
Μουσικός γραµµατισµός µέσα από το µάθηµα της Ερευνητικής 
Εργασίας: Μελοποίηση Καβαφικής ποίησης 

Αναστασία Γκίνη 
Καθηγήτρια Μουσικής στη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία  

Αρσάκειο Γυµνάσιο-Λύκειο Θεσσαλονίκης 
gkini.a@e-arsakeio.gr 

Περίληψη 
Οι πρόσφατες καινοτόµες προτάσεις µέσα στην ακαδηµαϊκή κοινότητα κινούνται στο 
πλαίσιο της ενιαιοποίησης της γνώσης. Μία τέτοια καινοτόµος πρόταση εισάγεται µέσα 
από το µάθηµα της Ερευνητικής Εργασίας ως διακριτής ενότητας του υποχρεωτικού 
προγράµµατος σπουδών. Μέσα σε ένα τέτοιο εκπαιδευτικό πλαίσιο και µε αφορµή το 
«Έτος Καβάφη», οµάδα µαθητών από την Α΄ τάξη του Λυκείου επιχειρεί να 
µελοποιήσει και να ενορχηστρώσει δύο καβαφικά ποιήµατα και να παρουσιάσει, στη 
συνέχεια, τα έργα. Βασική επιδίωξη του συγκεκριµένου προγράµµατος ήταν η γνωριµία 
µε τη ζωή και το έργο ενός µεγάλου ποιητή, η απόκτηση αισθητικής εµπειρίας και η 
ανάπτυξη δεξιοτήτων µουσικού και ψηφιακού γραµµατισµού µέσω της ενεργητικής 
ακρόασης, καθώς και της µουσικής σύνθεσης και εκτέλεσης. Η βιωµατική προσέγγιση 
της µουσικής µέσα στο διδακτικό πλαίσιο των Ερευνητικών Εργασιών σε συνδυασµό µε 
µία µεθοδευµένη αξιοποίηση των ΤΠΕ, είναι βέβαιο ότι αποτελούν ισχυρά κίνητρα για 
την αντιµετώπιση µιας ενδεχόµενης απροθυµίας των µαθητών να εµπλακούν σε ένα 
τόσο ιδιαίτερο θεµατικά εκπαιδευτικό πρόγραµµα. 
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Recent innovative proposals within the academic community tend to deal with the 
unification of knowledge. Such an innovative proposal is introduced by the subject of 
Research Report (Group Project) within the general curriculum. In this educational 
framework and on the occasion of the “K. P. Kavafis Year,” a student group from the 
4th grade of the Secondary School attempts to write the music and orchestration for 
two Kavafis poems and then performs the works. Basically, the project aims to modify 
the teaching procedure in order to attain a student awareness of a great poet and his 
work, an aesthetic experience and a development of musical and IT skills through 
active listening and creativity. 
The experiential music approach combined with the planned information technology 
utilization within the Project teaching procedure framework provides powerful 
incentives to confront student unwillingness to engage in learning within such a 
specific thematic area. 

Keywords: music, poetry, interdisciplinary approach, musical literacy, Cavafy, 
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Εισαγωγή 
Η δηµιουργική αξιοποίηση της µουσικής στην εκπαιδευτική διαδικασία ευνοείται από 
την ύπαρξη σε κάθε διδακτικό πεδίο «συγγενών» µε τον χώρο της εννοιών (ήχος, 
«προφορικότητα», ρυθµικότητα, κίνηση, φόρµα κ.ά.), από την ανάπτυξη σύγχρονων 
εκπαιδευτικών µέσων και από τη διενέργεια πολιτισµικών αλλαγών (Μόσχος & 
Μπίκος, 2011: 201-203· Κοκκίδου, 2009: 331). 

Η «ενοποιηµένη ουσία των κανόνων των τεχνών» εξελίσσεται ως η βάση της 
αισθητικής αγωγής καθώς όλες οι τέχνες, όπως και οι γλώσσες, στοχεύουν στην 
καλλιέργεια της έκφρασης και της επικοινωνίας (Κοκκίδου κ.ά., 1998: 65). Η 
ιστορική συµπόρευση της γλώσσας και της µουσικής, καθώς και οι στενοί δεσµοί που 
έχουν αναπτυχθεί µεταξύ αυτών αποτελούν µία πραγµατικότητα που αποδεικνύεται 
από τα ίδια τα δοµικά στοιχεία της γλώσσας (προσωδία, µέτρο, µορφολογία κτλ.) 
(Μόσχος & Μπίκος, 2011: 201-202).  

