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Η παρούσα εισήγηση παρουσιάζει την έρευνα δράσης µε τίτλο «Τα Spirituals ως τραγούδια της 
σκλαβιάς και της ελευθερίας στο ελληνικό σχολείο του 21ου αιώνα» που υλοποιήθηκε στο 
µάθηµα της Μουσικής το 2018 στην Στ΄ τάξη του 1ου 12/θεσίου Πειραµατικού Δηµοτικού 
Σχολείου Πανεπιστηµίου Αθηνών (Μαράσλειο). Η έρευνα δράσης, που πραγµατοποιήθηκε στο 
πλαίσιο της κριτικής επιτελεστικής παιδαγωγικής (critical performative pedagogy), συνδέθηκε 
µε την 21η Μαρτίου, Διεθνή Ηµέρα για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων. Η έρευνα 
εστιάζει στον τρόπο µε τον οποίο η µουσική, µέσα από την κριτική επιτελεστική παιδαγωγική 
της διάσταση, µπορεί: α) να ενισχύσει την κατανόηση και την ευαισθητοποίηση των µαθητών 
σε ανθρωπιστικές αξίες σε σχέση µε το αίτηµα της κοινωνικής δικαιοσύνης, το σεβασµό της 
πολιτισµικής ετερότητας, την εµπέδωση της αλληλεγγύης και την καταπολέµηση ρατσιστικών 
τάσεων και προκαταλήψεων και β) να καλλιεργήσει θετικές στάσεις των µαθητών απέναντι 
στην αξία της µουσικής ως πολιτισµικού αγαθού στη ζωή του ανθρώπου.  
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The present paper aims to present an action research entitled "Spirituals as songs of slavery 
and freedom in the Greek school of the 21st century". This research was carried out in the 
subject of Music in sixth grade at the 1st 12 Level Experimental Primary School of the 
University of Athens (Marasleio) in 2018. The action research, was implemented in the 
framework of critical performative pedagogy and was associated with the International Day 
for the Elimination of Racial Discrimination (March 21st). The research focuses on how 
music, through its critical pedagogical dimension, can: a) enhance pupil’s sensitization and 
understanding of humanistic values in relation to the demand for social justice, respect of 
cultural diversity, consolidatiοn of solidarity and combat racist tendencies and prejudices, 
and b) cultivate pupil’s positive attitudes towards the value of music as a cultural asset in 
everyday life. 
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Εισαγωγή 

Η παρούσα εισήγηση έχει σκοπό να παρουσιάσει την έρευνα δράσης (Cohen & 
Manson, 1994) µε τίτλο «Τα Spirituals ως τραγούδια της σκλαβιάς και της ελευθερίας 
στο ελληνικό σχολείο του 21ου αιώνα», η οποία υλοποιήθηκε το 2018 στο µάθηµα της 
Μουσικής της Στ΄ τάξης του 1ου 12/θεσίου Πειραµατικού Δηµοτικού Σχολείου 
Πανεπιστηµίου Αθηνών (Μαράσλειο).  

Θεωρητικό πλαίσιο 

Στοχοθεσία: η έρευνα -  δράσης:  
Η έρευνα δράσης εστιάζει στον τρόπο µε τον οποίο η µουσική, µέσα από την κριτική 
επιτελεστική παιδαγωγική της διάσταση, µπορεί: α) να ενισχύσει την κατανόηση και 
την ευαισθητοποίηση των µαθητών σε ανθρωπιστικές αξίες σε σχέση µε το αίτηµα 
της κοινωνικής δικαιοσύνης, την αποδοχή και το σεβασµό της πολιτισµικής 
ετερότητας, την εµπέδωση της αλληλεγγύης και την καταπολέµηση ρατσιστικών 
τάσεων και προκαταλήψεων και β) να καλλιεργήσει θετικές στάσεις των µαθητών 
απέναντι στην αξία της µουσικής ως πολιτισµικού αγαθού στη ζωή του ανθρώπου.  

Αφετηρία για τη διεξαγωγή της έρευνας - δράσης στάθηκε η καθιέρωση  από το 
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, της 21ης Μαρτίου, Παγκόσµιας 
Ηµέρας κατά του Ρατσισµού και της Μισαλλοδοξίας, ως ηµέρας για την 
πραγµατοποίηση αντίστοιχων εκδηλώσεων και δράσεων στα σχολεία της 
Πρωτοβάθµιας και της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Y.A. υπ’ αριθ. 42681/
ΓΔ4/13-03-2015· Υ.Α. υπ’ αρ. 46471/ΓΔ4/20-03-2018). 

