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Ο σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι στάσεις και αντιλήψεις των ενήλικων 
ερασιτεχνών χορωδών ως προς την εκ πρώτης όψεως ανάγνωση. Οι στάσεις των χορωδών 
διερευνήθηκαν µέσω ερωτηµατολογίων και οµαδικών συνεντεύξεων. Οι συγκρίσεις στα t tests 
έδειξαν ότι πριν την παρέµβαση οι χορωδοί είχαν πιο πολύ άγχος ως προς την ανάγνωση 
µουσικής από παρτιτούρα ενώ µετά την παρέµβαση το άγχος τους µειώθηκε σηµαντικά. Επί 
πλέον, πριν την παρέµβαση 75 % των χορωδών δήλωσαν ότι ενδιαφέρονταν να µάθουν πώς να 
κάνουν εκ πρώτης όψεως ανάγνωση µε το κινητό ντο ενώ µετά την παρέµβαση αυτό το 
ποσοστό µειώθηκε στο 31 %.Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων υπήρχε πιο θετική στάση ως 
προς την εκ πρώτης όψεως ανάγνωση από τους χορωδούς της άλτο φωνής παρά το γεγονός ότι 
είχαν περισσότερη δυσκολία στη µελωδική ακρίβεια. Επίσης, οι χορωδοί είχαν πιο θετική 
στάση ως προς την εκ πρώτης όψεως ανάγνωση όταν αυτή συνδεόταν µε το χορωδιακό 
ρεπερτόριο. 

Λέξεις κλειδιά: εκ πρώτης όψεως ανάγνωση, στάσεις, ερασιτεχνική χορωδία ενηλίκων, 
κινητό ντο 
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Τhe purpose of this study was to examine the beliefs and attitudes of adult amateur choristers 
towards sight-singing. Their beliefs and attitudes towards sight-singing were measured 
through questionnaire and group interviews. T test comparisons showed that before the 
intervention the choristers had more stress about reading music from score whereas after the 
intervention their stress reduced significantly. Furthermore, before the intervention 75% of 
the choristers stated that they were interested in learning how to sight sing with moveable do 
whereas after the intervention this percentage reduced to 31%. During the interviews there 
was a more positive attitude towards sight-singing by the choristers of the alto voice despite 
the fact that they had more difficulty in melodic accuracy in the sight-singing exercises. In 
addition, choristers reported more positive reactions towards sight-singing when this was 
connected to the choral repertoire. 
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Εισαγωγή 
Η εκ πρώτης όψεως ανάγνωση είναι η ικανότητα εκτέλεσης µε ακρίβεια µουσικών 
ήχων οι οποίοι καταγράφονται σε σηµειογραφία κατά την πρώτη τους ανάγνωση 
(Randel, 1999). Στην έρευνα µου επέλεξα να χρησιµοποιήσω το κινητό ντο µε τη 
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χρήση χειρονοµιών Kodály. Στο κινητό ντο, το ντο αλλάζει βάση της κλίµακας του 
κοµµατιού. Οι νότες τραγουδιούνται µε την ονοµασία που παίρνουν σε σχέση µε τη 
θέση τους στην κλίµακα του κάθε κοµµατιού (Oxford music online). Στο κινητό ντο 
µε χρήση χειρονοµιών Kodály γίνεται συσχετισµός συγκεκριµένων βαθµίδων της 
κλίµακας µε µια συγκεκριµένη συλλαβή σολφέζ και σύνδεση αυτής της συλλαβής µε 
ένα συγκεκριµένο σχήµα και θωρακική τοποθέτηση µιας χειρονοµίας. 

Οι λόγοι επιλογής του Κινητού ντο στην έρευνα µου ήταν η επαφή µε τη 
µέθοδο στις σπουδές µου στις ΗΠΑ καθώς και τα δυνατά σηµεία του συστήµατος το 
οποίο δίνει πληροφορίες για την τοποθέτηση της νότας σε µια κλίµακα και οι σχέσεις 
ανάµεσα στις νότες παρά τις νότες κάθε αυτό. 