«Άριστος φύλακας του ανθρώπου είναι ο λόγος σε συνδυασµό µε την 
µουσική. Καθώς µόνο αυτός θα γίνει ο ισόβιος σωτήρας της αρετής, αν υπάρχει µέσα 
σ' αυτόν που την κατέχει» (Πλάτων Πολιτεία, 549b). 

Οι καινοτόµες προτάσεις που προωθούν την «ενιαιοποίηση των 
γνώσεων» (Χρυσοστόµου, 2008: 31) διακρίνουν σ’ αυτήν πολλά θετικά στοιχεία 
έναντι της οργάνωσης του περιεχοµένου της διδασκαλίας σε ξεχωριστά µαθήµατα. 
Μέσα σε αυτά τα θετικά στοιχεία συγκαταλέγεται και η απόκτηση ολοκληρωµένων 
γνώσεων, δεξιοτήτων σκέψης και µάθησης, ανάλυσης και σύνθεσης, οµαδικότητας, 
δηµιουργικότητας και κριτικής σκέψης (Ματσαγγούρας, 2011: 21-22· Διονυσίου, 
2009: 278· Χρυσοστόµου, 2008: 33-34).  

Η σύγχρονη παιδαγωγική αντίληψη στηλιτεύει τη µονοµέρεια της γνώσης 
και την απλή και άκαρπη µεταβίβαση πληροφοριών από το δάσκαλο στο µαθητή και 
προβάλλει ως ιδανικό ένα εκπαιδευτικό σύστηµα που στοχεύει στην ολιστική 
προσέγγιση της διδασκαλίας και µάθησης, στο οµαδοσυνεργατικό πνεύµα, στην 
εµπειρία και στην έκφραση (Κοκκίδου, 2008, 2009), στοιχεία τα οποία, σε 
συνδυασµό µε τη διαθεµατικότητα (Διονυσίου, 2009), µας παραπέµπουν στις βασικές 
αρχές και επιδιώξεις των σχεδίων εργασίας και των Ερευνητικών Εργασιών 
(Ματσαγγούρας, 2011: 15-20). 

Ο Small επικρίνει την «αδιαφορία για τον παράγοντα της εµπειρίας» 
ισχυριζόµενος ότι η νέα γενιά, ως δικό µας δηµιούργηµα, «ξέρει πολύ περισσότερα 
για τον κόσµο και τον έχει βιώσει εµπειρικά πολύ λιγότερο, από οποιαδήποτε άλλη 
γενιά στην ανθρώπινη ιστορία». Προτείνει, λοιπόν, ένα εκπαιδευτικό σύστηµα όπου 
«οι µαθητές δε θα είναι πλέον παθητικοί δέκτες της διδασκαλίας αλλά ενεργητικοί 
συνεργάτες, που θα δρουν και θα ερευνούν» (Small, 1983: 269, 279, 318-319). 

Η ανακάλυψη της γνώσης µέσα από τον πειραµατισµό, το παιχνίδι και τη 
βιωµατική ενασχόληση οδηγεί αβίαστα στην βαθύτερη κατανόηση και αφοµοίωση 
του αντικειµένου (Κοκκίδου κ.ά., 1998· Διονυσίου, 2009· Κυµινού-Πριντάκη, 1998). 
Η σχέση Τέχνης και Εκπαίδευσης γίνεται ολοένα και δυναµικότερη καθώς 
προσδιορίζεται, κατά τον Νευροκοπλή (2015), από «τρεις πνευµατικές και 
πραγµατικές διαστάσεις: τη δηµιουργικότητα, τη συµφιλίωση και την παιδικότητα». 
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Παράλληλα, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των µαθητών και η εξοικείωσή τους µε 
τις ΤΠΕ (Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας) πρέπει να λαµβάνεται υπόψη 
και να αξιοποιείται από τον κάθε εκπαιδευτικό (Συµεωνίδης, 2000), καθώς ο 
συνδυασµός των ΤΠΕ µε το διαθεµατικό πλαίσιο µάθησης, στοχεύει στην ολιστική 
προσέγγιση της γνώσης. 

