πρώτης ανάγνωσης. 

2.2. Μαθηματικά 

Ειδικά στα μαθηματικά μπορούν να γίνουν δραστηριότητες οι οποίες βασίζονται στη 

σύνδεση των κλασμάτων με την αξία που έχουν οι νότες σε ένα μουσικό κομμάτι (¼ ρυθμός 

και ¼ στα μαθηματικά). Η κλασματική μονάδα αναδύεται  αναλύοντας όλες τις αξίες από το 

ολόκληρο με τη διαίρεσή του σε 2 μισά, (½ και ½ ) και στη συνέχεια 4/4. Ειδικά αν 

συνδυαστεί και με το άκουσμα και τον κατακερματισμό της αξίας του ρυθμού η πρόσληψη της 

γνώσης του ρυθμού γίνεται πιο εύκολα αλλά …και η κατάκτηση της έννοιας του κλάσματος. 

2.3. Μελέτη Περιβάλλοντος 

Ενδεκτικά μια δραστηριότητα για το μάθημα αυτό είναι η εκμάθηση για παράδειγμα των 

εποχών με συνδυασμό του έργου του Vivaldi  Οι 4 εποχές αλλά και επέκτασή του με την 

παράλληλη ανάγνωση ενός λογοτεχνικού έργου όπως για παράδειγμα το Μανόλο και Μανολίτο 

του Μάνου Κοντολέων όπου παρουσιάζει σε σύντομες ιστορίες τις τέσσερις εποχές. Σε 

μεγαλύτερη τάξη μπορεί να γίνει ανάλυση και συνδυασμός στο κέντρο υπολογιστών του 

σημείου όπου η μουσική θα παρεμβαίνει στο λόγο. Μπορεί να παραχθεί ψηφιακό υλικό από 

μια τέτοια εργασία των παιδιών. Στην προσέγγιση αυτή οι μαθητές επιλέγουν το υλικό που θα 

δουν και θα μελετήσουν από τα προτεινόμενα αλλά και επεξεργάζονται τη νέα γνώση 

προκειμένου να φτάσουν σε μια εκδήλωση για τις εποχές, ένα δικό τους ψηφιακό υλικό από 

όσα έμαθαν. 

 

 

2.4. Ζωγραφική 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καλλιτεχνικής Παιδείας: « Όπου Ακούς Μουσική…»  -  Πάτρα 18-20/6/2015 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ,  ISSN 2529-1572 

 215 

Μετά από παρουσίαση έργων τέχνης που εμφανίζουν μουσικά όργανα μπορούν οι 

μαθητές να φιλοτεχνήσουν δικά τους έργα ζωγραφικής εργαζόμενοι ομαδικά και να 

εμφανίζουν τα μουσικά όργανα ή και τη μουσική όπως οι ίδιοι μπορούν να την αποτυπώσουν 

στο χαρτί. 

2.5. Γυμναστική 

Ρυθμοί παραδοσιακοί αλλά και σύγχρονοι μπορούν να γίνουν αντικείμενο μελέτης και 

έκφρασης από τα παιδιά. 

2.6. Ιστορία 

Η ιστορία της μουσικής, τα ρεύματα, οι ρυθμοί αλλά και η εκμάθηση μέσα από 

πληροφοριακά κείμενα για τα μουσικά όργανα μπορούν να αξιοποιηθούν και να αποτελέσουν 

ένα μέρος των διδακτικών ωρών στην ώρα της Ιστορίας. 

3. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Με επιλογή κάποιων δραστηριοτήτων έγινε πρακτική εφαρμογή σε  μια τετάρτη τάξη 

και ακολουθήθηκε η παρακάτω διαδικασία. Βέβαια η συγκεκριμένη προσέγγιση μπορεί να 
υλοποιηθεί για όλη τη σχολική χρονιά και εστιάζοντας στη κάθε σχολική βαθμίδα και τάξη. 

Για το πρακτικό μέρος επιλέχθηκαν δραστηριότητες για τη γλώσσα, τα μαθηματικά και τη 

μουσική. Η διάρκεια της υλοποίησης ήταν 4 διδακτικές ώρες. Στο γλωσσικό μάθημα 

επιλέχθηκαν δραστηριότητες δραματοποίησης, συλλαβισμού, συντακτικού. Στα μαθηματικά 

γεωμετρία, σχήματα, γραμμές, κλάσματα. Στη μουσική τα μουσικά όργανα, τα βασικά στοιχεία 

της μουσικής και τα είδη των οργάνων.  Επιλέχθηκε η μουσική να εμπλακεί στο πρακτικό 

μέρος ως μάθημα, διότι έπρεπε να διδαχθούν κάποια βασικά στοιχεία της μουσικής 

προκειμένου οι μαθητές να μπορούν να αντιληφθούν το σκεπτικό στο λίγο χρόνο που έγινε η 

πρακτική εφαρμογή. 

3.1. Γλώσσα 

Η πρώτη δραστηριότητα για τις ομάδες είναι ηχοϊστορίες τις οποίες οι τρεις ομάδες 

προσπαθούν  να παρουσιάσουν στο τέλος στην ολομέλεια της τάξης με το δικό τους τρόπο 

(έχει τον τίτλο «περίπατος στο δάσος» και οι μαθητές παίρνουν μια ιστορία και με κάποιες 

οδηγίες στο πλάι προσπαθούν να ζωντανέψουν την ιστορία με ήχους. Η δεύτερη 

δραστηριότητα είναι ρυθμική δραστηριότητα και λειτουργεί ανατροφοδοτικά, π.χ. 

προσπαθείστε να κάνετε ρυθμούς για: α) ένα γέρο που περπατά, β) ένα παιδί που τρέχει, γ) μια 

αγελάδα που περπατά, δ) μια κατσίκα που χοροπηδά, ε) μια πάπια που κολυμπά, στ) μια κότα 

που σκαλίζει το χώμα. Η τρίτη δραστηριότητα επιζητά την δραματοποίηση μια ηχοϊστορίας 

που έχει τον τίτλο, «το κοπάδι»:  «Πρωί-πρωί ξεκίνησε ο κυρ Μήτρος με τα πρόβατά του για 

τη βοσκή. Τα πρόβατα περπατούν αργά. Μερικά χοροπηδούν εδώ κι εκεί. Τα κουδούνια τους, 

άλλα μικρά και άλλα μεγάλα αντηχούν ως πέρα στην πλαγιά. Ζητάμε από τα παιδιά να μας 

δώσουν τους ήχους που ακούγονται όταν κινείται το κοπάδι». Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε: 

α) χτυπώντας μαλακά τα πόδια μας β) χτυπώντας τα χέρια μας ελαφρά στο θρανίο, γ) 

χρησιμοποιώντας διάφορα αντικείμενα, δ) χρησιμοποιώντας κουδούνια ή άλλα αντικείμενα για 

να δώσουμε τον ήχο του κουδουνιού. Οι προβατίνες θυμούνται τα μικρά τους και μπεμπερίζουν 

λυπημένα: μπεεεε, μπεεεε. Μερικά πρόβατα μπεμπερίζουν χαρούμενα μπεμπεμπεμπε. 

Χαρούμενος ο σκύλος τρέχει γαβγίζοντας γαβ- γαβ, γοουουου. Τα πουλιά και το έλαφρύ 

αεράκι συνοδεούν». Οι ομάδες δοκιμάζουν τους ήχους και μετά μια ομάδα κάνει το περπάτημα 

των προβάτων, άλλη τους ήχους των κουδουνιών, άλλη το μπεμπέρισμα, το γάβγισμα. 

3.2. Μαθηματικά 

Η ώρα των μαθηματικών δομείται με δραστηριότητες όπως: α) βρίσκουμε μουσική σε 

ένα φύλλο. Εξετάζουμε προσεκτικά το σχήμα του, την κεντρική νεύρωση του φύλλου ή πως 

μπορεί να αποδωθεί μια κυματοειδής πλευρά ένος φύλλο με μια μελωδία. Στη συνέχεια 

παίρνουμε ένα κομμάτι χαρτί και σχεδιάζουμε σχήματα. Τα σχήματα αξιοποιούνται στο να 

γίνει επανάληψη στην ονομασία των σχημάτων. β) Η μουσική δομείται σε ρυθμό και οι 

υποδιαιρέσεις της γίνονται με τη χρήση κλασματικών μονάδων. Σε αυτό το σημείο ο δάσκαλος 
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φανερώνει στους μαθητές ότι γνώσεις που μπορεί να έχουν από ένα άλλο μάθημα όπως αυτό 

της μουσικής τα βοηθά να μάθουν τα κλάσματα. Άλλος τρόπος είναι το χώρισμα τους χαρτιού 

όταν διπλώνεται. Η διδακτική ώρα της μουσικής έχει ανάλυση πληροφοριακών κειμένων για 

τη μουσική αλλά και παρουσίαση μουσικών οργάνων και γίνεται ενισχυτικά. 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 

Αξιολογώντας με ένα ερωτηματολόγιο πριν και μετά την υλοποίηση των 

δραστηριοτήτων που αναφέρθηκαν για το πρακτικό μέρος διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές έμαθαν 

και το ερωτηματολόγιο που δόθηκε μετά τις δραστηριότητες ήταν πιο εμπλουτισμένο. Οι 

ερωτήσεις που περιείχε ήταν γνωστικού χαρακτήρα και είχαν στόχο τη διερεύνηση του 

γνωστικού επιπέδου των μαθητών. Είχε δέκα ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου. 

Η πρώτη ερώτηση ήταν: Τι είναι μουσική; Είναι σημαντικό ότι μεταξύ άλλων μερικά 

παιδιά απάντησαν ότι είναι ένα ωραίο μάθημα αρχικά. Στο ερωτηματολόγιο στο τέλος, 

υπήρχαν απαντήσεις όπως είναι ρυθμός, μελωδία, αρμονία, είναι το τραγούδι που παίζουν τα 

όργανα. Σε άλλη ερώτηση ρωτούσαμε αν έχουν δει από κοντά κάποιο μουσικό όργανο. Στο 
ερωτηματολόγιο στην αρχή,  πολλά παιδιά είπαν «όχι» ενώ στο ερωτηματολόγιο που 

συμπλήρωσαν μετά την υλοποίηση του προγράμματος, όπως ήταν φυσικό, οι απαντήσεις ήταν 

θετικές. Το ίδιο συνέβη και στην ερώτηση αν είχαν παίξει κάποιο μουσικό όργανο. Αξίζει να 

σημειωθεί πως αρχικά οι ερωτήσεις ήταν μονολεκτικές, ενώ μετά την υλοποίηση του 

προγράμματος οι απαντήσεις ήταν μακροσκελείς. Στον αρχικό σχεδιασμό του 

ερωτηματολογίου δεν υπήρχε ερώτηση για το συνδυασμό της μουσικής με άλλα μαθήματα. 

Όμως, μετά το τέλος του προγράμματος και συζητώντας με τους μαθητές, διαπιστώθηκε πως 

οι μαθητές είχαν αντιληφθεί το συνδυασμό μουσικής και λοιπών μαθημάτων. Αυτός ο 

συνδυασμός άρεσε πολύ στα παιδιά, ιδιαίτερα μάλιστα καθώς δεν ήξεραν πως ένας τέτοιος 

συνδυασμός ήταν εφικτός. 

Είναι σπουδαίο αν μπορούν να συνδυαστούν αντικείμενα σε μια σχολική χρονιά και να 

διδάσκονται την ίδια χρονικά στιγμή. Για παράδειγμα ένα κείμενο στη γλώσσα για τη χελώνα 

Καρέττα – καρέττα (Α΄δημοτικού), μπορεί να συνδυαστεί με αντίστοιχο κεφάλαιο στη μελέτη 

με τα ζώα της θάλασσας. Μπορεί στο μάθημα της μουσικής να γίνουν τραγούδια για τη 

θάλασσα. Στην ώρα των εικαστικών η εικαστικός μπορεί να δημιουργήσει μια ομαδική αφίσα 

ευαισθητοποίησης για τη χελώνα. Όλα όσα προαναφέρθηκαν μπορούν να γίνουν με σχεδιασμό 

από την αρχή της χρονιάς και με συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών. Με τον τρόπο αυτό 

οι μαθητές βρίσκουν κοινά σημεία στα μαθήματα που κάνουν και αναπτύσσουν την κριτική 

τους ικανότητα κάτι που είναι σημαντικό. 

Επιπλέον, στην πρακτική εφαρμογή διαπιστώθηκε ότι όταν οι μαθητές παίρνουν 

αποφάσεις μόνοι τους, σκέφτονται και ακούν ένα μάθημα που τους ενδιαφέρει και τους αρέσει, 

τότε μαθαίνουν με έναν ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο. Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης 

μέσα από ένα μάθημα που συνδυάζει θεματικές και μέσα, βοηθά τα παιδιά μετέπειτα στις 

δραστηριότητες της επόμενης βαθμίδας. Ο μαθητής πρέπει να επιλέγει, να αυτενεργεί και να 

έχει διδαχθεί πώς να μαθαίνει. 

Αν ο εκπαιδευτικός ξέρει τους στόχους του για το μάθημα που κάνει, είναι καλά 

προετοιμασμένος και θέλει να βοηθήσει τα παιδιά να αποκήσουν κριτική ικανότητα, τότε και 

οι μαθητές μαθαίνουν και ο ίδιος νιώθει ότι έχει επιτελέσει στον καλύτερο βαθμό το έργο του. 

Η μουσική όπως διαφαίνεται συμβάλει σε μια πιο ευελικτη καινοτόμα και δημιουργική 

διδασκαλία. Τα παιδιά δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον, νιώθουν ότι πριν παρουσιάσουμε το 

νέο μάθημα ξέρουν κάτι ήδη. Είναι σημαντικό τα παιδιά να νιώθουν σιγουριά και όχι άγχος, 

αβεβαιότητα, φόβο στο τι θα μάθουν. Μαζί με το δάσκαλο είναι μικροί ερευνητές, 

πειραματίζονται και αυτή η νέα συνθήκη, η νέα γνώση γεμίζει όλους γιατί έχει κατακτηθεί και 

έχει γίνει κτήμα τους. Όλα για τα παιδιά, από τα παιδιά και για αυτά. 
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Το Πολεμικό ρεμπέτικο τραγούδι στη σχολική γιορτή της 

28ης Οκτωβρίου.  

 Ευγενία ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗ 

Εκπαιδευτικός Δ.Ε., Μουσικής 

Γενικής Παιδείας (ΠΕ16.01) 

1ο  Γυμνάσιο Ναυπάκτου 

Αιτωλοακαρνανίας 

jennykaroumpali@hotmail.com  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα τραγούδια που χρησιμοποιούνται στις εορταστικές εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται στα πλαίσια 

της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

είναι περιορισμένα και ανακυκλούμενα. Στην εισήγηση αυτή προτείνεται η χρήση ρεμπέτικων τραγουδιών  

που γράφτηκαν κατά τη δεκαετία του 1940 στη σχολική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου, προκειμένου να 

εμπλουτιστεί το ρεπερτόριο που χρησιμοποιείται στην εν λόγω σχολική γιορτή. 

The rebetiko song of WWII at the national anniversary of 

October 28th’s memorial celebration. 

ABSTRACT 

The songs used at the national anniversary of October 28th’s memorial celebration at schools in 

Greece are very limited compared to the ones that can be used to. A substantial amount of rebetiko songs 

of WWII are suggested for use at the memorial celebration mentioned above, so that the repertoire used 

in this occasion is more varied than usual. 

 

1. ΤΟ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ 

Το ρεμπέτικο τραγούδι είναι αστική λαϊκή μουσική του ελλαδικού χώρου, με προγόνους 

τα αστικά λαϊκά τραγούδια της Κων/πολης, της Σμύρνης και των Ιωαννίνων. Μέχρι το 1922 

απευθυνόταν σε παράνομες ομάδες και από το 1922 μέχρι και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο 

απευθυνόταν στο λούμπεν προλεταριάτο.  

Από την έναρξη του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου στην Ελλάδα μέχρι το κλείσιμο του 

εργοστασίου παραγωγής δίσκων από τους Γερμανούς, το 1941, και από το καλοκαίρι του 1946 

(όταν το εργοστάσιο επαναλειτούργησε) και μετά ηχογραφήθηκαν πολλά ρεμπέτικα τραγούδια 
με θέμα τόσο τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο όσο και για τον εμφύλιο που ακολούθησε 

(πολεμικά ρεμπέτικα τραγούδια εφεξής). 

Οι δημιουργοί των ρεμπέτικων τραγουδιών αποτύπωσαν με το δικό τους ύφος και ήθος 

τη στάση των λαϊκών στρωμάτων (στα οποία απευθυνόταν το ρεμπέτικο τραγούδι την εποχή 

εκείνη) απέναντι στα ιστορικά αυτά γεγονότα. (Λιάβας, 2009) 

Τα περισσότερα πολεμικά ρεμπέτικα τραγούδια δεν γνώρισαν ανάλογη προβολή όσο 

αντίστοιχα τραγούδια της ελαφράς μουσικής (ευρωπαϊκού τύπου αστική μουσική, και που είναι 

μετεξέλιξη της Αθηναϊκής επιθεώρησης και της Αθηναϊκής καντάδας, είδη τα οποία 

αναπτύχθηκαν από τα τέλη του 19ου αιώνα στην Αθήνα) στα μέσα μαζικής επικοινωνίας της 

εποχής για τους εξής λόγους: 

 η ελαφρά μουσική ήταν προϊόν της κυρίαρχης ιδεολογίας κατά τις πρώτες 

δεκαετίες του 20ου αιώνα  

mailto:jennykaroumpali@hotmail.com
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 το ρεμπέτικο τραγούδι ήταν περιθωριοποιημένο μουσικό είδος μέχρι τη δεκαετία του 1950 

(Λιάβας, 2009, Βολιώτης – Καπετανάκης, 1989). 

2. NΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 

Η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 

(σχολική γιορτή 28ης Οκτωβρίου εφεξής) στα σχολεία τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία (άρθρο 4 του Προεδρικού Διατάγματος 201 του 1998 που βρίσκεται στο Ελληνική 

Δημοκρατία, 1998 και Άρθρο 2 παράγραφος 4 του Προεδρικού Διατάγματος 104 του 1979 που 

βρίσκεται στο Ελληνική Δημοκρατία, 1979).  

Ανεπίσημοι εορτασμοί της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου έλαβαν χώρα το 1941 

και το 1942. Από το 1944 εορτάζεται επίσημα η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου (Γκόλια, 

2006). Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Γ2/4867 (στο Ελληνική Δημοκρατία, 1992) οι 

πολιτιστικές  δραστηριότητες και εκδηλώσεις, (υποχρεωτικές και μη) οι οποίες 

πραγματοποιούνται εντός και εκτός του σχολικού χώρου, αποσκοπούν στην πνευματική 

ανάπτυξη, στην αισθητική καλλιέργεια, στη δημιουργική έκφραση των μαθητών/τριών και 

γενικά στην ευαισθητοποίησή τους σε θέματα πολιτισμού. 

3. ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ 

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

Οι σχολικές γιορτές παραδοσιακά αποτελούνται από: 

 Εκφώνηση επετειακού λόγου. 

 (Τυχόν) μήνυμα πολιτικού εκπροσώπου (ως επί το πλείστον του/της Υπουργού Παιδείας). 

 Δραματικές αναπαραστάσεις των εορταζόμενων γεγονότων 

 Αναγνώσεις λογοτεχνικών κειμένων (κυρίως ποιημάτων). 

 Τραγούδια που σχετίζονται με τα εορταζόμενα γεγονότα. 

 (Τυχόν) κείμενα πεσόντων/ηρώων. 

 Τραγούδισμα του Εθνικού Ύμνου (Ben - Amos & Bet-El, 1999; Zembylas, 2013; Lomsky 

– Feder, 2004) 

Παρατηρείται τυποποίηση στα τραγούδια που χρησιμοποιούνται στη σχολική γιορτή της 

28ης Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό τα εξής 

τραγούδια: Οι Ηπειρώτισσες, Ο Ναπολιτάνος, Ο Έφεδρος, Δυο παιδιά απ’ το Βραχώρι, Βάζει ο 

Ντούτσε τη στολή του, Στη Ρώμη (Κορόιδο Μουσολίνι), Παιδιά, της Ελλάδος παιδιά, Ύμνος στη 
Σημαία. (Καρούμπαλη, 2015). Η προαναφερθείσα τυποποίηση αντικαθρεπτίζει την 

τυποποίηση που υπάρχει στις σχολικές γιορτές εν γένει (Ρώτας, 1931; Παπανούτσος, 1976; 

Γιαννάκη, 2012). 

3.1 Τα πολεμικά ρεμπέτικα τραγούδια στη σχολική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου.   

Τα μόνα πολεμικά ρεμπέτικα τραγούδια τα οποία υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια του 

μαθήματος της μουσικής είναι τα εξής: 

 Άκου Ντούτσε μου τα νέα, το οποίο υπάρχει στο Ανθολόγιο Μουσικών κειμένων του 
Δημοτικού (Μόσχος & Τουμπακάρη & Τόμπλερ, 2010: 49)  

 Στης Αλβανίας τα Βουνά, το οποίο υπάρχει στο Ανθολόγιο Μουσικών Κειμένων του 

Γυμνασίου (Μόσχος & Κανδυλάκη & Τόμπλερ, 2010: 66) 

 Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι, το οποίο υπάρχει στο Ανθολόγιο Μουσικών Κειμένων του 

Γυμνασίου (Μόσχος & Κανδυλάκη & Τόμπλερ, 2010: 68-69) 

Και στα δύο προαναφερθέντα σχολικά εγχειρίδια γίνεται λόγος για ρεμπέτικα τραγούδια 

που γράφτηκαν κατά τη διάρκεια του ελληνοϊταλικού πολέμου και κατά τη διάρκεια του 

εμφυλίου πολέμου. Άξιο παρατήρησης είναι το γεγονός υπάρχει επιλεκτική αποσιώπηση σε 

ιστορικά γεγονότα, πρόσωπα ή ιστορικές καταστάσεις και ειδικότερα στην σχολική γιορτή της 

28ης Οκτωβρίου, αποσιωπούνται η κατοχή, η αντίσταση και, κυρίως, ο εμφύλιος πόλεμος που 

ακολούθησε (Γκόλια, 2006). 

Στη σχολική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου χρησιμοποιείται ένας σημαντικά περιορισμένος 

αριθμός πολεμικών ρεμπέτικων τραγουδιών σε σχέση με αυτά που υπάρχουν (Καρούμπαλη, 

2015).  
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4. Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΣΤΗ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ. 

Πολλοί/ές εκπαιδευτικοί μουσικής διατυπώνουν την άποψη ότι το ρεπερτόριο για τη 

σχολική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου πρέπει να εμπλουτιστεί περαιτέρω (Καρούμπαλη, 2015) 

και η χρήση πολεμικών ρεμπέτικων τραγουδιών μπορεί να συντελέσει στον προαναφερθέντα 

εμπλουτισμό. Με τη χρήση πολεμικών ρεμπέτικών τραγουδιών, η πληροφόρηση για τα 

ιστορικά γεγονότα και το ιστορικό υπόβαθρο της εποχής εκείνης γίνεται με βιωματικό τρόπο, 

καθώς και το ρεμπέτικο τραγούδι «λειτουργεί ως κώδικας έκφρασης και επικοινωνίας, 

σύμβολο εθνοπολιτισμικής και ιδεολογικής – κοινωνικής ταυτότητας, συνδετικός κρίκος του 

ατόμου με την ομάδα, κιβωτός της συλλογικής μνήμης» (Λιάβας, 2009: 8) στην Ελλάδα. 

Παρατίθεται ενδεικτικός πίνακας πολεμικών ρεμπέτικων τραγουδιών που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στη σχολική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση: 

Πίνακας 1:  Τίτλοι πολεμικών ρεμπέτικων τραγουδιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη σχολική 

γιορτή της 28ης Οκτωβρίου στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Τίτλο

ς 

τραγουδιού 

Στίχοι 
Μουσι

κή 

Ιστορική 

περίοδος 

Παρατηρήσε

ις 

Αδερφός τον 

αδερφό.  

Οδυσσέας 

Μοσχονάς. 

Οδυσσέας 

Μοσχονάς. 

Εμφύλιος 

πόλεμος 
 

Άκου Ντούτσε 

μου τα νέα.  

Παναγιώτης 

Τούντας. 

Παναγιώτης 

Τούντας. 

Ελληνοϊταλι

κός πόλεμος 
 

Αν φύγουμε 

στον πόλεμο.  

Κώστας 

Κοφινιώτης. 

Μάρκος 

Βαμβακάρης 

Ελληνοϊταλι

κός πόλεμος 
 

Αρχηγό μου 

έχω τον Άρη.  

Δημήτρης 

Γκόγκος 

Μπαγιαντέρα

ς. 

Δημήτρης 

Γκόγκος 

Μπαγιαντέρας

. 

Αντίσταση  

Γεια σας 

φανταράκια 

μας.  

Μάρκος 

Βαμβακάρης. 

Μάρκος 

Βαμβακάρης. 

Ελληνοϊταλι

κός πόλεμος 
 

Για στάσου 

Χάρε 

Κώστας 

Βίρβος 

Μπάμπης 

Μπακάλης 

Εμφύλιος 

πόλεμος 

Ο Κώστας 

Βίρβος αναφέρει 

ότι το τραγούδι 

αυτό αναφέρεται 

στον εμφύλιο 

πόλεμο και 

συγκεκριμένα στο 

παιδί που είχε πάει 

στο βουνό για να 

σκοτωθεί. Ο 

«Χάρος» 

συμβολίζει τους 

«Μεγάλους» της 

εποχής εκείνης 

(Βίρβος, 1985). 