Αναγκαιότητα - Σηµαντικότητα 
Η έρευνα µου είναι σηµαντική αφού η εκ πρώτης όψεως ανάγνωση µελετήθηκε 
κυρίως σε χορωδίες σχολείων και κολλεγίων και ελάχιστα σε χορωδίες ενηλίκων, 
ιδιαίτερα ερασιτεχνικών. Έχουν διερευνηθεί διεξοδικά οι στάσεις των µαέστρων 
έναντι της διδασκαλίας εκ πρώτης όψεως ανάγνωσης σε χορωδιακά σύνολα αλλά 
ελάχιστα έχουν διερευνηθεί οι στάσεις και αντιλήψεις χορωδών όλων των ηλικιών 
και επιπέδων. Υπάρχει έλλειψη έρευνας στον Ελληνικό και Κυπριακό χώρο όσον 
αφορά τη διδασκαλία χορωδιακών συνόλων γενικότερα και τη διδασκαλία της εκ 
πρώτης όψεως ανάγνωσης ειδικότερα παρόλο που υπάρχει µεγάλος αριθµός 
ερασιτεχνικών χορωδιών. Σκοπός της έρευνας µου ήταν να διερευνήσω τις στάσεις 
και αντιλήψεις των ενήλικων ερασιτεχνών χορωδών έναντι της διδασκαλίας τους 
στην εκ πρώτης όψεως ανάγνωση. 

Βιβλιογραφική ανασκόπηση  
Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που είχα κάνει, οι παρούσες έρευνες σε 
χορωδίες ενηλίκων εστιάζουν σε δηµογραφικά ευρήµατα, εκπαίδευση των χορωδών, 
µουσικές εµπειρίες και κίνητρα των χορωδών για συµµετοχή σε χορωδιακά σύνολα 
(Bell, 2004. Einarsdottir & Gudmundsdottir, 2015) καθώς και στον κοινωνικό-
θεραπευτικό ρόλο που διαδραµατίζουν οι χορωδίες (Clift, 2012. Skingley & Bungay, 
2010. Jones, & Way, 2013). Λίγες έρευνες εµβάθυναν στη µουσική εκπαίδευση που 
λαµβάνουν οι χορωδοί από τη συµµετοχή τους σε ένα ερασιτεχνικό σύνολο, ανάµεσα 
σε αυτές είναι και η έρευνα της Green (1998). 

Η έµφαση των ερευνών σε σχολικά σύνολα ήταν στη διερεύνηση επιτυχηµένων 
µεθόδων διδασκαλίας (Demorest, 2004. Killian & Henry, 2005. Nichols, 2012), στη 
σύγκριση στρατηγικών για επιτυχία των χορωδών στην εκ πρώτης όψεως ανάγνωση 
(Henry, 2004. Floyd & Bradley, 2006), στη χρήση των χειρονοµιών Κodály (Autry, 
1976. Steeves, 1984), στις στάσεις µαέστρων ως προς τη διδασκαλία της (Farenga, 
2013. Sanders, 2015), στον χρόνο διδασκαλίας της (Kuehne, 2007. May, 1993), στις 
µεθόδους και το υλικό που χρησιµοποιείται (Demorest, 2001. Johnson, 1987) και 
στην αξιολόγηση της εκ πρώτης όψεως ανάγνωσης (Demorest, 1998a. Henry & 
Demorest, 1994). 

Μια µικρή µερίδα ερευνών εξετάζει τις απόψεις των χορωδών ως προς την εκ 
πρώτης όψεως ανάγνωση. Οι µαέστροι στην έρευνα της Smith (1998) ανέφεραν ότι οι 
χορωδοί σε χορωδίες επιλογής (61%) και σε µη επιλογής χορωδίες (47%) 
απολάµβαναν δραστηριότητες εκ πρώτης όψεως ανάγνωσης. 72% των χορωδών δεν 
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ένοιωθαν νευρικότητα κατά τη διδασκαλία τους στην εκ πρώτης όψεως ανάγνωση σε 
σχέση µε το ρεπερτόριο και 78% των χορωδών κατανοούσαν την αξία της. 