Το πλαίσιο της έρευνας δράσης: επιτελεστική κριτική παιδαγωγική  
Ο David Elliott το 2007 στο 5ο Συνέδριο της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική 
Εκπαίδευση, προτάσσει για τη µουσική εκπαίδευση, στο παγκοσµιοποιηµένο της 
πλαίσιο, την κριτική παιδαγωγική (critical pedagogy), η οποία µπορεί να εφαρµοστεί 
µόνο µέσα από την ιστορική και πολιτισµική ιδιαιτερότητα του χώρου, χρόνου, τόπου 
και περιεχοµένου. Η µουσική ειδικότερα καταπιεσµένων οµάδων και λαών 
εντάσσεται στο πλαίσιο αυτό, καθώς δίνει τη «δυνατότητα στους µαθητές να 
δηµιουργήσουν, να επιτελέσουν και να κατανοήσουν µουσικές επικλήσεις για 
κοινωνική δικαιοσύνη» (Elliott, 2007, σελ. 20).   

Ο Elliott συνεχίζει προτείνοντας την ενσωµάτωση της κριτικής ανάλυσης στην 
επιτελεστικότητα, για να «δηµιουργήσουµε µια ειδικότερη µορφή κριτικής 
δέσµευσης που ονοµάζεται κριτική επιτελεστική παιδαγωγική (critical performative 
pedagogy)» (Elliott, 2007, σελ. 20). Ο Elliott µνηµονεύει τον Peter McLaren, ο 
οποίος δίνει µια ενσώµατη ερµηνεία στην έννοια της κριτικής επιτελεστικής 
παιδαγωγικής και αποτέλεσε τον πρώτο θεωρητικό που αναφέρθηκε στην εν λόγω 
έννοια. Η επιτελεστική πρακτική, σύµφωνα µε τον McLaren, διευρύνει την κριτική 
παιδαγωγική πέρα από την ανάλυση λόγου: στηρίζει κριτικές της εξουσίας και της 
πολιτικής σε βιωµατικές εµπειρίες, σε συναισθήµατα και ενσώµατες αναµνήσεις. Η 
αναφορά στο «σώµα» φέρει µια ευρύτερη πολιτισµική διάσταση, µε την έννοια ότι 
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κοινωνικοί παράγοντες σχηµατοποιούν τις σωµατικές µας εµπειρίες, τις εκφράσεις 
και τις ταυτότητές µας (McLaren, 1986). 

Η µουσική προσεγγίζεται έτσι ολιστικά, µέσα από την ιστορική, κοινωνική και 
πολιτική της διάσταση. Σύµφωνα µε τον Θεοχάρη Ράπτη (2015, σελ. 209) είναι 
σηµαντικό να κατανοηθεί από τον µουσικοπαιδαγωγό ότι «η µουσική και η µουσική 
αγωγή δεν είναι πολιτικά ουδέτερες» και ότι οι «όποιες επιλογές ενέχουν και µια 
πολιτική διάσταση». Η ενασχόληση εποµένως µε την κοινωνική και πολιτική 
φιλοσοφία, κρίνεται ως απαραίτητο εργαλείο για µια υπεύθυνη στάση του 
εκπαιδευτικού. Οι εκπαιδευτικοί µουσικής, άλλωστε, σύµφωνα µε τον Paul G. 
Woodford (2005), ως µουσικοί και ως δηµοκρατικοί καθοδηγητές, οφείλουν να 
βοηθούν τους µαθητές να ανοίγουν τους ορίζοντές τους στον κόσµο και στην 
ενδεχόµενη κριτική του. Η δηµόσια συζήτηση (public conversation), ως µορφή 
δηµοκρατικής κοινωνικής πρακτικής που υπηρετεί την καλλιέργεια ενός κλίµατος 
συµφιλίωσης και αµοιβαίου σεβασµού, µπορεί να λειτουργήσει ως «αντίδοτο» στα 
σύγχρονα προβλήµατα του ρατσισµού, του εθνικισµού, της ρητορικής του µίσους και 
της υπονόµευσης της δηµοκρατικής τάξης (Woodford, 2005).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Η λειτουργική αυτή διάσταση της εκπαίδευσης κρίνεται ιδιαίτερα επιτακτική 
σήµερα, καθώς κοινωνικοί µετασχηµατισµοί στη νεωτερική κοινωνία έχουν οδηγήσει 
–από τη δεκαετία του 1990– στην άνοδο του ρεύµατος της Άκρας Δεξιάς στην 
Ευρώπη και στην έξαρση της ξενοφοβίας και της εθνικιστικής ιδεολογίας 
(Γεωργιάδου, 2010). Τα φαινόµενα αυτά δοµούνται στη βάση δύο σταδίων που 
προηγούνται: α) εκείνο της «γνωστικής ακαµψίας», δηλαδή την υιοθέτηση ενός 
κλειστού συστήµατος σκέψης, (από µαταιωµένα κοινωνικά υποκείµενα) και β) εκείνο 
της ενεργοποίησης του «µοντέλου του λουτήρα», δηλαδή τη µετουσίωση των 
κλειστών κοσµοεικόνων που υπάρχουν σε ατοµικό επίπεδο σε στάσεις και 
συµπεριφορά, µέσα από τη σύµµειξή τους µε αντιλήψεις που εµφανίζονται ως 
αποδεκτές σε κοινωνικό–πολιτικό επίπεδο, µετατρέποντας έτσι τον εθνικισµό σε 
απόρριψη του Άλλου, τον αντιπλουραλισµό σε απάρνηση της πολιτικής 
αντιπροσώπευσης και των διαµεσολαβητικών θεσµών, κ.ά. (Γεωργιάδου, 2010).     