Δεν με 

φοβίζει ο 

Πόλεμος  

Χαράλαμπος 

[Μπάμπης] 

Βασιλειάδης 

Παναγιώτης 

Τούντας 

Ελληνοϊταλι

κός πόλεμος 
 

Επιδρομή 

στον Πειραιά.  

Μιχάλης 

Γενίτσαρης 

Μιχάλης 

Γενίτσαρης 
 

Σύμφωνα με 

μαρτυρία του 

https://www.youtube.com/watch?v=6uPWC2WtHoM
https://www.youtube.com/watch?v=6uPWC2WtHoM
https://www.youtube.com/watch?v=Td_VXut9Ij0
https://www.youtube.com/watch?v=Td_VXut9Ij0
https://www.youtube.com/watch?v=ZquBs0bYtak
https://www.youtube.com/watch?v=ZquBs0bYtak
https://www.youtube.com/watch?v=DFf9HtbjPSA
https://www.youtube.com/watch?v=DFf9HtbjPSA
https://www.youtube.com/watch?v=DFf9HtbjPSA
https://www.youtube.com/watch?v=UgvRjzpAJKE
https://www.youtube.com/watch?v=UgvRjzpAJKE
https://www.youtube.com/watch?v=VjPJ67IZNd0
https://www.youtube.com/watch?v=VjPJ67IZNd0
https://www.youtube.com/watch?v=VjPJ67IZNd0
https://www.youtube.com/watch?v=ZmwUxjX8M7I
https://www.youtube.com/watch?v=ZmwUxjX8M7I
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Μιχάλη Γενίτσαρη, 

το τραγούδι αυτό 

γράφτηκε για τον 

βομβαρδισμό του 

Πειραιά στις 11 

Ιανουαρίου 1944 

από του συμμάχους 

(Gauntlett, 1992) 

Η Μπόμπα  
Κώστας 

Ρούκουνας 

Κώστας 

Ρούκουνας 
 

Το τραγούδι αυτό 

περιγράφει τις ρίψεις 

ατομικών βομβών 

στην Ιαπωνία από 

του Αμερικανούς στα 

πλαίσια του δευτέρου 

παγκοσμίου 

πολέμου. 

Η λόγχη μας 

το θέλει  

Γιώργος 

Μητσάκης 

Γιώργος 

Μητσάκης 

Ελληνοϊταλι

κός πόλεμος 
 

Η ορφάνια 
Στέλιος 

Χρυσίνης 

Στέλιος 

Χρυσίνης 
 

Το τραγούδι αυτό 

ηχογραφήθηκε το 

1952 (Πάπιστας, 

2007: 789) και 

αναφέρεται στο 

κοινωνικό θέμα της 

ορφάνιας, συνέπειας 

του δευτέρου 

παγκοσμίου πολέμου 

και όλων των 

γεγονότων της 

δεκαετίας του 1940 

στην Ελλάδα 

γενικότερα. 

Η 

Φυλακισμένη 

Μπάμπης 

Μπακάλης 

Μπάμπης 

Μπακάλης 

Εμφύλιος 

πόλεμος 

Το τραγούδι 

αυτό είναι 

φαινομενικά 

ερωτικό, 

προκειμένου να 

περάσει την 

επιτροπή 

λογοκρισίας της 

εποχής εκείνης, 

αλλά κρύβει 

κοινωνικά και 

πολιτικά 

μηνύματα. Το 

«σπίτι» συμβολίζει 

τη φυλακή. (βλέπε 

φυλλάδιο που 

συνοδεύει τη 

συλλογή CDs 

Ιστορία του 

Ρεμπέτικου και 

Λαϊκού 

Τραγουδιού, 

Minos- E.M.I., που 

https://www.youtube.com/watch?v=uXjJgEVqshs
https://www.youtube.com/watch?v=cOpmLWXW3xw
https://www.youtube.com/watch?v=cOpmLWXW3xw
https://www.youtube.com/watch?v=kz49RiNw_mY
https://www.youtube.com/watch?v=63KtCVDys44
https://www.youtube.com/watch?v=63KtCVDys44
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διακινήθηκε από 

την εφημερίδα Το 

Βήμα) 

Θα πάρω το 

ντουφέκι μου  

Στέλιος 

Κερομύτης 

Στέλιος 

Κερομύτης 

Ελληνοϊταλι

κός πόλεμος 
 

Καθόλου δεν 

το σκέφτηκες  

Μπάμπης 

Βασιλειάδης 

Βασίλης 

Μαυροφρύδης 

Ελληνοϊταλι

κός πόλεμος 
 

Κάνε λιγάκι 

υπομονή (μην 

απελπίζεσαι).  

Βασίλης 

Τσιτσάνης 

Βασίλης 

Τσιτσάνης 

Εμφύλιος 

πόλεμος 

Το τραγούδι 

αυτό κρύβει 

κοινωνικά και 

πολιτικά 

μηνύματα, ενώ 

είναι φαινομενικά 

ερωτικό, 

προκειμένου να 

περάσει την 

επιτροπή 

λογοκρισίας της 

εποχής εκείνης. Το 

1950, το τραγούδι 

αυτό απαγορεύτηκε 

να παίζεται και να 

τραγουδιέται σε 

δημόσιους χώρους 

κατόπιν διαταγής 

της Αστυνομικής 

Διεύθυνσης 

Αθηνών. Η 

«χαραυγή» 

συμβολίζει την 

ελευθερία 

(Χατζηδουλής, 

1979). 

Κάποια μάνα 

αναστενάζει.  

Μπάμπης 

Μπακάλης 

Βασίλης 

Τσιτσάνης 

Εμφύλιος 

πόλεμος 

Το τραγούδι αυτό 

κυκλοφόρησε το 

1947, και λόγω των 

αλληγοριών που είχε 

κατάφερε να περάσει 

την επιτροπή 

λογοκρισίας της 

εποχής εκείνης. Μετά 

το μεγάλο κύμα 

συλλήψεων τον 

Ιούλιο του 1947, 

απαγορεύτηκε το 

τραγούδι αυτό να 

παίζεται και να 

τραγουδιέται σε 

δημόσιους χώρους 

κατόπιν διαταγής του 

Υπουργείου 

Δημόσιας Τάξης 

(Χατζηδουλής, 

1979). 

https://www.youtube.com/watch?v=4j738Hu4G-U
https://www.youtube.com/watch?v=4j738Hu4G-U
https://www.youtube.com/watch?v=Ck4cI088cRM
https://www.youtube.com/watch?v=Ck4cI088cRM
https://www.youtube.com/watch?v=-vabn-vSEVM
https://www.youtube.com/watch?v=-vabn-vSEVM
https://www.youtube.com/watch?v=-vabn-vSEVM
https://www.youtube.com/watch?v=cn7b5ozshlg
https://www.youtube.com/watch?v=cn7b5ozshlg
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Κατηγορώ 

την κοινωνία. 

Βασίλης 

Τσιτσάνης. 

Βασίλης 

Τσιτσάνης. 

Εμφύλιος 

πόλεμος 

Το τραγούδια αυτό 

κυκλοφόρησε το 

1949 και εκφράζει 

την κοινωνική αδικία 

και την ταξική πάλη 

που υπήρχε την 

εποχή εκείνη στον 

ελλαδικό χώρο 

(Χατζηδουλής, 

1979). Θα μπορούσε 

τα τραγούδι αυτό να 

κρύβει και πολιτικά 

μηνύματα: Θα 

μπορούσε η λέξη 

«κοινωνία» να 

συμβολίζει το 

επίσημο κράτος και η 

λέξη «μαύρη 

προδοσία» να 

συμβολίζει την 

πολιτική προδοσία 

(Πάπιστας, 

2007:757-758) 

Κατοχή στην 

Τρούμπα  

Γιώργος 

Μητσάκης 

Γιώργος 

Μητσάκης 
Κατοχή  

Κουράγιο πια 

καρδιά μου.  

Χαράλαμπος 

Βασιλειάδης 

Στράτος 

Παγιουμτζής 

Εμφύλιος 

πόλεμος 

Το τραγούδι αυτό 

γράφτηκε το 1947. Ο 

στίχος «βρέχει κι 

αστράφτει και 

βροντά» περιγράφει 

την ατμόσφαιρα του 

εμφυλίου πολέμου. 

Οι λέξεις «στενή 

γωνιά» και 

«μοναξιά», 

ενδεχομένως, να 

υπονοούν κάποιο 

κελί φυλακής 

(Πάπιστας, 2007: 

751) 

Μας 

φέρθηκες 

μπαμπέσικα  

Γιώργος 

Παπασιδέρης 

Δημήτρης 

Σέμσης 

Ελληνοϊταλι

κός πόλεμος 
 

Ματσάκια 

πεντοχίλιαρα. 

Μάρκος 

Βαμβακάρης 

Μάρκος 

Βαμβακάρης 
Κατοχή  

Μαυραγορίτε

ς   

Μιχά

λης 

Γενίτσαρης 

Μιχάλ

ης 

Γενίτσαρης 

Κατοχή  

Με θάρρος 

αγωνίζομαι  

Χαράλαμπος 

Βασιλειάδης 

Βασίλης 

Μαυροφρύδης 

Ελληνοϊταλι

κός πόλεμος 
 

Μουσολίνι 

άλλαξε γνώμη  

Γιώργος 

Φωτίδας 

Μάρκος 

Βαμβακάρης 

Ελληνοϊταλι

κός πόλεμος 
 

Μπλόκος 

(βγήκανε 

νωρίς τ’ 

αστέρια)  

Βασίλης 

Τσιτσάνης 

Βασίλης 

Τσιτσάνης 
Αντίσταση  

https://www.youtube.com/watch?v=q5xfu6tXvnM
https://www.youtube.com/watch?v=q5xfu6tXvnM
https://www.youtube.com/watch?v=H-Ym27_-3XY
https://www.youtube.com/watch?v=H-Ym27_-3XY
https://www.youtube.com/watch?v=9caBbxdEptE
https://www.youtube.com/watch?v=9caBbxdEptE
https://www.youtube.com/watch?v=FbgKO28CYcU
https://www.youtube.com/watch?v=FbgKO28CYcU
https://www.youtube.com/watch?v=FbgKO28CYcU
https://www.youtube.com/watch?v=L_gtO6DwqJM
https://www.youtube.com/watch?v=L_gtO6DwqJM
https://www.youtube.com/watch?v=F3xtPSvu9pQ
https://www.youtube.com/watch?v=F3xtPSvu9pQ
https://www.youtube.com/watch?v=ehhHRfBV4vw
https://www.youtube.com/watch?v=ehhHRfBV4vw
https://www.youtube.com/watch?v=0wiCvC_6VUc
https://www.youtube.com/watch?v=0wiCvC_6VUc
https://www.youtube.com/watch?v=30qVn5Mfd5M
https://www.youtube.com/watch?v=30qVn5Mfd5M
https://www.youtube.com/watch?v=30qVn5Mfd5M
https://www.youtube.com/watch?v=30qVn5Mfd5M
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Να ‘ναι 

γλυκό το 

βόλι.  

Δημήτρης 

Γκόγκος – 

Μπαγιαντέρα

ς 

Δημήτρης 

Γκόγκος – 

Μπαγιαντέρας

. 

Αντίσταση  

Νύχτωσε 

χωρίς 

φεγγάρι.  

Απόστολος 

Καλδάρας 

Απόστολος 

Καλδάρας 

Εμφύλιος 

πόλεμος 

Το τραγούδι 

αυτό γράφτηκε 

μετά το Δεκέμβριο 

του 1944, μετά τις 

συλλήψεις και τις 

προσαγωγές μελών 

της Εθνικής 

Αντίστασης στις 

φυλακές του Γεντί 

Κουλέ (στη 

Θεσσαλονίκη). Το 

τραγούδι αυτό 

απαγορεύτηκε να 

παίζεται και να 

τραγουδιέται σε 

δημόσιους χώρους 

το 1949 με διαταγή 

της Αστυνομικής 

Διεύθυνσης 

Αθηνών 

(Πάπιστας, 2007: 

748-749) 

Ο 

Αγύμναστος 

(ο Μάρκος 

φαντάρος) 

Γιώργος 

Φωτίδας 

Μάρκος 

Βαμβακάρης 

Ελληνοϊταλι

κός πόλεμος 

Ο Μάρκος 

Βαμβακάρης, που 

ανήκε στην κλάση 

του 1925, 

παρουσιάστηκε 

στο Γουδί για 

κατάταξη στην 

ηλικία των 35 ετών. 

Εκεί έγραψε το 

τραγούδι αυτό 

(Βέλλου – Κάιλ, 

1978) 

Ο Ανάπηρος.  
Γιώργος 

Μητσάκης 

Γιώργος 

Μητσάκης 
  

Ο 

Ανταρτόπληκ

τος 

Μπάμπης 

Μπακάλης 

Μπάμπης 

Μπακάλης 

Εμφύλιος 

πόλεμος 

Ανταρτόπλη

κτοι (ή αλλιώς 

συμμοριόπληκτοι ή 

στρατόπληκτοι) 

αποκαλούνταν 

πολλές χιλιάδες 

κάτοικοι ορεινών 

περιοχών, οι οποίοι 

υποχρεώθηκαν να 

εγκαταλείψουν τα 

χωριά τους και να 

εγκατασταθούν σε 

πρόχειρους 

καταυλισμούς στα 

https://www.youtube.com/watch?v=Wvn-y5Xq3bc
https://www.youtube.com/watch?v=Wvn-y5Xq3bc
https://www.youtube.com/watch?v=Wvn-y5Xq3bc
https://www.youtube.com/watch?v=HIGn59StxKQ
https://www.youtube.com/watch?v=HIGn59StxKQ
https://www.youtube.com/watch?v=HIGn59StxKQ
https://www.youtube.com/watch?v=6y2coY5rTGQ
https://www.youtube.com/watch?v=6y2coY5rTGQ
https://www.youtube.com/watch?v=6y2coY5rTGQ
https://www.youtube.com/watch?v=6y2coY5rTGQ
https://www.youtube.com/watch?v=MEc2twbRxew
https://www.youtube.com/watch?v=3mvTKeTYvKM
https://www.youtube.com/watch?v=3mvTKeTYvKM
https://www.youtube.com/watch?v=3mvTKeTYvKM
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περίχωρα αστικών 

κέντρων (Λαΐου, 

2002) 

Ο 

τραυματίας.  

Βασίλης 

Τσιτσάνης 

Βασίλης 

Τσιτσάνης 
  

Οι λαδάδες  
Μιχάλης 

Γενίτσαρης 

Μιχάλης 

Γενίτσαρης 
Κατοχή 

Σύμφωνα με 

προσωπική 

μαρτυρία του 

Μιχάλη Γενίτσαρη, 

το τραγούδι αυτό 

γράφτηκε με 

αφορμή τον 

απαγχονισμό 

μαυραγοριτών από 

τους Γερμανούς για 

παράνομο εμπόριο 
λαδιού (Gauntlett, 

1992) 

Πάνω στης 

Πίνδου τα 

όρη.  

Απόστολος 

Καλδάρας. 

Απόστολος 

Καλδάρας. 

Εμφύλιος 

πόλεμος 
 

Πενθοφορεί η 

Κοκκινιά  

Σαράντης 

Κοτομάτης 

Σαράντης 

Κοτομάτης 
Αντίσταση 

Βλέπε 

παρατήρηση του 

τραγουδιού Στέλιος 

Καρδάρας. 

Πέντε 

Έλληνες στον 

Άδη 

Κώστας 

Μάνεσης 

Γιάννης 

Παπαϊωάννου 

Ελληνοϊταλι

κός πόλεμο 

Οι στίχοι 

γράφτηκαν από τον 

Κώστα Μάνεση, με 

αφορμή ένα 

περιστατικό που 

έγινε τον Ιανουάριο 

του 1941 στο βουνό 

Τόμορι της 

Αλβανίας. Η 

ιταλική επίθεση με 

όλμους στο 

φυλάκιο που 

πολεμούσε ο 

Μάνεσης ως 

δεκανέας 

προκάλεσε 

ακαριαίο θάνατο 

πέντε 

συμπολεμιστών 

του. Ο ίδιος ο 

Μάνεσης σώθηκε 

με σοβαρά 

τραύματα στα 

πόδια. Το τραγούδι 

αυτό 

ηχογραφήθηκε το 

1946, με την 

επαναλειτουργία 

https://www.youtube.com/watch?v=b2v-OdVXu8A
https://www.youtube.com/watch?v=b2v-OdVXu8A
https://www.youtube.com/watch?v=U7USF82_etU
https://www.youtube.com/watch?v=XKgM9UZwNHs
https://www.youtube.com/watch?v=XKgM9UZwNHs
https://www.youtube.com/watch?v=4eGhmEMSiaw
https://www.youtube.com/watch?v=4eGhmEMSiaw
https://www.youtube.com/watch?v=4eGhmEMSiaw
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της δισκογραφικής 

εταιρίας Columbia 

στην Ελλάδα 

(Λιάβας, 2009: 

297). 

Σαλταδόρος  
Μιχάλης 

Γενίτσαρης 

Μιχάλης 

Γενίτσαρης 
Κατοχή  

Στέλιος 

Καρδάρας  

Μιχάλης 

Γενίτσαρης 

Μιχάλης 

Γενίτσαρης 
Αντίσταση 

Ο Στέλιος 

Καρδάρας ήταν 

σαμποτέρ και 

σαλταδόρος, ο 

οποίος 

εκτελέστηκε, το 

1944, από έλληνες 

συνεργάτες των 

Γερμανών. Το 
τραγούδι αυτό 

έγινε γνωστό σε 

όλη την ευρύτερη 

περιοχή της 

Κοκκινιάς (τόπος 

εκτέλεσης του 

Στέλιου Καρδάρα) 

από στόμα σε 

στόμα. Αντάρτες  

και μέλη του 

Ε.Α.Μ. πήγαν τον 

Γενίτσαρη στην 

πλατεία της 

Κοκκινιάς και ο 

Γενίτσαρης 

τραγούδησε το 

τραγούδι αυτό σε 

πέντε χιλιάδες 

ανθρώπους που 

είχαν μαζευτεί εκεί 

για το λόγο αυτό 

(Χατζηδουλής, 

1990). 

Στη 

σκλαβωμένη 

Ελλάδα μας  

Δημήτριος 

Γκογκος – 

Μπαγιαντέρα

ς 

Δημήτριος 

Γκογκος – 

Μπαγιαντέρας 
Αντίσταση  

Στη φυλακή 

θα λιώσω  

Μιχάλης 

Γενίτσαρης 

Μιχάλης 

Γενίτσαρης 
Κατοχή 

Σύμφωνα με 

προσωπική μαρτυρία 

του Μιχάλη 

Γενίτσαρη το 

τραγούδι αυτό 

περιγράφει κάποιους 

Έλληνες (Βρεττός 

και Ζάκας) που 

εξαπατούσαν άλλους 

έλληνες πουλώντας 

τους νερό ενώ 

δήλωναν ότι 

https://www.youtube.com/watch?v=6q80akU9F-g
https://www.youtube.com/watch?v=k8BunMqs9Dc
https://www.youtube.com/watch?v=k8BunMqs9Dc
https://www.youtube.com/watch?v=4NHsgh4OdRI
https://www.youtube.com/watch?v=4NHsgh4OdRI
https://www.youtube.com/watch?v=4NHsgh4OdRI
https://www.youtube.com/watch?v=pi6g_6TiPOk
https://www.youtube.com/watch?v=pi6g_6TiPOk
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πουλούσαν λάδι. Από 

αυτούς ο ένας 

συνελήφθη για την 

απάτη αυτή (ο 

Βρεττός, φίλος του 

Γενίτσαρη) και 

καταδικάστηκε σε 

δύο χρόνια φυλάκιση 

(Χατζηδουλής, 

1990). 

Στης 

Αλβανίας τα 

βουνά.  

Γιώργος 

Φωτίδας. 

Απόστολος 

Χατζηχρήστο

ς 

Ελληνοϊταλι

κός πόλεμος 
 

Στον ύπνο 

σου την 

έβλεπες 

Γιάννης 

Παπαϊωάννου 

Γιάννης 

Παπαϊωάννου 

Ελληνοϊταλι

κός πόλεμος 
 

Συννεφιασμέ

νη Κυριακή. 

Βασίλης 

Τσιτσάνης & 

Αλέκος 

Γκουβέρης 

Βασίλης 

Τσιτσάνης 
Κατοχή 

Σύμφωνα με 

προσωπική 

μαρτυρία του 

Βασίλη Τσιτσάνη 

το τραγούδι αυτό 

εκφράζει τα 

συναισθήματά του 

αναφορικά με τα 

βιώματά του στη 

διάρκεια της 

κατοχής στη 

Θεσσαλονίκη 

(Χατζηδουλής, 

1979) 

Την Αλβανία 

ξέγραψε 

Μίνωας 

Μάτσας 

Σπύρος 

Περιστέρης 

Ελληνοϊταλι

κός πόλεμος 
 

Το γράμμα 

σου (έχω να 

λάβω γράμμα 

σου).  

Βασίλης 

Τσιτσάνης 

Βασίλης 

Τσιτσάνης 

Εμφύλιος 

πόλεμος 

Για το 

δημιουργό του 

τραγουδιού η λέξη 

«μπόρα» 

συμβολίζει τον 

εμφύλιο πόλεμο 

και η έκφραση «κι 

άλλοι [μου λεν] 

πως μ’ 

απαρνήθηκες» 

χρησιμοποιήθηκε 

προκειμένου το 

τραγούδι αυτό να 

περάσει την 

επιτροπή 

λογοκρισίας 

(Χατζηδουλής, 

1979) 

Το κόλπο σου 

δεν έπιασε.  

Γιώργος 

Παπασιδέρης 

Δημήτρης 

Σέμσης 

Ελληνοϊταλι

κός πόλεμος 
 

Το όνειρο του 

Μπενίτο.  

Μίνωας 

Μάτσας 

Σπύρος 

Περιστέρης 

Ελληνοϊταλι

κός πόλεμος 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eHk5XOjlulA
https://www.youtube.com/watch?v=eHk5XOjlulA
https://www.youtube.com/watch?v=eHk5XOjlulA
https://www.youtube.com/watch?v=iCu327d4SvU
https://www.youtube.com/watch?v=iCu327d4SvU
https://www.youtube.com/watch?v=iCu327d4SvU
https://www.youtube.com/watch?v=yuTWdVn0kn8
https://www.youtube.com/watch?v=yuTWdVn0kn8
https://www.youtube.com/watch?v=K5x6hUafBJY
https://www.youtube.com/watch?v=K5x6hUafBJY
https://www.youtube.com/watch?v=uIHY_fCbxto
https://www.youtube.com/watch?v=uIHY_fCbxto
https://www.youtube.com/watch?v=uIHY_fCbxto
https://www.youtube.com/watch?v=uIHY_fCbxto
https://www.youtube.com/watch?v=l4U58e98iKI
https://www.youtube.com/watch?v=l4U58e98iKI
https://www.youtube.com/watch?v=3A7gSLsfSmQ
https://www.youtube.com/watch?v=3A7gSLsfSmQ
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Το ΟΧΙ του 

’40  

Σπύρος 

Καλφόπουλος 

Σπύρος 

Καλφόπουλος 

Ελληνοϊταλι

κός πόλεμος 
 

Το 

φανταράκι. 

Γιώργος 

Μητσάκης 

Γιώργος 

Μητσάκης 

Εμφύλιος 

πόλεμος 

Το τραγούδι 

αυτό κυκλοφόρησε 

το 1949. Ο Βασίλης 

Τσιτσάνης έγραψε 

το τραγούδι αυτό 

έχοντας υπ’ όψιν 

του τους 

στρατιώτες του 

κυβερνητικού 

στρατού 

(Χατζηδουλής, 

1979) 

Του 

Κυριάκου το 

γαϊδούρι  

Δημήτριος 

Γκογκος – 

Μπαγιαντέρα

ς. 

Δημήτριος 

Γκογκος – 

Μπαγιαντέρας

. 

Κατοχή  

Τους 

Κενταύρους 

δεν φοβάμαι 

(συντροφιά 

έχω τη λόγχη)  

Δημήτριος 

Γκογκος – 

Μπαγιαντέρα

ς 

Δημήτριος 

Γκογκος – 

Μπαγιαντέρας 

Ελληνοϊταλι

κός πόλεμος 
 

Φεύγω 

Λενιώ.  

Σπύρος 

Περιστέρης 

Σπύρος 

Περιστέρης 

Ελληνοϊταλι

κός πόλεμος ή 

εμφύλιος πόλεμος 

Το τραγούδι 

αυτό, παρά το 

γεγονός ότι 

κυκλοφόρησε το 

1948, δεν 

γνωρίζουμε αν 

γράφτηκε κατά τη 

διάρκεια του 

Ελληνοϊταλικού 

πολέμου (και δεν 

ηχογραφήθηκε για 

κάποιους λόγους) ή 

κατά τη διάρκεια 

του εμφυλίου 

πολέμου (Πάπιστας 

2007: 768) 

Χαϊδάρι.  
Μάρκος 

Βαμβακάρης. 

