
Η διδακτική και παιδαγωγική της Εκκλησιαστικής Μουσικής: 
Μέθοδοι και τρόποι διδασκαλίας της µουσικής σε παιδιά Δηµοτικού 

και χορωδιακή εφαρµογή 

Σπυρίδων Φ. Ασπιώτης 
Εκπαιδευτικός Μουσικής και Ψαλτικής Τέχνης, Ιόνιο Πανεπιστήµιο, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. 
aspiotes_sp@yahoo.gr 

Περίληψη 
Η παρούσα διδακτική πρόταση έρχεται να καλύψει το κενό που αφορά στην εφαρµογή 
παιδαγωγικών πρακτικών ως προς την ανάπτυξη της διδακτέας ύλης των µαθηµάτων 
βυζαντινής µουσικής. Η προτεινόµενη διδακτική µέθοδος είναι η πρώτη καταγραφή 
µεθοδολογίας διδασκαλίας στη βυζαντινή εκκλησιαστική µουσική. Είναι η συνισταµένη, 
το απόσταγµα διαφόρων γνωρισµάτων, εκ της µετάδοσης και διάδοσης του 
παραδοσιακού µέλους από την αρχαιότητα έως σήµερα. Τα γνωρίσµατα αυτά, µε τις 
εφαρµογές της σύγχρονης Παιδαγωγικής Επιστήµης, µπορούν να αποκτήσουν 
µεγαλύτερη βαρύτητα στο χώρο της ελληνικής παραδοσιακής µουσικής. Η µεθοδολογία 
βασίζεται στη βυζαντινή διδακτική πρακτική της αποµνηµόνευσης των θέσεων, 
συνδυάζει σύγχρονες µουσικοπαιδαγωγικές µεθόδους και προτείνει µια νέα προσέγγιση 
της διδασκαλίας που αναπτύσσεται σε τρεις άξονες και καθίσταται ευχάριστη 
πρωτίστως για το παιδί και κατ’ επέκταση για τον αρχάριο µαθητή κάθε ηλικίας. 

Λέξεις κλειδιά: διδακτική, παιδαγωγική, ψαλτική τέχνη, Βυζαντινή Μουσική 

B134Πρακτικά 7ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Ε.

Ασπιώτης, Σ. Φ. (2016). Η διδακτική και παιδαγωγική της Εκκλησιαστικής Μουσικής: µέθοδοι και 
τρόποι διδασκαλίας της µουσικής σε παιδιά Δηµοτικού και χορωδιακή εφαρµογή. Στο Μ. Κοκκίδου 

& Ζ. Διονυσίου (Επιµ.), Μουσικός Γραµµατισµός: Τυπικές και Άτυπες Μορφές Μουσικής 
Διδασκαλίας-Μάθησης (Πρακτικά 7ου Συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση) 

(σσ. 134-141). Θεσσαλονίκη: Ε.Ε.Μ.Ε.



Teaching and Pedagogy at Church Music:  
Methods and modes of teaching children in elementary school  

and choral application 

Spyridon F. Aspiotis 
aspiotes_sp@yahoo.gr 

  
Αbstract 
Τhe proposed teaching comes to cover a significant blank that concerns the 
application of the pedagogical practices as to the development of the syllabus of the 
modules of the byzantine music. This concerns the component and of the extract of 
several features, about the transmission and dissemination of a traditional melody 
from the ancient years up to today. These features along with the applications of the 
contemporary Pedagogical Science can make a bigger appearance in the field of 
church music. This teaching appears to be the first attempt to register the 
methodology of teaching to byzantine church music. It is based on the byzantine 
teaching practice, it combines contemporary music-education methods and suggests a 
new approach of teaching that is developed in three shafts and happens to be pleasant 
for the child and therefore for the beginner student of every age. 
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Η διδασκαλία της παραδοσιακής µουσικής 
Ο τρόπος µετάδοσης του ελληνικού παραδοσιακού µέλους είτε πρόκειται για 
δηµοτικό τραγούδι είτε για λειτουργικό άσµα (Πάρης, 2003: 55-60) στηρίζεται στην 
προφορική παράδοση. Ο Γιαννέλος (2009: 7) υπογραµµίζει ότι τα της πράξης της 
εκκλησιαστικής µουσικής «ανήκουν προπαντός στην προφορική παράδοση και όχι 
στην γραπτή µετάδοση», και συµπληρώνει ο Νεραντζής (1997) ότι η παραδοσιακή 
διδασκαλία περιλαµβάνει την εξ ακοής µάθηση και την αποµνηµόνευση των θέσεων 
της µουσικής. 

