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Περίληψη 
Ο ταµπουράς, µε τη µορφή του Οθωµανικού τανµπούρ, κατά τον 18ο και 19ο αιώνα 
αναφέρονταν ως όργανο εποπτείας, διδασκαλίας και µελέτης της βυζαντινής µουσικής 
από όλους τους µεγάλους δασκάλους και διαµορφωτές της βυζαντινής µουσικής. Από 
την ίδρυση των µουσικών σχολείων (1988) ο ταµπουράς, λόγω της δυνατότητας 
τοποθέτησης πλήθους δεσµών στον βραχίονα του, ανάλογων µε τα διαστήµατα και τους 
φθόγγους των ήχων της βυζαντινής εκκλησιαστικής µουσικής, εισήχθη ως υποχρεωτικό 
όργανο στο ωρολόγιο πρόγραµµα τους. Σκοπός του µαθήµατος είναι η πρακτική 
υποστήριξη των θεωρητικών γνώσεων του µαθήµατος της ελληνικής παραδοσιακής 
µουσικής. Στο παρόν άρθρο θα παρουσιαστεί η πορεία και οι δυσκολίες συγγραφής 
µίας σύγχρονης µεθόδου οργανοχρησίας του ταµπουρά µε χρήση βυζαντινής 
σηµειογραφίας καθώς και η συµµετοχή και ο ρόλος που διαδραµάτισαν οι µαθητές των 
µουσικών σχολείων Αγρινίου, Τρίπολης και Ιλίου ως εµπνευστές, διαµορφωτές και 
αξιολογητές της τελικής µορφής της µεθόδου. Επίσης, θα προταθεί ένα σχέδιο 
µαθήµατος για τη διδασκαλία του ταµπουρά µε κεντρικό άξονα τη βιωµατική και 
ολιστική προσέγγιση της γνώσης µέσω διαθεµατικών προσεγγίσεων και µουσικών πολυ-
γραµµατισµών µε στόχο το µάθηµα του ταµπουρά να αποτελέσει την έµπνευση και την 
εφόρµηση στους µαθητές να δηµιουργήσουν µουσικά σύνολα που θα προάγουν τη 
µεταξύ τους συνεργασία και επικοινωνία και τη θετική στάση απέναντι στη 
παραδοσιακή µουσική της Ελλάδος. 

Λέξεις κλειδιά: ταµπουράς, µουσικά σχολεία, ελληνική παραδοσιακή µουσική, 
βυζαντινή, µουσική σηµειογραφία, διαθεµατικότητα 
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Abstract 
The tambouras in the form of the Ottoman tanbur, during the 18th and 19th century 
were mentioned as a reference instrument for the teaching and study of byzantine 
music by the great masters and influencers of byzantine music. Since the 
establishment of music schools (1988), the teaching of tambouras was introduced as a 
core course according to the official guide, because of the numerous frets that can be 
placed along its neck to correspond to the tones and notes of the modes of byzantine 
ecclesiastical music. The learning outcome of the course is the practical support of 
theoretical knowledge of the course of Greek traditional music. The paper in scope is 
to present the followed approach and the difficulties faced during the development of 
the “Tambouras Teaching Method by Using Byzantine Notation”, and the 
participation and the role of the students of the music schools of Agrinio, Tripoli and 
Ilion who acted as creators, moderators and evaluators of the final version of the 
method. Furthermore, a lesson plan is to be proposed regarding the teaching of 
tambouras based on an interactive and holistic approach to knowledge through 
interdisciplinary approaches and musical multi-literacies. Thus, the core course of 
tambouras will be inspirational and motivational for the students stimulating the 
creation of musical ensembles that are to promote mutual cooperation, 
communication and positive attitude to traditional music of Greece. 

Keywords: tambouras, music schools, Greek traditional music, byzantine music 
notation, interdisciplinary 
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Εισαγωγή: Ο ταµπουράς ως εποπτικό µέσο διδασκαλίας της βυζαντινής 
εκκλησιαστικής µουσικής 
Ο ταµπουράς, µε την µορφή του οθωµανικού τανµπούρ, κατά τον 18ο και 19ο αιώνα 
αναφέρονταν ως όργανο εποπτείας, διδασκαλίας και µελέτης της βυζαντινής 
εκκλησιαστικής µουσικής από όλους τους µεγάλους δασκάλους και διαµορφωτές της. 
Επιπλέον, αποτέλεσε έναν από τους συνδετικούς κρίκους µεταξύ των θεωρητικών 
βιβλίων της βυζαντινής µε την οθωµανική µουσική και την αρχαία ελληνική µουσική, 
διότι σε αυτά είτε βρίσκουµε διαγράµµατα που απεικονίζουν τον βραχίονα ενός 
ταµπουρά µε διαγεγραµµένους δεσµούς που ορίζουν τη θέση των φθόγγων, όπως 
αυτοί παράγονται µε το παίξιµό του, είτε αναφέρεται σαν όργανο-χάρακας όπου µε 
µαθηµατικούς τύπους διαιρείται η χορδή του, ώστε να µπορεί να παράγει ηχητικά όλα 
τα χρησιµοποιούµενα διαστήµατα.  