Η παρούσα έρευνα δράσης, µέσα από την προσέγγιση των spirituals ως 
πολιτισµικό, κοινωνικό, ιστορικό και πολιτικό µόρφωµα, επιχειρεί –στο πλαίσιο 
πάντα της κριτικής επιτελεστικής παιδαγωγικής– να διευρύνει τις πνευµατικές και 
συναισθηµατικές προσλαµβάνουσες των µαθητών, καλλιεργώντας την 
ευαισθητοποίηση και τον προβληµατισµό τους απέναντι στα ζητήµατα του ρατσισµού  
και της εν γένει υπονόµευσης των ανθρωπιστικών αξιών, που συχνά εµφανίζονται 
στην εποχή µας ως αντιλήψεις αποδεκτές σε κοινωνικό-πολιτικό επίπεδο.    

Το «όχηµα» της έρευνας δράσης: τα spirituals ως πολιτισµικό, κοινωνικό, 
ιστορικό και πολιτικό µόρφωµα: το «όχηµα» της έρευνας δράσης 

Τα αφρο-αµερικάνικα spirituals (African American spiritual), γνωστά και ως νέγρικα 
spirituals (Negro Spirituals), υπήρξαν θρησκευτικά παραδοσιακά τραγούδια άµεσα 
συνδεδεµένα µε την υποδούλωση αφρικανικών πληθυσµών στον αµερικάνικο Nότο. 
Άρχισαν να διαδίδονται προφορικά  από περιοχή σε περιοχή του αµερικάνικου Νότου 
- µέσω του δουλεµπορίου - κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα (“African 
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American Spirituals”, n.d.). O παλαιότερος ιστορικά όρος “Negro Spirituals” 
οριζόταν σε αντιδιαστολή µε τα “White Spirituals”, δηλαδή τους παραδοσιακούς 
ύµνους , θρησκευτ ικές µπαλάντες κα ι sp i r i tua l s των «Υπαίθρ ιων 
Συγκεντρώσεων» (camp-meeting) που οργάνωναν ιεροκήρυκες στις Βόρειες και 
Νότιες Πολιτείες των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής κατά την περίοδο του 
κύµατος θρησκευτ ικού προσηλυτ ισµού , γνωστού ως «Η Μεγάλη 
Αφύπνιση» (Johnson, 1931· Γρηγορίου, 1994). 

O Du Bois, υποστηρίζει ότι τα spirituals (negro spirituals) συνιστούν το 
«ξεκάθαρο µήνυµα των σκλάβων στον κόσµο»: πρόκειται για τη «µουσική ενός λαού 
δυστυχισµένου, των παιδιών της απογοήτευσης», τραγούδια που µιλούν για το 
θάνατο και τον πόνο», για την «προσµονή ενός πιο αληθινού κόσµου, για 
καταχνιασµένες περιπλανήσεις και κρυµµένους δρόµους» (Du Bois, 1903, σελ. 116, 
117). Τα τραγούδια αυτά διακρίνονται σε δύο τύπους: α) τα sorrow songs, που 
µιλούσαν για το παρελθόν και τις δοκιµασίες των σκλάβων και β) τα jubilees που 
εξέφραζαν τη χαρούµενη προσµονή µιας καλύτερης ζωής στο µέλλον (Price et al., 
2011).     

Τα spirituals, τραγούδια της σκλαβιάς και της ελευθερίας (Lovell, 1972, σελ. 
90), συνδυάζουν δυτικές κι αφρικανικές επιδράσεις τόσο στη µουσική όσο και στους 
στίχους (Johnson, 1931) και συνιστούν µια πρώτη πράξη αντίστασης των σκλάβων, 
εκφράζοντας όχι µόνο θρησκευτικά νοήµατα, αλλά και σύµβολα της ελπίδας για µια 
µελλοντική κατάσταση απελευθέρωσης από τη δουλεία (Γρηγορίου, 1994).  

Οι σκλάβοι ενσωµάτωσαν πολλές βιβλικές ιστορίες στα spirituals 
δηµιουργώντας πολλαπλά επίπεδα νοήµατος, το περιεχόµενο των οποίων 
συνιστούσαν: α) µια κυριολεκτική περιγραφή, µια σύνοψη στρατηγικών φυγής προς 
την ελευθερία, β) µια κριτική των συνθηκών ζωής τους, γ) µια αντίσταση στην 
καταδυνάστευσή τους από τους λευκούς, δ) µια πηγή ελπίδας (Price et al., 2011).  