Παρουσίαση του Προγράµµατος  
Με αφορµή την ανακήρυξη του 2013 ως «έτος Κ. Π. Καβάφη», οµάδα µαθητών από 
την Α΄ τάξη του Λυκείου, κατόπιν συστηµατικής ενασχόλησης µε τη ζωή και το έργο 
του Αλεξανδρινού ποιητή, καθώς και µε την ήδη υπάρχουσα µελοποιηµένη καβαφική 
ποίηση επέλεξε, στο πλαίσιο του µαθήµατος της Ερευνητικής Εργασίας µε τίτλο «Ο 
Κ. Π. Καβάφης εµπνέει σύγχρονους δηµιουργούς» και µε επιβλέπουσα καθηγήτρια 
την γράφουσα, να µελοποιήσει, να ενορχηστρώσει και να ερµηνεύσει καβαφικά 
ποιήµατα της νεανικής περιόδου του ποιητή. Ελάχιστοι συνθέτες ασχολήθηκαν µε τη 
µελοποίηση των παραπάνω ποιηµάτων και αυτό αποτέλεσε ένα από τα κριτήρια της 
επιλογής των µαθητών. 

Σκοπός 
Οι Ερευνητικές Εργασίες αποτελούν από το 2011 διακριτή ενότητα του υποχρεωτικού 
προγράµµατος του Νέου Λυκείου (ΥΠΔΜΘ, 2011: 13, ΦΕΚ 1213, τ. Β/2011). Η φιλοσοφία 
τους εναρµονίζεται µε το διδακτικό πλαίσιο του Νέου Σχολείου µέσα στο οποίο οι µαθητές 
«ως µικροί ‘διανοούµενοι’, ‘επιστήµονες’ και ‘ερευνητές’ συνεργάζονται στενά σε πλαίσιο 
πρωτοβουλιών και επιλογών και προσεγγίζουν βιωµατικά και µε διαφορετικούς τρόπους τη 
νέα σχολική γνώση µέσα από διεπιστηµονικής φύσης ερωτήµατα, πειραµατισµούς και 
διερευνήσεις» (Ματσαγγούρας, 2011: 15). 

Στις Ερευνητικές Εργασίες συναντάµε ποικιλία θεµάτων, σκοπών και 
προσεγγίσεων. «Το είδος του σκοπού καθορίζει, µεταξύ άλλων, το είδος των 
δραστηριοτήτων και των κριτηρίων αξιολόγησης» (Ματσαγγούρας, 2011:21). Ένας 
από τους σκοπούς των Ερευνητικών Εργασιών είναι η «καλλιτεχνική έκφραση». Σ’ 
αυτό το πεδίο µπορούν να εµπλακούν διάφορες τέχνες µε αναφορά «σε σύγχρονα ή 
διαχρονικά ζητήµατα ατόµων, οµάδων, κοινωνιών ή πολιτισµών» (Ματσαγγούρας, 
2011: 20). Με βάση την επιστηµονική ταυτότητα του θέµατός της η συγκεκριµένη 
Ερευνητική Εργασία ταξινοµείται στο γνωστικό πεδίο «Τέχνες και 
Πολιτισµός» (Ματσαγγούρας, 2011: 21). 

Βασική επιδίωξη του συγκεκριµένου προγράµµατος ήταν η τροποποίηση της 
διδακτικής διαδικασίας και η προσαρµογή της τόσο σε «προηγούµενες γνώσεις και 
εµπειρίες των µαθητών», όσο και στις «ειδικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντά 
τους» (Κοκκίδου, 2008: 2), έτσι ώστε να επιτευχθεί: 

• η γνωριµία µε την ποίηση ενός µεγάλου δηµιουργού του 20ού κυρίως αιώνα, 
• η απόκτηση αισθητικής εµπειρίας και απόλαυσης ώστε, «µέσα από την 
επίγνωση του ιστορικού, κοινωνικού, πολιτισµικού και θρησκευτικού πλαισίου 
στο οποίο υπάγονται τα καλλιτεχνικά έργα» (Κοκκίδου, 2008: 17), να 
κατανοήσουν το ύφος και τις ιδιαιτερότητες του καθενός από αυτά, 

• η ολιστική προσέγγιση της γνώσης, 
• η ανάπτυξη των έµφυτων ικανοτήτων και των κοινωνικών δεξιοτήτων 

(Κοκκίδου, 2008), η δηµιουργία έφεσης για προβληµατισµό και η καλλιέργεια 
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της προσωπικότητας των µαθητών, καθώς ενισχύεται µε τη βοήθεια των ΤΠΕ η 
διάθεσή τους να ασχοληθούν πιο ενεργά και βιωµατικά µε τις τέχνες 
(Συµεωνίδης, 2000· Peters, 1991), 