Τον 18ο και µέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα πολλοί θεωρητικοί, µελουργοί και 
ψάλτες της βυζαντινής εκκλησιαστικής µουσικής, στο πλαίσιο των µουσικών αλληλο-
δανείων που λάµβαναν χώρα στην πολυπολιτισµική µουσική ζωή της 
Κωνσταντινούπολης, γνώριζαν την οργανοχρησία µουσικών οργάνων, όπως το 
τανµπούρ και το νέι, τα οποία χρησιµοποιούνταν στην κοσµική και στη θρησκευτική 
οθωµανική µουσική (Παπαδόπουλος, 1890). Η σπουδή τους αυτή επηρέασε θετικά 
και τις δυο µουσικές παραδόσεις της Πόλης. 

Ο Απόστολος Κώνστας ο Χίος, ο οποίος, όπως και οι δάσκαλοι του, Πέτρος 
ο Βυζάντιος, Ιάκωβος ο Βυζάντιος και Γρηγόριος o Πρωτοψάλτης, γνώριζε την 
οθωµανική µουσική και υπήρξε δεξιοτέχνης της πανδουρίδας, χρησιµοποιούσε το 
όργανο στη διδασκαλία της διαπασών κλίµακας και των κλιµάκων των Ήχων 
(Παπαδόπουλος, 1890: 318-339). Ο Κώνστας, στο θεωρητικό του σύγγραµµα ως 
εποπτικό µέσον, χρησιµοποίησε διαγράµµατα ή «κανόνια» τα οποία απεικονίζουν 
βραχίονα «πανδωρίδας» για να αποτυπώσει τα διαστήµατα και τους ήχους της 
βυζαντινής εκκλησιαστικής µουσικής καθώς και να εξηγήσει, στο κεφάλαιο περί 
φθορών, τη θέση των φθόγγων για τους οποίους δεν έβρισκε κατάλληλη ονοµασία 
(Παππάς, 2007: 41). 

Τη χρησιµότητα του ταµπουρά στη διδασκαλία της βυζαντινής 
εκκλησιαστικής µουσικής επεσήµανε εξ’ αρχής ο θεµελιωτής της νέας αναλυτικής 
µεθόδου σηµειογραφίας και κύριος εµπνευστής της, ο Χρύσανθος εκ Μαδύτου, στο 
σύγγραµµά του Θεωρητικόν Μέγα τῆς Μουσικῆς, όπου αναφέρει πως «Ἀπό τά 
µελῳδικά ὄργανα ἡ πανδουρὶς ἔρχεται εὐκολωτέρα εἰς δίδαξιν, καὶ σαφεστέρως 
γνωρίζονται ἐπάνω εἰς αὐτὴν οἱ τόνοι, τἡ ὰµίτονα, καἁ ὶπλῶς κάθε 
διάστηµα» (Χρύσανθος, 1832: 194). Αντίστοιχα, ο µαθητής του Χρυσάνθου, 
Κυριάκος Φιλοξένης (1859: 41) αναφέρει πως «…εἰς τά θέλῃ να ἐνδυναµωθῇ εἰς την 
τέχνη, πρέπει νά γνωρίζῃ τοὐλάχιστον ἕν ὄργανον ἔνχορδον (κυρίως ταµποῦρι), το 
ὁποῖον συντείνει πολύ εἰς τον Μουσικόν καθ’ ὅλα, ἤ ὡς να ἔχἀ ῃντί ἑνός δέκα 
διδασκάλους». 

Μολονότι όµως οι διαµορφωτές της νέας µεθόδου υποστήριξαν τη σηµασία 
του τανµπούρ στη διαδικασία της διδασκαλίας και µάθησης της βυζαντινής 
εκκλησιαστικής µουσικής, το 1881 η Μουσική Επιτροπή που συστάθηκε από τον 
Πατριάρχη Ιωακείµ τον Γ΄ για τη διευθέτηση θεµάτων και διαφωνιών που είχαν 
προκύψει περί της εκκλησιαστικής µουσικής, πρότεινε ως εποπτικό όργανο 
διδασκαλίας της βυζαντινής µουσικής ένα µουσικό όργανο τύπου ευρωπαϊκού 
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εκκλησιαστικού οργάνου, το Ιωακείµιον Ψαλτήριον (Πατριαρχική Επιτροπή, 1888). 
Αν και το υψηλό κόστος κατασκευής και συντήρησης και το αµφιλεγόµενο µουσικό 
αποτέλεσµά του το έθεσαν εξ αρχής σε αχρηστία (Παπαδόπουλος, 1904: 171), τα 
επόµενα θεωρητικά βιβλία που ακολούθησαν το σύγγραµµα της Πατριαρχικής 
Επιτροπής, εναρµονισµένα µε αυτή, δεν ανέφεραν την αποδεδειγµένη από τους 
Μεγάλους Δασκάλους χρησιµότητα του ταµπουρά. Αποτέλεσµα αυτού υπήρξε η 
σταδιακή αποµάκρυνση των ψαλτών από την οργανοχρησία του ταµπουρά.    