Σύµφωνα µε την Carlson (2016), η οποία εξέτασε τις απόψεις φοιτητών 
µουσικής ως προς τη διδασκαλία της εκ πρώτης όψεως ανάγνωσης σε επαγγελµατικά 
χορωδιακά σύνολα, διαπίστωσε ότι οι φοιτητές θεωρούσαν την εκ πρώτης όψεως 
ανάγνωση στη χορωδία την κυριότερη δεξιότητα την οποία θα έπρεπε να εξελίξει 
ένας επαγγελµατίας χορωδός. Οι ερασιτεχνικές χορωδίες στην Κύπρο έχουν 
µελετηθεί µόνο ιστορικά. Στον Κυπριακό χώρο δραστηριοποιούνται πάνω από 20 
ερασιτεχνικά χορωδιακά σύνολα ενηλίκων και είναι µια από τις δηµοφιλείς  
ενασχολήσεις των Κυπρίων. Μέσω της καλλιέργειας του µουσικού αλφαβητισµού 
των χορωδών θα βελτιωνόταν το επίπεδο των ερασιτεχνικών χορωδιών, όπως γίνεται 
δηλαδή και σε αρκετές χώρες στο εξωτερικό όπου οι περισσότεροι χορωδοί µπορούν 
να διαβάζουν παρτιτούρα. 

Μεθοδολογία  
Στην έρευνά µου εξέτασα τις στάσεις και τις απόψεις ενηλίκων χορωδών για την εκ 
πρώτης όψεως ανάγνωση. Η έρευνα µου ήταν ποιοτική - µελέτη περίπτωσης µε ένα 
µικρό τµήµα ποσοτικής έρευνας µέσω ερωτηµατολογίων. Διεξήγαγα οκτώ 
διδασκαλίες οι οποίες έπαιρναν 15-20 λεπτά από τον χρόνο της πρόβας που διαρκεί 1 
ώρα και 15΄. Στις διδασκαλίες των χορωδών χρησιµοποιήθηκε η προσέγγιση «ήχος 
πριν το σύµβολο» καθώς και οι ακολουθίες εκµάθησης για διδασκαλία παιδιών, λόγω 
του ότι οι χορωδοί ήταν αρχάριοι. Τα ερευνητικά µου εργαλεία ήταν η συµµετοχική 
παρατήρηση, το ερωτηµατολόγιο, η οµαδική συνέντευξη, η ηχογράφηση και η 
βιντεοσκόπηση. 

Οι συµµετέχοντες ήταν η χορωδία ενηλίκων του Κοινοτικού Συµβουλίου 
Επισκοπής (Επαρχία Λεµεσού). Η επιλογή του δείγµατος έγινε µε βολική 
δειγµατοληψία αφού είµαι η µαέστρος της χορωδίας. Συµµετείχαν 16 χορωδοί (4 
άντρες και 12 γυναίκες). Η έρευνα διεξήχθη το 2016.  

Οι απόψεις των χορωδών διερευνήθηκαν µέσω ανώνυµου ερωτηµατολογίου 
πριν και µετά τη διδακτική παρέµβαση, το οποίο ήταν κλειστού τύπου, και 
ηµιδοµηµένης οµαδικής συνέντευξης αφού τέλειωσαν οι διδασκαλίες. Το Α µέρος του 
ερωτηµατολογίου περιλάµβανε δηµογραφικές και ερωτήσεις υποβάθρου και το Β 
µέρος ήταν σε κλίµακα Likert 1-5. Χρησιµοποίησα δύο ερευνητικά εργαλεία ώστε να 
υπάρξει τριγωνοποίηση και το κριτήριο T test στα ερωτηµατολόγια (Ποσοτικό 
τµήµα). Τα δεδοµένα οργανώθηκαν και αναλύθηκαν βάση των απόψεων των 
χορωδών και οι θεµατικές ενότητες που προέκυψαν συζητήθηκαν µε ένα ανεξάρτητο 
µουσικοπαιδαγωγό ώστε να γίνει τριγωνοποίηση ερευνητών και να διασφαλιστεί η 
εσωτερική εγκυρότητα (Cohen et al., 2008). 