Κατά τη διάρκεια του Κινήµατος για τα πολιτικά δικαιώµατα των µαύρων 
(Civil Rights Movement), τις δεκαετίες του 1950 και 1960, τα spirituals και τα gospel 
τραγούδια (νεότερη µορφή θρησκευτικού τραγουδιού, µε έντονες επιρροές από τα 
spirituals) στήριξαν τις προσπάθειες των ακτιβιστών του κινήµατος.  

Πολλά από τα τραγούδια ελευθερίας (freedom songs) της περιόδου, όπως “Oh, 
Freedom!”, “Eyes on the Prize”, αποτέλεσαν προσαρµογές ή διασκευές παλαιότερων 
spirituals. To τραγούδι ορόσηµο του κινήµατος “We shall overcome” αποτελεί 
συγχώνευση του gospel ύµνου I’ll overcome someday” µε το spiritual “I’ll be all 
right” (“Songs of the African American Civil Rights Movement”, n.d.).  

Τα περισσότερα τραγούδια ελευθερίας (freedom songs) ήταν συνηθισµένοι 
ύµνοι, gospels ή spirituals οικεία στη νότια κοινότητα των αφρο-αµερικανών· οι 
στίχοι προσαρµόζονταν για να εκφράσουν τους πολιτικούς στόχους του κινήµατος, 
πέρα από τις πνευµατικές επιδιώξεις ενός εκκλησιάσµατος. Είτε τραγουδιόντουσαν 
σε εκκλησίες, σε πορείες, σε καθιστικές διαµαρτυρίες ή σε φυλακές, τα freedom 
songs βοήθησαν στο σχηµατισµό του κινήµατος και στη σταθεροποίησή του σε 
περιόδους κρίσεων κι επέτρεψαν στους ακτιβιστές να µοιραστούν τις αντιλήψεις και 
τις αξίες τους σε ένα ευρύτερο εθνικό επίπεδο (Hatfield, 2014). Το οµαδικό τραγούδι 
και η ακρόαση των spirituals ενδυνάµωνε όσους αντιστέκονταν στο φυλετικό 
διαχωρισµό µε κουράγιο κι ελπίδα, «ενδυναµώνοντας την αίσθηση της κοινότητας κι 
αναπτύσσοντας µια «κοινότητα αδελφοσύνης» (beloved community), που 
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ξεπερνούσε τα όρια του φύλου, της φυλής, της κοινωνικής τάξης, της 
ηλικίας» (Boots, 2014, σελ. 40). Κάτω από την πίεση του Κινήµατος άλλωστε, 
εισάγονται στην εκπαίδευση στοιχεία της αφρο–αµερικάνικης µουσικής παράδοσης 
(Mark, 1978). 

O Martin Luther King, ιερέας των Βαπτιστών και ηθικός ηγέτης του κινήµατος 
για τα πολιτικά δικαιώµατα, θεωρούσε ότι τα freedom songs αποτελούσαν την «ψυχή 
του κινήµατος» (King, 1964, σελ. 48) κι ενσωµάτωνε το περιεχόµενο των spirituals 
στις λειτουργίες και τις οµιλίες του, γνωρίζοντας ότι τα τραγούδια αυτά συνιστούσαν 
µαρτυρίες της ανθρωπιάς των αφρικανών προγόνων των αφρο-αµερικανών (Boots, 
2014).  

Μεθοδολογία: η έρευνα δράσης  

Η παρούσα έρευνα δράσης υλοποιήθηκε µέσα από έξι συναντήσεις (ωριαία 
µαθήµατα) µε κάθε ένα από τα δύο τµήµατα της Στ΄ τάξης. Κρατήθηκε ηµερολόγιο, 
όπου καταγράφονταν οι αντίστοιχες δραστηριότητες, οι απόψεις και οι προτάσεις των 
µαθητών, οι ιδέες για την επόµενη συνάντηση, καθώς και τα αποτελέσµατα των 
δράσεων. 

Για την αξιολόγηση και την ανατροφοδότηση του προγράµµατος 
δηµιουργήθηκε ένα πρωτότυπο ερωτηµατολόγιο 12 ερωτήσεων -11 κλειστών 
πεντάβαθµης κλίµακας και µιας ανοικτής- που αφορούσαν την εµπειρία του 
προγράµµατος, τη σχέση των µαθητών µε τα τραγούδια καθώς και τη στάση τους σε 
σχέση µε ζητήµατα ρατσισµού και διακρίσεων. Απαντήθηκαν 43 ερωτηµατολόγια κι 
η στατιστική επεξεργασία τους έγινε µε το πρόγραµµα SPSS. Τα ερωτηµατολόγια 
συµπληρώθηκαν ατοµικά από τους µαθητές στην τάξη κι επιστράφηκαν στην 
ερευνήτρια. 