Η επαναφορά και η επαναχρησιµοποίηση του οργάνου συντελέστηκε τη 
δεκαετία του 1980 καταρχήν µε την αναφορά της χρησιµότητάς του στη Μέθοδο της 
Ελληνικής Μουσικής του Σίµωνος Καρά (1982) και αφετέρου µε την ίδρυση των 
µουσικών σχολείων και την εισαγωγή του ως υποχρεωτικό όργανο στο ωρολόγιο 
πρόγραµµα τους για την πρακτική υποστήριξη των θεωρητικών γνώσεων του 
µαθήµατος της ελληνικής παραδοσιακής µουσικής (ΦΕΚ 649, τ. Β΄, 1988). Ο κύριος 
λόγος που ο ταµπουράς επαναπροτάθηκε ως εποπτικό όργανο ήταν η δυνατότητα 
τοποθέτησης πλήθους δεσµών στον βραχίονα του, ανάλογων µε τα διαστήµατα και 
τους φθόγγους των ήχων της βυζαντινής εκκλησιαστικής µουσικής. Τοιουτοτρόπως, 
µέσω της ακοής, της οράσεως και της αφής ο µαθητής µπορεί να αισθανθεί τις 
διαφορές των µουσικών φθόγγων και των διαστηµάτων τους στους ήχους της 
βυζαντινής εκκλησιαστικής µουσικής (Καράς, 1982: 173). 

Η συγγραφή της Μεθόδου 
Τα παραπάνω πλαίσια και ανάγκες οριοθέτησαν τον προβληµατισµό ύπαρξης µιας 
µεθόδου διδασκαλίας και οργανοχρησίας του ταµπουρά που θα χρησιµοποιεί 
µουσικούς γραµµατισµούς της βυζαντινής εκκλησιαστικής µουσικής και θα 
προσεγγίζει διαθεµατικά το µάθηµα της ελληνικής παραδοσιακής µουσικής στα 
µουσικά σχολεία. 

Η έλλειψη αυτή οδήγησε στην συγγραφή της Μεθόδου Οργανοχρησίας του 
ταµπουρά µε χρήση Βυζαντινής Σηµειογραφίας (Σιάσος, 2014). Η µέθοδος αποτελεί 
µια πρωτότυπη πρόταση διδασκαλίας του ταµπουρά και κατ’ επέκταση της ελληνικής 
παραδοσιακής µουσικής, που ως σκοπό έχει την εκµάθηση του οργάνου µέσω µιας 
διεπιστηµονικής συσχέτισης, της γνώσης και ανάπτυξης της οργανοχρησίας του 
ταµπουρά, της θεωρίας και σηµειογραφίας της βυζαντινής εκκλησιαστικής µουσικής 
και της θεωρίας και πράξης της ελληνικής παραδοσιακής µουσικής υπό το πρίσµα της 
σύγχρονης µουσικής παιδαγωγικής επιστήµης.  

Αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια υπήρξαν µαθητές των µουσικών σχολείων 
Αγρινίου (2004-2008), Τρίπολης (2009-2010) και Ιλίου (2011-2014), όπου δίδαξα το 
υποχρεωτικό µάθηµα του ταµπουρά. Ο ρόλος που διαδραµάτισαν κατά τη συγγραφή 
της µεθόδου, ως εµπνευστές, αξιολογητές και συνδιαµορφωτές της τελικής µορφής 
της υπήρξε καθοριστικός. Καταρχήν, συνέβαλαν στη διαµόρφωση του ρεπερτορίου 
των µουσικών παραδειγµάτων που χρησιµοποιήθηκαν π.χ. απερρίφθησαν τραγούδια 
και χοροί τα οποία η µη-δηµοφιλία τους κατέστη ανασταλτικός παράγοντας στην 
παιδαγωγική διαδικασία και στη θέση τους προτάθηκαν άλλα. Επίσης, οι µαθητές 
υπήρξαν σηµείο αναφοράς της επιλεχθείσας δυσκολίας της ύλης. Τα µουσικά 
παραδείγµατα που χρησιµοποιήθηκαν αναφέρονται στο επίπεδο δυνατότητας 
µαθητών των τριών τάξεων του µουσικού γυµνασίου όπου διδάσκεται το 
υποχρεωτικό µάθηµα του ταµπουρά. Τέλος, καθόρισαν έµµεσα τον τρόπο εν γένει της 
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διδασκαλίας του ταµπουρά που διατυπώνεται στη µέθοδο. Κατά τη διάρκεια των 
µαθηµάτων χρησιµοποιήθηκαν διάφορα µοντέλα διδασκαλίας, µε ή χωρίς επιτυχία, 
τα οποία συνετέλεσαν στη δηµιουργία της διδακτικής πρότασης που παρουσιάζεται 
στο πλάνο µαθήµατος που ακολουθεί. 