Μάρκος 

Βαμβακάρης. 
Αντίσταση  

Ψηλά στης 

Πίνδου τα 

βουνά (Ψηλά 

βουνά κι 

απάτητα)  

Δημήτρης 

Γκόγκος – 

Μπαγιαντέρα

ς 

Δημήτρης 

Γκόγκος – 

Μπαγιαντέρας 

Ελληνοϊταλι

κός πόλεμος 
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Μελέτη των απόψεων των μαθητών για την ακουστική του 

2ου Δημοτικού Σχολείου Άρτας 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία μελετά τις απόψεις των μαθητών για το Δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Άρτας. Το 

σχολείο στεγάζεται σε κτίριο παλιάς κατασκευής. Δόθηκαν ερωτηματολόγια σε μαθητές της Πέμπτης και 

της Έκτης Τάξης του Δημοτικού Η έρευνα επικεντρώθηκε στην  ακουστική δύο αιθουσών όπως και στην 

Αίθουσα Μουσικής. Η μία αίθουσα έχει παράθυρα προς  το προαύλιο του σχολείου ενώ ή άλλη προς τον 

ακάλυπτο χώρο όπως και η αίθουσα Μουσικής .Τα ερωτηματολόγια που δόθηκαν ήθελαν απαντήσεις από 

τους μαθητές για τους παράγοντες ενόχλησης που έχουνε μέσα αλλά και έξω από τις αίθουσες. Οι μαθητές 

αντιμετώπισαν θετικά την διαδικασία απάντησης των ερωτηματολογίων και  διέγνωσαν προβλήματα που 

δημιουργούνται από θορύβους τόσο μέσα όσο και έξω από τις τάξεις. Οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα ότι 

θα πρέπει να γίνουνε βελτιώσεις με διάφορους τρόπους. 

 

ABSTRACT 

This work has to do with the opinions of the students of the Second Primary School of the city of 

Artas. The school is an old building. The students of the Fifth and the Sixth class  answered questions, 

about the acoustic of these two classes , also the class of the Music. The one class has windows in front 

of the school. The other and the class of the Music have windows at the back. The questionnaires were 

about the disturbs of the students in and out of the classes ,where  they are doing their lessons. The 

students were positive with this process and they ignored problems with the noises in and out of the 

classes. We discussed that the acoustic of the school must be improved. 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στην παρούσα εργασία θα μελετηθούν οι απόψεις των μαθητών για  την ακουστική του 

Δεύτερου Δημοτικού Σχολείου Άρτας. Η ακουστική συμπεριφορά των σχολικών αιθουσών 

επιδρά στις μαθησιακές επιδόσεις  και στην κοινωνικοποίηση (Καμπουράκης 2005). 

Η ακουστική είναι ένα ενδιαφέρον αντικείμενο μελέτης γιατί ο ήχος συνοδεύει σχεδόν 

όλες τις δραστηριότητες των μαθητών τόσο μέσα όσο και έξω από το σχολείο. 
Το  Δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Άρτας βρίσκεται πίσω από το Κάστρο της πόλης της 

Άρτας. Η κεντρική πόρτα βρίσκεται σε δρόμο χαμηλής σχετικά κυκλοφορίας. Η πλαϊνή 

είσοδος βρίσκεται επίσης σε στενό δρόμο επίσης χαμηλής κυκλοφορίας. Η ηχομονωτική 

ικανότητα τόσο μεταξύ των αιθουσών , όσο και μεταξύ της Αίθουσας Μουσικής και της 

Αίθουσας Πληροφορικής είναι χαμηλή. Και στις τρεις αίθουσες που δοθήκανε 

ερωτηματολόγια υπήρχε ντουλάπα που βοηθούσε στην απορρόφηση του ήχου. Μπροστά από 

τις αίθουσες Πληροφορικής και Μουσικής βρίσκεται η αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου.  

Η αίθουσα μουσικής έχει δίπλα της την Αίθουσα Πληροφορικής με την οποία χωρίζεται 

με ένα ξύλινο κόντρα – πλακέ. 

Ο εκπαιδευτικός βρίσκεται στην έδρα, σε σχετική απόσταση από τα παιδιά, ακούγονταν 

καθαρά, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις όπου ο/η εκπαιδευτικός μιλάει γρήγορα και όχι πολύ 

καθαρά. 

Έγινε μελέτη και της αίθουσας μουσικής που βρίσκεται δίπλα από την αίθουσα 

Πληροφορικής. Το σχολείο μας βρίσκεται πίσω από το κάστρο της πόλης της Άρτας. Είναι 
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ΕΑΕΠ (με το καινούργιο αναμορφωμένο πρόγραμμα) και 12θέσιο. Οι εξωτερικοί τοίχοι είναι 

πέτρινοι και παχείς , οι αίθουσες ιδιαίτερα ψηλές (περίπου 5 μέτρα). Οι καθηγητές είναι 

καθισμένοι σε έδρα , με την υψομετρική αυτή διαφορά να συμβάλλει στην διάδοση του ήχου 

απευθείας από την πηγή χωρίς εμπόδια στο μεγαλύτερο μέρος της τάξης.  

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Μοιράστηκαν ερωτηματολόγια σε μαθητές τριών τμημάτων του σχολείου και σε τρεις 

εκπαιδευτικούς. Τα ερωτηματολόγια είχανε ερωτήσεις που αφορούσανε τον θόρυβο εντός ή 

εκτός της σχολικής αίθουσας. 

Παρόμοιες , αντίστοιχες εργασίες έχουνε γίνει από τον Κωνσταντίνο Μπακογιάννη στα 

πλαίσια της διπλωματικής του εργασίας στο Ε.Μ.Π. στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

και Μηχανικών Υπολογιστών ,  η Αννούλα Πασχαλίδου , Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών 

Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Δράμας , ο Παναγιώτης 

Χατζηαντωνίου για το Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Πατρών . 

Τα ερωτηματολόγια δόθηκαν με τις αίθουσες γεμάτες κατά την διάρκεια των μαθημάτων 

μιας σχολικής ημέρας. Όλες οι μετρήσεις έγιναν παρουσία των εκπαιδευτικών. Τα παιδιά ήτανε 

ηλικίας από εννέα έως δώδεκα ετών .  

Η απάντηση των ερωτηματολογίων έγινε με τις κουρτίνες των αιθουσών ανοιχτές. Τα 

παράθυρα ήτανε κλειστά και κλειστές οι πόρτες .Οι μαθητές αντιμετώπισαν με ευχάριστη 

διάθεση και σκέψη την διαδικασία απάντησης των ερωτηματολογίων. Οι εκπαιδευτικοί δείξανε 

μεγάλο ενδιαφέρον. 

Στους μαθητές  δοθήκανε δύο διαφορετικού τύπου ερωτηματολόγια μέσα στις αίθουσες 

κατά την διάρκεια του μαθήματος. Οι μαθητές βρίσκονται στην Πέμπτη και στην Έκτη 

Δημοτικού. 

Η έρευνα διεξήχθη τον Μάρτιο του 2015. 

Οι ερωτήσεις που δόθηκαν στους μαθητές ήταν οι εξής: 

α)Τα  παιδιά αν ενοχλήθηκαν από θορύβους; 

β) Από πού προέρχεται ο θόρυβος εκτός του σχολείου. 

γ) ρωτήθηκαν για τους θορύβους που προέρχονται από παράγοντες εντός του σχολείου. 

δ) Ακούτε τον δάσκαλο ή τα παιδιά από τις διπλανές αίθουσες την ώρα των μαθημάτων; 

ε) μπορείτε να ακούσετε καλά και να καταλάβετε τι λέει ο δάσκαλος ή οι συμμαθητές σας; 

στ) που οφείλεται η δυσκολία κατανόησης λόγου εάν υπήρξε; 

ζ) ποιοι είναι οι παράγοντες που σας ενοχλούν στο μάθημα κατά προτεραιότητα; 

η) πόσο μπορείτε να συγκεντρωθείτε τις τελευταίες ώρες των μαθημάτων. 

Σχάρα : Οι μαθητές δεν απαντήσανε σε πεντάβαθμη κλίμακα τύπου Likert . 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Από τις απαντήσεις των μαθητών στα ερωτηματολόγια προέκυψαν τα παρακάτω : 

Ερώτηση Αίθουσα Α Αίθουσα Β Αίθουσα Μουσικής 

α) 15 17 14 

 

Είναι προφανές ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών ενοχλήθηκε από θορύβους κατά 

την διάρκεια των μαθημάτων. 

Στην πρώτη αίθουσα ( η οποία βλέπει στην αυλή του σχολείου)  

Αίθουσα Α Θόρυβος 

αυτοκινήτων 

Άλλοι λόγοι ( Θόρυβος χαρτοκοπτικής , Θόρυβος 

από τις τάξεις που κάνουνε γυμναστική) 

β) 14 3 

 

Στην δεύτερη αίθουσα ( η οποία βλέπει σε ακάλυπτο χώρο)  

 

Αίθουσα Β Θόρυβος 

αυτοκινήτων 

Έργα που γίνονται 

έξω από το σχολείο 

Θόρυβος από 

την δίπλα τάξη 

Θόρυβος 

αεροπλάνων 

β) 10 1 4 1 
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Στην αίθουσα μουσικής. 

 

Αίθουσα 

Μουσικής 

Θόρυβος αυτοκινήτων Άλλοι λόγοι ( Θόρυβος 

χαρτοκοπτικής , θόρυβος 

από τις τάξεις που κάνουνε 

γυμναστική )   

Καμία ενόχληση 

από θόρυβο 

β) 11 3 3 

Συμπερασματικά τα παιδιά στην συντριπτική τους πλειοψηφία ενοχλήθηκαν από τον 

θόρυβο των αυτοκινήτων, έστω και αν το σχολείο δεν βρίσκεται γύρω από δρόμους υψηλής 

κυκλοφορίας . 

Ενόχληση από θόρυβο 

από τους διαδρόμους 

έξω από την αίθουσα 

Αίθουσα Α Αίθουσα Β Αίθουσα Μουσικής 

γ) 4 14 10 

 

Ενόχληση από φωνές 

συμμαθητών που 

βρίσκονται στην αυλή 

Αίθουσα Α Αίθουσα Β Αίθουσα Μουσικής 

γ) 15 1 4 

 

Τα περισσότερα παιδιά δηλώσανε ότι ενοχλούνται από θορύβους κατά την διάρκεια των 

μαθημάτων. Έτσι πιθανώς τα εσωτερικά διαχωριστικά τοιχώματα και οι πόρτες των αιθουσών 

πιθανόν να χρίζουν ηχομονωτικής αναβάθμισης. 

 

Αίθουσα Α Πολύ συχνά Αρκετά συχνά Σπάνια 

δ) 9 10 3 

 

Αίθουσα Β Πολύ συχνά Αρκετά συχνά Σπάνια 

δ) 13 5 1 

 

Αίθουσα 

Μουσικής 

Πολύ συχνά Αρκετά συχνά 

δ) 10 5 

 

Αίθουσα Α Πολύ συχνά Αρκετά συχνά Σπάνια Ποτέ 

ε) 3 4 12 2 

 

Αίθουσα Β Αρκετά συχνά Σπάνια Ποτέ 

ε) 2 16 1 

 

Αίθουσα Μουσικής Πολύ συχνά Αρκετά συχνά Σπάνια Ποτέ 

ε) 2 7 4 3 

 

Παρατηρούμε ότι οι μαθητές μπορούνε να ακούσουνε τις περισσότερες φορές τι λέει ο 

δάσκαλος ή οι συμμαθητές τους. 

 

Αίθουσα Α Γίνεται φασαρία από τους 

άλλους συμμαθητές  

Δεν ακούγεται καθαρά ο 

δάσκαλος 

Ο τρόπος ομιλίας 

του δασκάλου 

στ) 15 2 2 
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Αίθουσα Β Γίνεται φασαρία 

από τους άλλους 

συμμαθητές 

Ο ομιλητής 

βρίσκεται 

μακριά από 

το θρανίο 

Τρόπος ομιλίας του 

δασκάλου 

Δεν ακούγεται 

καθαρά ο 

δάσκαλος  

στ) 4 3 1 9 

 

Αίθουσα 

Μουσικής 

Γίνεται φασαρία από τους 

άλλους συμμαθητές  

Ο τρόπος ομιλίας του 

δασκάλου 

Δεν ακούγεται 

καθαρά ο 

δάσκαλος 

στ) 5 1 5 

 

Η πλειοψηφία των μαθητών απαντά ότι το φαινόμενο αυτό οφείλεται σε υψηλά επίπεδα 

θορύβου μέσα στην αίθουσα. 

 

Αίθουσα Α Για την ζέστη Για τον θόρυβο Οι αίθουσες δεν 

αερίζονται καλά 

ζ) 5 14 3 

 

Αίθουσα Β Για την σκόνη στις 

αίθουσες  

Για τον θόρυβο 

όταν γίνεται 

μάθημα 

Για το ότι οι 

αίθουσες δεν 

αερίζονται καλά 

Για την 

υγρασία 

ζ) 4 10 4 1 

 

Αίθουσα 

Μουσικής 

Για την 

ζέστη 

Για τον 

θόρυβο 

Για το ότι οι αίθουσες 

δεν αερίζονται καλά 

Για την σκόνη 

στις αίθουσες 

Για την 

υγρασία 

ζ) 1 6 5 1 4 

 

Αυτό που προκύπτει είναι ο θόρυβος κατά την διάρκεια των μαθημάτων τους ήτανε ο 

μεγαλύτερος παράγοντας ενόχλησης και μετά το ότι οι αίθουσες δεν αερίζονται καλά. 

η) Η  συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών απαντήσανε ότι ήτανε δυσκολότερο να 

συγκεντρωθούνε στο μάθημα κατά τις τελευταίες ώρες. Η ερώτηση δεν παρουσιάζει 

ενδιαφέρον από πλευράς ακουστικής αλλά σαν ένα είδος ελέγχου για την εγκυρότητα των 

απαντήσεων. 

Αίθουσα μουσικής 

Το σχολείο είναι παλιάς κατασκευής. Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών δήλωσε 

ότι ενοχλείται από θορύβους και κυρίως τον θόρυβο των αυτοκινήτων. Αρκετά συχνά 

ακούγανε τα παιδιά ή τον δάσκαλο από τις διπλανές αίθουσες την ώρα των μαθημάτων. Αρκετά 

παιδιά δεν μπορέσανε να ακούσουνε τον ομιλητή γιατί γίνεται φασαρία από τους άλλους 

συμμαθητές μέσα στην τάξη. 

4. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Χρειάζεται βελτίωση της ακουστικής των αιθουσών με την τοποθέτηση κάποιου είδους 

ηχομόνωσης. Με δεδομένο ότι οι μαθητές ακούγανε θορύβους έξω από την αίθουσα, απαιτείται 

να χρησιμοποιηθούν ηχοαπορροφητικά υλικά σε διαδρόμους , χώρους εισόδου και στις σκάλες. 

Τα υλικά αυτά μπορεί να είναι και φθηνά π.χ. φελιζόλ. 

Η τοποθέτηση χαλιού/μοκέτας συμβάλλει στην μείωση του κτυπογενούς θορύβου από 

τις καρέκλες, τα θρανία και τα βήματα τόσο μέσα στην ίδια την αίθουσα όσο και στην από 

κάτω. Παρ, όλα αυτά , είναι δύσκολο να καθαριστεί και εκεί συσσωρεύεται σκόνη και έτσι δεν 

συνίσταται πάντοτε η χρήση της.(Μπακογιάννης , 2011) 

 Επίσης μπορεί να γίνει χρήση και του φαινομένου της διάχυσης του ήχου. Με την 

τοποθέτηση σε έναν τοίχο ενός στοιχείου που συμβάλλει στην διάχυση ( υλικά με σχισμές και 
εγκοπές , τριγωνικά ή κυκλικά εξογκώματα )  τότε ο ήχος που φθάνει στο στοιχείο αυτό 

διασπείρεται σε πολλές κατευθύνσεις , άρα ανά κατεύθυνση ο ήχος σβήνει  γρηγορότερα.( 

Μπακογιάννης 2011) 
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Χρειάζεται ο εκπαιδευτικός να βρίσκεται πιο κοντά στους μαθητές για να μπορέσουν να 

τον ακούνε καλύτερα ή μία άλλη λύση τα θρανία να βρίσκονται σε κυκλική ή ασύμμετρη 

διάταξη με τον καθηγητή να περιφέρεται ή να βρίσκεται στο κέντρο της αίθουσας. Σκοπός μας 

είναι να επεκταθεί η μελέτη σε περισσότερα σχολεία του νομού Άρτας , είτε της πόλης ( Πρώτο 

Δημοτικό , Τέταρτο Δημοτικό ) είτε/και σε σχολεία των περιχώρων(Δημοτικό Αγίου 

Σπυρίδωνα , Δημοτικό Χαλκιάδων). Τα παιδιά μπορούνε μέσω του μαθήματος της 

Πληροφορικής μπορούνε να εξοικειωθούνε με βασικές έννοιες του ήχου ( π.χ. ηχητικό κύμα ) 

αναζητώντας πληροφορίες στο Διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας την διδακτική στρατηγική 

Webquest (Παπανικολάου , Γρηγοριάδου ). 

Εφαρμογή των προτάσεων βελτίωσης στο σχολείο μας. 

Ενημέρωση των συναδέλφων του νομού για τις θετικές συνέπειες στην διδασκαλία ενός 

σχολείου με καλή ακουστική , σε συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο η/ και το Πανεπιστήμιο 

Πατρών. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Καμπουράκης Γεώργιος - Η Ακουστική των  Αιθουσών Διδασκαλίας και οι επιπτώσεις  στην 

Επικοινωνία, ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, Μαϊος-Ιούνιος 2005. 

Μπακογιάννης Κωνσταντίνος – Ακουστική Μελέτη Σχολικών Αιθουσών Μέσης Εκπαίδευσης, 

Διπλωματική Εργασία, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνειο, Αθήνα 2011. 
Παπανικολάου Κυπαρισσία, Μαρία Γρηγοριάδου -Σχεδιάζοντας Webquest σενάρια 

μαθημάτων με βάση πολλαπλές πηγές πληροφορίας, Σύρος 2005.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

α) Κατά την διάρκεια των μαθημάτων σας ενόχλησαν θόρυβοι ; 

     ΝΑΙ….                                 ΟΧΙ….. 

β) Θόρυβος που προερχόταν εκτός του σχολείου  

     1. Θόρυβος αυτοκινήτων 

     2. Θόρυβος αεροπλάνων 

     3. Άλλο 

γ) Θόρυβος μέσα από το σχολείο 

 

1.Φωνές συμμαθητών που βρίσκονται στην αυλή 

2. Θόρυβος από τους διαδρόμους έξω από την αίθουσα  

δ) Σας έχει συμβεί να ακούτε τον δάσκαλο ή τα παιδιά από τις διπλανές αίθουσες την ώρα των 

μαθημάτων ; 

1.Πολύ συχνά 

2.Αρκετά συχνά 

3. Σπάνια  

4.Ποτέ 

ε) Στην αίθουσα σας έχει τύχει να μην μπορείτε να ακούσετε καλά και να καταλάβατε τι λέει 

ο δάσκαλος ή οι συμμαθητές σας; 

1. Πολύ  συχνά 

2. Αρκετά συχνά 

3. Σπάνια 

4. Ποτέ 

στ) Αν ναι τι πιστεύετε ότι φταίει ; 

1) Ο τρόπος ομιλίας ( μιλάνε γρήγορα και όχι πολύ καθαρά ) 

2) Η ένταση της φωνής του δασκάλου ή των παιδιών  

3) Δεν ακούγεται καθαρά η φωνή γιατί ακούγεται δυνατά και θόρυβος από έξω. 

4) Γίνεται φασαρία από τους άλλους συμμαθητές μέσα στην τάξη και δεν ακούμε τον 

ομιλητή.  

5) Ο ομιλητής βρίσκεται μακριά από το θρανίο που βρίσκεστε και έτσι δεν ακούγεται. 

ζ) Τι είναι πιο ενοχλητικό για σας στο σχολείο  



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καλλιτεχνικής Παιδείας: « Όπου Ακούς Μουσική…»  -  Πάτρα 18-20/6/2015 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ,  ISSN 2529-1572 

 235 

1) Οι αίθουσες δεν αερίζονται καλά. 

2) Υπάρχει πολύς θόρυβος όταν κάνουμε μάθημα. 

3) Πολύ σκόνη στις αίθουσες και στην αυλή. 

4) Υγρασία 

5) Ζέστη 

η) Είναι πιο δύσκολο για σας να συγκεντρωθείτε τις τελευταίες ώρες των μαθημάτων; 

ΝΑΙ…                                              ΟΧΙ….. 
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Βοηθητική Μουσική Τεχνολογία & Μαθητές με Σωματική 

Αναπηρία – ανάπτυξη παιδαγωγικών μεθόδων και 

αντιμετώπιση χαμηλών επιδόσεων 

 Δημήτριος ΣΜΑΪΛΗΣ 

Εκπαιδευτικός Δ.Ε., 

Μουσικός (ΠΕ16.01) 

BMus – PGCE – QTS 

(Qualified Teacher Status 

U.K.) – Ωδείο 

Αργοστολίου – Κεφαλονιά 

dimitrismailis@gmail.com   

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η συγκεκριμένη εργασία αφορά την ανάπτυξη μεθόδων διδασκαλίας και τη χρήση εργαλείων της 

βοηθητικής μουσικής τεχνολογίας στο μάθημα της μουσικής. Στόχος της είναι η ένταξη και η συμπερίληψη 

των μαθητών με κινητικές αναπηρίες στο μάθημα της μουσικής μέσω της διαφοροποίησης του. Σκοπός της 

είναι η παροχή πληροφοριών σε δασκάλους για τη δημιουργία ασφαλούς μαθησιακού περιβάλλοντος στο 

οποίο οι συγκεκριμένοι μαθητές θα μπορούν να αναπτύξουν τη δυναμική των ικανοτήτων τους. Για τη 

παραδειγματική χρήση της βοηθητικής μουσικής τεχνολογίας χρησιμοποιείται εκπαιδευτικό σενάριο 

μαθητή με αναπηρία (τετραπληγία). 

   

Assistive Music technology for the disabled student - 

Pedagogy for the underachiever 

ABSTRACT 

This essay examines the reasons physically disabled students are underachieving, proposes 

teaching strategies and considers the use of assistive music technology as a mean to inclusion through 

differentiation. Students with physical disabilities face significant barriers accessing the curriculum i.e. 

irrelevant activities, inappropriate material, un-met individual needs, own personal value and 

acceptance. Physical barriers are particularly challenging. A case study, which explores problems and 

possible solutions, is provided.  

1. ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

Οι μαθητές με αναπηρία αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια πρόσβασης στο αναλυτικό 
πρόγραμμα σπουδών όπως οι ακατάλληλες μέθοδοι διδασκαλίας, η ακατάλληλη ύλη, η μη 

ύπαρξη κατάλληλου εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, οι κοινωνικές 

ανισότητες, η χαμηλή αυτοπεποίθηση και τα φυσικά εμπόδια που είναι ιδιαιτέρως δύσκολο να 

ξεπεραστούν.  

Η αναπηρία ενός μαθητή μπορεί να επηρεάσει με αρνητικό τρόπο ολόκληρο το φάσμα 

της ζωής του. Κατά συνέπεια, η ικανότητα ενασχόλησης του με εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

επηρεάζεται αρνητικά λόγω της αναπηρίας του και οι επιδόσεις του είναι χαμηλές. Χαμηλή 

επίδοση εννοείται η επίδοση η οποία είναι χαμηλότερη της προσδοκώμενης.  Επίσης, ως 

χαμηλή επίδοση ορίζεται η διαφορά μεταξύ των σχολικών επιδόσεων ενός μαθητή και κάποιου 

δείκτη της ικανότητας του (Rimm, 1977). Μαθητής με χαμηλές επιδόσεις θεωρείται αυτός ο 

οποίος σε κάθε στάδιο της εκπαίδευσής του δεν απέδωσε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα που 

ορίζονται από τη πολιτεία (Prince’s Trust, 2015). 

Οι ψυχολογικές, κοινωνικές και βιολογικές δυνάμεις οι οποίες σχηματίζουν τη 

προσωπικότητα ενός μαθητή με αναπηρία κατά τη διάρκεια των παιδικών του χρόνων, τείνουν 

mailto:dimitrismailis@gmail.com
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να είναι διαφορετικές από αυτές των μαθητών χωρίς αναπηρία (Heller, 1992). Είναι προφανές 

ότι ο μαθητής με κινητικές αναπηρίες αντιμετωπίζει προβλήματα τα οποία δεν είναι πλήρως 

κατανοητά από δασκάλους και συμμαθητές. Ο δάσκαλος υποχρεούται να κατανοήσει όσο το 

δυνατόν καλύτερα αυτά τα προβλήματα ώστε να βελτιώσει την επικοινωνία του με το μαθητή 

και να αναπτύξει παιδαγωγικές πρακτικές οι οποίες θα βοηθήσουν στην βελτίωση των 

επιδόσεων του. 

Σύγχυση σχετικά με τις ικανότητες του μαθητή καθώς και χαμηλές προσδοκίες από την 

οικογένεια και το δάσκαλο μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη μιας ανώριμης 

προσωπικότητας. 

Ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με αναπηρία είναι 

η χαμηλή αυτοπεποίθηση, η οποία προέρχεται από τη διαρκή σύγκριση του σώματός τους με 

αυτό των άλλων (Heller, 1992). 

Η πολιτεία, αλλά και όλες οι υπηρεσίες και λειτουργοί του κράτους, οφείλουν να 

αναγνωρίζουν την αναπηρία ως μέρος της ανθρώπινης ύπαρξης αλλά και ως ένα σύνθετο 

κοινωνικό και πολιτικό φαινόμενο και σε κάθε περίπτωση να αποτρέπουν τον υποβιβασμό των 

δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στη συμμετοχή ή στη συνεισφορά τους στην κοινωνική 

ζωή (ΝΟΜΟΣ 3699/2008 – ΦΕΚ 199/Α’/2.10.2008). 

2. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Το πρώτο βήμα προς τη καλύτερη εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία είναι η επαφή 

του δασκάλου με την αρμόδια υπηρεσία αξιολόγησης της κατάσταση του εκάστοτε μαθητή 

π.χ. ΚΕΔΔΥ. Η συγκεκριμένη υπηρεσία μπορεί να δώσει πληροφορίες για το είδος της 

αναπηρίας και τις επιπτώσεις της στην καθημερινή ζωή του μαθητή, τη νοητική του 

κατάσταση, το εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, τα απαραίτητα βοηθήματα, τους 

στόχους προς εκπλήρωση, τα κριτήρια αξιολόγησης, ιδέες για βοηθητική στήριξη και να 

μοιραστεί αποτελεσματικές παιδαγωγικές πρακτικές.  