Ο Χρύσανθος (1832: LVI) σηµειώνει γι’ αυτόν που θέλει να διδαχθεί την 
εκκλησιαστική µουσική, ότι πρέπει «νὰ δίδῃ πολλὴν προσοχὴν εἰς τὸν διδάσκοντα 
καὶ νὰ µανθάνῃ τὸ διδασκόµενον µέλος οὕτως, ὥστε νὰ µὴ γίνηται κᾀµµία αἰσθητὴ 
διαφορὰ εἰς τὴν προφορὰν τοῦ µέλους ὅπερ ἐδιδάχθη». 

Παράλληλα, ο Γιαννέλος (2009: 9) αναφέρει ότι «στην βάση της, αυτή η 
σηµειογραφία λειτουργεί πάντα ως ένας µνηµονικός κώδικας», και πιο κάτω, «η 
σηµειογραφία δίνει την ευκαιρία να εκφραστεί ο πλούτος της προφορικής 
παράδοσης, έτσι όπως η µνήµη τον διατηρεί και όχι όπως στεγνά, η γραφή τον 
µεταφέρει». Προσθέτει δε πως «όταν η εκµάθηση αρχίζει πρώτα µε την 
αποµνηµόνευση του ρεπερτορίου και στην συνέχεια, επάνω σ’ αυτό, έρχεται η 
εξήγηση της θεωρίας και της σηµειογραφίας», τότε δεν τίθεται οποιοδήποτε θέµα 
περί την «ανάγνωση και εκτέλεση συµβατικών συµβόλων». 

Η Παραδοσιακή Μουσική, κλάδος της οποίας είναι η Ελληνική Ορθόδοξη 
Εκκλησιαστική Μουσική, διατηρείται τόσους αιώνες ενεργή και ζώσα χάρις στην 
προφορική διδασκαλία· τη διά στόµατος µετάδοση του µέλους, οργανικού και 
φωνητικού. Χωρίς την προφορική διδασκαλία ή, ακόµη καλύτερα, χωρίς την άσκηση 
της ακοής και την εξ αυτής λήψη και κατανόηση του µέλους, δεν υφίσταται 
παραδοσιακή µουσική και δεν υπάρχει δυνατότητα µετάδοσης της γνώσης, της 
τέχνης και του ελληνικού µουσικού πολιτισµού εν γένει. 

Στη 200ή επέτειο της Μεταρρύθµισης της σηµειογραφίας (1814-1815), από 
τους τρεις διδασκάλους Χρύσανθο, Γρηγόριο και Χουρµούζιο, τοποθετείται η 
συγγραφή της οµώνυµης µε τον τίτλο της εισηγήσεώς µας Μεταπτυχιακής Διατριβής, 
η οποία ευελπιστεί να συµβάλλει στην υποστήριξη της Μεθόδου των Τριών 
Διδασκάλων και στη διάδοσή της στις νέες γενιές, τα παιδιά, µε σύγχρονο διδακτικό 
πλαίσιο, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Παιδαγωγικής Επιστήµης και πιο 
συγκεκριµένα της Παιδαγωγικής της Μουσικής. 

Η εν λόγω µελέτη, όπως και η προαναφερθείσα Μεταρρύθµιση της 
σηµειογραφίας «δεν επιχειρεί εσωτερική τοµή στην παράδοση. Στην ουσία πρόκειται 
για µια διαφορετική πρακτική αντίληψη στα εξωτερικά δεδοµένα του παραδοσιακού 
µουσικού συστήµατος» (Χατζηγιακουµής, 1999: 108) και δη στο ζήτηµα της 
Διδακτικής της Εκκλησιαστικής Μουσικής, για την οποία δεν υφίσταται κανένα 
υπόδειγµα (µοντέλο) παιδαγωγικής προσέγγισης. 