Περιγραφή των δράσεων 

α. Πρώτη δραστηριότητα 
Οι µαθητές τραγούδησαν -µε συνοδεία ηχοχρώµατος rock organ στο αρµόνιο- το 
gospel “Come and go with me to that land” (Ακολούθησέ µε σε αυτόν τον τόπο) 
(Guthridge & Australian Broadcasting Company, 1990). Η απλή µελωδία και οι 
επαναλαµβανόµενες φράσεις χαρακτηρίζουν το τραγούδι. Το νοηµατικό περιεχόµενο 
είναι άµεσα κατανοητό µε τις λέξεις “freedom”, “justice” να παρεµβάλλονται στα 
επαναλαµβανόµενα µοτίβα, αναδεικνύοντας έτσι µουσικά έναν ιδανικό κόσµο 
ελευθερίας και δικαιοσύνης To συγκεκριµένο τραγούδι επιλέχθηκε ως εναρκτήριο 
λάκτισµα για την έρευνα δράσης, καθώς πρόκειται για gospel µε πολύ έντονες 
επιρροές από τα spirituals, το οποίο τραγουδήθηκε ως freedom song στο Κίνηµα για 
τα πολιτικά δικαιώµατα.  
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Εικόνα 1. Το gospel “Come and go with me to that 
land”. Arranged by Lorraine Milne, Illustrated by 
Bettina Guthridge (Guthridge & Australian 
Broadcasting Corporation, 1990, σελ. 55. 
Copyright 1990 Australian Broadcasting 
Corporation). 

Ζητήθηκε έπειτα από τους µαθητές να πουν την πρώτη σκέψη που έκαναν 
ακούγοντας το τραγούδι, ώστε να επιτευχθεί η σύνδεση του freedom song µε τις 
προϋπάρχουσες κοσµοεικόνες και το soundscape (Schafer, 1969) των µαθητών κι 
ακόµη το «µοίρασµα» των στοιχείων αυτών στο πλαίσιο της ολοµέλειας της τάξης.  

Ενδεικτικές απαντήσεις των µαθητών ήταν οι εξής: 
•  «Σαν αφρικάνικη µουσική, σαν τραγούδια που έλεγαν όταν έφερναν τους    

σκλάβους στην Αµερική». 
•  «Σαν παλιό αµερικάνικο τραγούδι». 
•  «Μου θυµίζει το βιβλίο «Η καλύβα του µπάρµπα – Θωµά». 
•  «Σαν τη µουσική που τραγουδούνε στις εκκλησίες στην Αµερική, δεν 

τραγουδάνε µόνο, αλλά και χορεύουν και γίνεται σαν πανηγύρι». 
•  «Μου θυµίζει την ταινία ΄Δέκα χρόνια σκλάβος’». 
•  «Την ταινία ΄Freedom Riders΄ και την ταινία ΄Σχέσεις Στοργής’». 
•  «Ένα βιβλίο για την πρώτη µαύρη µαθήτρια σε σχολείο λευκών στην 

Αµερική».  
•  «Τους µαύρους τους έχουν κάτι σαν υποβαθµισµένους». 

Με αφετηρία τις αναφορές των παιδιών δηµιουργήθηκε ψηφιοποιηµένος πίνακας σε 
εφαρµογή padlet (https://padlet.com/zepatos/56twp4c0vl63), όπου αναρτήθηκε το 
διδακτικό υλικό της έρευνας δράσης. 
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Εικόνα 2. Το διδακτικό  υλικό της έρευνας δράσης σε εφαρµογή padlet.  
Ανακτήθηκε από (https://padlet.com/zepatos/56twp4c0vl63) 

β. Δεύτερη δραστηριότητα 

Οι µαθητές: 
α) ακούν απόσπασµα δραµατοποιηµένης συντοµευµένης αφήγησης της  νουβέλας «Η 
καλύβα του µπάρµπα – Θωµά» (1852) της Harret Beecher Stowe. 
β) ακούν το τραγούδι “Follow the drinking gourd” («Ακολούθησε τη Μεγάλη Άρκτο») 
παρακολουθώντας αντίστοιχο βίντεο µε εικονογραφηµένη «αφήγηση» των στίχων  
γ) συζητούν για το κρυµµένο νόηµα των στίχων (διαδροµή διαφυγής σκλάβων)  
δ) συζητούν για τη δουλεία, τον Υπόγειο Σιδηρόδροµο (Underground Railway) 
(µυστική οργάνωση φυγάδευσης σκλάβων), τον αµερικάνικο εµφύλιο πόλεµο και την 
κατάργηση της δουλείας το 1865 (θέµατα που είχαν αναλύσει στο µάθηµα Ιστορίας). 