Ως επόμενο βήμα προτείνεται η γνωριμία του δασκάλου με το μαθητή εκτός σχολικού 

ωραρίου, πιθανόν μετά το πέρας του τελευταίου μαθήματος με τη παρουσία του κηδεμόνα 

ή/και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΒΠ) π.χ. λογοθεραπευτής, εργοθεραπευτής,  

φυσικοθεραπευτής, οι οποίοι μπορούν να δώσουν, με τη σειρά τους, χρήσιμες πληροφορίες για 

τις ικανότητες του. Σε αυτές τις συνευρέσεις ο δάσκαλος πρέπει να είναι καλά ενημερωμένος 

για τις ικανότητες επικοινωνίας του μαθητή. Οποιαδήποτε δυσκολία επικοινωνίας μπορεί να 

προκαλέσει σύγχυση και να θέσει σε κίνδυνο τη σχέση δασκάλου - μαθητή (Heller, 1992). 

Η εύρεση τρόπων ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης του μαθητή με αναπηρία είναι ίσως το 

πιο κρίσιμο στάδιο για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. Σε αυτό το σημείο πρέπει να 

τονιστεί ότι, από τη μια μεριά η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης είναι βασική προϋπόθεση για 

ανεξαρτησία και συμμετοχή, και και από την άλλη μπορεί να μετατρέψει τον μαθητή σε 

εγωκεντρικό, χειριστικό και σε άτομο που αναζητά να έλκει την προσοχή (Molnar, 1992). Ένας 

τρόπος ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης είναι η παρουσία του μαθητή σε πολιτιστικές και 

αθλητικές εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουν κι άλλοι μαθητές με αναπηρία και χωρίς. 

Όσον αφορά το μάθημα της μουσικής, ο χώρος στον οποίο ο μαθητής εξασκείται πρέπει 

να είναι κατάλληλα διαμορφωμένος. Αδυναμία ελεύθερης κίνησης στο χώρο και ενεργού 

ελέγχου του εξοπλισμού λόγω χωροταξικών περιορισμών μπορεί να προκαλέσει σύγχυση 

(Molnar, 1992). 

Ο σχεδιασμός του εξατομικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης από την πλευρά του 

δασκάλου μουσικής συνήθως περιλαμβάνει και την τροποποίηση του διαθέσιμου εξοπλισμού. 

Για παράδειγμα, σε ένα τυπικό μάθημα μουσικής, οι κρουστήρες μπορούν να εξοπλιστούν με 

ζώνη η οποία θα επιτρέπει τη πρόσδεση του κρουστήρα στο κεφάλι του μαθητή. Χρώματα, 

δονήσεις και σήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη κατανόηση μουσικών στοιχείων 

όπως η έκφραση, οι δυναμικές και η δομή (Philpott, 2001).  
Η αναγνώριση του μοντέλου μάθησης του εκάστοτε μαθητή θα δώσει σημαντικές 

πληροφορίες για τη χρήση του εξοπλισμού π.χ. ο μαθητής μαθαίνει καλύτερα μέσω της ακοής, 

της όρασης ή της κίνησης; (Williams & Webster, 1996).  
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3. ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

3.1 Επιλογή κατάλληλου εξοπλισμού 

Δεδομένου ότι ο μαθητής αποδεικνύει ότι ενδιαφέρεται για την εκμάθηση μουσικής και 

υπάρχει σαφής ένδειξη ανάπτυξης των διαθέσιμων ικανοτήτων του, τότε προτείνεται η 

τροποποίηση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να διευκολύνεται η 

χρήση του.  Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές προσφέρουν ένα από τα πιο σημαντικά μέσα για την 

πρόσβαση των μαθητών με αναπηρία στο μάθημα της μουσικής (Philpott, 2001). Η αγορά της 

μουσικής τεχνολογίας προσφέρει μεγάλη ποικιλία από εφαρμογές.  Σε αυτό το σημείο ο 

δάσκαλος πρέπει να αναρωτηθεί τι ακριβώς αναζητά από τη προσφερόμενη τεχνολογία 

ανάλογα με τις δυσκολίες του εκάστοτε μαθητή. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να απαντηθούν 

τα παρακάτω ερωτήματα:  

 πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία όταν ο δάσκαλος δεν είναι παρών;   

 μπορεί η τεχνολογία να διδάξει μελωδικό ή/και ρυθμικό σολφέζ (Dictee); μουσική 

σημειογραφία;  

 μπορεί η τεχνολογία να χρησιμοποιηθεί για δημιουργικούς σκοπούς και πώς;  

 ο εξοπλισμός θα δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ερμηνεία της μουσικής ή στη σύνθεση;  

 τι περιφερειακά εξαρτήματα θα χρειαστούν;  

 τι τροποποιήσεις θα πρέπει να γίνουν;  

Ο μαθητής πρέπει να ενημερώνεται για τις πιθανές αγορές εξοπλισμού και να εκφράζει 

την άποψη του όταν αυτό είναι δυνατό. Καλό θα ήταν να υπάρχει η δυνατότητα δοκιμής του 

εξοπλισμού πριν αυτός αγοραστεί. Έτσι, αυξάνονται οι πιθανότητες να χρησιμοποιηθεί ο 

εξοπλισμός με επιτυχία και να δημιουργηθεί η αίσθηση του ελέγχου από τον ίδιο το μαθητή. 

Αυτό θα συμβάλει στην αύξηση της ανεξαρτησίας του, που είναι και ο απώτερος σκοπός κάθε 

προσπάθειας βελτίωσης της ζωής των ατόμων με αναπηρία (Kohn, 1996). Ο σωστός 

συνδυασμός εξοπλισμού βοηθητικής τεχνολογίας και μαθητή θα συμβάλλει σε μια πιο 

λειτουργική εκπαιδευτική συνθήκη.  

4. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ – 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Στην παρακάτω παραδειγματική εφαρμογή χρήσης βοηθητικής μουσικής τεχνολογίας 

εξετάζεται εκπαιδευτικό σενάριο μαθητή με ολική αναπηρία των κάτω άκρων και μερική 

αναπηρία των άνω (τετραπληγία). Το νοητικό του επίπεδο είναι φυσιολογικό και ο μαθητής 

έχει δείξει ενδιαφέρον για την εκμάθηση μουσικής, ενώ προς το παρόν αρέσκεται στο να 

τραγουδάει. Οι κινήσεις των άνω άκρων, αν και αργές, είναι ικανές να του επιτρέψουν να 

χειρίζεται κάποια εργαλεία.  

Ως δάσκαλος μουσικής σε αυτήν την περίπτωση θα διάλεγα εφαρμογές οι οποίες θα 

επέτρεπαν στον μαθητή να αναπτύξει όλες τις σχετικές μουσικές ικανότητες, ακουστικές, 

συνθετικές και ερμηνευτικές. Λόγω των κινητικών προβλημάτων του θα πρέπει να βρεθεί 

τρόπος εισαγωγής δεδομένων στον υπολογιστή. Ηλεκτρονικές συσκευές στίξης όπως το Eye 

Gaze βοηθούν το μαθητή να εισάγει τα δεδομένα χωρίς τη βοήθεια των χεριών (Eye-Gaze,  

2015). Ο κέρσορας μπορεί να ελεγχθεί κοιτώντας σε συγκεκριμένα σημεία στην οθόνη του 

υπολογιστή και ένας μοχλός με διακόπτη μπορεί να επιλέγει και να διαδρά με την εκάστοτε 

εφαρμογή. Σε περίπτωση που ο έλεγχος των άνω άκρων του μαθητή είναι κατάλληλος θα 

προτιμούσα τη χρήση ενός μοχλού (joystick) ή ενός ανιχνευτή σε σχήμα μπάλας (trackball) 

(Inclusive Technology, 2015).  

4.1. Εκμάθηση μουσικής θεωρίας 

 Εφόσον επιτευχθεί ο έλεγχος του υπολογιστή μπορώ να περάσω στη διδασκαλία της 

μουσικής θεωρίας. Εφαρμογές όπως το Sibelius, Finale MuseScore, Cubase, Logic κ.α. 

επιτρέπουν, εκτός από την εισαγωγή μουσικής σημειογραφίας στον υπολογιστή και την 

εκμάθηση μουσικής θεωρίας σε ψηφιακό περιβάλλον (Musescore, Sibelius, Finalemusic, 

Steinberg, Logic-pro,  2015). Αν ο μαθητής δυσκολευόταν με την εκμάθηση της παραδοσιακής 

μουσικής γραφής, τότε θα δοκίμαζα εφαρμογές όπως piano rolls και drum editors τα οποία 
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συμπεριλαμβάνονται στα περισσότερα DAW’s και Samplers καθώς και σε εφαρμογές ειδικά 

σχεδιασμένες για άτομα με αναπηρία π.χ. E-Scape (Inclusive Music, 2015). Επίσης, 

ιστοσελίδες όπως η http://www.musictheory.net/ προσφέρουν μαθήματα θεωρίας και dictee 

σε ένα περιβάλλον φιλικό προς το χρήστη, όπου ο μαθητής θα μπορούσε να μελετήσει χωρίς 

τη παρουσία του δασκάλου (Musictheory, 2015).  

4.2. Ανάλυση βασικών εργαλείων σύνθεσης και δημιουργία μουσικής 

Αφού μάθουμε τα βασικά και μπορούμε να επικοινωνούμε χρησιμοποιώντας τη  γλώσσα 

της μουσικής μπορούμε να περάσουμε στην εκμάθηση των βασικών εργαλείων σύνθεσης π.χ. 

το οστινάτο, και πώς χρησιμοποιούνται σε διάφορα είδη μουσικής. Η ανάλυση έργων άλλων 

συνθετών μπορεί να επιτευχθεί μέσω ψηφιακής παρτιτούρας και την προβολή αυτής μέσω 

εφαρμογών όπως το MuseScore ή μέσω των διαθέσιμων piano rolls του DAW.  Έπειτα, ο 

μαθητής μπορεί να αρχίσει να δημιουργεί τη δική του μουσική εισάγοντας φθόγγους στο DAW. 

Ολοκληρωμένα προγράμματα πολυκάναλης εγγραφής όπως το Cubase, Logic, Ableton Live 

κ.α. προσφέρουν δυνατότητα καταγραφής των μουσικών ιδεών μέσω καταγραφής audio, σε 

περίπτωση που ο μαθητής θέλει να τραγουδήσει, και MIDI όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσει 

δειγματολήπτες (samplers) και συνθετητές ήχων (synthesizers) (Ableton Live, 2015).  

Με αυτές τις εφαρμογές μπορούμε να αποθηκεύσουμε σχηματισμούς μουσικών 

φράσεων όπως κλίμακες, αρπέζ και άλλους συνδυασμούς μουσικών διαστημάτων, τους 

οποίους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να ερμηνεύσουμε «ζωντανά» ένα μουσικό έργο. 

Η αποθήκευσή τους ως αρχεία MIDI επιτρέπει την γρήγορη μεταφορά τους μεταξύ των 

εφαρμογών. 

4.3. Ερμηνεία μουσικής  

Όσον αφορά την ερμηνεία της μουσικής, ο μαθητής λόγω της μειωμένης κινητικότητας 

θα χρειαστεί μέσα όπως αισθητήρες κίνησης. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία από αισθητήρες 

κίνησης όπως το Soundbeam, το σύστημα του οποίου βασίζεται σε μια υπεριώδη ακτίνα 

μεταβλητού μήκους, η οποία μπορεί να διακοπεί σε οποιοδήποτε σημείο της και να 

ενεργοποιήσει, ανάλογα με το μήκος της, προγραμματισμένα μηνύματα MIDI (Soundbeam, 

2015). Άλλοι αισθητήρες κίνησης οι οποίοι λειτουργούν με την αφή έχουν μορφή διακόπτη, 

και άλλοι οι οποίοι παράγουν μεταβλητό σήμα ανάλογα με τη πίεση που δέχονται, έτσι 

επιτυγχάνεται ο έλεγχος παραμέτρων όπως αυτό του velocity το οποίο ελέγχει τις δυναμικές, 

του tempo κ.α. Εφόσον ο μαθητής μπορεί να χρησιμοποιήσει τρία διαφορετικά μέρη του 

σώματός του, το κεφάλι και τα δύο χέρια, θα χρησιμοποιούσα έναν αισθητήρα αφής σε μορφή 

διακόπτη, ένα αισθητήρα κίνησης με ακτίνα και ένα αισθητήρα αφής με μεταβλητό σήμα. Για 

την σύνδεση αυτών των συσκευών στον υπολογιστή θα χρησιμοποιούσα την συσκευή MIDI 

creator η οποία επιτρέπει τη σύνδεση διαφόρων ειδών αισθητήρων σε μια συσκευή η οποία 

μετατρέπει το σήμα τους σε μηνύματα MIDI (Challis, B, 2008). 

Οι προαναφερθείσες συσκευές λειτουργούν σαν ελεγκτές MIDI και μπορούν να 

ενεργοποιούν ήχους συνθετητών και δειγματοληπτών (samplers & synthesizers). Με τη 

βοήθεια του δασκάλου ο μαθητής μπορεί να διαλέξει όποιον ήχο επιθυμεί. Για τη δημιουργία  

μουσικής στην οποία ο παλμός είναι προκαθορισμένος και εκτελείται από το DAW (sequenced 
performance), θα χρησιμοποιούσα  την εφαρμογή Ableton Live η οποία επιτρέπει την 

ενεργοποίηση ήχων σε οποιοδήποτε χρονική στιγμή μέσα στο έργο, οπότε ο μαθητής 

χρησιμοποιώντας το μοχλό και το διακόπτη θα ενεργοποιεί τους ήχους/μουσικές φράσεις τις 

οποίες έχει προετοιμάσει στη σωστή στιγμή και αυτοί θα συντονίζονται άμεσα με το 

προκαθορισμένο τέμπο του έργου (Ableton Live, 2015). Επίσης, αυτές οι προετοιμασμένες 

μουσικές φράσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ερμηνεία κατά την οποία όλα τα στοιχεία 

της εκτέλεσης ελέγχονται από τον ίδιο τον μαθητή όπου ο υπολογιστής και το DAW 

χρησιμοποιείται μόνο για τους διαθέσιμους ήχους και την παροχή προτύπου εναλλαγής 

συνδυασμών φθόγγων π.χ. Scale plug-in στο Ableton Live (Drake Music Project, 2015). 

Όλες αυτές οι συσκευές συνιστούν το όργανο του μαθητή στο οποίο, όπως κάθε 
οργανοπαίκτης, θα πρέπει να εξασκηθεί. Εφόσον επιτευχθεί ο αποτελεσματικός, μουσικός 

έλεγχος του οργάνου, ο μαθητής θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει για ζωντανές εμφανίσεις είτε 

solo ή ως μέρος μια ομάδας μουσικών. 

http://www.musictheory.net/
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το παραπάνω παράδειγμα είναι ένας μόνο τρόπος χρήσης της διαθέσιμης τεχνολογίας. 

Η βοηθητική μουσική τεχνολογία προσφέρει εργαλεία για την ένταξη των μαθητών με 

αναπηρίες στο μάθημα της μουσικής και η χρήση της περιορίζεται μόνο από τη φαντασία του 

δασκάλου και από τη μη επαρκή γνώση του αντικειμένου.  

Η περίπτωση του εκάστοτε μαθητή θα πρέπει πάντα να αξιολογείται και οι αποφάσεις 

που αφορούν παιδαγωγικές πρακτικές, αγορές και χρήση εξοπλισμού να βασίζονται σε αυτή 

την αξιολόγηση με δεδομένη τη συμμετοχή του μαθητή.  

Τα σχολεία είναι υποχρεωμένα να καλύπτουν τις ανάγκες όλων των μαθητών και θα 

πρέπει να μεριμνούν για την εκπαίδευση του προσωπικού τους. Οι χαμηλές επιδόσεις λόγω 

αναπηρίας μπορούν να περιοριστούν σε μεγάλο βαθμό με τη δημιουργία ενός ασφαλούς 

μαθησιακού περιβάλλοντος στο οποίο όλοι οι μαθητές θα μπορούν να αναπτύξουν τη δυναμική 

των ικανοτήτων τους. Για την ανάπτυξη αποτελεσματικών παιδαγωγικών μεθόδων οι ανάγκες 

των μαθητών θα πρέπει να αξιολογούνται και να μελετούνται. Η συμπερίληψη μπορεί να 

επιτευχθεί μέσω της διαφοροποίησης. Η διαφοροποίηση για τους μαθητές με αναπηρία απαιτεί 

φαντασία, ευελιξία και καλή γνώση χρήσης της μουσικής τεχνολογίας. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η Μουσική εκτός από τέχνη είναι και επιστήμη. Έχει πολύ μεγάλη σχέση με άλλες επιστήμες όπως 

τα Μαθηματικά, η Φυσική, η Φιλοσοφία. Η ιδέα της σύνδεσης των Μαθηματικών και της Μουσικής 

γεννήθηκε πριν από 26 ολόκληρους αιώνες στη αρχαία Ελλάδα από τον Πυθαγόρα μαθηματικό, φιλόσοφο, 

θεωρητικό της Μουσικής και ιδρυτή της Πυθαγόρειας σχολής σκέψης. Έθεσε πρώτος τις βάσεις της 

επιστήμης της μουσικής με την πρώτη επιστημονικά θεμελιωμένη θεωρία της Μουσικής. 

Σύμφωνα με τους ερευνητές εντρύφησε στη σχέση της μουσικής και των αριθμών μελετώντας το 

αρχαίο όργανο Μονόχορδο το οποίο ονομαζόταν και «Πυθαγόρειος Κανών» γιατί απέδιδαν την εφεύρεσή 

του σε αυτόν. 

Ο χωρισμός και ο καθορισμός των μουσικών διαστημάτων που πέτυχε ήταν ένα τεράστιας σημασίας 

επίτευγμα τόσο για τα Μαθηματικά και τη δύναμή τους να ερμηνεύουν τον κόσμο με αριθμούς όσο και για 

τη μουσική και τη Θεωρία της. 

Το Μονόχορδο έδωσε την ευκαιρία να κατασκευαστούν μουσικά όργανα με μεγαλύτερη ακρίβεια 

από πριν αλλά και δημιουργηθούν καινούρια.  

MONOCHORD OF PYTHAGORAS 

ABSTRACT 

 Music apart from being an art, is a science as well. It has a great relation with other sciences 

such as Maths, Physics and Philosophy. The idea of connecting Maths and Music was born 26 centuries 

ago in ancient Greece by Pythagoras who was a mathematician, a philosopher and a theoretician of 

music and founder of the Pythagorean School   thought. He was the first to lay the foundations of the 

science of music with the first scientifically founded theory of Music.  

According to the researchers, he indulged in the relation of music and numbers, studying the 

ancient instrument MONOCHORDO which was also called “Pythagoreans Canon” because its 

invention was attributed to him.  

The separation and the determination of musical spaces that he achieved, was an achievement 

of huge importance not only for the maths  and their power to interpret the world with numbers but also 

for music and its theory as well. 

The monochord gave the chance for musical instruments to be constructed with greater 

precision than before and new musical instruments to be created as well.  

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Μουσική συνδέεται ίσως περισσότερο από τις άλλες τέχνες με την εκπαιδευτική 

διαδικασία του σχολείου. Έχει άμεση αναφορά στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται οι 

μαθητές στο καθημερινό πρόγραμμα σπουδών και σ όλη τη διάρκεια της σχολικής τους ζωής.  

Οι φιλόσοφοι της Αρχαίας Ελλάδας αντιμετώπιζαν τη μουσική όχι μόνο σαν τέχνη, αλλά 

και σαν επιστήμη. Πίστευαν πως όλα στο Σύμπαν βρίσκονται σε απόλυτη αλληλεξάρτηση και 

προσπαθούσαν να βρουν αυτή την άμεση σχέση ανάμεσα στη μουσική την αστρονομία, τη 

φιλοσοφία και τα μαθηματικά. 
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Ο Πυθαγόρας έλεγε: «Όλος ο κόσμος, όλο το Σύμπαν κατατάσσεται σύμφωνα με τους 

αριθμούς της μουσικής αρμονίας». Ο ίδιος δίδαξε τις αριθμητικές βάσεις της μουσικής, οι 

οποίες αναφέρονται κυρίως στις αναλογίες των διαστημάτων. Πίσω τους όμως κρύβεται η 

θεώρηση ότι η κίνηση του σύμπαντος και αυτή της ανθρώπινης ψυχής βασίζονται στις ίδιες 

αρμονικές αναλογίες αριθμών. Συνεπώς η μουσική με την αριθμητική της αρχή αποτελεί 

απεικόνιση της τάξης του σύμπαντος, ασκεί όμως και αντίστροφα επίδραση στο θυμικό και το 

χαρακτήρα του ανθρώπου και ως ηθικός και κοινωνικός παράγοντας πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη στην εκπαίδευση και στο δημόσιο βίο. 

Έχοντας αυτό τον προβληματισμό σκεφτήκαμε να ταξιδέψουμε στο χρόνο και τη γνώση 

και να μελετήσουμε τη σχέση της Μουσικής με τα Μαθηματικά, έχοντας σαν αφετηρία μελέτης 

το πρώτο επιστημονικό μουσικό όργανο στην ιστορία της ανθρωπότητας: το Μονόχορδο του 

Πυθαγόρα. 
Σκοπός της εργασίας μας είναι επίσης η γνωριμία με την πρώτη επιστημονικά 

θεμελιωμένη Θεωρία της Μουσικής, η έρευνα των ιστορικών στοιχείων που αφορούν το 

μονόχορδο καθώς και ο πειραματισμός με την κατασκευή αυτού του οργάνου. 

Από μια διαφορετική οπτική γωνία ιδωμένος αυτός ο προβληματισμός, εξετάστηκε και 

από μια ομάδα μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πάτρας στα πλαίσια Πολιτιστικού 

Προγράμματος, που υλοποιήθηκε το σχ. έτος 2014-2015. Στο πρόγραμμα αυτό 

κατασκευάσαμε με τους μαθητές ένα από τα μονόχορδα που παρουσιάζονται.  

2. ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ   

Ο Πυθαγόρας ήταν φυσικός, μαθηματικός και θεωρητικός της μουσικής. Πιστεύεται ότι 

γεννήθηκε το 580-572 π.Χ. στη Σάμο. Πέθανε κοντά στο 500-490 π.Χ. Λέγεται πως ο 

Πυθαγόρας γεννήθηκε από τον Μνήσαρχο και την Πυθαϊδα, αλλά υπήρχε φήμη ότι είχε θεϊκή 

καταγωγή από τον Απόλλωνα. Τη γέννησή του την είχε προβλέψει η Ιέρεια Πυθία, όταν οι 

γονείς του είχαν επισκεφτεί το Μαντείο των Δελφών.  

 
Εικόνα 1:  Πυθαγόρα 

Ο Πυθαγόρας ξεχώριζε από όλους τους άλλους νέους σε ομορφιά και σοφία. 

Εκπαιδεύτηκε στη Μίλητο και στην Αίγυπτο. Έπειτα γύρισε στην Σάμο όπου κατασκεύασε 

ημικυκλικό διδασκαλείο και ασχολήθηκε με τη διδασκαλία της Γεωμετρίας, των Μαθηματικών 

και της Φιλοσοφίας. Εκτός από τη διδασκαλία των επιστημών αυτών, ο Πυθαγόρας δίδασκε 

στους νέους σωστούς τρόπους διατροφής και συμπεριφοράς και τους συμβούλευε να μην 

πίνουν πολύ κρασί, αλλά να γυμνάζονται αρκετά. Είχε πολλούς και πιστούς μαθητές. Κάθε 

φορά που έμπαιναν στο σπίτι του τους έλεγε να λένε τα εξής: Πού έσφαλα; τι έκανα; τι έπρεπε 

να κάνω και δεν έκανα; Οι μαθητές του επί πέντε χρόνια παρέμεναν σιωπηλοί και άκουγαν 
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μόνο τις ομιλίες του χωρίς ποτέ να βλέπουν τον ίδιο. Μετά το τέλος αυτής της δοκιμασίας, 

γίνονταν μέλη του σπιτιού του και είχαν δικαίωμα να τον βλέπουν. 

Ο Πυθαγόρας κατά τη διάρκεια της ζωής του έκανε πολύ σημαντικές ανακαλύψεις. Μια 

από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις του ήταν η αριθμητική ερμηνεία τού σύμπαντος. Αυτό 

το κατάφερε μελετώντας τα μήκη της χορδής ενός μονόχορδου. Έτσι ανακάλυψε την οκτάβα, 

την Πέμπτη και τον μείζονα τόνο. Στον Πυθαγόρα αποδίδεται και το γνωστό θεώρημα που 

πήρε το όνομά του (Πυθαγόρειο Θεώρημα), σύμφωνα με το οποίο το τετράγωνο της 

υποτείνουσας ορθογωνίου τριγώνου ισούται με το τετράγωνο των δύο άλλων πλευρών. 

Ο Πυθαγόρας είναι ο πρώτος που ονόμασε τον εαυτό του «φιλόσοφο». Ο Πρόκλος 

(Νεοπλατωνικός φιλόσοφος 410-485 π.Χ.) λέει πως πρώτος ο Πυθαγόρας ανύψωσε την 

γεωμετρία σε ελεύθερη επιστήμη, γιατί θεώρησε τις αρχές της από πάνω προς κάτω και όχι με 

βάση τα υλικά αντικείμενα. 