Αποτελέσµατα 
Από το Α µέρος του ερωτηµατολογίου διαφάνηκε ότι η πλειοψηφία των χορωδών 
ήταν 50-59 ετών. 31% δεν µπορούσαν να διαβάσουν καθόλου νότες από το 
πεντάγραµµο και 44% λίγο. 31% είχαν βασικές µουσικές γνώσεις ενώ 69% όχι. Μόνο 
ένας χορωδός είχε φοιτήσει σε ωδείο. Mόνο ένας χορωδός γνώριζε τι είναι το κινητό 
ντο και κανένας τις χειρονοµίες Kodály. Περίπου οι µισοί γνώριζαν τι είναι η εκ 

N5948th Conference of GSME - 8ο Συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Ε. - 2018



Oral presentation - Εισηγήσεις Ονησιφόρου

πρώτης όψεως ανάγνωση. 12 % γνώριζαν το σταθερό ντο ως µέθοδο εκ πρώτης 
όψεως ανάγνωσης ενώ το 88 % όχι. 

Όσον αφορά τις στάσεις των χορωδών έναντι της διδασκαλίας τους στην εκ 
πρώτης όψεως ανάγνωση, οι απαντήσεις των χορωδών στα ερωτηµατολόγια 
συγκρίθηκαν πριν και µετά τη διδακτική παρέµβαση µε τη χρήση t test εξαρτηµένων 
δειγµάτων. Στο Β µέρος του ερωτηµατολογίου υπήρχαν 12 δηλώσεις όπου οι χορωδοί 
έπρεπε να δείξουν το βαθµό συµφωνίας τους. Βρέθηκε στατιστική σηµαντικότητα 
στην τρίτη και στην όγδοη δήλωση. Η τρίτη δήλωση έλεγε: Η ανάγνωση από 
παρτιτούρα µου προκαλεί άγχος. Πριν την παρέµβαση οι χορωδοί είχαν περισσότερο 
άγχος για την ανάγνωση µουσικής από παρτιτούρα (M = 3.18, SD = 1.27) ενώ µετά 
την παρέµβαση το άγχος τους είχε µειωθεί σηµαντικά (Μ = 2.12, SD = 1.08), t(15) = 
2.14, p = .049. Η Όγδοη δήλωση έλεγε: Με ενδιαφέρει να διδαχθώ εκ πρώτης όψεως 
ανάγνωση µε το κινητό ντο και τη χρήση χειρονοµιών Kodály. Πριν την παρέµβαση 
75% των χορωδών είχαν συµφωνήσει ότι τους ενδιέφερε να διδαχτούν εκ πρώτης 
όψεως ανάγνωση µε το κινητό ντο (Μ = 3.93, SD = 1.28), t(15) = 2.40, p = .030 ενώ 
µετά την παρέµβαση το ποσοστό αυτό είχε µειωθεί σε 31% (Μ = 2.68, SD = 1.44). 

Από τα πιο πάνω διαφαίνεται ότι οι χορωδοί αφού ήρθαν σε επαφή µε την 
ανάγνωση παρτιτούρας µέσω της διδακτικής παρέµβασης είχαν βοηθηθεί ώστε να 
λιγοστέψει το άγχος τους. Επίσης έβρισκαν την εκ πρώτης όψεως ανάγνωση χρήσιµη, 
αλλά σύµφωνα και µε τις απαντήσεις τους σε άλλες δηλώσεις, προτιµούσαν να µην 
χρησιµοποιούν ιδιαίτερα το µυαλό τους όταν βρίσκονταν στην πρόβα της χορωδίας. 