• η αύξηση του ενδιαφέροντος και της συγκέντρωσης των µαθητών στις µουσικές 
ακροάσεις (Καραδήµου-Λιάτσου, 2002: 223-224· ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, 2003: 
337-338), µε κίνητρο τη µουσική δηµιουργία και εκτέλεση, καθώς και τη χρήση 
των ΤΠΕ (Peters, 1991: 245), µε τη βοήθεια των οποίων η τελευταία 
πραγµατοποιείται, αναπαράγεται, καταγράφεται και γίνεται αντικείµενο 
επεξεργασίας. 
Οι επιδιώξεις του παρόντος προγράµµατος στην κατεύθυνση του µουσικού 

γραµµατισµού εναρµονίζονται σε πολύ µεγάλο βαθµό µε τους ειδικούς σκοπούς που 
αναφέρονται στο ΑΠΣ Μουσικής (ανάπτυξη της ακουστικής ικανότητας, εκµάθηση 
των µουσικών συµβόλων, αισθητική καλλιέργεια, ανάπτυξη των µουσικών 
ικανοτήτων καθώς και των ικανοτήτων αξιολόγησης, σύνδεση της µουσικής µε τις 
άλλες τέχνες και τα άλλα γνωστικά αντικείµενα, ανάπτυξη πνεύµατος οµαδικότητας, 
συνεργασίας, υπευθυνότητας, πειθαρχίας και εξοικείωση µε τη σύγχρονη µουσική 
τεχνολογία) (ΑΠΣ, 2003: 345). Επιπρόσθετα, στο ΑΠΣ µουσικής, εκτός από τις 
διάφορες «ενδεικτικές δραστηριότητες» που έχουν διαθεµατική διάσταση (ΑΠΣ, 
2003: 345-349), προτείνεται ως «πρόσθετο διαθεµατικό σχέδιο εργασίας» η 
µελοποίηση ποιηµάτων (ΑΠΣ, 2003: 349). 

Μεθοδολογία 
Τα στάδια διεξαγωγής της Ερευνητικής Εργασίας περιελάµβαναν: 

• Ενηµέρωση των µαθητών για το θέµα και τις ιδιαιτερότητες της Ερευνητικής 
Εργασίας 

• Χωρισµό του «Τµήµατος Ενδιαφέροντος»  σε επιµέρους οµάδες 
• Ανάθεση υποθεµάτων και δραστηριοτήτων στις διάφορες οµάδες και ανάθεση 
ρόλων στα µέλη της κάθε οµάδας 

• Δηµιουργία κοινού για κάθε οµάδα φακέλου της Ερευνητικής Εργασίας 
• Προγραµµατισµό των εργασιών της κάθε οµάδας µέσω της συνεργασίας των 

µελών της- Διεξαγωγή έρευνας 
• Οργάνωση οµιλιών-παρουσιάσεων από καθηγητές άλλων ειδικοτήτων 
• Παρακολούθηση σχετικών τηλεοπτικών αφιερωµάτων 
• Πολιτιστικές εξορµήσεις-επισκέψεις (αφιερώµατα, συναυλίες, εκθέσεις, 
δανειστικές βιβλιοθήκες) 

• Προκαταρκτική παρουσίαση των εργασιών των υποοµάδων στην Ολοµέλεια 
του Τµήµατος 

• Σύνταξη ερευνητικής έκθεσης, στην οποία προσεγγίζονται περιγραφικά, 
ερµηνευτικά και κριτικά όλες οι διαστάσεις του υπο-θέµατος και µπορούν να 
συµπεριλαµβάνονται στοιχεία και από τις εργασίες των υπόλοιπων οµάδων, 
εφόσον είναι συναφή µε αυτό  

• Δηµιουργία τεχνηµάτων (στη συγκεκριµένη Ερευνητική Εργασία τα 
τεχνήµατα ήταν: µελοποίηση καβαφικών ποιηµάτων, δηµιουργία ταινίας 
µικρού µήκους µε έµπνευση καβαφικά ποιήµατα και πολυµεσική 
παρουσίαση) 
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• Ολοκλήρωση φακέλου (έκθεση Ερευνητικής Εργασίας, ερευνητικά εργαλεία 
και διάφορα παραστατικά, τέχνηµα και συµπληρωµατικά στοιχεία) 

• Παρουσίαση των µαθητικών εργασιών - τεχνηµάτων στη µαθητική κοινότητα, 
αλλά και στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα  

• Αξιολόγηση της οµαδικής ερευνητικής εργασίας και της ατοµικής συµβολής 
των µελών (Ματσαγγούρας, 2011: 22-23, 31-35) 

Βασικές διδακτικές µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν: 
• Διερευνητική Προσέγγιση της Μάθησης σε πλαίσιο φθίνουσας καθοδήγησης 