Η προσφορά του Πυθαγόρα, κυρίως στον τομέα των μαθηματικών, είναι μεγάλη και 

παραμένει εξαιρετικά σημαντική ακόμη και στις μέρες μας. Οι θεωρίες και οι ανακαλύψεις του 

πήγαν τη μαθηματική σκέψη πολλά βήματα μπροστά. 

Πέθανε, σύμφωνα με τον Διογένη Λαέρτιο, καθώς προσπαθούσε να διαφύγει από την 

καταδίωξη Κροτωνιατών, που φοβήθηκαν την εγκαθίδρυση τυραννίας, λόγω της μεγάλης 

δύναμης που είχε αποκτήσει αυτός και οι μαθητές του στην πόλη. Οι Κροτωνιάτες έσφαξαν 

αυτόν και τους τετρακόσιους μαθητές του, αφού πρώτα έκαψαν το σπίτι του Μίλωνα, στο οποίο 

λίγο πριν είχαν συγκεντρωθεί. Ενώ σύμφωνα με τον Δικαίαρχο, πέθανε στο ιερό των Μουσών 

στο Μεταπόντιο, μένοντας σαράντα μέρες νηστικός.   

3. ΣΧΕΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ   

Ήδη από τον 6ο π.Χ. ο Πυθαγόρας δίδαξε τις αριθμητικές βάσεις της μουσικής. Αυτές 

αναφέρονται κυρίως στις αναλογίες των διαστημάτων. Ο βαθμός συγγένειας των διαστημάτων 

καθορίζεται σύμφωνα με το λόγω των συχνοτήτων.  

 
Πίνακας 1:  Κατάτμηση μιας χορδής σύμφωνα με τους απλούς λόγους 1:2, 2:3, 3:4   

Μήκος χορδής Λόγοι της σχέσης Φθόγγοι 

Α                                  Β                           ΑΒ  1:1 ΝΤΟ1 

Α                 Γ               Β ΑΓ/ΑΒ ή ΓΒ/ΑΒ = 1:2 ΝΤΟ2  8va 

Α      Δ          Ε         Β ΑΕ/ΑΒ ή ΔΒ/ΑΒ = 2:3 ΣΟΛ1   

Α      Ζ       Η       Θ       Β ΑΘ/ΑΒ ή ΖΒ/ΑΒ = 3:4 ΦΑ1 

 

Ο βαθμός απλότητας των λόγων αποτελεί κριτήριο για τον καθορισμό του βαθμού 
συμφωνίας. Συμφωνίες είναι η οκτάβα με λόγο 1:2, η πέμπτη  2:3 και η τετάρτη 3:4. 

Η Πυθαγόρεια πέμπτη έχει λόγο 2:3 μπορεί να παραχθεί με τη διαίρεση της χορδής στο 
μονόχορδο και είναι φυσική, δηλαδή λίγο μεγαλύτερη από τη σημερινή συγκερασμένη πέμπτη 

(702cents αντί 700). 

Το διάστημα της οκτάβας θεωρήθηκε ιδιαίτερα Θεμελιακό γιατί περιείχε την αντίθεση 

Περιττού και Άρτιου, της Μονάδας και της Δυάδας, αλλά τα «εναρμόνιζε» τέλεια. 

Η επέκταση των παραπάνω σκέψεων σε μια γενική Θεωρία σύμφωνα με την οποία τα 

πρωταρχικά μουσικά διαστήματα είναι δυνατόν να εκφράζονται μέσα από σχέσεις λόγων 

θετικών ακέραιων αριθμών τεκμηριώνεται παραδειγματικά με τον ακόλουθο τρόπο: αν 

πάρουμε για παράδειγμα μια τεντωμένη χορδή που επεκτείνεται με απόλυτα ομοιογενή τρόπο 

ανάμεσα σε δύο σταθερά σημειακά άκρα Α και Β που ονομάζονται «πέρατα» ή «όροι» 

παρατηρούμε πως η σταδιακή διαίρεση αυτή σε δύο, τρία ή τέσσερα ίσα μέρη, μας δίνει 
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αντίστοιχα τα σύμφωνα διαστήματα της καθαρής 8ης ή διαπασών, της καθαρής 5ης ή δια πέντε 

και της καθαρής 4ης ή δια τεσσάρων.  

Σύμφωνα με την Πυθαγόρεια παράδοση το διάστημα της 8ης (2:1) ονομαζόταν αρμονία, 

το διάστημα της πέμπτης (3:2) διοξεία, ενώ εκείνο της τετάρτης (4:3) συλλαβή. Έτσι αν 

υποτεθεί ότι το αρχικό μήκος (Α Β) της χορδής είναι τέτοιο ώστε κατά την ενεργοποίησή της 

(δόνηση) παράγεται μια συχνότητα αντίστοιχη με το φθόγγο ΝΤΟ1  (κεντρικό ντο), τότε κατά 

την κατάτμησή της σε δύο μέρη θα ακουστεί η ΝΤΟ2  δηλαδή η οκτάβα της, σε τρία η πέμπτη 

της σε τέσσερα η τετάρτη κλπ. 

Εντυπωσιακό είναι ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν όσο μικρό ή μεγάλο είναι το 

μέγεθος της χορδής, από όποιο υλικό να είναι κατασκευασμένη καθώς και οποιοδήποτε ηχείο 

ή υλικό να είναι στερεωμένη. Προκύπτει λοιπόν ότι το μήκος της χορδής έχει άμεση σχέση με 

το τονικό ύψος του ήχου που παράγεται ενεργοποιώντας τη. 

Με το πέρασμα του χρόνου, η Πυθαγόρεια μουσική κλίμακα τροποποιήθηκε είτε για 

πρακτικούς είτε για καθαρά φιλοσοφικούς λόγους, όμως ο Πυθαγόρας είχε δείξει ένα δρόμο 

που και οι σύγχρονες μουσικές κλίμακες ακολουθούν. Ακόμα και σήμερα υπολογίζουμε 

μαθηματικά τα μουσικά διαστήματα, τα οποία βέβαια έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά από 

τότε. 

Χρειάστηκε να περάσουν αιώνες για να προστεθούν τα μουσικά διαστήματα της 3ης και 

6ης και η ‘ήπια’ (συγκερασμένη) κλίμακα του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ να ‘ξεκλειδώσει’ με 

την σύνθεση Καλοσυγκερασμένο Κλειδοκύμβαλο τους νέους ατραπούς, που ακολούθησαν οι 

επόμενοι μεγάλοι ‘Κλασσικοί’. Από την Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η των αρχαίων Ελλήνων και την ΠΑ-

ΒΟΥ-ΓΑ-ΔΗ –ΚΕ-ΖΩ-ΝΗ των Βυζαντινών, στην ΝΤΟ-ΡΕ-ΜΙ-ΦΑ-ΣΟΛ-ΛΑ-ΣΙ-ΝΤΟ των 

Δυτικών.  

4. ΜΟΝΟΧΟΡΔΟ 

Το Μονόχορδο υπήρξε αρχαίο μουσικό και επιστημονικό όργανο, το οποίο συνδέθηκε 

άρρηκτα με το έργο του αρχαίου φιλόσοφου και Θεωρητικού της Μουσικής Πυθαγόρα.  

Ο Πυθαγόρας και οι Πυθαγόρειοι έφτασαν στην έκφραση των διαστημάτων με 

αριθμητικές σχέσεις ύστερα από μια σειρά αλλεπάλληλων προσπαθειών πάνω σε διάφορους 

αυτοσχέδιους μηχανισμούς, οδηγούμενοι τελικά στην ανακάλυψη του τελειότερου όλων: του 

ΜΟΝΟΧΟΡΔΟΥ. Εντρύφησαν λοιπόν στη σχέση Μουσικής-Μαθηματικών μελετώντας το 

αρχαίο αυτό όργανο, το οποίο ονομαζόταν και «Πυθαγόρειος Κανών». 

Το μονόχορδο ή χορδοτόνιο ή κανών, όπως κατά καιρούς αποκλήθηκε, ήταν ένας 

βαθμονομημένος ξύλινος χάρακας πάνω στον οποίο στηριζόταν μία ομοιόμορφη τεταμένη 

χορδή. Η χορδή αυτή μπορούσε κάθε φορά να διαιρείται με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με τη 

θέση που έπαιρνε ο κινούμενος ξύλινος καβαλάρης (στα αρχαία ελληνικά: μαγάς ή 

υπαγωγέας), που βρισκόταν ακριβώς ανάμεσα σε εκείνη και στο χάρακα. 

Με την παραπάνω μέθοδο ο χειριστής μπορούσε να πειραματίζεται με τις ποικίλες 

διαιρέσεις των μουσικών διαστημάτων και να τα κατατάσσει σε ομάδες ανάλογα με το βαθμό 

συμφωνίας ή διαφωνίας τους. 

Αν και η ονομασία του οργάνου παραπέμπει στη χρήση μίας και μόνο χορδής, στην 

πραγματικότητα δύο χορδές ήταν το πλέον σύνηθες. Η μια εξ αυτών «ανοιχτή»  και η άλλη 

εφαπτόμενη σε κινητό τάστο (καβαλάρη). Στην απλούστερη του μορφή το μονόχορδο φέρει 

μια χορδή που εκτείνεται επί ενός ακουστικού ηχείου ( το κυρίως σώμα του οργάνου). 
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Εικόνα 2:  Μονόχορδο Πολιτιστικού Προγράμματος Μουσικού Σχολείου Πατρών 

Οι τύχες των μουσικών οργάνων διαμορφώθηκαν διαφορετικά. Ορισμένα από αυτά, 
όπως το φλάουτο και η σάλπιγγα, με διάφορες ποιοτικές βελτιώσεις συνεχίζουν να υπάρχουν 

και στη εποχή μας. Άλλα όμως μουσικά όργανα χάθηκαν εντελώς, όπως η λύρα, που χωρίς 

αυτή οι Αρχαίοι Έλληνες δεν μπορούσαν να συνοδεύσουν με μουσική, το θέατρο και την 

ποίηση. 

Το μονόχορδο όμως δε χάθηκε. Μετά την εμφάνισή του οι άνθρωποι αρχίζουν να το 

βελτιώνουν προσθέτοντας στο ηχείο του όλο και περισσότερες χορδές. Έτσι το μονόχορδο από 

μηχάνημα για φυσικοηχητικές μετρήσεις γίνεται μουσικό όργανο.  

Αρχικά συμπληρώνονται άλλες τρεις χορδές και έτσι χρησιμοποιήθηκε για πολλά 

χρόνια. Αργότερα οι μουσικοί τοποθετούν και άλλες χορδές, αλλά το ονομάζουν όπως οι 

αρχαίοι μονόχορδο. Υπήρχαν και παραλλαγές που ονομάζονταν δουλτίμερα, ψαλτήρια, 

κύμβαλα. 

Το κανονάκι ή κανόνι ή ψαλτήριο που χρησιμοποιείται σήμερα από τους λαϊκούς μας 

οργανοπαίκτες είναι αναμφίβολα μακρινός απόγονος του Πυθαγόρειου μονόχορδου. 

Μεταφορικά η λέξη κανών χρησιμοποιήθηκε από τους Έλληνες σαν συνώνυμο του μέτρου, 

της αρετής και της αρμονίας γενικότερα. 

Ένα πρώτο πολύ σοβαρό για την ιστορία του πιάνου βήμα ήταν και η ιδέα να 

προσαρμόσουν μια κλαβιατούρα στο πολύχορδο μονόχορδο.       
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Εργαστηριακές Εισηγήσεις (workshops) 

  



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καλλιτεχνικής Παιδείας: « Όπου Ακούς Μουσική…»  -  Πάτρα 18-20/6/2015 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ,  ISSN 2529-1572 

 248 

Εργαστήριο «Το παιδικό τραγούδι και η καλλιέργειά του 

από τους νηπιαγωγούς και τους δασκάλους των πρώτων 

τάξεων του δημοτικού» 

Φανή ΜΩΡΑΛΗ 

Εκπαιδευτικός Μουσικής Πρωτοβάθμιας (ΠΕ16)  

72ο Δ.Σ. Αθηνών 

theofanimor@hotmail.com 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η διδασκαλία του μαθήματος της μουσικής στο δημοτικό σχολείο και η πολυετής συνεργασία με 

τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς αναδεικνύει συνεχώς την ανάγκη των τελευταίων για μια πιο ουσιαστική 

σχέση με τη μουσική, καθώς αυτή, και ειδικά το τραγούδι, αποτελεί παιδαγωγικό μέσο. Το εργαστήρι 

απευθύνεται κυρίως σε όσους δε διδάσκουν το μάθημα της μουσικής στο σχολείο, ειδικότερα στους 

νηπιαγωγούς και τους δασκάλους των πρώτων τάξεων του δημοτικού, καλούνται όμως να υποστηρίξουν 

μία από τις πιο αυθόρμητες παιδικές δραστηριότητες: το τραγούδι. 

Στόχος του εργαστηρίου είναι να διδάξει στους εν λόγω εκπαιδευτικούς με απλό και κατανοητό 

τρόπο βασικές μουσικές γνώσεις και δεξιότητες που συνδέονται με την έκταση, το ρυθμό και τη δομή των 

παιδικών τραγουδιών, καθώς και δυνατότητες αξιοποίησής τους με απλές ενορχηστρώσεις, 

αυτοσχεδιασμούς και παιχνίδια. Έτσι, σε μια ηλικία καθοριστική για την ανάπτυξη των μουσικών 

δεξιοτήτων, αναπτύσσεται το κριτήριο επιλογής του κατάλληλου ρεπερτορίου στο πλαίσιο μιας καλής 

διδακτικής πρακτικής.  

Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί βασίζεται στην έρευνα και το συγγραφικό έργο της εισηγήτριας. 

Λέξεις – κλειδιά: τραγούδι, προσχολική-πρωτοσχολική ηλικία, νηπιαγωγός, δάσκαλος, βασικές 

μουσικές γνώσεις και δεξιότητες, διδακτική πρακτική.  

 

The children's song  

and its development by the kindergarten teacher and the 

teacher of the first grades of elementary school  

 
ABSTRACT 

The teaching of music in elementary school and the long collaboration with fellow teachers 

constantly highlights the need of the latter for a more meaningful relationship with music, as this -and 

especially singing- is a pedagogical tool. The workshop is aimed primarily at those who do not teach 

music class at school, particularly in kindergarten and the first grades of elementary school, but who 

are meant to support one of the most spontaneous children's activities: singing. 

The aim of the workshop is to teach these teachers, in a simple and comprehensible way, basic 

musical knowledge and skills related to range, rhythm and structure of children's songs, and ways to 

make use of them with simple instrumentation, improvisations and games. Thus, at an age that is 

important for the development of musical skills, the criterion of the proper repertoire in a good teaching 

practice is developed. 

The material to be used is based on research and the writing work of the rapporteur . 

Keywords: children’s song, kindergarten, teacher, first school classes, basic musical knowledge, 

musical skills, teaching practice 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η έλξη των μικρών παιδιών προς τη μουσική και το τραγούδι σε συνδυασμό με την 

εύπλαστη ηλικία τους και την ευαισθησία στα ερεθίσματα που δέχονται, καθιστά τους 

εκπαιδευτικούς υπεύθυνους να προσφέρουν το καλύτερο υλικό όσον αφορά τα τραγούδια στα 

πρώτα σχολικά χρόνια. Δεν είναι τυχαίο που σπουδαίοι μουσικοί έχουν ασχοληθεί με τη 

mailto:theofanimor@hotmail.com
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μουσικοπαιδαγωγική και μάλιστα δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσχολική ηλικία. Ο 

Kodaly και ο Orff είναι οι πιο γνωστοί, αν και όχι οι μόνοι, και οι μέθοδοί τους έχουν επηρεάσει 

ριζικά την μουσική εκπαίδευση σε όλο τον πλανήτη.  

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν διαμορφωθεί στο ελληνικό σχολείο ευνοϊκότερες 

συνθήκες για τη διδασκαλία της μουσικής, με την παρουσία των δασκάλων της συγκεκριμένης 

ειδικότητας (ΠΕ16). Δεδομένου όμως πως τη δραστηριότητα του τραγουδιού την 

αναλαμβάνουν πρώτα οι νηπιαγωγοί και αργότερα σε μεγάλο βαθμό οι δάσκαλοι των πρώτων 

τάξεων του δημοτικού, τα παιδιά συχνά συναντούν τον δάσκαλο της ειδικότητας έχοντας ήδη 

διαμορφώσει, έστω και ασυνείδητα, μια τεχνική. Είναι, επομένως, απαραίτητη μια αναβάθμιση 

της μουσικής παιδείας των εκπαιδευτικών του νηπιαγωγείου και των πρώτων τάξεων του 

δημοτικού, ώστε αφενός να απολαμβάνουν οι ίδιοι και τα παιδιά το μέγιστο δυνατό όφελος 

από τη χρήση του τραγουδιού ως διδακτικού εργαλείου στην τάξη, αφετέρου να συμβάλλουν 

θετικά στην ανάπτυξη μουσικών δεξιοτήτων που τα παιδιά θα καλλιεργήσουν αργότερα στις 

μεγαλύτερες τάξεις του σχολείου.  

Πολύ συχνά το κριτήριο επιλογής ενός τραγουδιού που θα ειπωθεί στην τάξη είναι το 

κείμενο και η ευχάριστη μελωδία. Σίγουρα και τα δύο αποτελούν βασικούς παράγοντες για την 

επιλογή, παραμελείται όμως ένα βασικό ερώτημα: πόσο κατάλληλο είναι το συγκεκριμένο 

τραγούδι για τις φωνητικές ικανότητες των παιδιών αυτής της ηλικίας; Επίσης πόσες φορές δεν 

έχουμε ακούσει την οδηγία «δυνατά, τραγουδήστε πιο δυνατά» από δασκάλους, στην 

προσπάθειά τους να επιτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, που στην πραγματικότητα δεν έχει 

σχέση με την ένταση, αλλά με μια πιο ευδιάκριτη μελωδική γραμμή και άρθρωση του κειμένου; 

Η ικανότητα του ίδιου του εκπαιδευτικού να τραγουδά σωστά και να γνωρίζει πώς να 

επιλέγει και να διδάσκει τραγούδια που ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των παιδιών, 

αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη λειτουργικότητα του τραγουδιού στην τάξη, καθώς 

και για τη χαρά που παίρνουν όλοι, μικροί και μεγάλοι, μαθητές, δάσκαλοι και ακροατές, από 

το αποτέλεσμα.  

Η εισηγήτρια είναι μόνιμη εκπαιδευτικός μουσικής στο δημοτικό σχολείο από το 2003. 

Ήδη από μία δεκαετία πριν δίδασκε μουσική προπαιδεία και πιάνο στον ιδιωτικό τομέα. Επίσης 

έχει συνεργαστεί με φορείς διδάσκοντας, σε μορφή σεμιναρίου, μουσική σε εκπαιδευτικούς 

της προσχολικής ηλικίας. Επηρεασμένη από τις μεθόδους διδασκαλίας των Orff και Kodály, 

τις οποίες έχει παρακολουθήσει στα αντίστοιχα ινστιτούτα του Salzburg και του Kecskemét, 

και σε συνδυασμό με το προσωπικό ενδιαφέρον της για την ελληνική μουσική εκπαίδευση, 

συνεργάστηκε με τη συνάδελφό της Γιώτα Τηγανούρια, προτείνοντας σε δύο εκδόσεις μια 

ολοκληρωμένη πρόταση εκμάθησης της μουσικής ανάγνωσης (solfège), γραφής, και dictée: 

«Σολ-Μι Ντο-λα: διαβάζω γράφω ακούω τραγουδώ. Οι βάσεις της θεωρίας, του solfege και του 

dictee μέσα από 100 ελληνικά παραδοσιακά τραγούδια» (εκδ. Νάκας) και «Μέσα απ’ το 
τραγούδι: μαθαίνω μουσική γραφή και ανάγνωση, μέθοδος solfege - θεωρίας – dictee» (εκδ. 

Νεφέλη).  

2. ΣΤΟΧΟΙ  

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να παρουσιάσει με απλό, εύληπτο και κατανοητό τρόπο 

στους δασκάλους της πρώτης σχολικής ηλικίας και τους νηπιαγωγούς βασικές μουσικές 

γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν το τραγούδι ως παιδαγωγικό μέσο. 

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, οι εκπαιδευτικοί θα αναπτύξουν τα απαραίτητα κριτήρια ώστε να είναι 

σε θέση να επιλέγουν το κατάλληλο, σε σχέση με την ηλικία των παιδιών και τις ικανότητές 

τους, ρεπερτόριο των τραγουδιών που θα διδάξουν, ευνοώντας την ανάπτυξη μουσικών 

δεξιοτήτων στα παιδιά.  

Η σωστή τοποθέτηση της φωνής και το κούρδισμα στα βασικά διαστήματα 

χαρακτηρίζουν το παιδικό τραγούδι της ηλικίας στην οποία αναφερόμαστε. Πολύτιμη βοήθεια 

για τον εκπαιδευτικό μπορεί να αποτελεί ένα απλό μελωδικό όργανο (π.χ. μεταλλόφωνο), στο 

οποίο θα μάθει να παίζει απλές μελωδίες και να σχηματίζει τα βασικά μελωδικά μοντέλα από 

τα οποία χτίζονται τα αντίστοιχα τραγούδια. Στη συνέχεια θα αναπτυχθεί ο υποστηρικτικός 

ρόλος του μουσικού οργάνου στο τραγούδι, με τη μορφή στοιχειώδους αρμονικής συνήχησης.  

Συμπληρωματικά στο τονικό ύψος έρχονται τα ρυθμικά στοιχεία, η σύνδεση του παλμού 

με τον λόγο, και κατά συνέπεια η διαμόρφωση συγκεκριμένων ρυθμικών μοτίβων. Η μελέτη 
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αυτής της σύνδεσης, σε σχέση με την κατανόηση των μελωδικών μοντέλων, δίνει στον 

εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να διδάξει πιο εύκολα και άμεσα ένα τραγούδι, γνωρίζοντας πού 

πρέπει να εστιάσει ή να δώσει προτεραιότητα.  

Παράλληλα η παραπάνω εμπειρία αποτυπώνεται στο πεντάγραμμο. Ο εκπαιδευτικός, 

ακόμα και αυτός που δεν καλείται να διδάξει τη μουσική γραφή, πλεονεκτεί όταν τη γνωρίζει 

και τη χρησιμοποιεί ως εργαλείο για την προετοιμασία του. Ο ρόλος της είναι διπλός: αφενός 

για την ανάγνωση και ‘αποκωδικοποίηση’ τραγουδιών που μπορεί να τον ενδιαφέρουν και τα 

βρίσκει κανείς στη βιβλιογραφία, αφετέρου για την καταγραφή χρήσιμων ιδεών και ίσως 

απλών συνθέσεων που θα συνοδεύσουν τη διδασκαλία κάποιου συγκεκριμένου θέματος. 

Η φωνή αρκεί για να τραγουδήσουμε οποιοδήποτε παιδικό τραγούδι, πολλές φορές όμως 

είναι σχεδόν απαραίτητο, ή απλώς ενδιαφέρον, να το συνοδεύουμε με κάποιο μουσικό όργανο, 

όχι μόνο μελωδικό, όπως ήδη αναφέρθηκε, αλλά και ρυθμικό κρουστό. Το αν θα χτυπήσουμε 

τον παλμό ή ένα συνοδευτικό ρυθμικό μοτίβο, αν θα ακουστούν ένα ή περισσότερα όργανα, 

και με ποιο τρόπο, αυτό θα το αποφασίσει ο εκπαιδευτικός αναλύοντας τα δύο στοιχεία που 

ήδη έχει κατανοήσει (ρυθμός – μελωδία) αλλά προσθέτοντας και έναν ακόμα παράγοντα: τη 

δομή του τραγουδιού. Στο εργαστήριο θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα και σ’ αυτό το 

χαρακτηριστικό, καθώς είναι καθοριστικό τόσο για τον τρόπο με τον οποίο θα διδάξει κανείς 

το τραγούδι, όσο και για τις επιπλέον δραστηριότητες όπως μια απλή ενορχήστρωση ή 

χορογραφία. 

3. ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ 

Ο δάσκαλος αποτελεί πρότυπο μίμησης για τα παιδιά, και είναι αυτός που πρώτα πρέπει 

να περάσει ώρες τραγουδώντας, πριν καλέσει τα παιδιά να τραγουδήσουν μαζί του στην τάξη. 

Για να γίνει όμως αυτό οφείλει να μην έχει καμία αμφιβολία για τις δικές του φωνητικές 

ικανότητες. Πολλοί ενήλικες, εκπαιδευτικοί και όχι μόνο, πιστεύουν πως δεν είναι ικανοί να 

τραγουδήσουν σωστά. Πώς όμως ξεκινάμε να διδάξουμε στα παιδιά αν οι ίδιοι πρώτα δεν 

ανακαλύψουμε τη φωνή μας; Ή μήπως απορρίπτουμε τελείως αυτή τη δραστηριότητα στην 

τάξη μας; Μπορεί να μην τραγουδήσουμε όπως ένας ταλαντούχος μουσικός, οφείλουμε όμως 

καλλιεργήσουμε τη φωνή μας στο βαθμό που, χρησιμοποιώντας σωστά την αναπνοή, τα ηχεία 

και την άρθρωση, μπορούμε να εκφραστούμε τραγουδώντας και να συμμετέχουμε αρμονικά 

στο ομαδικό τραγούδι. Ως εκ τούτου, το πρώτο πράγμα με το οποίο θα ασχοληθούμε στο 

προτεινόμενο εργαστήριο είναι η φωνή μας. 