Κάποια βασικά ευρήµατα από τις δηλώσεις του ερωτηµατολογίου ήταν ότι 
αρχικά υπήρχε µια περιέργεια από τους χορωδούς να γνωρίσουν την εκ πρώτης 
όψεως ανάγνωση µε τη µέθοδο του κινητού ντο. Όταν ήρθαν σε επαφή µε την εκ 
πρώτης όψεως ανάγνωση θεώρησαν ότι είναι χρήσιµη αλλά όχι απαραίτητη από µόνη 
της. Προτιµούσαν να έχει πρακτική εφαρµογή στο ρεπερτόριο για το δικό τους 
συγκείµενο. Ο κυριότερος λόγος που έρχονταν οι χορωδοί στη χορωδία ήταν για να 
τραγουδούν τραγούδια µε το αυτί, όπως ήταν συνηθισµένοι. Η ηλικία δεν πίστευαν 
ότι έπαιζε τόσο µεγάλο ρόλο, απλά χρειαζόταν περισσότερη προσπάθεια ως ενήλικες 
που δεν είχαν ξανά επαφή µε το συγκεκριµένο αντικείµενο. Επίσης θα στερούνταν 
από την απόλαυση τους ως προς το τραγούδι αν έπρεπε να χρησιµοποιούν συνέχεια 
παρτιτούρα. 

Οι συνεντεύξεις οι οποίες ήταν οµαδικές διεξήχθηκαν ξεχωριστά στην σοπράνο 
και στην άλτο φωνή και περιλάµβαναν 7 ερωτήσεις σχετικά µε τις απόψεις τους 
έναντι στη διδασκαλία τους στην εκ πρώτης όψεως ανάγνωση που δεν µπορούσαν να 
απαντηθούν µονολεκτικά στα ερωτηµατολόγια. Από τις απαντήσεις των χορωδών 
διαφάνηκε µια πιο θετική στάση από τους χορωδούς της άλτο φωνής (9 χορωδοί) που 
παρόλο που είχαν τη µεγαλύτερη δυσκολία ως προς τη µελωδική ακρίβεια αυτό δεν 
είχε επηρεάσει τη στάση τους. Οι χορωδοί της άλτο φωνής δεν έκαναν αναφορά στην 
κούραση της ηµέρας, συµφώνησαν ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος διδασκαλίας 
και ότι πρέπει να διδάσκεται σε κάθε πρόβα, σε αντίθεση µε τις σοπράνο που 
υποστήριξαν το αντίθετο. Οι χορωδοί και των δύο φωνών συµφώνησαν ότι η 
αυτοπεποίθηση κτιζόταν σταδιακά όσο προχωρούσαν οι διδασκαλίες και 
κατανοούσαν το νόηµα. Ότι θα ήταν καλό να συνεχιστεί η διδασκαλία της εκ πρώτης 
όψεως ανάγνωσης στις πρόβες, κατά προτίµηση µε πρακτική εφαρµογή σε τραγούδια 
του ρεπερτορίου, µε 10 λεπτά χρόνο διδασκαλίας αν θα συνέχιζε η ενσωµάτωση της 
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στις πρόβες. Επίσης συµφώνησαν ότι αυτό που τους δυσκόλεψε περισσότερο ήταν ο 
συνδυασµός χειρονοµιών Kodály και η ανάγνωση από το πεντάγραµµο. 

Συµπεράσµατα        
Το άγχος των χορωδών ως προς την ανάγνωση παρτιτούρας λιγόστεψε σηµαντικά 
µετά τη διδακτική παρέµβαση. Αυτό συµφωνεί µε τα ευρήµατα της Smith (1998), η 
οποία διαπίστωσε ότι 72% των µαθητών δεν ήταν πιο νευρικοί κατά τη διδασκαλία 
της εκ πρώτης όψεως ανάγνωσης σε σχέση µε τη διδασκαλία τους στο ρεπερτόριο. 
Μετά το τέλος της διδακτικής παρέµβασης είχε µειωθεί το ενδιαφέρον των χορωδών 
ως προς τη διδασκαλία της εκ πρώτης όψεως ανάγνωσης παρόλο που είχαν 
αντιληφθεί τη χρησιµότητα της. Λόγοι για την πιο πάνω στάση: α) Χρειαζόταν να 
καταβάλουν οι ίδιοι προσπάθεια, β) απολάµβαναν περισσότερο τη διδασκαλία 
ρεπερτορίου παρά ασκήσεων, και γ) η συνήθεια να µαθαίνουν τα τραγούδια µε το 
αυτί από νεαρή ηλικία. Η Melago (2015) επισηµαίνει ότι η µέθοδος µε το αυτί είναι η 
κυριότερη µέθοδος διδασκαλίας ρεπερτορίου σε χορωδίες. 