Τα αίτια και η προβληµατική της προτεινόµενης διδακτικής 
Τα αίτια, χάρις στα οποία οδηγηθήκαµε στην παρούσα µελέτη, είναι αρκετά και 
διαφόρων τύπων. Ενδεικτικώς αναφέρονται: 

α) Η παντελώς έλλειψη οποιασδήποτε µορφής παιδαγωγικού συστήµατος 
στη διδασκαλία της Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής. 
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β) Η πολυετής ενασχόλησή µας συγκεκριµένα µε τη διδασκαλία της 
ψαλτικής και τη δηµιουργία ικανού ψαλτικού χορού, µε αποκλειστική συµµετοχή 
νέων µαθητών, φοιτητών της Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης, κατά την επί επταετία 
διδασκαλία µας στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου 
(2005-2012) και την ίδρυση, διδασκαλία και διεύθυνση του Πανεπιστηµιακού 
Ψαλτικού Χορού. 

γ) Η αγωνία µας για τη στελέχωση των αναλογίων των Ιερών Ναών µε νέους 
ψαλµωδούς, καθώς ο µέσος όρος ηλικίας των ψαλτών και των βοηθών τους αγγίζει 
τα όρια της συνταξιοδότησης. 

δ) Ο αποκλεισµός της παιδικής ηλικίας από τα µαθήµατα βυζαντινής 
µουσικής στα ωδεία και τις µουσικές σχολές. 

ε) Η σχεδόν πάγια αντίληψη ότι η βυζαντινή µουσική και η ψαλτική τέχνη 
είναι για τους µεγάλους. 

Όµως, η διδασκαλία της µουσικής σε παιδιά ακόµη και νηπιακής ηλικίας δεν 
είναι αποκλειστικότητα των δυτικοευρωπαίων µουσικοπαιδαγωγών. Η βυζαντινή 
πραγµατικότητα είχε ενταγµένη τη διδασκαλία της µουσικής στην παιδική ηλικία, ως 
έκγονο της αρχαίας ελληνικής παιδείας και συγκεκριµένα της τετρακτύος . Οι 1

αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι υποστηρίζουν ότι τα παιδιά µαθαίνουν να τραγουδούν 
τους µουσικούς νόµους πριν ακόµα µάθουν να διαβάζουν και να γράφουν 
(Αµαργιανάκης, 1985). Τα προαναφερθέντα ζητήµατα µας έχουν οδηγήσει στην 
άποψη ότι είναι επιτακτική ανάγκη να δηµιουργηθεί το επιστηµονικό πλαίσιο, εκ του 
οποίου θα αναπτυχθεί ο Παιδαγωγικός Τοµέας της Επιστήµης της Παραδοσιακής 
Μουσικής και της Ψαλτικής Τέχνης. 

Αυτή είναι και η προβληµατική που µας οδήγησε στην ενασχόληση µε τη 
Διδακτική της Εκκλησιαστικής Μουσικής, η οποία στοχοθετείται στην ακόλουθη 
πρόταση: «εφ’ όσον τα παιδιά µπορούν να διδαχθούν δυτικοευρωπαϊκή µουσική από 
τη βρεφική ηλικία ή και όργανο από τη νηπιακή, µπορούν να µάθουν και βυζαντινή 
µουσική»! 

Οι µουσικοπαιδαγωγοί για τη διδασκαλία της µουσικής 
Αν και η θεµελίωση της συνόλου αγωγής έγινε από τους αρχαίους Έλληνες 
φιλοσόφους και τους Καππαδόκες Πατέρες της Εκκλησίας τον 4o αιώνα µ.Χ., οι 
οποίοι µίλησαν και έγραψαν για την αγωγή και από τη Μουσική, η Παιδαγωγική της 
Μουσικής κάνει την εµφάνισή της στη δυτική Ευρώπη µόλις το 18o αιώνα, ενώ 
καλλιεργείται συστηµατικά τον 20o αιώνα. 

Κυριότεροι µουσικοπαιδαγωγοί είναι ο Γερµανός Carl Orff (1895-1982), o 
Ούγγρος Zoltán Kodály (1882-1967) και ο Ελβετός Émile Jaques-Dalcroze 
(1865-1950). Άλλοι µουσικοπαιδαγωγοί µε σηµαντικό επίσης έργο είναι ο Άγγλος 
Yorke Trotter (1854-1934), η Αµερικανίδα Justine Ward (1879-1979) και ο Ιάπωνας 
Σινίτσι Σουζούκι (1898-1998). Παλαιότεροι, το 18o αιώνα ο Γάλλος Jean Jacques 
Rousseau (1712-1778) και τον 19o αιώνα ο Άγγλος John Curwen (1816-1880). 