(Ματσαγγούρας, 2011: 17-19) 
• Ασύγχρονη εκπαίδευση (Peters, 1991: 245· Νικολάκη & Κουτσούµπα, 2013) 
• Αξιοποίηση των ΤΠΕ (ΑΠΣ, 2003: 345, 348· Συµεωνίδης, 2000: 74-75)  
• Διεπιστηµονική προσέγγιση (Ματσαγγούρας, 2011: 21-22) 
• Μαθητο-κεντρική διδασκαλία (αποκέντρωση της διδασκαλικής εξουσίας) 

(Μόσχος & Μπίκος, 2011: 27· Ματσαγγούρας, 2008: 183) 
• Οµαδοσυνεργατική προσέγγιση µάθησης (Ματσαγγούρας, 2011: 26-27) 
• Διαφοροποιηµένη προσέγγιση στη µάθηση (Ματσαγγούρας, 2011: 25-26· 
Κοκκίδου, 2008: 11) 

Διερεύνηση καλλιτεχνικών έργων εµπνευσµένων από το ποιητικό έργο του 
Καβάφη 
Κατά τη διερεύνηση προσωπικοτήτων από το χώρο της τέχνης που εµπνεύστηκαν τις 
τελευταίες δεκαετίες από το ποιητικό έργο του Καβάφη, µελετήθηκε σχετική 
βιβλιογραφία αξιοποιήθηκαν οι ΤΠΕ και πραγµατοποιήθηκαν πολιτιστικές δράσεις. 
Επισηµαίνεται ότι µε τη βοήθεια της ασύγχρονης εκπαίδευσης µέσω της διαχείρισης 
σύγχρονων εργαλείων πληροφόρησης, ενεργοποιήθηκε το ενδιαφέρον όλων των 
µαθητών και, παράλληλα, εξοικονοµήθηκε πολύτιµος χρόνος που διατέθηκε στη 
δηµιουργία του τεχνήµατος. Μέσα από την έρευνα, διαπιστώθηκε ότι οι διάφορες 
καλλιτεχνικές δηµιουργίες στον τοµέα της ποίησης, των εικαστικών, της µουσικής, 
της φωτογραφίας και του κινηµατογράφου βασίζονται σε ποικίλες τεχνοτροπίες, ενώ 
η ελευθερία µε την οποία προσεγγίζουν την καβαφική ποίηση επιβεβαιώνει το 
πολυσήµαντο και πολυδιάστατο έργο του Αλεξανδρινού ποιητή. 

Διερεύνηση της µελοποιηµένης Kαβαφικής ποίησης 
Μελετώντας, αρχικά, την ποιητική γλώσσα του δηµιουργού µέσα από σχετική 
βιβλιογραφία και µε τη βοήθεια φιλολογικών διαλέξεων, τηλεοπτικών αφιερωµάτων 
και συνεντεύξεων, οι µαθητές διαπίστωσαν ότι ο Καβάφης δε λέει τα ίδια πράγµατα 
σε όλους τους ανθρώπους αλλά µιλάει στον καθένα µε έναν µοναδικό τρόπο, 
χαρακτηριστικό που, σε συνδυασµό µε το τραγικό και δραµατικό στοιχείο αλλά και 
το στοιχείο της άρνησης και της ειρωνείας στην ποίησή του, ευθύνεται για την πολλή 
µεγάλη απήχηση του έργου του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Ιλίνσκαγια, 2003· 
Δάλλας, 2002· Κωστίου, 2002· Κ. Π. Καβάφης-Ο επίσηµος δικτυακός τόπος του 
αρχείου Καβάφη , 2012 - 2015). 1
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Άρθρα. Κ. Π. Καβάφης - Ο επίσηµος δικτυακός τόπος του αρχείου Καβάφη (2012-2015). Ανάκτηση 1

από http://www.kavafis.gr/kavafology/articles/list.asp  Copyright (c) Ίδρυµα Ωνάση 2012 - 2015.
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Ακολούθησε διερεύνηση της ήδη υπάρχουσας µελοποιηµένης Καβαφικής 
ποίησης µέσα από σχετικές µελέτες και άρθρα καθώς και από το χώρο της 
δισκογραφίας . Ως απάντηση στο ερευνητικό ερώτηµα «µελοποιείται ο Καβάφης;», 2