Δοµή της Μεθόδου 
Η µέθοδος αποτελείται από τρία κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί µια 
συνοπτική παρουσίαση της θεωρίας της βυζαντινής εκκλησιαστικής σηµειογραφίας. 
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα πρώτα βήµατα οργανοχρησίας του 
ταµπουρά, καθώς και ο τρόπος ανάλυσης του ρυθµού ενός τραγουδιού ή ενός χορού 
(π.χ. τσάµικος, καλαµατιανός κ.ά.) µε τη χρήση θέσης και άρσης της πένας. Στο τρίτο 
κεφάλαιο παρουσιάζονται οι ήχοι της βυζαντινής εκκλησιαστικής µουσικής µέσω 
γνωστών παραδοσιακών τραγουδιών και χορών. Σε κάθε ήχο γίνεται ανάλυση των 
φθόγγων και των µεταξύ τους διαστηµάτων και σηµειώνονται σε σχεδιάγραµµα οι 
θέσεις τους στον βραχίονα του ταµπουρά. Η µέθοδος περιέχει επίσης δύο 
παραρτήµατα. Το πρώτο παράρτηµα αποτελεί µία αντιπαραβολή µουσικών 
γραµµατισµών της βυζαντινής εκκλησιαστικής µουσικής µε την ευρωπαϊκή µουσική 
σηµειογραφία, µέσω είκοσι διασκευών παραδοσιακών χορών για ταµπουρά, µε σκοπό 
να εισαγάγει τον µαθητή σε µια ολιστική θεώρηση των µουσικών σηµειογραφιών που 
διδάσκεται. Στο δεύτερο παράρτηµα παρουσιάζεται η φιλοσοφία και η διδακτική της 
µεθόδου µέσω ενός πλάνου µαθήµατος. 

Πλάνο Μαθήµατος - Διαθεµατικές Προσεγγίσεις 
Το γενικό πλάνο µαθήµατος που ακολουθεί συµπυκνώνει τη φιλοσοφία και τη 
διδακτική προσέγγιση της µεθόδου και αναφέρεται στο υποχρεωτικό µάθηµα του 
ταµπουρά στο µουσικό γυµνάσιο. Σκοπός της εκµάθησης του ταµπουρά είναι η 
πρακτική υποστήριξη των θεωρητικών γνώσεων του µαθήµατος της ελληνικής 
παραδοσιακής µουσικής (ΦΕΚ 187/Β΄, 1995). 

Επιµέρους στόχοι του µαθήµατος 

Γνωστικοί στόχοι 
Ο µαθητής να είναι σε θέση,  

• να εφαρµόζει τις γνώσεις της θεωρίας του µαθήµατος της ελληνικής 
παραδοσιακής µουσικής στην οργανοχρησία του ταµπουρά. 

• να αναγνωρίζει τα σηµάδια της βυζαντινής εκκλησιαστικής σηµειογραφίας  και 
να τα αποδίδει µε τον σωστό τρόπο φωνητικά και οργανικά. 

• να αναγνωρίζει τα διάφορα ελληνικά ρυθµικά µοτίβα (χορούς) και να τα 
αποδίδει οργανικά.   

• να διακρίνει και να συγκρίνει τα διαφορετικά µουσικά διαστήµατα των ήχων της  
βυζαντινής εκκλησιαστικής µουσικής στον βραχίονα του ταµπουρά. 

• να διακρίνει το διαφορετικό µουσικό ύφος - ιδίωµα της κάθε γεωγραφικής 
περιοχής της Ελλάδος µέσα από το ρεπερτόριο των τραγουδιών του µαθήµατος.   

• να ελέγχει τη φωνητική του τοποθέτηση µε τη βοήθεια του ταµπουρά ως 
συνοδευτικού οργάνου. 
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• να συνδέει τις γνώσεις οργανοχρησίας του ταµπουρά που έχει αποκοµίσει από τα 
προηγούµενα µαθήµατα (ανάκληση γνώσης) και να τις οργανώσει σε κανόνες 
και βήµατα µάθησης που θα τον βοηθήσουν στην κατανόηση των επόµενων 
τραγουδιών. 