Η διδακτική παρέµβαση δεν επηρέασε αρνητικά τους χορωδούς ως προς τη 
συµµετοχή τους στη χορωδία αφού βρήκαν, την όλη διαδικασία ευχάριστη 
ενδιαφέρον και χρήσιµη. Σε παρόµοια αποτελέσµατα κατέληξε και η Smith (1998) η 
οποία βρήκε ότι περίπου οι µισοί µαθητές στις χορωδίες απολάµβαναν την εκ πρώτης 
όψεως ανάγνωση. 

Οι χορωδοί αν έπρεπε να χρησιµοποιούν συνέχεια παρτιτούρα ίσως να µην 
απολάµβαναν το τραγούδι στον ίδιο βαθµό όπως µε το αυτί. Όπως αναφέρει ο Kemp 
(2013), για τους ενήλικες χορωδούς το τραγούδι είναι µια δραστηριότητα η οποία 
τους προκαλεί ευχαρίστηση.  

Οι συµµετέχοντες πίστευαν ότι είναι χρήσιµο οι χορωδοί στις χορωδίες να 
έχουν δεξιότητες στην εκ πρώτης όψεως ανάγνωση. Αυτό συµφωνεί µε τους 
περισσότερους µαέστρους στην έρευνα της Smith (1998), οι οποίοι επεσήµαναν ότι οι 
µαθητές τους κατανοούσαν την αξία της εκ πρώτης όψεως ανάγνωσης. 

Οι χορωδοί πίστευαν ότι η εκ πρώτης όψεως ανάγνωση για το δικό τους 
συγκείµενο δεν ήταν απαραίτητη και δεν θα είχε τόσο µεγάλο όφελος γι αυτούς αλλά 
αντιθέτως θα τους στερούσε πολύτιµο χρόνο από την εκµάθηση τραγουδιών. Oι 
χορωδοί της άλτο φωνής επεσήµαναν ότι πρέπει να εφαρµόζεται στο ρεπερτόριο. Η 
Melago (2015) υποστηρίζει ότι οι χορωδοί πρέπει να βλέπουν τη χρησιµότητα της εκ 
πρώτης όψεως ανάγνωσης στο ρεπερτόριο το συντοµότερο δυνατό ώστε να 
αντιληφθούν την ωφελιµότητα της και να µην τη λαµβάνουν ως χάσιµο χρόνου. 

Η άποψη των χορωδών ως προς την εκ πρώτης όψεως ανάγνωση δεν είχε 
επηρεαστεί από την επίδοση τους κατά τη διάρκεια των διδασκαλιών, αφού οι 
χορωδοί οι οποίοι δυσκολεύονταν περισσότερο ως προς τη µελωδική ακρίβεια είχαν 
και θετικότερη στάση. Οι χορωδοί επεσήµαναν ότι δεν θα ήταν διατεθειµένοι να 
διδάσκονται εκ πρώτης όψεως ανάγνωση από µόνη της αν δεν ήταν ενσωµατωµένη 
στην κανονική πρόβα της χορωδίας. Αυτό έρχεται σε αντίθεση µε τους µαέστρους 
στην έρευνα του Demorest (2001) οι οποίοι δίδασκαν εκ πρώτης όψεως ανάγνωση 
ξεχωριστά από την πρόβα ρεπερτορίου. Δε γνωρίζουµε όµως τις απόψεις των 
χορωδών για το πιο πάνω. 