διαπιστώθηκε ότι ένας µεγάλος αριθµός Ελλήνων και ξένων συνθετών έχει αντλήσει 
από τον Καβάφη για να γράψει τριακόσια πενήντα περίπου µουσικά κοµµάτια σε 
είκοσι γλώσσες και σε ποικίλα µουσικά ιδιώµατα µε διάφορες µουσικές φόρµες και 
εκδοχές ενορχήστρωσης (Λαµπρόπουλος & Πολυχρονίδης, 2012). Γιατί, όµως να 
προσπαθεί κάποιος να µελοποιήσει τον Καβάφη, αφού το να προσθέσει κάποιος 
µουσική στην «ήδη µελοποιηµένη» ποίηση του Αλεξανδρινού ποιητή είναι 
πλεονασµός; Ο µόνος λόγος για να µελοποιήσει κάποιος Καβάφη είναι «για να κάνει 
ένα µουσικό διάλογο µαζί του» (Λαµπρόπουλος & Πολυχρονίδης, 2012: 3-4). 

Οι δράσεις του προγράµµατος περιελάµβαναν παρακολούθηση σχετικών 
projects και συναυλιών-αφιερωµάτων µε µελοποιηµένη καβαφική ποίηση και µε 
συµµετοχή εξεχόντων καλλιτεχνών. Η παρακολούθηση πραγµατοποιήθηκε είτε µέσω 
αναρτηµένων βιντεοσκοπήσεων στο διαδίκτυο (π.χ. Constantine P. Cavafy in Songs 
and Reflections -USA Tour 2012 στο http://www.youtube.com/watch?v= 
VcOHdXB9DVI και Making of Cavafy II - Return by Athanasios Simoglou στο 
https://www.youtube.com/watch?v=yoWX9v6wetM) είτε µε τη φυσική παρουσία των 
µαθητών σε µουσικές παραστάσεις (The Kavafis Project  και Καβάφης ο Ελληνικός ). 3 4

Q      Q  
Εικόνες 1 και 2:Παρακολούθηση της εκδήλωσης «The Kavafis Project» (6-11-2013, Μ.Μ.Θ.) 
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Καλλιτεχνικές δηµιουργίες µαθητών-Τέχνηµα 
Ολοκληρώνοντας την εργασία της κάθε µία από τις οµάδες των µαθητών 
δηµιούργησε και παρουσίασε ένα τέχνηµα. «Το τέχνηµα εκφράζει την κεντρική ιδέα 
της Ερευνητικής Εργασίας και µπορεί να έχει τη µορφή κατασκευής, καλλιτεχνικής 
σύνθεσης, δισδιάστατης ή τρισδιάστατης αναπαράστασης, κολλάζ, αφίσας, βίντεο, 
φιλµ, δρώµενου για την έκφραση κάποιας κεντρικής ιδέας ή την ανάδειξη κάποιου 
ζητήµατος» (Ματσαγγούρας, 2011: 23).  

Η οµάδα που ανέλαβε το υπο-θέµα «Μελοποιηµένη καβαφική ποίηση» 
επέλεξε τα καβαφικά ποιήµατα Αν µ’ ηγάπας και Όταν, φίλοι µου, αγαπούσα και 
προχώρησε στη µελοποίηση, στην ενορχήστρωση και στην καταγραφή της µουσικής 
µε τη βοήθεια ειδικού µουσικού λογισµικού (musescore). Επίσης, επέλεξε να 
εκτελέσει το ποίηµα Θάλασσα του πρωιού µελοποιηµένο από τον Α. Σίµογλου. 

D       Q  
Εικόνες 3 και 4: Τέχνηµα οµάδας. Μελοποίηση του «Όταν φίλοι µου αγαπούσα». 

Παρτιτούρες φωνής και πιάνου (χρήση µουσικού λογισµικού) 

Q  
Εικόνα 5: Παρτιτούρα βιολιού (τέχνηµα)  

Στη συνέχεια, τα µέλη της οµάδας εξασκήθηκαν στην εκτέλεση των 
τραγουδιών. Η αξιοποίηση των ψηφιακών αρχείων της µουσικής σύνθεσης 
(αναπαραγωγή των ενορχηστρωµένων έργων µέσω του µουσικού λογισµικού-
ηλεκτρονική µουσική) συνέβαλε σηµαντικά στην εκµάθηση του οργανικού αλλά και 
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του φωνητικού µέρους των συνθέσεων. Η δουλειά των µαθητών παρουσιάστηκε στη 
µαθητική κοινότητα στο πλαίσιο ειδικής ηµερίδας παρουσία της Διεύθυνσης, των 
υπευθύνων καθηγητών και της Σχολικής Συµβούλου Παιδαγωγικής Ευθύνης του 
Σχολείου. Οι καλλιτεχνικές δηµιουργίες των µαθητών παρουσιάστηκαν ενώπιον της 
ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και επιφανών προσκεκληµένων από τον 
ακαδηµαϊκό χώρο και το χώρο του πολιτισµού στο πλαίσιο του µαθητικού συνεδρίου 
µε θέµα «Κωνσταντίνος Καβάφης: ο Έλληνας Οικουµενικός Ποιητής» που 
διοργάνωσε στην Αθήνα η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία (Απρίλιος 2014).  