Συναισθηµατικοί στόχοι 
Ο µαθητής,  

• να αγαπήσει τον ταµπουρά και µέσω της οργανοχρησίας του να εκφράζει τα 
συναισθήµατά του. 

• να διαισθάνεται τις διάφορες  ερµηνευτικές δυνατότητες του ταµπουρά και να τις 
χρησιµοποιεί στο παίξιµό του. 

• να διαµορφώσει θετική στάση απέναντι στην µουσική παράδοση του τόπου του 
και εν γένει της Ελλάδος. 

• να είναι πρόθυµος να συµµετάσχει σε µουσικά σύνολα παραδοσιακής µουσικής 
παίζοντας ταµπουρά. 

Ψυχοκινητικοί στόχοι 
Ο µαθητής να είναι σε θέση, 

• να χειρίζεται αυτόνοµα και ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό του χέρι 
(νευροµυϊκός συντονισµός - κιναισθητικές δεξιότητες). 

• να παρουσιάζει τα τραγούδια που µαθαίνει στις εκδηλώσεις του σχολείου. 
• να συνθέτει δικές του µελωδίες στον ταµπουρά.  
• να καλλιεργήσει µεταγνωστικές δεξιότητες. 

Διδακτική Προσέγγιση   
Η διδακτική µέθοδος που προτείνεται ακολουθεί µία συνθετική πορεία. Επηρεασµένη 
από τον παραδοσιακό προφορικό τρόπο διδασκαλίας των µουσικών οργάνων στην 
Τουρκία “the Meşk method” (Akdeniz, 2012· Karahasanoğlu, 2012· Koç, 2013) και 
την παιδαγωγική του «µανθάνειν διά τοῦ πράττειν» του John Dewey (1924: 82) 
οδηγείται σε µία  κονστρουκτιβιστική θεώρηση (Richardson, 1997), όπου οι µαθητές 
δοµούν τις νέες τους γνώσεις µέσω της αλληλεπίδρασης των ήδη διαµορφωµένων 
γνώσεων και πεποιθήσεων τους µε τη νέα γνώση, τις ιδέες και τις δραστηριότητες 
στις οποίες συµµετέχουν, π.χ., την ενεργή συµµετοχή τους σε µουσικά σύνολα στο 
περιβάλλον του µουσικού σχολείου.  

Με αυτόν τον τρόπο δηµιουργείται ένας βιωµατικός κύκλος µάθησης ο 
οποίος ξεκινάει µε την εµπειρία, συνεχίζει µε τον αναστοχασµό της και οδηγείται στη 
δράση, η οποία µε τη σειρά της µετατρέπεται σε µία νέα εµπειρία προς αναστοχασµό 
(Mountford & Rogers, 1996).  

Επίσης, προτείνεται η εις βάθος επεξεργασία των πληροφοριών του 
διδασκόµενου τραγουδιού µέσω του µοντέλου των τριών επιπέδων επεξεργασίας των 
Craik & Lockhart (Cassells 2009: 19) που εστιάζει: 

i. Στο δοµικό επίπεδο, που αναφέρεται στην οπτική κωδικοποίηση των 
πληροφοριών, όπου γίνεται ανάλυση του γραπτού µουσικού κειµένου.  

ii. Στο φωνητικό επίπεδο, µέσω της επανάληψης της παραλλαγής των φθόγγων 
από καθηγητή και µαθητή κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του τραγουδιού, 
όπου επιτυγχάνεται η προσωρινή αποστήθιση του.  

>434Πρακτικά 7ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Ε.



iii. Στο σηµασιολογικό επίπεδο, µέσω διαθεµατικών προσεγγίσεων, όπου 
επιτελείται η βαθύτερη ανάλυση των πληροφοριών του τραγουδιού. Σε αυτό 
το επίπεδο διενεργείται µία ολιστική προσέγγιση στη γνώση της ελληνικής 
παραδοσιακής µουσικής από τους µαθητές, οι οποίοι µέσα από τις µουσικές 
γνώσεις και τις εµπειρίες τους θα διαµορφώσουν τις δικές τους ιδέες, απόψεις 
και συµπεράσµατα (συνερευνητική και συµµετοχική µάθηση). 

Διδακτέα ύλη 
Οι µαθητές, ανάλογα µε την Τάξη-Επίπεδο που βρίσκονται, ακολουθούν την 
αντίστοιχη ύλη του µαθήµατος της ελληνικής παραδοσιακής µουσικής της Α΄, Β΄ και 
Γ΄ Γυµνασίου, που αποτελείται από παραδοσιακά τραγούδια και χορούς από όλη την 
ελληνική επικράτεια. 