Εστιάζοντας, κυρίως, στοὺς Orff και Kodály, µπορούµε να διακρίνουµε 
κάποιες βασικές αρχές της Διδακτικής της Μουσικής. 
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 Τετρακτύς των Επιστηµών είναι η Αριθµητική, η Αστρονοµία, η Γεωµετρία και η Μουσική. Η άλλη 1

ενότητα των Επιστηµών είναι η Τριακτύς, την οποία συνιστούν η Γραµµατική, η Λογική και η 
Ρητορική.



Στο Παιδαγωγικό Έργο του Orff (Τσαφταρίδης, 1997) υποστηρίζεται ότι η 
µουσική εκπαίδευση πρέπει να ακολουθεί την ανάπτυξη του ανθρώπου. Βασίζεται 
στην ιδέα ότι η µουσική µαθαίνεται µε τον τρόπο που διδάσκεται µια γλώσσα. Ένα 
παιδί αρχικώς µιλάει απλά, ακουστικά, έπειτα µιµείται και αργότερα µαθαίνει να 
ερµηνεύει τα σύµβολα, ως γραπτή µορφή εκείνης της γλώσσας. Με τον ίδιο τρόπο, 
πρέπει να µάθει και µουσική (Mark, 1986). Γι’ αυτόν τον λόγο, ο Orff ενθαρρύνει 
τους δασκάλους να αξιοποιήσουν και να χρησιµοποιούν στο παιδαγωγικό τους έργο 
τη µουσική παράδοση της πατρίδας τους (Σέργη, 1994). 

Ο Kodály πιστεύει ότι οποιαδήποτε άσκηση δεξιοτήτων και απόκτηση 
κριτικής σκέψης για τις τέχνες πρέπει να αρχίζει από τό Nηπιαγωγείο. Γι’ αυτό και 
σκοπός του είναι ένα µουσικοπαιδαγωγικό σύστηµα, που θα αρχίζει από αυτήν την 
ηλικία (Σέργη, 1994). Υποστηρίζει επίσης ότι η µουσική εµπειρία προηγείται του 
συµβολισµού (Chosky, 1981). 

Τα κύρια χαρακτηριστικά της µεθόδου Kodály είναι α) η αίσθηση της 
τέλειας τονικότητας σε πολύ µικρή ηλικία, β) η επαφή των παιδιών µε τη µουσική 
τους κληρονοµιά, γ) η αποµνηµόνευση παραδοσιακών τραγουδιών και δ) η 
ελαστικότητα της µεθόδου, η οποία ενθαρρύνει τους δασκάλους να χρησιµοποιούν τη 
φαντασία τους και να αναπτύσσουν τη δική τους µουσικότητα (Σέργη, 1994). 

Συνοψίζοντας τις ιδέες των οκτώ προαναφεροµένων µουσικοπαιδαγωγών, 
διακρίνονται επτά βασικά συστατικά της διδασκαλίας της µουσικής: 

1) Το τραγούδι (άσµα) θεωρείται πρωταρχικό και πολύ σηµαντικό στη 
διδασκαλία της µουσικής. 

2) Πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους µαθητές να αποκτούν εµπειρίες, 
πριν εισαχθούν στη µουσική σηµειογραφία. 

3) Ουδείς µουσικοπαιδαγωγός υποστηρίζει την εκµάθηση της θεωρίας της 
µουσικής, της σηµειογραφίας, των διαστηµάτων και των κλιµάκων ως πρωταρχικό 
σκοπό και ως εισαγωγικό πλαίσιο στη µουσική. 

4) Η διδασκαλία της µουσικής πρέπει να διδάσκεται και να αναπτύσσεται 
όπως η µητρική γλώσσα. Αυτό επιτυγχάνεται καλύτερα µε την αξιοποίηση της 
µουσικής µητρικής γλώσσας, δηλαδή της παραδοσιακής µουσικής. 