D  
Εικόνα 6: Παρουσίαση µαθητικών συνθέσεων (τεχνήµατος) στην Ειδική ηµερίδα παρουσίασης 

Ερευνητικών Εργασιών 

D  
Εικόνα 7: Παρουσίαση µαθητικών µουσικών συνθέσεων στο µαθητικό συνέδριο για τον 

Καβάφη (Αθήνα, 2014) 

Αξιολόγηση 
Γνωρίζοντας ότι τα ποιήµατα του Καβάφη ως προς τη µελοποίησή τους παρέµειναν 
µια δυσπρόσιτη περιοχή για πολλούς συνθέτες τις τελευταίες δεκαετίες λόγω της 
ιδιότυπης γραφής τους, οι µαθητές προσέγγισαν την καβαφική ποίηση µε δέος και µε 
τον απαιτούµενο σεβασµό, επενδύοντάς την µε µία µουσική σεµνή, λυρική, 
αρχαιοπρεπή, σοβαρή και εσωστρεφή, που δεν επιδιώκει να αυτονοµηθεί και να 
επιδειχθεί, αλλά στοχεύει να διακονήσει το λόγο, κατά το πρότυπο της αρχαίας 
ελληνικής και γενικότερα της ελληνικής παραδοσιακής µουσικής. 

Η πρόοδος των µαθητών εκτιµήθηκε σε συναισθηµατικό, ψυχοκινητικό και 
γνωστικό επίπεδο µε τη βοήθεια διαβαθµισµένων κριτηρίων της διαµορφωτικής και 
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της αθροιστικής (ή τελικής) αξιολόγησης που αναφέρονται στο ΑΠΣ Μουσικής 
(ΑΠΣ, 2003: 351-352) αλλά και στο βιβλίο εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία των 
Ερευνητικών Εργασιών (Ματσαγγούρα, 2011: 73-96) και λαµβάνοντας υπόψη τόσο 
τους δείκτες ποιότητας που προτείνει η MENC (Music Educators National 
Conference) (Κοκκίδου, 2009: 332-341) όσο και την πολυπλοκότητα και 
ιδιαιτερότητα που ενέχει, σύµφωνα µε τον Walker (1998), η παράµετρος της 
δηµόσιας παρουσίασης σε τέτοιου είδους µουσικά και ερευνητικά συνάµα 
προγράµµατα. 

Εδώ πρέπει να επισηµανθεί ότι η αξιολόγηση της συλλογικής Ερευνητικής 
Εργασίας εστιάζεται σε τέσσερις τοµείς: «τη διαδικασία της έρευνας, το περιεχόµενο 
της Ερευνητικής Έκθεσης, τη γλώσσα και τη δοµή της Ερευνητικής Έκθεσης και τη 
δηµόσια παρουσίαση της Ερευνητικής Εργασίας». Η βαρύτητα του κάθε τοµέα 
διαφέρει στον υπολογισµό του τελικού βαθµού. Ο βαθµός βαρύτητας για την 
Ερευνητική Διαδικασία είναι 30%, για το Περιεχόµενο 30%, για τη Γλώσσα και τη 
Δοµή 20% και για τη Δηµόσια Παρουσίαση 20%. Ο τελικός βαθµός, όµως, του 
µαθητή προκύπτει από το µέσο όρο του ατοµικού του βαθµού και του βαθµού της 
εργασίας της οµάδας του (Ματσαγγούρας, 2011: 33, 35-36, 75, 77).  