Διαθεµατικές προσεγγίσεις 
Εκτός από τις θεωρητικές αναφορές της βυζαντινής εκκλησιαστικής µουσικής και της 
ευρωπαϊκής µουσικής κατά την πορεία της διδασκαλίας (σύνδεση θεωρίας - πράξης), 
έπειτα από συνεννόηση µε τους διδάσκοντες καθηγητές, µπορούν να αναζητηθούν 
διαθεµατικές προσεγγίσεις µε τα µαθήµατα:  

• Κείµενα Νεοελληνικής λογοτεχνίας: Εκµάθηση στον ταµπουρά των δηµοτικών 
τραγουδιών «Ύπνε µου κι έπαρέ µου το» (Α΄ Γυµνασίου), «Ξενιτεµένο µου 
πουλί» (Β΄ Γυµνασίου), «Του γιοφυριού της Άρτας» και «Ερωτόκριτος» (Γ΄ 
Γυµνασίου) τα οποία διδάσκονται στο µάθηµα των Κειµένων της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας. 

• Ιστορία: Ανάλυση του κειµένου και των ιστορικών γεγονότων που αναφέρονται 
σε δηµοτικά τραγούδια της µεθόδου π.χ., Στη µέση στην Αράχωβα, Πολεµικό 
εµβατήριο Μεσολογγίου κ.ά. 

• Μαθηµατικά – Φυσική: Θεωρητική ανάπτυξη του συγκερασµού των 72 µορίων 
στον βραχίονα του ταµπουρά και υπολογισµός των θέσεων των δεσµών. 

• Πληροφορική: Δηµιουργία υπολογιστικού µοντέλου των θέσεων των 
µπερντέδων στον βραχίονα του ταµπουρά σε πρόγραµµα επεξεργασίας 
λογιστικών φύλλων (π.χ., EXCEL) και ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του 
σχολείου. 

Στόχος των διαθεµατικών προσεγγίσεων αποτελεί η διασύνδεση της 
σχολικής γνώσης µε τη βιωµατική εµπειρία που αποκτά ο µαθητής στο περιβάλλον 
που κινείται, καθώς και τη συνεργασία και σύµπραξη των διάφορων επιστηµονικών 
κλάδων µε σκοπό την ενιαία προσέγγιση µιας ενότητας από όλες τις οπτικές θέασής 
της (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011: 8). 

Μέσα διδασκαλίας-υλικά-προϋποθέσεις 
Για τη διδασκαλία του µαθήµατος προτείνονται ταµπουράδες µε µήκος χορδής 68 έως 
71cm ώστε να κουρδίζεται η πρώτη τους χορδή στον φθόγγο Ρε (=Πα). Επίσης, ο 
καθηγητής είναι υπεύθυνος για τη σωστή τοποθέτηση των δεσµών στον βραχίονα του 
ταµπουρά, ώστε να αποδίδονται ορθά τα διαστήµατα της βυζαντινής εκκλησιαστικής 
µουσικής.  

Δοµή µαθήµατος: Διάρκεια µία διδακτική ώρα (45΄). 
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Αναλυτική περιγραφή επιµέρους βηµάτων διδασκαλίας 

Εφόρµηση (10΄) 
Ο καθηγητής, µέχρι να τακτοποιηθεί ο µαθητής στη θέση του, προτείνεται να παίζει 
κάποιο µουσικό κοµµάτι διάρκειας περίπου δύο λεπτών, ως µουσικό καλωσόρισµα, 
ώστε να εισαγάγει τον µαθητή στο µάθηµα του ταµπουρά. Με τον τρόπο αυτόν 
επιτυγχάνεται η προσήλωση του µαθητή από την πρώτη στιγµή στη διαδικασία του 
µαθήµατος. 

Στη συνέχεια, ο καθηγητής αναλόγως το επίπεδο του µαθητή προτείνει 
ασκήσεις ενεργοποίησης των µυών του αριστερού και δεξιού χεριού. Συστήνεται οι 
ασκήσεις οργανοχρησίας να τελειώσουν µε την εκτέλεση µουσικού κοµµατιού από το 
ρεπερτόριο του µαθητή για να ενισχυθεί η αυτοεκτίµησή του πριν την παρουσίαση 
του προς εξέταση κοµµατιού του προηγούµενου µαθήµατος.  

Παρουσίαση – αξιολόγηση κοµµατιού προηγούµενου µαθήµατος (5΄) 
Το στάδιο αυτό θα περιγραφεί στην διαδικασία της αξιολόγησης. 