Τραγουδώντας παιδικά τραγούδια θα παρατηρήσουμε πως χαρακτηρίζονται από κάποια 

κοινά μελωδικά και ρυθμικά μοντέλα. Το σολφέζ θα αποτελέσει εργαλείο μελέτης 

συγκεκριμένων διαστημάτων και ρυθμικών μοτίβων. Παράλληλα η ανάγκη της καταγραφής 

και της ανάλυσής τους θα μας οδηγήσει στη μουσική γραφή και ανάγνωση, η οποία, όπως και 

σε κάθε γλώσσα, ξεκινά από το πρώτο αλφαβητάρι, τους βασικούς φθόγγους που, όπως και τα 

αντίστοιχα τραγούδια, χαρακτηρίζονται από απλότητα.  

Η διάκριση των βασικών ρυθμομελωδικών υλικών από τα οποία συντίθεται ένα 

τραγούδι φανερώνει και τα σημεία στα οποία πρέπει να εστιάσουμε κατά τη διδασκαλία του. 

π.χ. ένα επαναλαμβανόμενο ρυθμικό μοτίβο, ή ένα μελωδικό διάστημα που εμφανίζεται για 

πρώτη φορά, σε συνδυασμό με κατάλληλες δραστηριότητες, παιχνίδια ή εικόνες, γίνεται οικείο 

στα παιδιά και το μαθαίνουν εύκολα και σωστά.  

Αφήνοντας για λίγο στην άκρη τη μελωδία, η εκφορά του κειμένου σε σχέση με τον 

παλμό, είναι μια διαδικασία που μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε το ρυθμό και, γιατί όχι, να 

αναπαράγουμε ρυθμικά μοτίβα συνθέτοντας δικούς μας στίχους που εξυπηρετούν 

συγκεκριμένες θεματικές ενότητες σε οποιοδήποτε μάθημα (π.χ. διατροφή, εποχές, ζώα, κλπ.). 

Τοποθετώντας τα μοτίβα αυτά σε τονικό ύψος, σχηματίζουμε μελωδίες και με οδηγό το 

τραγούδι δημιουργούμε με ευέλικτο τρόπο υλικό για το θέμα που θέλουμε να διδάξουμε.  

Καθώς το τραγούδι αποτελεί, εκτός των άλλων, και ένα σημαντικό παράγοντα 

κοινωνικοποίησης στην τάξη, εξερευνούμε τις δυνατότητες που μας δίνει με στόχο τη 

συνεργασία, την αλληλοπαρατήρηση και τελικά την αρμονική συνύπαρξη στην τάξη. Ο τρόπος 

που θα τραγουδήσουμε και θα αφήσουμε τη φωνή μας να συνηχήσει με τις άλλες, αλλά και 

παιχνίδια ή χρήση των μουσικών οργάνων σε μια απλή ενορχήστρωση, οδηγούν στο βίωμα 

των παραπάνω καταστάσεων.  
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Τέλος, η δομή του τραγουδιού μπορεί να γίνει αφορμή για να μελετήσουμε απλές 

μουσικές φόρμες. Η κίνηση και ο χορός, η ζωγραφική και η γραφική αναπαράσταση, βοηθούν 

στη βιωματική κατανόηση της φόρμας. 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΗ  

Ως εκπαιδευτικοί γνωρίζουμε πως κάθε διαδικασία μάθησης περνά από διάφορα 

στάδια, μεταξύ των οποίων κάποια είναι δύσκολα και δε χαρακτηρίζονται απαραίτητα από 

εμφανή επιτυχία. Κάπως έτσι, ακόμα και τα παιδιά που ακούγονται αρχικά παράφωνα, με την 

κατάλληλη καθοδήγηση καταφέρνουν να αναπτύσσουν τις φωνητικές τους δυνατότητες και να 

τραγουδήσουν. Σ’ αυτό το σημείο ίσως πολλοί εκπαιδευτικοί αναγνωρίσουν και δικά τους 

προσωπικά βιώματα, γεγονός που πιθανώς να αποτελέσει κίνητρο για να ωθήσουν με τη σειρά 

τους τα παιδιά σε δραστηριότητες που συνδέονται με το τραγούδι. Σεμινάρια, επιμορφώσεις 

και εργαστήρια όπως το παρόν, έχουν ως στόχο να φωτίσουν, στην κοινότητα των 

εκπαιδευτικών, δυνατότητες που ίσως ακόμα δεν έχουν ενεργοποιηθεί, και να εμπνεύσουν την 

επιθυμία για συνεχή προσωπική εξέλιξη, ώστε η ενασχόληση με την εκπαιδευτική διαδικασία 

να ανανεώνεται και να ανατροφοδοτείται.  

Όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, το παιδικό τραγούδι και τον ρόλο του 

εκπαιδευτικού, ας θυμόμαστε να αποφεύγουμε να παρασυρόμαστε από κίνητρα επιβράβευσης 

με τα οποία αυτό ίσως συχνά συνδέεται (π.χ. σχολική παράσταση). Η επιβεβαίωση και η 

επιτυχία έρχονται μέσα από αργά και σταθερά βήματα, από συνειδητές επιλογές που εστιάζουν 

σε σωστές βάσεις, και πάνω απ’ όλα από τη χαρά της διαδικασίας.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Αναλαμβάνοντας τη θέση του σχολικού συμβούλου μουσικής στην Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης, στις αρχές του 2012 είχα τη δυνατότητα παρακολούθησης μουσικών 

εκδηλώσεων, σχολείων γενικής παιδείας αλλά και μουσικών σχολείων. Παράλληλα 

προβληματιστήκαμε μεταξύ άλλων, σχετικά με τη θέση του παιδικού χορωδιακού τραγουδιού στα 
σχολεία μας, ενώ διαπιστώθηκε αδυναμία στη διδασκαλία του σολφέζ. Στις περισσότερες περιπτώσεις, 

δεν είχε επιτευχθεί ο κύριος στόχος του σολφέζ που είναι η κατανόηση του μουσικού κειμένου. Γεγονός 

που συνέβαλε αρνητικά στην προσέγγιση και ερμηνεία κυρίως της φωνητικής αλλά και της οργανικής 

μουσικής.  

Η παρούσα εισήγηση που έχει και τη μορφή εργαστηρίου, προτείνει ένα συγκεκριμένο τρόπο 

διδασκαλίας του σολφέζ, που απορρέει από την πολύχρονη ενασχόλησή μας με αυτό, τη μελέτη ελληνικής 

και ξένης βιβλιογραφίας, τη σύγκριση με συστήματα διδασκαλίας σε άλλες χώρες όπως το σύστημα Kodaly, 

αλλά και την εμπειρία μας από την επιτυχή εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας σε επίπεδο τάξης. Απώτερος 

σκοπός μας είναι να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην άνοδο του επιπέδου της παρεχόμενης Μουσικής 

Εκπαίδευσης. 

 

 Solfege: the base of the musical text comprehension tool  

 

ABSTRACT 
 Taking the position of school counselor music in East Macedonia and Thrace, in early 2012 I 

had the opportunity of attending musical events, general education schools and music schools. Alongside 

were concerned inter alia, on the position of children's choral singing in our schools, and weaknesses in 

teaching solfeggio. In most cases they were not the main objective of solfeggio is the understanding of 

the musical text. This contributed negatively to the approach and interpretation mainly vocal and 

instrumental music. 

 

This paper, which has the form of a workshop, propose a particular way of teaching the rudiments, 

resulting from our long involvement in this study Greek and foreign literature, comparing with teaching 

systems in other countries such as Kodaly system and our experience from the successful implementation 

of this class level methodology. Our ultimate aim is to contribute substantially to raising the level of the 

supply Music Education.  

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σε μια οργανωμένη και συστηματική μουσική παιδεία, σε μια παιδεία με σχεδιασμό και 

συγκεκριμένους στόχους, η γνώση χτίζεται βήμα-βήμα και πηγάζει μέσα από το βίωμα,  ενώ η 

θεωρία συνδέεται άμεσα με την πράξη, στο πλαίσιο μιας βιωματικής προσέγγισης. Παράλληλα 

ο μουσικοπαιδαγωγός αξιοποιεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις γνώσεις και την εμπειρία 

του υποστηρίζοντας μια διαφοροποιημένη διδασκαλία, με σκοπό να συμβάλει  στην άνοδο της 

ποιότητας της παρεχόμενης μουσικής εκπαίδευσης. Σ’ αυτό το πλαίσιο το μάθημα του σολφέζ 

αποτελεί ή θα έπρεπε να αποτελεί το βασικό εργαλείο κατανόησης του μουσικού κειμένου, με 

άμεσες θετικές συνέπειες σε θέματα μουσικής αντίληψης, φωνητικής και οργανικής ερμηνείας.  

mailto:gtiganou@sch.gr
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Το σημαντικότερο μέσο έκφρασης της ανθρώπινης μουσικότητας (Blacking, 1981),  

είναι το τραγούδι. Πρόκειται για μια έμφυτη δυνατότητα του κάθε ανθρώπου, που συμβάλλει 

θετικά στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, στην πνευματική ολοκλήρωση και την ψυχική 

του αρμονία. Η μουσική είναι τραγούδι, το τραγούδι είναι ο πιο φυσιολογικός τρόπος 

ενασχόλησης με τη μουσική και ο καλύτερος τρόπος προετοιμασίας για την εκμάθηση ενός 

οργάνου. (Kodaly 1974). Τα μουσικά όργανα θέλουν να μιμηθούν τη φωνή γι' αυτό τραγουδούν 

μέσα από τα δικά τους ηχοχρώματα. Η καλλιέργεια της φωνής συνδέεται άμεσα με την 

ανάπτυξη της εσωτερικής ακοής. Η φωνή είναι το φυσικό μουσικό όργανο, που μεταφέρουμε 

πάντα μαζί μας. Μια υγιή σχέση μεταξύ φωνής και ακοής υποδηλώνει και μια πιο υγιή 

προσωπικότητα (Tomatis, 2000). Η δημιουργία πολιτών που μπορούν να επικοινωνούν με το 

περιβάλλον τους, αλλά και ανθρώπων που έχουν μια ισορροπημένη σχέση με τον εαυτό τους, 

αποτελούν βασικούς στόχους της μουσικής εκπαίδευσης σήμερα (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

2011α & 2011β). 

Παράλληλα το βίωμα του ομαδικού- χορωδιακού τραγουδιού γίνεται αφορμή για 

έκφραση συναισθημάτων, για ομαδοποίηση, συνεργασία για απόλαυση της μουσικής 

ερμηνείας, αλλά και συνεχή πνευματική αναζήτηση. Ωστόσο προκύπτουν τα παρακάτω 

ερωτήματα: Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε γερά θεμέλια στην ερμηνεία του παιδικού 

χορωδιακού τραγουδιού; Με ποιον τρόπο θα διασφαλίσουμε την ποιοτική εξέλιξή του; Πώς θα 

προσεγγίσουμε τη γνώση που θα μας οδηγήσει στην πράξη του συνειδητού τραγουδιού; 

2. ΣΚΟΠΟΣ  

Το συγκεκριμένο εργαστήρι αποσκοπεί στην υποστήριξη μιας πρωτοποριακής - για τα 

ελληνικά δεδομένα- μεθοδολογίας, που βασίζεται στην κατανόηση της ανάγκης του σταδιακού 

χτισίματος των διαφόρων στοιχείων του μουσικού αλφάβητου. Σ' αυτό το πλαίσιο το σολφέζ 

λειτουργεί ως βασικό εργαλείο κατανόησης του μουσικού κειμένου, πράγμα που θα μας 

οδηγήσει στο συνειδητό τραγούδι, στο τραγούδι με σκέψη και καλή προετοιμασία. Σ' αυτή τη 

βάση μπορούν να δημιουργηθούν εντός και εκτός σχολείου παιδικές χορωδίες, που θα 

προσπαθούν να αποδίδουν σωστά τα μουσικά κείμενα, στηριζόμενες στο διάστημα ως δομικό 

στοιχείο της μελωδικής γραμμής, που θα τραγουδούν με σκέψη και συνείδηση, που θα 

κατανοούν τη θεωρία γιατί θα τη βιώνουν άμεσα μέσα από τη μουσική πράξη του τραγουδιού. 

Παράλληλα αυτές οι χορωδίες θα ξεπεράσουν τα στενά όρια του μονόφωνου τραγουδιού, αφού 

από την πρώτη στιγμή θα κατανοήσουν μέσα από τη θεωρία που γίνεται πράξη την έννοια της 

συνήχησης (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011α), στο πλαίσιο μιας ομαδοσυνεργατικής 

προσέγγισης (Τηγανούρια 2014). Σκοπός μας είναι το συγκεκριμένο εργαστήρι, να 

λειτουργήσει όχι μόνο ως επιμόρφωση και ανατροφοδότηση αλλά και ως συνειδητοποίηση και 

αναθεώρηση για ισχύουσες μουσικοπαιδαγωγικές εκπαιδευτικές πολιτικές που είναι ανάγκη 

να βελτιωθούν ή και να αλλάξουν. 

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Αντικείμενο του εργαστηρίου είναι μια συγκεκριμένη μεθοδολογία διδασκαλίας του   

σολφέζ, η οποία παίζει ουσιαστικό ρόλο στη δημιουργία παιδικών χορωδιών, που θα 

ερμηνεύουν συνειδητά τα μουσικά κείμενα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμβεί αυτό είναι 

να υπάρξουν κατάλληλα επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί, που θα είναι σε θέση να συγκροτήσουν 

τέτοιες παιδικές χορωδίες. Εστιάζουμε λοιπόν στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μουσικής 

μέσα από το παρόν εργαστήρι,  που θα είναι βιωματικό, παίρνοντας τακτικά τη μορφή 

προσωμοιοτικής διδασκαλίας, όπου οι ίδιοι οι συνάδερφοι αντιμετωπίζονται ως μαθητές σε 

πλαίσιο τάξης. 

Η προσωπική εμπειρία τουλάχιστον είκοσι χρόνων σε θέματα μουσικής παιδείας, η 

πολύχρονη ενασχόληση με το μάθημα του σολφέζ, η μελέτη ελληνικής και ξένης 

βιβλιογραφίας, η σύγκριση με συστήματα διδασκαλίας σολφέζ σε άλλες χώρες όπως το 

σύστημα Kodaly, αλλά και η παρατήρηση της επιτυχούς εφαρμογής αυτής της ερευνητικής 

πρότασης σε επίπεδο τάξης, αποτελούν και τα μεθοδολογικά εργαλεία που την υποστηρίζουν. 

Επιπλέον έχουμε πρόσφατα τα αποτελέσματα της επιτυχούς εφαρμογής της 

συγκεκριμένης  μεθοδολογίας στις σχολικές τάξεις των εκπαιδευτικών μουσικής, που έχουν 

παρακολουθήσει το συγκεκριμένο εργαστήρι στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας & 
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Θράκης. Τα αποτελέσματα στηρίζονται και στο πρωτογενές υλικό που βασίστηκε στις 

απαντήσεις των ιδίων σχετικά με το πώς βίωσαν το συγκεκριμένο εργαστήρι, αλλά και πώς το 

εφάρμοσαν στις τάξεις τους, συμπληρώνοντας ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού και 

ανοιχτού τύπου. 

Η προτεινόμενη μεθοδολογία που θα εφαρμόσουμε στο συγκεκριμένο εργαστήρι 

περιλαμβάνει τις παρακάτω έννοιες: 

3.1.  Το σταδιακό χτίσιμο της μουσικής γνώσης 

Η συγκεκριμένη μεθοδολογία στηρίζεται στο σταδιακό χτίσιμο της μουσικής γνώσης, 

μέσα από τον σχεδιασμό και τη διαχείριση του εκπαιδευτικού μας υλικού (Τηγανούρια, 2004). 

Μόνο με τη σταδιακή εισαγωγή τους και μέσα από τη μουσική πράξη, οι έννοιες του ρυθμού, 

της μελωδίας και του τονικού ύψους, με έμφαση στην έννοια της συνήχησης θα μπορέσουν να 

γίνουν κατανοητές. Οφείλουμε να διδάξουμε βήμα – βήμα νότες και ρυθμικές αξίες, μέσα από 

δίτονα (δύο νότες), τρίτονα (τρεις νότες) ή τετράτονα και πεντάτονα, πάνω στα οποία κινούνται 

πολλά παιδικά τραγούδια της πλούσιας ελληνικής μουσικής παράδοσης (Τηγανούρια & 
Μώραλη, 2004;Τηγανούρια & Μώραλη, 2011). Αυτά ως μικρά ρυθμομελωδικά μορφώματα 

αρχικά αποτελούν μέρη της πεντατονικής σκάλας, έπειτα περνάμε στους τρόπους και τις 

μείζονες και ελάσσονες κλίμακες, που είναι άλλωστε μεταγενέστερες, σύμφωνα και με την 

ιστορία μουσικής. Τη λογική του σταδιακού χτισίματος της μουσικής γνώσης τη συναντάμε, 

για πρώτη φορά και στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το μάθημα της μουσικής στο 

νέο σχολείο (α΄ πρόταση 2011: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011α). 

3.2. Το διάστημα ως δομικό στοιχείο της μελωδικής γραμμής 

Από την πρώτη στιγμή γίνεται κατανοητή η έννοια του διαστήματος, ως δομικού 

στοιχείου της μελωδικής γραμμής και διδάσκεται από τα πρώτα κιόλας μαθήματα μουσικής. 

Έτσι γίνεται αντιληπτό ότι οι μελωδίες αγαπημένων μας τραγουδιών, μοιάζουν με αλυσίδες 

των οποίων οι κρίκοι είναι τα μελωδικά διαστήματα. Η διδασκαλία των παραπάνω συνδέεται  

πάντα μέσα από τραγούδια που κινούνται αυστηρά, πάνω στα συγκεκριμένα διαστήματα, που 

θέλουμε να αφομοιώσουν οι μαθητές μας.  

Το τραγούδι είναι το βίωμα που συνδέεται εξ αρχής με τη θεωρία της μουσικής δομής. 

Τα πρώτα τραγούδια που διδάσκουμε σε μαθητές που ξεκινούν από το μηδέν, κινούνται από 

δύο μέχρι πέντε νότες, με απόλυτη συνέπεια στη χρήση των μελωδικών διαστημάτων, που 

αποτελούν και τις θεματικές μας ενότητες - διαστήματα 2ης μεγάλης, 3ης μικρής, 4ης καθαρής, 

3ης μεγάλης και 5ης καθαρής. Στα παραπάνω προστίθενται σταδιακά και τα υπόλοιπα 

μελωδικά διαστήματα της 8ης της 6ης και 7ης, μέσα από την επιλογή αντίστοιχων τραγουδιών. 

Το εφτάχορδο ντο-ρε-μι-φα-σολ-λα-σι, χτίζεται βήμα- βήμα χωρίς να θεωρείται δεδομένη εξ 

αρχής η κατανόησή του, κάτι που λανθασμένα συναντάμε σε αρκετά κλασικά εγχειρίδια 

σολφέζ. (Lemoine, 1990; Καλομοίρης - Οικονομίδης, 1993). Η παρουσία και των εφτά νοτών 

από το πρώτο μάθημα μουσικής, αποτελεί ένα εξαιρετικά πυκνό υλικό, που είναι δύσκολο έως 

αδύνατο να διαχειριστεί συνειδητά ο μαθητής, αφού δεν του αφήνεται περιθώριο να το 

κατανοήσει. Οι μελωδικές συνδέσεις και τα διαστήματα που προκύπτουν από αυτό το υλικό, 

δεν μπορούν να εμπεδωθούν στην εφαρμογή τους από τους αρχάριους μαθητές μουσικής.  

3.3. Ακούω- τραγουδώ, διαβάζω- γράφω 

Η σύνδεση της μουσικής ακρόασης και ερμηνείας, με τη μουσική γραφή και ανάγνωση 

γίνεται άμεσα από την πρώτη στιγμή. Οι εκπαιδευτικοί της μουσικής πρέπει να κατανοήσουν 

ότι, όπως ακριβώς οι μαθητές μαθαίνουν στην πρώτη δημοτικού στο μάθημα της γλώσσας, να 

γράφουν, να διαβάζουν και να φτιάχνουν αρχικά συλλαβές και έπειτα λέξεις και προτάσεις, 

έτσι και κατά τη διδασκαλία της μουσικής γλώσσας, μαθαίνουν να τραγουδούν συνειδητά μέσα 

από τη γνώση και την πρακτική εφαρμογή των διαστημάτων, πάνω στα γνωστά και αγαπημένα 

τους παιδικά τραγούδια. 

Ωστόσο, το τραγούδι ως βίωμα, ως μουσική πράξη εξ ακοής, τις περισσότερες φορές 

μπορεί να προηγείται της γραφής και της ανάγνωσης. Αυτό ουσιαστικά αποτελεί και μια 

φυσική πορεία της γλώσσας. Πρώτα τα παιδιά μιλάνε, φωνάζουν τη μητέρα και τον πατέρα 

τους, εκφέρουν λόγο και φτιάχνουν προτάσεις, και έπειτα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, 
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μαθαίνουν πώς ο προφορικός λόγος γράφεται και αναλύεται. Με την ίδια λογική πρώτα 

τραγουδάμε, παίζουμε, βιώνουμε και χαιρόμαστε τον ήχο, σε μια αφηρημένη του μορφή, και 

έπειτα προχωράμε, άμεσα όμως, σε μια διαδικασία κατανόησης, του πώς δομείται, πώς 

γράφεται, πώς είναι φτιαγμένο όλο αυτό το υλικό των μελωδιών και των τραγουδιών. Παρόλο 

αυτά, εξ αρχής έχουμε στο μυαλό μας την οργάνωση του υλικού μας, καθώς και τους στόχους 

που θέτουμε, και εκεί πάνω μπορούμε να σχεδιάσουμε τη διδασκαλία μας, από το πλαίσιο 

ακόμα της προσχολικής μουσικής εκπαίδευσης (Δαμιανού 1999-2000).  

3.4. Η επανάληψη μέσα από το σταδιακό χτίσιμο της μουσικής γνώσης 

Τα τραγούδια που επιλέγουμε στην προτεινόμενη μέθοδο, στο πλαίσιο του εργαστηρίου 

ανταποκρίνονται στους πρωταρχικούς μας στόχους, σχετικά με την κατανόηση στοιχείων του 

ρυθμού ή της μελωδίας. Ουσιαστικά, το κάθε τραγούδι λειτουργεί σαν επανάληψη και κατά 

συνέπεια εμπέδωση των προηγούμενων στόχων, πάνω στους οποίους χτίζουμε νέους. Για 

παράδειγμα έστω ότι πρόκειται να διδάξουμε, ένα από τα πολλά παιδικά τραγούδια, που 

κινούνται πάνω στο τρίχορδο μι- σολ- λα ((Τηγανούρια & Μώραλη, 2004 & Τηγανούρια & 
Μώραλη, 2011). Αυτό προϋποθέτει ότι έχουμε διδάξει ξεχωριστά - τουλάχιστον σε μια 

διδακτική ώρα το σολ-μι ως διάστημα 3ης μικρής, ξεχωριστά το σολ-λα ως διάστημα 2ης 

μεγάλης, και τώρα ενώνουμε τα δύο γνωστά στοιχεία σε ένα νέο υλικό. Από την ένωση αυτή 

προκύπτει κάτι καινούργιο που αποτελεί και τον νέο μας στόχο, το διάστημα της 4ης καθαρής.  

3.5. Από την προφορική εκμάθηση στην αναζήτηση της δομής, από το βίωμα στη γνώση 

Αρχικά, μπορούμε να στηριχτούμε στην προφορική εκμάθηση του τραγουδιού, στην 

εκμάθηση εξ ακοής, στο βιωματικό τραγούδι. Σ’ αυτή τη διαδικασία συμμετέχουν όλοι οι 

μαθητές, κάτι που εύκολα συναντάμε σε πολλά σχολεία, την ώρα του μαθήματος μουσικής. 

Ωστόσο ένας εκπαιδευτικός μουσικής, δε θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να μείνει μόνο στο 

βίωμα. Η διαδικασία της προφορικής εκμάθησης ενός τραγουδιού, μπορεί να εξασφαλίσει την 

καθολική συμμετοχή των μαθητών μας, τη μουσική έκφραση και δημιουργία, αλλά δεν τους 

βοηθάει να συνειδητοποιήσουν το πώς είναι δομημένη η μουσική γλώσσα, και ουσιαστικά δε 

συμβάλει στη μουσική τους εξέλιξη.  

Ένας καλός τρόπος για να πάμε πιο πέρα, είναι το να θέσουμε κάποια ερωτήματα στους 

μαθητές μας, πριν τους δώσουμε έτοιμες απαντήσεις: Τι υπάρχει πίσω από τα λόγια αυτού του 

τραγουδιού; Πάνω σε πόσες διαφορετικές νότες κινείται; Ποια γνωστά μουσικά διαστήματα 

σχηματίζονται; Με ποια σειρά παρουσιάζονται; Έτσι τους δίνουμε την ευκαιρία να 

προβληματιστούν πάνω στο βίωμα, πάνω στη βιωμένη μουσική πράξη του τραγουδιού.  

3.6. Προετοιμασία της γραφής στο πεντάγραμμο 

Πριν περάσουμε στη συμβατική γραφή των νοτών στο πεντάγραμμο και στο πλαίσιο 

μιας διαφοροποιημένης διδασκαλίας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα χέρια μας για να 

αναπαραστήσουμε τις νότες στον χώρο, ως προς το πώς ανεβοκατεβαίνουν ανάλογα το τονικό 

τους ύψος. Υπάρχει μια χειρονομία που αντιστοιχεί σε κάθε νότα έτσι όπως τις γνωρίζουμε 

από το σύστημα Kodaly. Το χέρι μας μοιάζει με το πεντάγραμμο, τα πέντε δάχτυλα και τα 

τέσσερα διαστήματα μεταξύ των δακτύλων. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε εναλλακτικά, 
αφού αποτελεί ένα πιο άμεσο τρόπο αναπαράστασης του πενταγράμμου, που μπορεί να τον 

μιμηθεί εύκολα κάθε μαθητής. 