Η βιωµατική προσέγγιση της µουσικής µέσα στο διδακτικό πλαίσιο των 
Ερευνητικών Εργασιών και η µεθοδευµένη χρήση των ΤΠΕ, αφενός καλλιεργούν 
έναν µουσικό και ψηφιακό γραµµατισµό (απόκτηση µουσικής εµπειρίας και 
εξοικείωση µε τη µουσική σηµειογραφία µέσω µουσικών λογισµικών) και αφετέρου, 
αποτελούν κίνητρο για την αντιµετώπιση µιας ενδεχόµενης απροθυµίας των µαθητών 
να αναµειχθούν σε ένα πρόγραµµα που σχετίζεται µε τις ιδιαιτερότητες της 
συγκεκριµένης ποιητικής τέχνης καθώς, σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη, «ο σκοπός της 
τέχνης δεν είναι να αναπαραστήσει την εξωτερική εµφάνιση των πραγµάτων, αλλά 
την εσωτερική τους σηµασία» . 5

Στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης τα µέλη της οµάδας διατύπωσαν µία πολύ 
θετική άποψη εκφράζοντας µεγάλη ικανοποίηση τόσο από τη διαδικασία δηµιουργίας 
του τεχνήµατος όσο και από το τελικό µουσικό αποτέλεσµα, το οποίο προέκυψε µέσα 
από την εµβάθυνση στην ποιητική γραφή του Καβάφη, την έρευνα, τη συνεργασία 
και την επαφή µε τις υπόλοιπες τέχνες.  

Επίλογος 
Ο καινοτόµος χαρακτήρας των Ερευνητικών Εργασιών επιβεβαιώνεται από τα 
«στοιχεία της ενεργού εµπλοκής των µαθητών, της επιλογής, της κριτικής και 
δηµιουργικής σκέψης και της σύνδεσης των προσωπικών βιωµάτων µε τη σχολική 
γνώση και αυτών µε τις πραγµατικές καταστάσεις ζωής» (Ματσαγγούρας, 2011: 15). 
Το συγκεκριµένο µάθηµα, αποτελεί πρόσφορο έδαφος συνεργασίας εκπαιδευτικών 
διαφορετικών ειδικοτήτων, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του διαλόγου και της 
διεπιστηµονικής σύµπραξης.  

Στην κατεύθυνση αυτή, το διδακτικό αντικείµενο της µουσικής µε την 
ευρύτερη έννοια της Αισθητικής Αγωγής και την «κατάλληλη χρονική του 
διεύρυνση», µπορεί, «µέσα από την ειδίκευση και την προσφορά του εκπαιδευτικού 
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Παπασπύρου, Ν. (2015). Πώς ορίζουµε το έργο τέχνης. Άρθρο. Ανακτήθηκε από http://www.avgi.gr/ 5

article/10812/5268751/pos-orizoume-to-ergo-technes 
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µουσικής», να ενισχύσει δηµιουργικά τα µαθήµατα όλων των άλλων κλάδων 
(Μόσχος & Μπίκος, 2011: 200-201), καθότι, «µέληµα της Αισθητικής Αγωγής θα 
πρέπει να είναι η καλλιέργεια του σεβασµού και του δέους µπροστά στην 
καλλιτεχνική δηµιουργία, σε συνδυασµό όµως πάντα µε την προάσπιση του 
δικαιώµατος κάθε ανθρώπου να επικοινωνεί µε την παγκόσµια καλλιτεχνική 
προσφορά, πράγµα που είναι µία αναµφισβήτητη κατάκτηση της τεχνολογίας και της 
δηµοκρατίας της εποχής µας» (Βασιλειάδης κ.ά., 1985: 8). Μέσα σε ένα τέτοιο 
περιβάλλον µάθησης οι µαθητές κατανοούν καλύτερα τα βαθύτερα αίτια και τους 
σκοπούς δηµιουργίας του έργου, καλλιεργώντας έτσι έναν πολυδιάστατο και 
«κριτικό» µουσικό γραµµατισµό. 

Οι δηµιουργίες των µαθητών µε πηγή έµπνευσης το διαχρονικό, επίκαιρο και 
διορατικό καβαφικό έργο, επιχειρούν να αφουγκραστούν την ατµόσφαιρα που 
αναδύεται από αυτό και να προσεγγίσουν την πολυπλοκότητα της ζωής, το βάθος της 
σκέψης και των αισθηµάτων του ποιητή.  

Μέσα από το ερευνητικό αυτό πρόγραµµα, το οποίο διαπραγµατευόταν, 
µεταξύ άλλων, ζητήµατα αισθητικής, δόθηκε στους µαθητές η ευκαιρία να 
εξερευνήσουν, να προσεγγίσουν αλλά και να δηµιουργήσουν έργα τέχνης «µε ένα 
διανοητικό και εµπειρικό τρόπο» και µε επικέντρωση «στον αναστοχασµό και στην 
αναζήτηση λύσεων σε φιλοσοφικά διλήµµατα» (Κοκκίδου, 2008: 14). 
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