Παρουσίαση του νέου µουσικού κοµµατιού (3΄) 
Η σωστή επιλογή του κοµµατιού αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη 
των στόχων του µαθήµατος και προτείνεται να γίνει βάσει των παρακάτω:  

i. το επίπεδο που βρίσκεται ο µαθητής όσον αφορά την οργανοχρησία του 
ταµπουρά και τη θεωρία της βυζαντινής εκκλησιαστικής µουσικής (σύνδεση 
θεωρίας και πράξης), 

ii. το επίπεδο δυσκολίας του κοµµατιού σε σχέση µε το προηγούµενο (δηλαδή, 
δεν πρέπει το νέο κοµµάτι να είναι ούτε πιο εύκολο από το προηγούµενο, ούτε 
πολύ πιο δύσκολο για να υπάρχει οµαλή προοδευτική µετάβαση στη νέα 
γνώση), 

iii. το θεµατικό του περιεχόµενο να συµβαδίζει µε τη χρονική περίοδο 
διδασκαλίας (π.χ., Κάλαντα του Δωδεκαηµέρου τον Δεκέµβριο, Ιστορικά 
τραγούδια που συνδέονται µε τις Εθνικές Επετείους, Τραγούδια των 
Απόκρεων, της Άνοιξης κ.ο.κ.), 

iv. να είναι αρεστό από τον µαθητή, 
v. και να είναι τόσης διάρκειας ώστε να µπορεί να διδαχθεί σε µία διδακτική 

ώρα. 
Ο καθηγητής, πριν αρχίσει τη διδασκαλία, παρουσιάζει το κοµµάτι για να 

αποκτήσει ο µαθητής µία πρώτη επαφή µε τον ρυθµό, τον ήχο και το ύφος της 
περιοχής που ανήκει. Στην αρχή µε απλό τρόπο, για να διαπιστώσει ο µαθητής πως η 
εκτέλεση του κοµµατιού από τον ίδιον είναι επιτεύξιµη και στη συνέχεια µε πιο 
σύνθετο (µε σύνθετες πένες, αποτσιατούρες, λεγκάτα κ.ά.) και εάν υπάρχουν στίχοι 
τραγουδώντας το, ώστε να εµπνευστεί ο µαθητής και να προαχθεί η παιδαγωγική 
διαδικασία. 

Ανάκληση γνώσης του µαθητή (7΄) 
Δίνεται στον µαθητή το µουσικό κείµενο και του ζητείται να αναγνωρίσει τον Ήχο,  
να το αποδώσει µε παραλλαγή και να βρει τις θέσεις οργανοχρησίας που θα 
χρησιµοποιήσει για να το παίξει στον ταµπουρά. Καθ’ όλη τη διαδικασία 
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αναγνώρισης ο καθηγητής βοηθάει τον µαθητή διορθώνοντάς και λύνοντας τις 
απορίες του. Στη συνέχεια, µέσω κατευθυνόµενων ερωτήσεων από τον καθηγητή, 
αναζητούνται διαθεµατικές προσεγγίσεις του διδασκόµενου κοµµατιού µε τα 
µαθήµατα που προαναφέρθηκαν. 

Μελέτη επιµέρους µουσικών φράσεων (15΄) 
Ο καθηγητής χωρίζει το κοµµάτι σε µικρές µουσικές φράσεις και µε την τεχνική 
‘µαθαίνω µία φράση - την ενώνω µε την προηγούµενη’, καλεί τον µαθητή να τις παίξει 
µαζί του πολλές φορές. Είναι ωφέλιµο, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, µαθητής 
και καθηγητής παράλληλα µε το παίξιµο να τραγουδάνε µε παραλλαγή τις φράσεις 
ώστε να µην αποσπάται η προσοχή του µαθητή και να του διατυπώνονται πιο εύκολα 
στη µνήµη. 

Εκτέλεση του κοµµατιού (5΄) 
Στο τέλος, επιχειρείται η εκτέλεση του κοµµατιού, καταρχήν χωρισµένο σε µεγάλες 
φράσεις, τις οποίες την πρώτη φορά παίζει ο καθηγητής και τη δεύτερη ακολουθεί ο 
µαθητής και κατόπιν ολόκληρο.  

Αξιολόγηση  
Η αξιολόγηση του µαθητή γίνεται µε βάση την ενεργή συµµετοχή του κατά τη 
διάρκεια του µαθήµατος και το αποτέλεσµα της παρουσίασης του διδαχθέντος 
κοµµατιού στο επόµενο µάθηµα. Η παρουσίαση του κοµµατιού γίνεται µετά το 
στάδιο της εφόρµησης. Ο καθηγητής, κατά τη διάρκεια παρουσίασης του κοµµατιού 
από τον µαθητή, τον συνοδεύει είτε ρυθµικά µε συγχορδίες, είτε µελωδικά, ώστε να 
αποκτήσει ο µαθητής εµπειρίες µικρού µουσικού συνόλου, ενισχύοντας έτσι την 
αυτογνωσία και την αυτοπεποίθησή του, µε στόχο την οµαλή ενσωµάτωσή του στα 
µουσικά σύνολα του σχολείου. Είναι σηµαντικό το κοµµάτι, ανάλογα µε τη διάρκειά 
του, να παιχθεί πολλές φορές και να γίνονται ταυτόχρονα οι απαραίτητες διορθώσεις 
ώστε να συγκαταλεχθεί στο ρεπερτόριο του µαθητή. Στο τέλος, ζητείται από τον 
µαθητή να εκφράσει λεκτικά τα συναισθήµατά του για το αποτέλεσµα της 
παρουσίασης του (Μεταγνωστική Αξιολόγηση). 