5) Το αυτί πρέπει να καλλιεργείται από πολύ µικρή ηλικία. 
6) Τα παιδιά πρέπει να περνούν ευχάριστα στο µάθηµα και να 

ψυχαγωγούνται µε αυτό. 
7) Πρέπει να υπάρχει λογική διαδοχή και διαβαθµισµένα επίπεδα 

διδασκαλίας. 
Μελετώντας εις βάθος τις µεθόδους και τα συστήµατα καθενός εκ των 

ανωτέρω κορυφαίων παγκοσµίως µουσικοπαιδαγωγών, εξάγονται πολλά 
συµπεράσµατα και µπορούµε να λάβουµε πολλές επιπλέον πληροφορίες σχετικά µε 
τη διδακτική της µουσικής. 

Εκείνο όµως που απασχολεί την παρούσα πρόταση, είναι η ανάπτυξη των 
καταλλήλων διδακτικών πρακτικών, για τη σωστή και καλύτερη εκµάθηση της 
βυζαντινής και της δηµοτικής µουσικής. Στόχος είναι να δηµιουργηθεί το 
παιδαγωγικό υπόβαθρο, επάνω στο οποίο θα καλλιεργηθεί η Παιδαγωγική και 
Διδακτική Επιστήµη της Εκκλησιαστικής Μουσικής, ήτοι της Ψαλτικής Τέχνης της 
Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. 
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Επιγραµµατικά, ως συµπλήρωµα, αναφέρουµε ότι η παγιωµένη ωδειακή 
διδασκαλία εισάγει τους µαθητές στην εκκλησιαστική µουσική µέσω της εκµάθησης 
της θεωρίας και των σηµαδοφώνων, των συµβόλων δηλαδή που απεικονίζουν τους 
µουσικούς φθόγγους (τις φωνές, όπως τις ονοµάζουµε στη βυζαντινή µουσική). 
Πρόκειται για το ακριβώς αντίθετο από ό,τι προτείνουν οι µουσικοπαιδαγωγοί. 

Η προτεινόµενη διδακτική 
Η δική µας προτεινόµενη διδακτική έρχεται να καλύψει το κενό που αφορά στην 
εφαρµογή παιδαγωγικών πρακτικών, ως προς την ανάπτυξη της διδακτέας ύλης των 
µαθηµάτων βυζαντινής µουσικής. Η εν λόγω διδακτική είναι η συνισταµένη, το 
απόσταγµα διαφόρων γνωρισµάτων, εκ της µετάδοσης και διάδοσης του 
παραδοσιακού µέλους από την αρχαιότητα έως σήµερα. Τα γνωρίσµατα αυτά, µε τις 
εφαρµογές της σύγχρονης Παιδαγωγικής Επιστήµης, µπορούν να αποκτήσουν 
µεγαλύτερη βαρύτητα στο χώρο της εκκλησιαστικής µουσικής, αλλά και της 
δηµοτικής µουσικής· τους δύο κλάδους της Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής. 

Η παρουσιαζόµενη µελέτη είναι η πρώτη καταγραφή µεθοδολογίας 
διδασκαλίας στην εκκλησιαστική µουσική. Σκοπός της είναι να φανεί ότι δεν έχει 
προτεραιότητα η παγιωµένη σήµερα εισαγωγή στη µουσική µέσω των µελωδικών 
ασκήσεων. Αντιθέτως, βασισµένη στη βυζαντινή πρακτική της αποµνηµόνευσης των 
θέσεων, συνδυάζει τις σύγχρονες µουσικοπαιδαγωγικές µεθόδους και προτείνει µια 
νέα προσέγγιση της διδασκαλίας, η οποία καθίσταται ευχάριστη πρωτίστως για το 
παιδί και κατ’ επέκταση για τον αρχάριο µαθητή κάθε ηλικίας. «Μία από τις αλλαγές 
που επιδιώκει η σύγχρονη διδακτική είναι η σύνδεση της διδασκαλίας µε την 
ηλικιακή ανάπτυξη του µαθητή, µε τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, τη συναισθηµατική 
και την ψυχική του κατάσταση , καθώς και µε τις µαθησιακές του 
δυνατότητες» (Ρεράκης, 2010: 37). 

Επιπροσθέτως, η διδακτική µας πρόταση-µέθοδος προτείνει την αρκτική 
ενασχόληση των παιδιών µε τη Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική και την έναρξη 
των µαθηµάτων διδασκαλίας νωρίτερα κατά µία δεκαετία περίπου, εν αντιθέσει προς 
την παγιωµένη σήµερα µέσω των ωδείων ηλικία των 13-15 ετών. 