γ. Τρίτη δραστηριότητα 

Εικόνα 3. Το spiritual "Somebody got lost in a storm" (Αποστολίδου & Ζεπάτου, 2007, σελ. 92. 
Copyright 2007 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο). 
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Οι µαθητές: 
α) µαθαίνουν το spiritual “Somebody got lost in a storm”(«Χάθηκε κάποιος σε µια 
καταιγίδα» (Αποστολίδου & Ζεπάτου, 2007, σελ. 92)  
β) τραγουδούν το spiritual αντιφωνικά χτυπώντας παλαµάκια 
γ) τραγουδούν  έπειτα µε τη µορφή call and response    
δ) παρακολουθούν το trailer της κινηµατογραφικής ταινίας εποχής «Δέκα χρόνια 
σκλάβος» και παρατηρούν τον τρόπο εκτέλεσης του spiritual “Roll Jordan 
Roll” («Κύλησε Ιορδάνη, κύλησε»). 

Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε στους µαθητές η εθνογραφικού τύπου επισήµανση 
του εκπαιδευτικού ότι τα παλαµάκια και τα χτυπήµατα των ποδιών ήταν οι µοναδικοί 
τρόποι ρυθµικής συνοδείας των spirituals, καθώς οι λευκοί απαγόρευαν τα κρουστά 
µουσικά όργανα στους σκλάβους, οι οποίοι ως απόγονοι αφρικανικών φυλών 
γνώριζαν τον κώδικα επικοινωνίας µε µηνύµατα τυµπάνων και µπορούσαν να  
επικοινωνούν µε κοντινές φυτείες.  

δ. Τέταρτη  δραστηριότητα 
Oι µαθητές: 
α) µαθαίνουν το spiritual “Kumbaya” και παρακολουθούν βίντεο εκτέλεσής του από 
τη Joan Baez 
β) δίνουν ερµηνείες του  πιθανού νοήµατος της λέξης “Kumbaya”  
(«ελευθερία», «ειρήνη», «αλληλεγγύη», «όχι σκλαβιά», «ισότητα», «κάποια µέρα», 
«έλα σε µένα», κ.ά, ενδεικτικές ερµηνείες των µαθητών). 
δ) συζητούν για τον πόλεµο στο Βιετνάµ και το ζήτηµα των φυλετικών διακρίσεων  
κατά τη δεκαετία του 1960 στην Αµερική και πως τα spirituals και τα gospels  έγιναν 
τότε δηµοφιλή µέσα από το Κίνηµα για τα πολιτικά δικαιώµατα 
ε) παρατηρούν φωτογραφίες της Baez και του Martin Luther King 
(αριστερά, οι δύο τους σε πορεία διαµαρτυρίας κατά του φυλετικού διαχωρισµού στα 
σχολεία· δεξιά, η Baez τραγουδά το “We shall overcome” λίγο πριν εκφωνήσει ο 
Martin Luther King το λόγο “I have a dream…”(«Έχω ένα όνειρο…»). 
 

 

Εικόνα 4. Η Joan Baez τραγουδάει στην Πορεία προς την Washington (1963),  
από Express Newspaspers/Stringer, Hulton Archive. Ανακτήθηκε από: https://www.gettyimages.com/

detail/news-photo/american-folk-singer-and-musician-joan-baez-performs-news-photo/1814929?
adppopup=true 
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Στο διαδίκτυο οι µαθητές παρατήρησαν -και ζήτησαν να δουν- ένα βίντεο της Joan 
Baez µε ζωντανή εκτέλεση του τραγουδιού “The Night They Drove Old Dixie 
Down”, που αναφέρεται στη λήξη του αµερικάνικου εµφυλίου πολέµου. 
Εντυπωσιάστηκαν από την ερµηνεία της Baez και συµφώνησαν ότι η συγκεκριµένη 
εκτέλεση θα µπορούσε κάλλιστα να έχει αποδοθεί από µια  τραγουδίστρια της εποχής 
µας. (Το βίντεο προστέθηκε έτσι στο padlet). 

ε. Πέµπτη δραστηριότητα 
Οι µαθητές: 
α) µαθαίνουν και τραγουδούν αντιφωνικά το freedom song “Oh, Freedom”  
β) παρατηρούν τις διαφορές ανάµεσα στα δύο µέρη του τραγουδιού 
 (χαρακτηρίζουν το πρώτο µέρος ως «εισαγωγική επίκληση για ελευθερία»)  
γ) παρακολουθούν βίντεο του τραγουδιού “Oh, freedom”, όπου προβάλλονται 
διαδοχικά φωτογραφίες από την περίοδο του Κινήµατος για τα πολιτικά δικαιώµατα 
στην Αµερική 
δ) παρακολουθούν αποσπάσµατα από το trailer του κινηµατογραφικού ντοκιµαντέρ  
“Freedom Riders” («Επιβάτες για την Ελευθερία»),  
ε) προβληµατίζονται µε αφορµή το ερώτηµα: «υπάρχει ρατσισµός σήµερα;» που 
διατύπωσε αυθόρµητα συµµαθήτριά τους. 