Μέσα από τη διαδικασία της αξιολόγησης θα επιτευχθεί η κατάλληλη  
ανατροφοδότηση, όπου ο µεν καθηγητής θα εντοπίσει τις τυχόν αδυναµίες του 
µαθητή και µε άµεση υπόδειξη ή στοχευµένα βήµατα θα προσπαθήσει να τις 
διορθώσει και ο δε µαθητής µέσω του αποτελέσµατος της παρουσίασής του θα 
αποκτήσει µία σαφή εικόνα της προόδου του.  

Δραστηριότητες µαθητή 
Ζητείται από τον µαθητή το µουσικό κοµµάτι που διδάχθηκε να το µελετήσει στο 
σπίτι του και να το παρουσιάσει στο επόµενο µάθηµα. Επίσης, του προτείνεται να 
αναζητήσει το κοµµάτι στη δισκοθήκη του σχολείου ή στο Διαδίκτυο και να το 
ακούσει από διάφορες εκτελέσεις ώστε να βελτιώσει τον τρόπο που το αποδίδει 
µουσικά, αναπτύσσοντας, µέσω της αυτοµάθησης, µεταγνωστικές δεξιότητες. 
Επιπρόσθετα, η µουσική αναζήτηση και η εµβάθυνση στη γνώση των µουσικών 
γραµµατισµών που χρησιµοποιήθηκαν θα οδηγήσουν εν τέλει τον µαθητή στον 
αυτοσχεδιασµό και στη σύνθεση. 
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Τέλος, σηµαντική θέση της µεθόδου είναι η δηµιουργία, εντός και εκτός του 
περιβάλλοντος του µουσικού σχολείου, µουσικών συνόλων ταµπουρά. Οι µαθητές, µε 
την ενθάρρυνση, την αρωγή και τη συνεργασία του καθηγητή τους, είτε στα πλαίσια 
του µαθήµατος των µουσικών συνόλων, είτε στα πλαίσια του µαθήµατος του 
ταµπουρά, καλούνται να οργανώσουν παρουσιάσεις των κοµµατιών που έχουν 
διδαχθεί σε εορτές και εκδηλώσεις του σχολείου τους. Έχει παρατηρηθεί πως η 
συµµετοχή και η εµπειρία που αποκτούν οι µαθητές στα µουσικά σύνολα του 
σχολείου, τους ωθεί στη δηµιουργία µουσικών συνόλων και εκτός σχολείου, όπως τη 
σύσταση µουσικών οµάδων για το παίξιµο καλάντων του Δωδεκαηµέρου (π.χ. 
µουσικά σύνολα ταµπουρά του Μουσικού Σχολείου Ιλίου). 

Συµπεράσµατα 
Η µέθοδος ταµπουρά που παρουσιάστηκε, περιλαµβάνει και χρησιµοποιεί 
διαφορετικούς µεταξύ τους µουσικούς πολυγραµµατισµούς, όπως τη βυζαντινή 
εκκλησιαστική σηµειογραφία και θεωρία και την ευρωπαϊκή µουσική σηµειογραφία 
σε συνδυασµό µε παραδοσιακούς τρόπους εκµάθησης της ανατολικής µουσικής, 
όπως την αποστήθιση µουσικών φράσεων µε σκοπό τη διάνθιση και τον 
αυτοσχεδιασµό τους. Επίσης, µε στόχο τη βιωµατική και ολιστική προσέγγιση της 
γνώσης της ελληνικής παραδοσιακής µουσικής από τους µαθητές, προτείνει 
διαθεµατικές προσεγγίσεις µε άλλα διδασκόµενα µαθήµατα και θέτει το µάθηµα του 
ταµπουρά στο µουσικό σχολείο σε ρόλο που θα εµπνεύσει τους µαθητές να 
συµµετάσχουν σε µουσικά σύνολα που θα προάγουν τη µεταξύ τους συνεργασία και 
επικοινωνία και εν τέλει τη θετική στάση τους απέναντι στη παραδοσιακή µουσική 
της Ελλάδος.  
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