Σχέδιο διδασκαλίας 
Ο σχεδιασµός, η αρχιτεκτονική ενός µαθήµατος, σύµφωνα µε τη µελέτη µας και την 
παιδαγωγική προσέγγιση της διδακτικής στη βυζαντινή εκκλησιαστική µουσική, δεν 
αποτελεί µεµονωµένη περίπτωση, αλλά συγκροτείται έχοντας κατά νου τη διαδοχή 
της ύλης, τη συνέχεια των µαθηµάτων και τη διαβάθµιση του γνωσιολογικού 
επιπέδου, το οποίο ανεβαίνει µάθηµα µε το µάθηµα (Curwen, στο Shaw, 1976). 

Ένα µάθηµα χωρίζεται σε δύο µέρη. Το πρώτο µέρος περιλαµβάνει το σχέδιο 
διδασκαλίας και το δεύτερο την ανάπτυξη του µαθήµατος. 

Στο σχέδιο διδασκαλίας περιγράφεται σε τίτλους η αρχιτεκτονική του 
µαθήµατος, που εξελίσσεται σε τέσσερις ενότητες: 

• τους στόχους του µαθήµατος, 
• την οργάνωση του µαθήµατος, 
• τους άξονες διδασκαλίας, δηλαδή τη µεθοδολογία, και 
• την αξιολόγηση. 
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Στο δεύτερο µέρος του σχεδίου µαθήµατος, στην ανάπτυξή του δηλαδή, 
εξελίσσεται µε λεπτοµέρεια κάθε διδακτική ενέργεια του παιδαγωγού, όπως ορίζεται 
στους τρεις άξονες διδασκαλίας. 

Πιο αναλυτικά, στην ανάπτυξη του µαθήµατος περιλαµβάνονται:  
• ο Τίτλος και σύντοµες οδηγίες στις οποίες περιγράφεται ο σκοπός του µαθήµατος. 
Εκεί συγκαταλέγεται και οποιαδήποτε σχετική ενηµέρωση κρίνεται αναγκαία. 

• οι Στόχοι, οι οποίοι κατανέµονται στις τρεις καθιερωµένες περιοχές µάθησης: 
• Γνωσιολογικοί στόχοι. 
• Ψυχοκινητικοί στόχοι. 
• Κοινωνικοσυναισθηµατικοί στόχοι. 

• η Οργάνωση µαθήµατος, που φαινοµενικά αφορά απλώς στη στάση και τον τόπο 
του δασκάλου και των µαθητών, καθώς και στα υλικά και µέσα που χρειάζονται για 
τη διεξαγωγή του µαθήµατος. Εν τούτοις, η οργάνωση περιλαµβάνει και το ίδιο το 
αντικείµενο διδασκαλίας, το οποίο ο δάσκαλος πρέπει να το κατέχει πλήρως 
(Ρεράκης, 2010: 179). Περιλαµβάνει, επιπλέον, τη συµµετοχή των µαθητών, την 
εκµάθηση και την καλύτερη προοδευτικά απόδοση και ερµηνεία του µέλους. Όλα 
αυτά είναι σηµαντικά για τον τρόπο µε τον οποίο βλέπουν οι µαθητές το δάσκαλο, 
αλλά και για την επιστήµη και τέχνη που σπουδάζουν. Η οργάνωση του µαθήµατος, 
από την οπτική των παιδιών και των γονέων τους, προσδίδει κύρος στο δάσκαλο, 
στη διδασκαλία, στο µάθηµα και στην ίδια τη µουσική. 

• οι Άξονες διδασκαλίας – Μεθοδολογία. Η µεθοδολογία της διδακτικής µας 
αναπτύσσεται σε τρεις άξονες που περιλαµβάνουν την προφορική παράδοση του 
µαθήµατος και διατυπώνονται ως ακολούθως: 

1. Ακούω και εντυπώνω. 
2. Αρθρώνω και απαγγέλω. 
3. Ψάλλω και ερµηνεύω. 