Στο βίντεο του τραγουδιού “Oh, freedom” προβάλλονται διαδοχικά φωτογραφίες 
όπου εικονίζονται: α) Η υπογραφή του Νόµου περί πολιτικών δικαιωµάτων του 1957, 
β) Πορείες του κινήµατος των πολιτικών δικαιωµάτων (µε συνθήµατα υπέρ της 
ισότητας, του δικαιώµατος ψήφου, των ίσων ευκαιριών για εργασία,  αµοιβή, 
στέγαση και συνθήµατα κατά της βίας, του φυλετικού διαχωρισµού στα σχολεία, 
στους δηµόσιους χώρους), γ) Η Ρόζα Παρκς ακτιβίστρια του κινήµατος, η οποία 
αρνείται να σηκωθεί σε λεωφορείο της Αλαµπάµα για να καθίσει λευκός επιβάτης 
(όπως όριζε ο ρατσιστικός νόµος), δ)  Sit-in διαµαρτυρίες, καθιστικές διαµαρτυρίες – 
αφρο-αµερικανοί κάθονται σε φυλετικά διαχωρισµένα εστιατόρια περιµένοντας να 
εξυπηρετηθούν, ε) ο Martin Luther King το 1963, πρώτη Πορεία στη Washington 
(Μarch on Washington for jobs and freedom) όπου σε ένα πλήθος 250.000 ανθρώπων  
εκφωνεί την περίφηµη οµιλία του  “I have a dream…” («Έχω ένα όνειρο…»). 

   

Εικόνα 5. Πορεία διαµαρτυρίας για αξιοπρεπή αµοιβή εργασίας, 1963 Richard L.Copley.  
Ανακτήθηκε από: https://www.facebook.com/pages/category/Photographer/Richard-L-Copley-

Photography-122796538477005/ 
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Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε στους µαθητές η φωτογραφία µε το σύνθηµα “I am a 
man”, σε πλακάτ διαδηλωτών, που έγινε κατανοητό αφού εξηγήθηκε ότι οι λευκοί 
ρατσιστές αποκαλούσαν τους ενήλικες αφροαµερικανούς µε την υποτιµητική 
προσφώνηση “boy”. Η ταινία ντοκιµαντέρ “Freedom Riders” αφορά µαύρους και 
λευκούς ακτιβιστές, κάθε ηλικίας και κοινωνικής τάξης, που το 1961, ως συνεπιβάτες 
σε λεωφορεία, πραγµατοποίησαν ταξίδια διαµαρτυρίας κατά του φυλετικού 
διαχωρισµού, ξεκινώντας από τον Βορρά και καταλήγοντας στον φυλετικά 
διαχωρισµένο Νότο. Παρότι δέχτηκαν βίαιες επιθέσεις από ρατσιστές, κατάφεραν να 
περάσουν το µήνυµά τους και να επηρεάσουν τη συνείδηση του αµερικάνικου λαού.     

στ. Έκτη δραστηριότητα 
Οι µαθητές τραγουδούν το τραγούδι σταθµός στην ιστορία του Κινήµατος για τα 
πολιτικά δικαιώµατα “We shall overcome” και βλέπουν το βίντεο µε την Joan Baez 
σε ζωντανή εκτέλεση ενώπιον κοινού στο BBC το 1965. Έπειτα συζητούν αν το 
µήνυµα του τραγουδιού παραµένει επίκαιρο και διαχρονικό σήµερα.  

Αποτελέσµατα της έρευνας-δράσης 

Μέσα από την παρατήρηση των µαθητών (διαδικαστική αξιολόγηση) διαπιστώθηκε 
ότι οι µαθητές ανταποκρίθηκαν µε ενδιαφέρον στους βασικούς άξονες και τις 
δραστηριότητες της έρευνας δράσης. Παρότι ήταν η πρώτη φορά που τραγούδησαν 
spiritual, φάνηκε ότι ήταν εξοικειωµένοι µε το µουσικό αυτό ιδίωµα, που άλλωστε 
επηρέασε µεταγενέστερα είδη µαύρης µουσικής τα οποία εντάσσονται στο 
soundscape των µαθητών· κέντρισε ακόµη το ενδιαφέρον τους και το γεγονός ότι 
τραγουδούσαν σε άλλη γλώσσα, πέρα από την ελληνική. Η αξιοποίηση επίσης της 
τεχνολογίας ICT κινητοποίησε περαιτέρω το ενδιαφέρον και τη συγκέντρωση των 
µαθητών κατά τη µαθησιακή διαδικασία (Chrysostomou, 2017). 