Αρχικά στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, εισάγουμε τέταρτα και όγδοα και το απλό 

μέτρο των δύο τετάρτων, για να καταλήξουμε σταδιακά σε επόμενες τάξεις, σε πιο σύνθετες 

ρυθμικές αξίες όπως τα δέκατα έκτα και τα μικτά μέτρα. Μαζί με την κατανόηση του τονικού 

ύψους, καλούμε τους μαθητές μας να σκεφτούν τις ρυθμικές αξίες, που συνοδεύουν την κάθε 

νότα, εξάγοντας τον ρυθμό από μια γνωστή μελωδία ή παίζοντας πρώτα τη ρυθμική φράση και 

έπειτα ζητώντας να προσθέσουν σ’ αυτή τους μελωδικούς φθόγγους. Οι ρυθμικές αξίες πριν 

τις τοποθετήσουμε στο πεντάγραμμο στη θέση της κάθε νότας, μπορούν να διδαχθούν μόνες 

τους, και οι νότες που αντιστοιχεί η κάθε μία να γράφονται με γράμματα. 

Παράλληλα ο αυτοσχεδιασμός - πάνω σε δοσμένο πάντα υλικό, από τα πρώτα στάδια 

της μουσικής εκπαίδευσης - υποστηρίζει τη διαφοροποιημένη μάθηση ως μια νέα διδακτική 

προσέγγιση (Παρασκευά &Παπαγιάννη, 2008). 
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Επιπλέον η χρήση διαφόρων εποπτικών εργαλείων, όπως για παράδειγμα η δημιουργία 

πολύχρωμων καρτελών ανάλογα με τη θεματική ενότητα που διδάσκουμε, συμβάλουν σε μια 

ακόμα πιο ευχάριστη εκπαιδευτική διαδικασία. Γενικότερα η χρήση των χρωμάτων, διαφορικό 

χρώμα για κάθε νότα -που θα είναι όμως το ίδιο κάθε φορά- μπορεί να βοηθήσει ακόμα 

περισσότερο μαθητές μας. Ιδιαίτερα, εκείνοι που έχουν μια έφεση στα χρώματα, μπορούν να 

εμπεδώσουν θέματα, όπως το τονικό ύψος σε συνδυασμό με τη τοποθέτηση της φωνής, που 

είναι πολύ σημαντικά για μια ουσιαστική πορεία της μουσικής εκπαίδευσης.  

3.7. Θέτοντας τις βάσεις του μονόφωνου τραγουδιού 

Το μονόφωνο τραγούδι αποτελεί το πρωταρχικό μας στόχο, στο πλαίσιο της διδασκαλίας 

του παιδικού τραγουδιού. Ένα αξιοπρεπή μονόφωνο τραγούδι, προϋποθέτει την πολύ καλή 

κατανόηση του τονικού ύψους και των μελωδικών διαστημάτων, των ρυθμικών αξιών, και όλα 

αυτά μέσα από τη μουσική ανάγνωση και γραφή και μέσα από την ακρόαση και τη μουσική 

πράξη κυρίως του τραγουδιού.  

Η φωνή αποτελεί το βασικό μουσικό μας όργανο, ασχολούμαστε και αναλύουμε θέματα 
τεχνικής που αφορούν στη σωστή τοποθέτησή της, στη διαφραγματική αναπνοή και στην καλή 

στάση του σώματος. Μέσα από μια σειρά ασκήσεων εξηγούμε τον ρόλο του προσώπου- της 

μάσκας, τη σημασία της χαλάρωσης του σαγονιού, του ανοίγματος του φάρυγγα και του 

ουρανίσκου στην εκφορά του λόγου, στην καθαρότητα του κειμένου και στην ορθοφωνία 

(Rüdiger, 1999). Όλα αυτά αποτελούν και συνεχείς στόχους που οι μαθητές μας καλούνται να 

φτάσουν μέσα από το τραγούδι τους. Στα παραπάνω προστίθενται η γνώση της δυναμικής, των 

μουσικών φράσεων και της μουσικής δομής, του ηχοχρώματος και βέβαια της συνήχησης. Η 

τελευταία θα αποτελέσει και την εξέλιξη του χορωδιακού τραγουδιού, ως συνέχεια της καλής 

κατανόησης του μονοφωνικού τραγουδιού, που προκύπτει μέσα από το πολύ καλό κούρδισμα 

των φωνών σε ένα κάθε φορά φθόγγο. 

3.8. Συνήχηση: ανοίγοντας το δρόμο από το ομαδικό στο χορωδιακό τραγούδι 

Αν και η μονοφωνία αποτελεί μια καθημερινή πραγματικότητα στις περισσότερες 

παιδικές χορωδίες που συναντάμε σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία την ώρα της μουσικής, 

ωστόσο είναι πολύ σπάνιο να συναντήσουμε χορωδίες που τραγουδούν δίφωνα, τρίφωνα ή 

τετράφωνα κομμάτια. Ίσως να μην έχει γίνει αντιληπτό ότι η συνήχηση (Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο, 2011α), είναι αυτή που ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο για το πέρασμα από το 

ομαδικό, στο χορωδιακό τραγούδι. Στο συγκεκριμένο εργαστήρι και μέσα από την 

προτεινόμενη μέθοδο του σταδιακού χτισίματος της μουσικής γνώσης, από τα πρώτα κιόλας 

μαθήματα, εισάγουμε την έννοια της συνήχησης, αρχικά μεταξύ δύο διαφορετικών φθόγγων. 

Κάθε νέο μελωδικό διάστημα το βιώνουμε μέσα από το τραγούδι, το αναγνωρίζουμε, το 

γράφουμε, το διαβάζουμε και το ακούμε όχι μόνο οριζόντια, αλλά και κάθετα. 

Αρχικά μπορούμε να εφαρμόσουμε το αντιφωνικό τραγούδι μεταξύ δύο ομάδων, ή την 

εναλλαγή solo- tutti, και σταδιακά εισάγουμε ισοκρατήματα, ostinati και απλές μελωδικές 

γραμμές, που κινούνται πάνω σε δύο ή τρεις διαφορετικούς φθόγγους και συνηχούν με τη 

βασική μελωδία. Μπορούμε επίσης να μοιράσουμε τη κύρια μελωδία ενός τραγουδιού, καθώς 

και τη συνοδεία της, μεταξύ δύο ή τριών φωνών. Λίγο αργότερα περνάμε σε εύκολους κανόνες 

και δίφωνα ή τρίφωνα κομμάτια ή δικές μας επεξεργασίες τραγουδιών, με μεγαλύτερη 
ανεξαρτησία των φωνών. 

Η συνήχηση ενός διαστήματος, βοηθάει την προσπάθεια μας για κατανόηση της σωστής 

απόδοσης του τονικού ύψους. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, ανακαλύπτουμε τη φωνή μας και 

τα σημεία του σώματος μας που αυτή ηχεί. Αρχίζουμε να αυτοσυγκεντρωνόμαστε σε κάθε ήχο, 

που καλούμαστε κάθε φορά να παράγουμε και τραγουδάμε σε σχέση με κάτι άλλο που ακούμε. 
Το σπουδαιότερο είναι ότι συνειδητοποιούμε το πώς οι πολλές και διαφορετικές φωνές – που 

στην αρχή μπορεί να είναι δύο έπειτα γίνονται τρεις ή τέσσερις – αποτελούν αυθύπαρκτα μέρη 

ενός όλου, κι αυτό το όλο είναι το μουσικό κομμάτι που κάθε φορά καλούμαστε να 

ερμηνεύσουμε. Οι δύο ή τρεις φωνές λειτουργούν συμπληρωματικά, αλληλοεπιδρούν, είναι 

ισότιμες και εξίσου σημαντικές για να ηχήσει καλά κάθε μουσικό κομμάτι. 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
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Το μάθημα σολφέζ επιτελεί τη λειτουργία του, που είναι η κατανόηση του μουσικού 

κειμένου, όταν συγκεκριμένοι στόχοι εισάγονται σταδιακά και τίθενται εξ αρχής. Η θεωρία 

γίνεται πράξη μέσα από γνωστές μελωδίες που οδηγούν στο συνειδητό τραγούδι, το τραγούδι 

με σκέψη. Μέσα από την πλούσια ελληνική μουσική παράδοση μπορούμε να αντλήσουμε το 

παιδαγωγικό μας υλικό, που θα κάνει πιο εύκολη την πρώτη επαφή των παιδιών με το τραγούδι. 

Μια ποιοτική μουσική εκπαίδευση θέτει πάντα υψηλούς στόχους περνώντας από ένα 

αξιοπρεπές μονόφωνο τραγούδι στη διφωνία, την τριφωνία και την πολυφωνία. Η μουσική 

εκπαίδευση δημόσια και ιδιωτική, οφείλει να θέσει στέρεες βάσεις για μια επιτυχή ενασχόληση 

των παιδιών κυρίως με το τραγούδι, που σημαίνει κατανόηση του μουσικού κειμένου και μια 

πολύ καλή σχέση με την ακοή. Γιατί ως γνωστό η καλή σχέση με τη φωνή μας δηλώνει μια 

υγιή προσωπικότητα και συμβάλει στην πνευματική ολοκλήρωση και ψυχική αρμονία.  

Όσο καλύτερα οργανώσουμε και μεθοδεύσουμε το επιλεγμένο υλικό μας, τόσο πιο γερά 

θεμέλια φτιάχνουμε στην κατανόηση του μουσικού αλφαβήτου, που οδηγεί στο συνειδητό 

τραγούδι. Σ’ αυτό το σημείο ας θυμηθούμε τα λόγια του Zoltan Kodaly μιας χαρισματικής 

προσωπικότητας με διεθνή ακτινοβολία που θεωρούσε πάντα ως βάση της 

μουσικοπαιδαγωγικής του μεθοδολογίας γνωστής ως Σύστημα Kodaly τη μεθοδευμένη 

διδασκαλία της μουσικής, δίνοντας μεγάλη σημασία στην αγωγή των μικρών παιδιών όπως 

φαίνεται από τις δημοσιευμένες απόψεις του: «Η συστηματική διδασκαλία της μουσικής 

γραφής και ανάγνωσης πρέπει να ξεκινάει από πολύ νωρίς. Τότε μόνον η προσέγγιση των 

αριστουργημάτων της μουσικής τέχνης θα είναι δυνατή σε όλους» (Kodaly, 1974). 

Στην προσπάθειά μας ως εκπαιδευτικοί να γίνουμε κατανοητοί από τους μαθητές μας, 

ανακαλύπτουμε πολλούς και διαφορετικούς τρόπους να εξηγήσουμε και να μεταφέρουμε τη 

γνώση. Παίρνουμε ως δεδομένο, ότι οι μαθητές μας προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικά, 

οικονομικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα, έχουν διαφορετικές δυνατότητες, ανάγκες και 

ενδιαφέροντα και ποικίλα προφίλ νοημοσύνης.  

Η μουσική είναι μια τέχνη, και ως τέχνη περικλείει την ανάγκη του ανθρώπου να 

εκφραστεί μέσα από τον ήχο, θέλοντας να εξοικειωθεί με τους φόβους και τις ελπίδες του. Οι 

μουσικές και τα τραγούδια συνδέονται με την κοινωνία, τα ήθη και τα έθιμα και την ιστορία 

του ανθρώπου στη γη. Είναι πολύ σημαντικό να εξηγούμε αυτό το πλαίσιο στους μαθητές μας, 

ώστε να γίνονται κοινωνοί των πρωταρχικών αναγκών, από τις οποίες προκύπτουν τα 

τραγούδια που τους διδάσκουμε κατανοώντας παράλληλα τη διαθεματική υπόσταση της 

μουσικής εκπαίδευσης. 

Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου εργαστηρίου από τους εκπαιδευτικούς μουσικής 

στη περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είχε τα εξής αποτελέσματα: 

Σημειώθηκε η ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος τους, καθώς υπήρχε σαφήνεια στην 

παρουσίαση των στόχων και του περιεχομένου τους. Οι ίδιοι δήλωναν ότι υπήρχε ανταπόκριση 

των στόχων στο εκπαιδευτικό επίπεδο και τις παιδαγωγικές τους ανάγκες, μέσα από την 

κατανόηση και την αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης μεθοδολογίας. Το πιο σημαντικό 

είναι ότι οι ίδιοι έμειναν ικανοποιημένοι από την άμεση εφαρμογή της πρότασης στις τάξεις 

τους.  

Κατά τη διεξαγωγή του εργαστηρίου γινόταν διάλογος ερμηνεύοντας την οργάνωση και 

τα μέσα, τους τρόπους και τη μεθοδολογία, τους σκοπούς και τους επιμέρους στόχους, που 

εφαρμόστηκαν σ' αυτό. Τέλος η συνάντησή μας έκλεινε με ερωτήσεις και απαντήσεις στα 

θέματα που διαπραγματευτήκαμε, καθώς και με την ανώνυμη συμπλήρωση του φυλλαδίου 

αξιολόγησης του συγκεκριμένου εργαστηρίου. 

Η δημιουργία κλίματος πολύ καλής επικοινωνίας, η κατανόηση των σταδίων της 

διδασκαλίας, καθώς και η κατανόηση του καθορισμού της ύλης για το κάθε συγκεκριμένο 

μάθημα, ενισχύθηκαν από την άμεση σύνδεση θεωρίας και πράξης.  

Ένα ακόμη βασικό θέμα που συνειδητοποιούν οι εκπαιδευόμενοι, είναι η ανάγκη για 

σωστό προγραμματισμό, ο οποίος βοηθά το σχέδιο της διδασκαλίας, είτε αυτή είναι ωριαία, 

είτε εβδομαδιαία είτε αφορά ολόκληρη τη χρονιά. Ο εξ αρχής σχεδιασμός και η οργάνωση του 

εκπαιδευτικού υλικού, μας προσδίδει ένα αίσθημα ψυχολογικής ασφάλειας και 

αυτοπεποίθησης. Επιπλέον, δίνει την ευκαιρία να αναπτύξουμε ένα θέμα σε περιορισμένα 

χρονικά όρια, όπως συμβαίνει κατά κόρο με το μάθημα της μουσικής, που είναι δυστυχώς στις 

περισσότερες τάξεις, ένα μονόωρο την εβδομάδα, ώστε να εξασφαλίσουμε την καλή κατανομή 
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του χρόνου και έτσι να εξοικονομήσουμε περισσότερη πνευματική ενέργεια. Ένα άλλο 

σημαντικό ζήτημα, που ο αρχικός σχεδιασμός μας επιτρέπει να ελέγξουμε, είναι αυτό της 

έγκαιρης πρόβλεψης προβλημάτων που μπορεί να ανακύψουν κατά την εκπαιδευτική 

διαδικασία, συμπεριλαμβανομένου και του προβλήματος διαχείρισης της τάξης. 

Ανακεφαλαιώνοντας, το συγκεκριμένο εργαστήρι έδωσε τη δυνατότητα στους 

συναδέρφους να αναστοχαστούν, να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους, να προβληματιστούν 

βαθιά ως προς τους στόχους τους μαθήματος της μουσικής παιδείας και τη θέση τους μέσα σ' 

αυτή.  Καθώς πολλοί συνάδερφοι μου μεταφέρουν τον ενθουσιασμό τους από την εφαρμογή 

της συγκεκριμένης μεθόδου στα σχολεία τους, αντιλαμβάνομαι ότι τους έχει ανοίξει το δρόμο 

για να εξελιχθούν, πολλοί από αυτούς έχουν ξεπεράσει αδιέξοδα και καταστάσεις τέλματος 

κατά τη διδασκαλία τους, λειτουργεί σαν κινητήρια δύναμη, νοιώθουν ότι προσφέρουν κι ότι 

κάθε μέρα μεταφέρουν και μια καινούργια μουσική γνώση στους μαθητές τους, που στις 

περισσότερες περιπτώσεις  έχουν γίνει συνειδητοί υποστηρικτές και αρωγοί στην εφαρμογή 

της νέας αυτής, για τα ελληνικά δεδομένα, μεθόδου. Οι εκπαιδευτικοί είναι άλλωστε αυτοί που 

γίνονται οι πολλαπλασιαστές των γνώσεων που κατέχουν πολύ καλά, με κύριους αποδέκτες 

τους μαθητές μας. Τα θετικά αποτελέσματα της εφαρμογής του συγκεκριμένου εργαστηρίου, 

μας ενθαρρύνουν σημαντικά και μας οδηγούν  σε συνεχείς προτάσεις διεξαγωγής του, 

προκειμένου να γίνει γνωστό από όσο το δυνατό περισσότερους εκπαιδευτικούς μουσικής. 

Απώτερος σκοπός μας είναι να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην άνοδο του επιπέδου της 

παρεχόμενης Μουσικής Παιδείας στη χώρα μας.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η εργαστηριακή παρουσίαση αφορά στο περιβάλλον προγραμματισμού scratch που αναπτύσσεται 

από το MIT. Το Scratch είναι ένα περιβάλλον με το οποίο οι εκπαιδευτικοί αποκτούν την ικανότητα 

δημιουργίας των δικών τους ψηφιακών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς του 

κλάδου ΠΕ16 – Μουσικούς της Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

The environment scratch point of music & information 

meeting 

ABSTRACT 

Laboratory presentation relates to scratch programming environment developed by MIT. The 

Scratch is an environment in which teachers acquire the ability to create their own digital educational 

environments. Aimed at educational sector PE16 - Music Secondary and Primary Education. 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εργαστηριακή παρουσίαση αφορά τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Sctatch η οποία 

αναπτύχθηκε από το MIT με σκοπό την εύκολη ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών από μαθητές (Resnick 

et al., 2009). Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα scratch  για να αναπτύξουν τα 

δικά τους ψηφιακά περιβάλλοντα σε όλα σχεδόν τα διδακτικά αντικείμενα στη Δευτεροβάθμια και 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Νικολός & Κόμης,2010). Το περιβάλλον προγραμματισμού της Scratch 

διευκολύνει την εκμάθησή της από αρχάριους προγραμματιστές για τους εξής λόγους: 

1. Οι εντολές είναι σε ψηφίδες και συνδυάζονται μόνο με σωστούς συντακτικά 

τρόπους – οπτικός προγραμματισμός. 

2. Εύκολο χειρισμό των πολυμέσων αποτέλεσμα της ευκολίας εισαγωγής ήχου 

και εικόνας 

3. Συνεχή υποστήριξη από την ελληνική αλλά και την ξένη κοινότητα. 

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Σκοπός του εργαστηρίου είναι οι συμμετέχοντες να αναπτύξουν ιδέες για καλές 

πρακτικές διδασκαλίας και καινοτόμες δράσεις, με αποτέλεσμα τη  διαθεματικότητα, τη 

δημιουργικότητα, τον πειραματισμό, με κοινό τόπο τη μουσική και την πληροφορική. Το 

χτίσιμο μιας διαφορετικής σχέσης του μουσικού με τη μουσική, μέσω της αλληλεξάρτησης 

μουσικής και πληροφορικής. 

Στόχοι του εργαστηρίου είναι οι συμμετέχοντες να: 

 Έρθουν σε επαφή με το περιβάλλον scratch 

 Διακρίνουν, κατατάσσουν τις ανάγκες τους 

 Προσδιορίσουν, προσεγγίσουν ενότητες του μαθήματός τους. 

 Αποκτήσουν την ικανότητα ανάπτυξης δικού τους γνωστικού εργαλείου μέσα από 

δελεαστικά εκπαιδευτικά μουσικά παιχνίδια.    

mailto:nmpako@upatras.gr
mailto:polpel@sch.gr
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 Προσεγγίσουν μια διαφορετική άποψη στη διδασκαλία του γνωστικού τους 

αντικειμένου. 

 Αναπτύξουν δεξιότητες στην οπτικοποίηση της πληροφορίας. 

 Αναπτύξουν τη μουσική φαντασία, τη δημιουργικότητα και να δοθεί η δυνατότητα 

ελεύθερου αυτοσχεδιασμού. 

3. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Ο συνολικός χρόνος παρουσίασης θα είναι δυόμιση (2,5) ώρες.  Οι συμμετέχοντες θα 

χωριστούν σε 4 ομάδες οι οποίες θα ασχοληθούν με τις ίδιες δραστηριότητες. Κάθε μέλος της 

ομάδας θα εργάζεται σε δικό του υπολογιστή. Για τον προγραμματισμό σε Scratch θα υπάρχει 

μια εισαγωγή, όπως επίσης και για την χρήση του audacity (εισαγωγή, αποκοπή, εξαγωγή). 

  

Δομή του εργαστηρίου: 

 Εισαγωγή στο Scratch 

 Οι εντολές του Scratch 

 Σκηνικό & μορφές 

 Εγκατάσταση του Scratch 

1η Δραστηριότητα 

 Εγκατάσταση του Audacity 

 Επιλογή μέρους της μουσικής - λογισμικό Audacity 

 Εισαγωγή μουσικής στο Scratch 

2η  Δραστηριότητα 

 Μορφές και μουσική 

 Εισαγωγή μουσικής στο Scratch 

3η  Δραστηριότητα 

 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού 

4η Δραστηριότητα 

 Παρουσίαση ενδεικτικών έργων, αναστοχασμός. 

 

4. ΥΛΙΚΟ 

Υλικό για τη Scratch στο Διαδίκτυο υπάρχει στις εξής διευθύνσεις: 

Στα ελληνικά: 

• http://info.scratch.mit.edu/Languages : Εισαγωγικό υλικό και στα ελληνικά 

• http://www.scratchplay.gr/: «Δημιουργώ παιχνίδια στο Scratch». Ένα βιβλίο για τη Scratch 

στα ελληνικά. 

• http://ltee.org/gfesakis/?p=57 (Μια σειρά εισαγωγικών δραστηριοτήτων για  τη Scratch) 

• http://kserafeim.pblogs.gr/ (Έργα για την προσχολική ηλικία) 

• http://scratch.mit.edu/users/scratchecedu (Έργα που δημιουργήθηκαν από τους φοιτητές 

του ΤΕΕΑΠΗ στο αντίστοιχο εργαστήριο) 

• http://logogreekworld.ning.com/ (Διαδικτυακή κοινότητα για εκπαιδευτές που 

χρησιμοποιούν Logo, υπάρχει μια ομάδα και για τη Scratch) 

Στα αγγλικά: 

• http://info.scratch.mit.edu/Support : Η επίσημη σελίδα υποστήριξης από τον ιστότοπο της 

Scratch 

• http://learnscratch.org : Μαθήματα Scratch με χρήση βίντεο 

• http://scratched.media.mit.edu/: (Διαδικτυακή κοινότητα για εκπαιδευτές που 

χρησιμοποιούν Scratch με τους μαθητές τους) 

• http://scratch.mit.edu (Η επίσημη ιστοσελίδα της Scratch όπου υπάρχουν πάρα πολλά 

έργα) 

  

http://info.scratch.mit.edu/Languages
http://www.scratchplay.gr/
http://ltee.org/gfesakis/?p=57
http://kserafeim.pblogs.gr/
http://scratch.mit.edu/users/scratchecedu
http://logogreekworld.ning.com/
http://info.scratch.mit.edu/Support
http://learnscratch.org/
http://scratched.media.mit.edu/
http://scratch.mit.edu/
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Εργαστήριο «Διεύθυνση σωματικού 

συνόλου/μουσικοκινησιολογικό jam» 

 Βέρα(Βαρβάρα) ΚΙΤΝΑ 

 Καθηγήτρια παραστατικών τεχνών, 

πρακτικών μουσικοκινητικής αγωγής,  
κινησιολόγος τεχνών 

kitaakou@gmail.com 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το εργαστήρι αυτό μέσα από το πρίσμα της κίνησης/κινησιολογίας, απευθύνεται σε άτομα που  

αντικείμενο εργασίας τους είναι η μουσικοκινητική αγωγή και ευρύτερα η μουσική στην εκπαίδευση και 

έχει ως σκοπό να δώσει εργαλεία-ιδέες για ένα διαφορετικό τρόπο πρόσληψης της μουσικής από 

μαθητές/σπουδαστές. Θα  ανιχνεύσουμε πότε “φταίει” η μουσική και πότε εμείς, όπως και να 

διασαφηνίσουμε μουσική και χορογραφία με μουσική και κίνηση/μουσικοκινητική. Είναι αποτέλεσμα 

εμπειρικής γνώσης και μελέτης δια της μεθόδου “Παιδική/Νεανική/Ενηλίκων Παραστατικότητα”. 

 Πρόκειται για εργαστήρι απόδοσης μουσικής(ζωντανή) από τυχαίου σωματικό σύνολο υπό 

διεύθυνση. Απαιτείται: χώρος ελεύθερος κίνησης και ανάλογης ακουστικής, κόλες χαρτί, στυλό και cd 

player εφεδρικό, 2 ομάδες υπό διεύθυνση: Μ=μουσικής  Σ=σωμάτων.  Διαδικασία: I) Η Μ εκτελεί 30΄΄-

2΄20΄΄μουσική. II) Η Σ αποδίδει την Μ.  III) Συζήτηση επαλήθευσης εάν «αποδίδουμε όπως ακούμε».  
IV) Ακολουθία διαδικασίας (I, II ,III) με Σ να εκτελεί και Μ  να αποδίδει. 

 Η “Παιδική/Νεανική/Ενηλίκων Παραστατικότητα”, όρο που έδωσε η Βαρβάρα(Βέρα) Κίτνα, 

είναι εκπαιδευτική ολιστική βιωματική μέθοδος που βασίζεται στις παραστατικές τέχνες και το γεγονός ότι 

κάθε σκέψη, συναίσθημα, γνώση είναι  ορατό. 