Οι τρεις αυτοί άξονες συµφωνούν και κινούνται παράλληλα µε τις τρεις µουσικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται από το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών Μουσικής 
(ΑΠΣ) και το Διαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Μουσικής 
(ΔΕΠΠΣ). Η ανάπτυξη των τριών αξόνων διδασκαλίας συγκεφαλαιώνει τις 
προαναφερθείσες απόψεις των µουσικοπαιδαγωγών περί την εισαγωγή των παιδιών 
στη µουσική. 
• η Αξιολόγηση. Η τελευταία ενότητα του σχεδίου διδασκαλίας αναφέρεται στην 
αξιολόγηση. Τα αποτελέσµατα αυτής της διαδικασίας έχουν µεγάλη αξία, διότι 
«πληροφορούν το διδάσκοντα, αν η διδακτική του µέθοδος ευθύνεται σε κάτι, σε 
ποιο τοµέα θα πρέπει να επιµείνει, πού οφείλει να κάνει επαναλήψεις, διορθώσεις 
και βελτιώσεις και µε ποιές διδακτικές διαδικασίες θα πρέπει να επανέλθει, 
προκειµένου να καλύψει τα κενά του ως διδάσκων» (Ρεράκης, 2010: 196), καθώς 
και τα κενά των µαθητών. 

Συµπεράσµατα 
Από την έρευνα και τη µελέτη, συνάµα δε και από την ερµηνευτική ψαλτική πράξη 
µπορούν να συνοψιστούν τα εξής συµπεράσµατα: 

Η Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική είναι µια ολοκληρωµένη µουσική 
επιστήµη και τέχνη µε δικό της πλήρες σύστηµα φιλοσοφίας, γραφής και ανάγνωσης.  
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Τον τελευταίο αιώνα έχει δεχθεί επίδραση στη διδασκαλία από τον δυτικής 
προέλευσης ωδειακό τρόπο µετάδοσης της µουσικής γραφής και ανάγνωσης. Η 
αντιπαιδαγωγικότητα αυτής της διδασκαλίας α) καθίσταται εµφανής από την 
αρνητική άποψη των αρχαρίων µαθητών εκκλησιαστικής µουσικής και κυρίως των 
παιδιών και β) αποδεικνύεται από τις επιστηµονικές µελέτες και τις µεθόδους των 
µεγάλων µουσικοπαιδαγωγών, όπως ο Orff, ο Kodály, ο Σουζούκι, η Ward κ.ά. 

Η παρούσα διδακτική προτείνει την εφαρµογή σύγχρονων παιδαγωγικών 
µεθόδων, µε σχέδιο µαθήµατος, στόχους, σχέδιο διδασκαλίας, έχοντας σαφή 
στρατηγική. Άλλωστε, βασική αρχή για τον Kodály είναι ότι ο δάσκαλος µουσικής 
πρέπει να είναι άριστα εκπαιδευµένος τόσο ως µουσικός όσο και ως παιδαγωγός 
(Σέργη, 1994). Ταυτόχρονα, η Ward θεωρεί ακόµη πιο σηµαντικό το να γνωρίζει ο 
δάσκαλος πώς να µεταχειριστεί τα παιδιά, παρά να έχει µια πληθώρα ειδικών 
γνώσεων, χωρίς να διαθέτει παιδαγωγικές γνώσεις (Berry, 1976). 

Η προτεινόµενη διδακτική πρόταση θεµελιώνεται στη βυζαντινή πρακτική 
της αποµνηµόνευσης των µουσικών θέσεων, έχει στραµµένο το αυτί και κλίνει γόνυ 
στην προφορική παράδοση του Οικουµενικού Πατριαρχείου και παράλληλα 
στηρίζεται στις επιστηµονικές απόψεις των µουσικοπαιδαγωγών που διαµόρφωσαν 
την αγωγή της µουσικής. 

Η πρότασή µας, τέλος, ευελπιστεί να φανεί χρήσιµη στην εκµάθηση της 
ψαλτικής τέχνης και γενικώς της παραδοσιακής µουσικής από µικρούς και µεγάλους, 
να γεµίσουν τα αναλόγια των Εκκλησιών µε παιδιά και νέους ανθρώπους, οι οποίοι 
όχι απλώς θα ψάλλουν, αλλά θα ερµηνεύουν και θα κατέχουν εγκυκλίως και εις 
βάθος την επιστήµη και τέχνη του Δαµασκηνού και του Κουκουζέλη. 
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