Παρατίθενται εδώ τα αποτελέσµατα (τελική αξιολόγηση) έξι ερωτηµάτων από 
τα ερωτηµατολόγια που δόθηκαν στους µαθητές: 
● Στο ερώτηµα «Σου φάνηκε ενδιαφέρον ο ρυθµός των τραγουδιών του 
προγράµµατος;» 
9,3 % Καθόλου, 14 % Λίγο, 34,9% Αρκετά, 23,3% Πολύ, 18,6% Πάρα Πολύ 
● Στο ερώτηµα «Σου φάνηκε ενδιαφέρουσα η µελωδία των τραγουδιών του 
προγράµµατος;» 
14% Καθόλου, 18,6 % Λίγο, 20,9% Αρκετά, 25,6% Πολύ, 20,9% Πάρα Πολύ 
● Στο ερώτηµα «Σου φάνηκε ενδιαφέρον το περιεχόµενο των στίχων των 
τραγουδιών;» 
16,3 % Καθόλου, 18,6 % Λίγο, 11,6% Αρκετά, 30,2% Πολύ, 23,3% Πάρα Πολύ      
● Στο ερώτηµα «Γνώριζες κάτι για τα τραγούδια  spirituals πριν κάνεις το 
πρόγραµµα;» 
58,1 % Καθόλου, 16,3 % Λίγο, 11,6% Αρκετά, 9,3% Πολύ, 2,3% Πάρα Πολύ 
● Στο ερώτηµα «Πιστεύεις ότι το πρόγραµµα σε ευαισθητοποίησε σε θέµατα ρατσισµού 
και κοινωνικής δικαιοσύνης;» 
16,3 % Καθόλου, 11,6 % Λίγο, 39,5% Αρκετά, 7% Πολύ, 23,3% Πάρα Πολύ 
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● Στο ερώτηµα «Πιστεύεις ότι όπως και στα spirituals, η µουσική ενδυναµώνει τον 
άνθρωπο και τον βοηθά να ξεπερνά τις δυσκολίες της ζωής;» 
7 % Καθόλου, 16,3 % Λίγο, 14,0% Αρκετά, 25,6% Πολύ, 32,6% Πάρα Πολύ 

Συνοπτικά, ο ρυθµός αποτέλεσε τα πιο ενδιαφέρον µουσικό στοιχείο των τραγουδιών, 
µε τη µελωδία να ακολουθεί σε µικρότερο ποσοστό, το περιεχόµενο των στίχων 
φάνηκε πολύ ενδιαφέρον στους µαθητές, η πλειοψηφία των µαθητών θεωρεί ότι δεν 
γνώριζε κάτι για τα spirituals πριν το πρόγραµµα, η πλειοψηφία των µαθητών θεωρεί 
ότι ευαισθητοποιήθηκε µέσα από το πρόγραµµα σε θέµατα ρατσισµού και κοινωνικής 
δικαιοσύνης, τέλος, η πλειοψηφία των µαθητών θεωρεί ότι η µουσική ενδυναµώνει 
τον άνθρωπο στις δυσκολίες της ζωής.  

Συµπεράσµατα - συζήτηση της έρευνας-δράσης 

Η έρευνα δράσης έδειξε ότι η µουσική στο ελληνικό σχολείο, µέσα από την κριτική 
επιτελεστική παιδαγωγική της διάσταση, µπορεί να οδηγήσει σε ευαισθητοποίηση 
των µαθητών έναντι του ζητήµατος του φυλετικού ρατσισµού, συνιστώντας έτσι 
«αντίδοτο» στη ρητορική του µίσους και της µισαλλοδοξίας. Η µουσική πράξη 
άλλωστε, µέσα από τη βιωµατική κι ενσώµατη διάστασή της, µπορεί να 
«πυροδοτήσει» τη δηµιουργία µουσικών εκφράσεων, συναισθηµάτων που συνδέονται 
µε µουσικές αναπαραστάσεις ανθρώπων, τόπων και πραγµάτων και µουσικές 
εκφράσεις πολιτισµικο-ιδεολογικών εννοιών» (Elliott, 2005, σελ.9)  

Η παρούσα δράση έτσι, µπορεί να λειτουργήσει ως µια επιφάνεια αντήχησης 
πάνω στην οποία ο εκπαιδευτικός, δοκιµάζοντας τις ιδέες του, να µπορεί να εισάγει 
καινοτόµες πρακτικές και µεθόδους (Carr & Kemmis, 1986· Cohen & Manson, 
1994).  

Τα spirituals, όπως άλλωστε και άλλα τραγούδια συνδεδεµένα µε τους αγώνες 
για ελευθερία και δικαιοσύνη, µπορούν να αναδείξουν και να αποδείξουν την 
ανθρώπινη διάσταση της κοινωνίας και του ίδιου ανθρώπου, καθώς και τη σηµασία 
του να ελπίζει κανείς και να αγωνίζεται για µια κοινωνία πιο ίση, πιο δίκαιη και πιο 
αλληλέγγυα.  
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