Υπήρχε αντίθεση απόψεων των χορωδών της σοπράνο και άλτο φωνής ως προς 
το αν είναι απαραίτητο να διδάσκεται σε κάθε πρόβα. Αν συγκριθεί αυτό µε απόψεις 
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µαέστρων η άποψη των σοπράνο συµφωνεί µε την Kuehne (2007) όπου δεν την 
δίδασκαν σε κάθε πρόβα, ενώ η άποψη της άλτο φωνής συµφωνεί µε την Smith 
(1998) όπου πρέπει να διδάσκεται σε κάθε πρόβα αλλά να µην ξεπερνά τα 15 λεπτά 
από τον χρόνο της πρόβας.   
Όπως είχα προαναφέρει, η αυτοπεποίθηση των χορωδών στην εκ πρώτης όψεως 
ανάγνωση κτιζόταν σταδιακά κατά τη διάρκεια των διδασκαλιών και ένοιωθαν 
καλύτερα όταν τους επιβράβευα. Αυτό επισηµαίνεται από τους Crowe (1933) και 
Melago (2015) οι οποίοι πιστεύουν ότι οφείλουµε να βοηθήσουµε τους µαθητές µας 
να κερδίσουν αυτοπεποίθηση στις δεξιότητες ανάγνωσης, επιβραβεύοντας τους έστω 
και αν πετύχουν κάτι µικρό. 

Εισηγήσεις για περαιτέρω έρευνα 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας µου δεν είναι γενικεύσιµα όµως άλλοι µαέστροι οι 
οποίοι επιθυµούν να εφαρµόσουν τη διδασκαλία της εκ πρώτης όψεως ανάγνωσης σε 
αρχάριους ενήλικες χορωδούς µπορούν να βρουν οµοιότητες στη διαδικασία ή 
κατάσταση και να επωφεληθούν από τα ευρήµατα µου (Stake, 1995). Είναι αναγκαίο 
να γίνει περαιτέρω έρευνα ώστε να διερευνηθούν οι απόψεις χορωδών όλων των 
ηλικιών και επιπέδων έναντι της διδασκαλίας τους στην εκ πρώτης όψεως ανάγνωση 
µε όλες τις υπάρχουσες µεθόδους διδασκαλίας αφού το συγκεκριµένο θέµα δεν έχει 
διερευνηθεί διεξοδικά, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο η εκ πρώτης όψεως ανάγνωση 
διδάσκεται τόσο σε ερασιτεχνικά όσο σε επαγγελµατικά χορωδιακά σύνολα ενηλίκων 
στον ελληνικό χώρο αλλά και στο εξωτερικό, ώστε να διαφανεί αν οι ενήλικες 
χορωδοί έχουν περισσότερο άγχος όταν κάνουν ανάγνωση από παρτιτούρα ή όχι, αν η 
εκ πρώτης όψεως ανάγνωση διδάσκεται σε χορωδίες ενηλίκων που τοποθετείται στην 
πρόβα, κατά πόσο είναι ενσωµατωµένη στις πρόβες ή αν διδάσκεται ξεχωριστά και οι 
απόψεις χορωδών όλων των ηλικιών ως προς την συχνότητα διδασκαλίας της εκ 
πρώτης όψεως ανάγνωσης. 

Εν κατακλείδι 
Οι µαέστροι στις χορωδίες της Κύπρου οι οποίοι διευθύνουν χορωδίες που δε 
λειτουργούν κατά το σχολικό χρόνο καλό θα ήταν να εντάξουν στη διδασκαλία τους 
την εκ πρώτης όψεως ανάγνωση µε οποιαδήποτε µέθοδο θεωρούν καταλληλότερη για 
τους ίδιους και για το σύνολο τους. Ο µουσικός αλφαβητισµός θα έπρεπε να είναι 
µέρος της δια βίου µάθησης και η εκµάθηση εκ πρώτης όψεως ανάγνωσης στη 
χορωδία είναι ένα µέσο το οποίο θα µπορούσε να συµβάλει σε αυτό. Η ανάγνωση 
µουσικής εκ πρώτης όψεως, στην Αµερική θεωρείται ένας βασικός στόχος της 
µουσικής παιδαγωγικής και το κλειδί για την ανάπτυξη ενός ανεξάρτητου µουσικά 
χορωδού (Collins, 1993; Scott, 1995). Αυτός πιστεύω ότι θα έπρεπε να είναι ένας από 
τους στόχους και της δικής µας χορωδιακής µουσικής εκπαίδευσης στην Κύπρο. 
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