       

DIRECTING HUMAN BODIES ENSEMBLE/MUSIC-

KINESIOLOGY JAM 
 (workshop, 120 minutes) 

ABSTRACT  

This workshop, through the aspect of movement/kinesiology, is addressed to anyone whose work 

is related to Music and Kinetics and music in education in general and aims, to give tools-ideas for 

pupils/students to experience music in different ways. We’ll detect when the "fault" is on music or on us 

and also, clarify and differentiate choreography from movement/kinesiology of music/music-kinetics 

education. It is a result of years empirical knowledge through the method of "Kids/Youth/Adults 

Performing". This workshop is a rendition by a random physical group under direction with live music, 

also under direction. Requirements: free movement space, with good acoustics, paper, pens and a backup 

CD player, 2 groups under direction: M=music B=bodies. Process: I) M performs 30΄΄- 2΄20΄΄ music 

piece II) B renders the M. III) Conversation to verified if we “perform as we listen” IV) process sequence 

(I,II,III) with B performing and M in rendition. 
 "Kids/Youth/Adults Performing", a term that Varvara (Vera) Kitna coined, is a holistic 

educational experiential method based on performing arts and the fact that every thought, emotion, 

knowledge is visible-performed. 

 

 

 

1. ΣΚΟΠΟΣ 

Ο εντοπισμός του «πως ακούω» «πως αποδίδω» και η σχέση αλληλεπίδρασης, όπως 

και η αναγνώριση του «ποτέ φταίει η μουσική́» και «ποτέ εμείς».  

2. ΣΤΟΧΟΙ 

mailto:kitaakou@gmail.com
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Να αντιληφθούμε, πως όταν «αφηνόμαστε» στη μουσική́, μπορούμε αβίαστα, φυσικά́ 

(οργανικά́) και ευστοχά να την κινήσουμε-αποδώσουμε και κατά́ συνέπεια να καθοδηγήσουμε 

- «μυήσουμε» σε αυτή́ (μουσική́) μαθητευομένους είτε ως μονάδες είτε ως σύνολο ακόμα και 

από́ την προσχολική́ ηλικία, όπως και όταν «αφήνεται» η μουσική́ στην κίνηση - κινησιολογία 

μπορεί́ να επηρεαστεί́-προσαρμοστεί́ μέχρι και να εμπνευστεί́ για νέα (μουσική́ δημιουργία).  

3. ΥΛΙΚΟ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Απαιτείται, σύμφωνα με τον αριθμό́ των συμμετεχόντων [(I) αυτών του «σωματικού́ 

συνόλου» και II) του ζωντανού́ (live) μουσικού́ ή χορωδιακού́ συνόλου σε περίπτωση 

συνεργασίας]:  
1. Aίθουσα-χώρος φωτιζόμενος και ελεύθερος κίνησης-μετακίνησης.  

2. Ανάλογης ακουστικής όπως και διαθέσιμα δυο (2) ξεχωριστά́ cd player (το δεύτερο 

εφεδρικό́).  

3. Δυο (2) κόλες χαρτί́ και 1 στυλό́ ή μολυβί για κάθε συμμετέχοντα.  

Διάρκεια: 120 ́ λεπτά́  

4.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Πρόκειται για διεύθυνση τυχαίου σωματικού́ συνόλου (άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας και 

ιδιότητας) αποδίδοντας τη μουσική́ [είτε ζωντανού́ (live) μουσικού́ ή χορωδιακού́ συνόλου είτε 

ηχογράφηση] και αντιστρόφως, μέχρι και τη γένεση - δημιουργία επιπροσθέτων στοιχειών ή 

εν τω συνόλω.  

1η ομάδα: μουσικό́ σύνολο 2η ομάδα: σωματικό́ σύνολο  

Επιλέγεται το μουσικό́ απόσπασμα ή κομμάτι διάρκειας έως 2 ́ 20 ́ ́ της 1ης ομάδας Το 

«σωματικό́ σύνολο » που είναι η 2η ομάδα και υπό́ τη διεύθυνση του «σωματικού́ μαέστρου» 

«κουρδίζεται» σύμφωνα με την απόδοση του «μουσικού́ συνόλου»(1η ομάδα). Εν συνεχεία 

επαληθεύουμε βάση της 1ης ομάδας το εάν « αποδίδουμε όπως ακούμε». Τέλος, μετά από́ 

συζήτηση και ανταλλαγή́ απόψεων και ιδεών φτάνουμε στο τελικό́ στόχο που είναι η 

σύμπραξη, χάρη στην αμφότερη εμπιστοσύνη («αφήνομαι»)και στην φυσικότητα της 

απόδοσης - δημιουργίας (οργανική́).  
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Εργαστήριο «Η σχολική μας μπάντα κρουστών» 

 Κυριακή ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 

Εκπαιδευτικός Δ.Ε., 

Μουσικός (ΠΕ16) 

4ο Γυμνάσιο Βύρωνα 

operfocus@yahoo.com 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η δημιουργία σχολικής μπάντας κρουστών μπορεί να αποτελέσει εργαλείο διδασκαλίας μουσικής 

πράξης με όλο το ενδιαφέρον του συνόλου των μαθητών της σχολικής μονάδας. Στο συγκεκριμένο 

εργαστήριο οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία με την κατάλληλη προεργασία και τη βοήθεια της 

συντονίστριας να συγχρονιστούν και να παίξουν κρουστά . 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σκοπός της μουσικής αγωγής είναι πρωταρχικά η ανάπτυξη και καλλιέργεια της 

ικανότητας για αισθητική απόλαυση κατά την ακρόαση, εκτέλεση και δημιουργία μουσικής ως 

μιας από τις εκδηλώσεις καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργικότητας του ανθρώπου. Μέσω 

αυτού του σκοπού και παράλληλα προς αυτόν, η μουσική αγωγή αποβλέπει στη γενικότερη 

καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της προσωπικότητας των μαθητών, μέσα από την 

ενεργητική ακρόαση, τις δραστηριότητες μουσικής δημιουργίας και εκτέλεσης.(ΔΕΠΠΣ) 

Η θεωρία της βιωματικής μάθησης δίνει έμφαση στο σημαντικό ρόλο που παίζει η 

εμπειρία στη διαδικασία της μάθησης, στην καθημερινή ζωή των μαθητών, στους δεσμούς 

μεταξύ τους και στην κοινωνική πραγματικότητα. Ο Dewey υποστηρίζει ότι κάθε γνήσια 

μορφή εκπαίδευσης γεννιέται μέσα από την εμπειρία (Dewey, 1938), ‘Ένα ρεύμα προερχόμενο 

από το χώρο της κριτικής παιδαγωγικής , υποστηρίζει ότι αν αυτοί που μαθαίνουν αποκτήσουν 

εμπιστοσύνη στην ικανότητά τους να μαθαίνουν, αποκτούν μεγαλύτερο έλεγχο στη ζωή τους  

έτσι μπορούν να δράσουν προς την κατεύθυνση της κοινωνικής αλλαγής (Mezirow,1991). 

(Abstract Book 3rd International GEOschools Conference: “TEACHING GEOSCIENCES IN 

EUROPE from Primary to Secondary School page 69). 

O Vigotsky υποστηρίζει ότι το άτομο προοδεύει αποκτώντας μόρφωση μέσα από την 

ενεργητική δι-αντίδραση με το οργανωμένο κοινωνικό περιβάλλον του. Μέσα στο περιβάλλον 

αυτό, τα δημιουργήματα του ανθρώπου (artifacts) τα οποία τον περιτριγυρίζουν, μεταφέρουν 

το παρελθόν στο παρόν κι έτσι με το χειρισμό των αντικειμένων αυτών το άτομο συγκεντρώνει 

και συλλέγει «την εμπειρία της ανθρωπότητας» .(«Η μουσική στην εκπαίδευση» Σμαράγδα 

Χρυσοστόμου  panas music Παπαγρηγορίου Νάκας )  

Διαθεματικά προσεγγίζουμε τη δραστηριότητα αυτή, συνδυάζοντάς την με τη Φυσική 

Αγωγή (ΔΕΠΠΣ) 

2. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής: 

 Ερμηνεία απλών ρυθμικών σχημάτων κατανοώντας τα στοιχεία της μουσικής 

σημειογραφίας. 

 Επαφή  με τα κρουστά όργανα της μπάντας, να μάθουν να τα κρατούν και να παίζουν 

σωστά. 

 Να ανακαλύψουν την κλίση τους και τις ικανότητές τους. 

 Δημιουργία ομάδας ,αλληλεπίδραση, συνεργασία, υπευθυνότητα, πειθαρχία και 

επικοινωνία. 

 Κίνητρα για μελέτη  
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 Συγχρονισμός εκτέλεσης και κίνησης. 

 Να συνδέσουν τη μουσική με άλλα γνωστικά αντικείμενα (Φυσική Αγωγή, Ιστορία) 

 Ανάπτυξη ικανότητας αναπαραγωγής (εκτέλεσης) μιας απλής σύνθεσης με σκοπό την 

προσωπική ικανοποίηση και την επικοινωνία με τους άλλους. 

3. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙ 

3.1 Μουσική νοημοσύνη 

Την ικανότητα έκφρασης μέσα από τη μουσική, τη ρυθμική ή το χορό. (GARDNER, 

1983) 

3.2 Σωματική-Κιναισθητική νοημοσύνη 

Την ικανότητα συντονισμού των κινήσεων και χρήσης μικρών και μεγάλων κινητικών 

δεξιοτήτων. (GARDNER, 1983) 

4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  

4.1 Πρώτη Φάση 

Εκμάθηση του ρυθμού του ταμπούρου. 

4.2 Δεύτερη φάση 

Αφού μάθουμε το ρυθμό με εναλλαγές δεξιού αριστερού χεριού, γίνεται ακρόαση για την 

επιλογή της ομάδας. 

4.3 Τρίτη φάση 

Μαθαίνουμε να κρατάμε τις μπαγκέτες και να παίζουμε πάνω στο ταμπούρο, την κάσα 

και τα πιάτα. 

4.4 Τέταρτη φάση 

Περπατάμε με τα όργανα. 
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5. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

 
Παρτιτούρα συνόλου κρουστών 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στο πρωτότυπο αυτό μουσικοκινητικό δρώμενο καλλιεργούνται με ευχάριστο ομαδοσυνεργατικό τρόπο  οι 

ακόλουθες έννοιες: αντίληψη του χώρου, εναλλαγές στο ρυθμό (αργά –γρήγορα) και στην ερμηνεία – 

απόδοση – έκφραση (χαρούμενα – λυπημένα), αλληλεπίδραση μονάδας – ομάδας, αλλαγή περιβάλλοντος 

– προσαρμογή. 

Κείμενο: Κωνσταντίνα Βρυώνη – Παπαδοπούλου & Περικλής Παπαδόπουλος 

Μουσική – στίχοι: Περικλής Παπαδόπουλος 
 

1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

Το εργαστήριο αυτό απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Μουσικής όλων των εκπαιδευτικών 

βαθμίδων και εκπαιδευτικούς Προσχολικής Αγωγής. 

1.1 Στόχοι εργαστηρίου 

Οι στόχοι του εργαστηρίου είναι κοινοί για τους μαθητές και  για τους εκπαιδευτικούς 

που θα επιλέξουν να συμμετέχουν σε αυτό το εργαστήριο. 

Καλλιεργούνται οι εξής δεξιότητες – έννοιες:  

- αντίληψη αίσθησης του χώρου.  

Αίθριος χώρος εξοχής ή δάσους.  

- αντίληψη εναλλαγής και προσαρμογής στο περιβάλλον. 

Εναλλαγή εποχών του χρόνου από καλοκαίρι σε φθινόπωρο και Χειμώνα, με 

ανάλογη μουσική, κίνηση, φωτισμούς και χρήση σχετικής προβολής.  

- αντίληψη του ρυθμού των χρήσεων και των εκφραστικών εναλλαγών του.  

Αργά – γρήγορα. Χαρούμενα – ζωηρά, λυπημένα – αργά.  

Μέτριο  Swing,  τριμερές (βαλς) και τετραμερές (8 beat) tempo, αργός και γρήγορος 

καρσιλαμάς, συντονισμένη ρυθμική και ελεύθερη κίνηση. 
- υιοθέτηση και διανομή ποικίλων ρόλων. 

Ψυχοκινητικά χαρακτηριστικά, προσωπικότητα, σωματότυπος, κλίσεις και τάσεις, 

σεβασμός στη διαφορετικότητα των συμμετεχόντων. Ενθάρρυνση, εμψύχωση και 

ανάδειξη δεξιοτήτων. Δημιουργία  αίσθησης ασφαλούς περιβάλλοντος έκφρασης. 

Ευελιξία στην απόδοση και ερμηνεία διπλών ρόλων των συμμετεχόντων.  

- παράλληλη και διαφορετική δράση στον  ίδιο χώρο  

Διάδραση της μονάδας (Τζίτζικας) με μικρή ομάδα (ζωάκια δάσους) και παράλληλη 

δράση  και διάδραση με άλλη μονάδα (Μέρμηγκα) και ομάδα μυρμηγκιών 

- διάδραση προηγούμενων μονάδων και ομάδων με ομάδα χορευτών (μπαλαρίνες – 

άνεμοι)  

- Εξέλιξη και χρήση της παραστατικής – μιμητικής κίνησης χωρίς λόγια (διαλόγους) με 

παντομίμα. 
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- Συναισθηματική απελευθέρωση των συμμετεχόντων με την χρήση της κατάλληλης 

πρωτότυπης μουσικής  

1.2 Θεωρητικό πλαίσιο εργαστηρίου  

Η μουσική αγωγή του παιδιού επιτυγχάνεται μέσα από απλές αλλά και πιο σύνθετες 

μουσικές δραστηριότητες που χρησιμοποιούν μέσα έκφρασης όπως: η φωνή, ο λόγος, το 

τραγούδι, η κίνηση, η χρήση μουσικών οργάνων, η ελεύθερη-αυτοσχέδια γραφή της μουσικής, 

η μουσική ακρόαση, τα μουσικά και θεατρικά παιχνίδια, οι ρυθμικές και μελωδικές επενδύσεις, 

η μίμηση και η δραματοποίηση, τα μουσικά παραμύθια.  

Η κίνηση είναι πολύ σημαντικό στοιχείο της μουσικο-κινητικής αγωγής. Χωρίς αυτήν 

θα είχαμε μόνο μουσική αγωγή, εκμάθηση δηλαδή των μουσικών εννοιών, των  φθόγγων, της 

γραφής τους στο πεντάγραμμο.  

Όμως στην Προσχολική αγωγή και στην Πρωτοβάθμια εκπ/ση κυρίως, η κίνηση είναι 

αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των παιδιών αφού κινούνται διαρκώς, έχουν 

μεγάλη και αξόδευτη ενεργητικότητα και αν δεν τα βοηθήσουμε μέσα από δραστηριότητες να 
διοχετεύσουν αυτήν την ενέργειά τους σε εποικοδομητικές ασχολίες (έμμεση βιωματική 

μάθηση μέσα από το παιχνίδι), τότε αυτή πολύ πιθανόν να διοχετευθεί σε εχθρικές πράξεις π.χ 

ξυλοδαρμούς εναντίον άλλων παιδιών, αποκλίνουσα συμπεριφορά κλπ. 

Τόσο σημαντική είναι η κίνηση. Μέσα από αυτήν το παιδί μαθαίνει να συντονίζει τις 

κινήσεις του σώματος του με τη νόηση την ψυχική του διάθεση και τις αισθήσεις του κι αυτό 

είναι απαραίτητο για τη δόμηση του Σωματικού του Σχήματος (εικόνας για το σώμα του) αλλά 

και για την ψυχική του έκφραση. 

Οι κινήσεις που δοκιμάζουμε από τα πρώτα χρόνια της ζωής μας για να ανακαλύψουμε 

τον κόσμο είναι ένα γνωστό και αγαπημένο πεδίο ατελείωτων πειραματισμών για τα παιδιά, 

μια έμφυτη ανάγκη (αδρή  και λεπτή κινητικότητα). 

Τα παιδιά, από πολύ μικρή ηλικία επιδίδονται σ’ ένα σύνολο αυθόρμητων κινητικών 

δραστηριοτήτων με όλο τους το σώμα ή με κάποια μέλη του. Αυτές οι κινήσεις, που συχνά 

έχουν και ηχηρό αποτέλεσμα (παλαμάκια, κτυπήματα ποδιών, επιφωνήματα), μοιάζουν σαν 

ένα ανεπιτήδευτο παιχνίδι. Ωστόσο, μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό έναυσμα για την 

αρχή μιας ρυθμικής – μουσικής αγωγής. 

Η κίνηση δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά ένα μέσο για τη μουσική και αισθητική 

ανάπτυξη των παιδιών. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται, μέσα στα πλαίσια μιας 

δημιουργικής ανάπτυξης των κινητικών δραστηριοτήτων των νηπίων, δεν είναι άλλες από 

αυτές της μίμησης, της εξερεύνησης, του αυτοσχεδιασμού και της συσχέτισης της μουσικής 

σημειογραφίας με τη σημειολογία του σώματος. 

Μέσα από το παιχνίδι το παιδί αναπτύσσει σιγά σιγά τον αδρό συντονισμό και στην 

ηλικία των 6 ετών πλέον η αδρή κίνηση έχει ωριμάσει με αποτέλεσμα να μπορεί να εκτελεί 

σύνθετες στοχοκατευθυνόμενες κινήσεις που απαιτούν ακρίβεια και διαδοχή, όπως για 

παράδειγμα να κάνει κούνια, να σκαρφαλώνει, να πηδάει ψηλά, να πετά και να πιάνει μια 

μπαλίτσα, να στοχεύει κατάλληλα βάζοντας καλάθια, να κλωτσά κινούμενη μπάλα με επαρκή 

δύναμη και κατάλληλο στόχο κ. 

Οι ίδιες κινήσεις, περπάτημα, μπουσούλισμα, τρέξιμο, στροφή, τέντωμα, σπρώξιμο, 

τράβηγμα, σύρσιμο, άλμα χρησιμοποιούνται στη μουσικοκινητική με τη λιτή συνοδεία ενός 

τυμπάνου ή μικρών κρουστών οργάνων και μας οδηγούν να  νιώσουμε στη πράξη τις ρυθμικές 

αξίες, τις παύσεις, τα μέτρα, τη δυναμική, τη φόρμα.  

Μέσα από τη κίνηση γνωρίζουμε τις μουσικές έννοιες, ξεχωρίζουμε τον ήχο μεγάλης 

διάρκειας από τον κοφτό, συνειδητοποιούμε ψηλές και χαμηλές νότες, αντιδρούμε στο 

γρήγορο και στο αργό, το χαρούμενο ή το θλιμένο. 

Μέσα από τη κίνηση συνειδητοποιούμε το σώμα μας και τις δυνατότητές του, 

απελευθερωνόμαστε, εκφράζουμε συναισθήματα, αντιλαμβανόμαστε το χώρο που μας 

περιβάλλει. Μέσα από την ομαδική κινητική δράση συντονιζόμαστε και επικοινωνούμε μεταξύ 

μας, αντιδρούμε και συνεργαζόμαστε, οδηγούμε ή και  ακολουθούμε. Μέσα από πολλαπλά 

κινητικά παιχνίδια οξύνουμε την παρατηρητικότητα και αναπτύσσουμε την προσωπική 

φαντασία και εκφραστικότητα. 
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Τρόποι που μπορούν να βοηθήσουν τέτοιες λειτουργίες  είναι η κίνηση με το σώμα, η 

συνοδεία με παλαμάκια στο ρυθμό, ή με όργανα, και η καταγραφή, κυρίως με γραφική 

απεικόνιση, ή με αντιστοίχιση μουσικής και εικόνων. 

Δημιουργούμε επίσης ποικίλα κινητικά μιμητικά μοτίβα για να συνοδεύσουμε τη 

μουσική, ενώ άλλες φορές η κίνηση δίνει την αφορμή για να φτιαχτεί μουσική. Ανάλογα με 

τον στόχο που θέλουμε να επιτύχουμε χρησιμοποιούμε την κίνηση για χαλάρωση ή εκτόνωση, 

έκφραση, αυτοσχεδιασμό ή αναπαράσταση. 

Η ιδιοδεκτικότητα γνωστή και ως έκτη αίσθηση, είναι η δυνατότητα που έχει 

το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα να φέρνει σε επαφή και να συντονίζει τα διάφορα τμήματα του 

σώματος μεταξύ τους. Για παράδειγμα να ακουμπήσουμε με την άκρη του δακτύλου 

τη μύτη μας ή να περπατήσουμε προς τα εμπρός σε ευθεία γραμμή. Πως γνωρίζει το κάθε 

τμήμα του σώματος πως θα κινηθεί; Το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα είναι εκείνο που 

κατευθύνει τους μύες ώστε αυτά να γίνουν εφικτά. 

Ο όρος Κιναισθητική ικανότητα περιγράφει την ικανότητα του σώματος να συντονίζει 

τη κίνηση και να «αντιλαμβάνεται» τη θέση του στον χώρο και τον χρόνο. Πάρετε για 

παράδειγμα τις χορεύτριες ενός μπαλέτου, πρέπει να έχουν μεγάλη κιναισθητική ικανότητα, 

ώστε να κινούνται αρμονικά μεταξύ τους και να μη πέφτει η μια πάνω στην άλλη.  

Στη μουσικοκινητική αξιοποιούμε όλες τις προηγούμενες ικανότητες και αισθήσεις 

καθώς και την ενεργητική ακρόαση. 

Ενεργητική μουσική ακρόαση έχουμε στα παιδιά όταν αρχίζουν να φαντάζονται εικόνες, 

περιβάλλοντες χώρους, πρόσωπα και ήρωες ιστοριών, κλείνοντας τα μάτια κι ακούγοντας «σε 

βάθος» το μουσικό κομμάτι. Επίσης, όταν προσέχουν τη μελωδική γραμμή, τα ρυθμικά 

στοιχεία, στοιχεία ενορχήστρωσης και έκφρασης κ.α. και όταν δείχνουν με κάποιο τρόπο ότι 

παρακολουθούν συνειδητά τη Μουσική (κριτική μουσική ακρόαση) και ότι έχουν καταγράψει 

κάποια στοιχεία της στην εσωτερική τους ακουστική μνήμη.  

Λόγω αυτής της παιδαγωγικής επικάλυψης, η μουσική και η κίνηση, 

αλληλοσυμπληρώνονται και οργανώνονται ως ένα κοινό πολυεργαλείο με στόχο ή αποτέλεσμα 

ενίοτε, ένα ολοκληρωμένο μουσικοκινητικό δρώμενο όπως το προτεινόμενο. 

Η χρήση κειμένου αφήγησης, χωρίς να απαιτεί διαλόγους, διευκολύνει την απόδοση του 

δρώμενου αυτού και από παιδιά νηπιακής ηλικίας 3-5 ετών ή παιδιά μεγαλύτερα με ειδικές 

ανάγκες ή με αδυναμία στην νοητική αντίληψη, διατύπωση και εκφορά λόγου. 

1.3 Εξοπλισμός εργαστηρίου 

Απαιτούνται: 

- laptop   

- videoprojector και πανί προβολής 

- ηχεία με καλή απόδοση, κατά προτίμηση αίθουσας και όχι υπολογιστή  

- μικρά κρουστά όργανα (τύμπανα, ντέφι, μαράκες) 

- μια μικρή σκάλα 

1.4 Παιδαγωγικές αξίες και επιδιωκόμενα αποτελέσματα  

- η αίσθηση της χαράς και της ικανοποίησης για την ολοκλήρωση του θεατρικού  

- αυτού παιχνιδιού 
- η ενθάρρυνση της αυτοέκφρασης  

- η ανάδειξη των χαρακτηριστικών στοιχείων της μοναδικότητας κάθε  

- διαφορετικής προσωπικότητας  

- η απόδοση και η ερμηνεία διαφορετικών συναισθημάτων και καταστάσεων 

- η ομαδοσυνεργατική λειτουργία με στόχους και η αλληλαποδοχή του διαφορετικού 

- η συντονισμένη εκφραστική ρυθμική κίνηση  

- η αντίληψη της αξίας της φιλίας και της προσφοράς στο σύνολο  

- η αξία της αίσθησης του μέτρου στην εργασία ή την διασκέδαση.   

 



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καλλιτεχνικής Παιδείας: « Όπου Ακούς Μουσική…»  -  Πάτρα 18-20/6/2015 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ,  ISSN 2529-1572 

 273 

 

 


	Απολογισμός του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καλλιτεχνικής Παιδείας: «Όπου ακούς μουσική…»
	Προσκεκλημένες εισηγήσεις και εργαστηριακές παρουσιάσεις
	Κεντρικό Εργαστήριο 1: «Εργαστήρι Διεύθυνσης Ορχήστρας»
	Κεντρική Ομιλία 1: «Μουσική Δημιουργία και Εκπαίδευση στην εποχή των Νέων, Έξυπνων Διαδραστικών Μέσων»
	Κεντρική Ομιλία 2: “The Influence and Importance of Sound and Music in Virtual Learning Environments”
	Κεντρική Ομιλία 3: «Μουσική Εκπαίδευση: επιβεβλημένη αναγκαιότητα και αναπόδραστη επιλογή»
	Κεντρική Ομιλία 4: «Σύγχρονες εξελίξεις της παιδαγωγικής της μουσικής μέσα από τα ευρήματα των νευροεπιστημών»
	Κεντρική Ομιλία 5: «Ψηφιακή προσομοίωση της ακουστικής συμπεριφοράς του χώρου»
	Κεντρική Ομιλία 6: «Ακουστική στην εκπαίδευση»
	Κεντρική Ομιλία 7: «Ένας μηχανικός προσπαθεί να περιγράψει τον τρόπο που ακούμε μουσική»
	Κεντρικό Εργαστήριο 2: «Βιωματικό Εργαστήρι διεύθυνσης χορωδίας και μουσικών συνόλων»
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