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Η ενασχόληση ατόµων της τρίτης ηλικίας µε τη µουσική κερδίζει διαρκώς έδαφος παγκοσµίως, 
καθώς έχει συνδυαστεί µε τη βελτίωση της καθηµερινότητάς τους· την τελευταία δεκαετία 
άρχισαν να εφαρµόζονται και προγράµµατα διδασκαλίας ενόργανης µουσικής σχεδιασµένα για 
την ηλικιακή αυτή οµάδα. Στο πλαίσιο του πτυχιακού µαθήµατος παιδαγωγικής του πιάνου του 
Ιονίου Πανεπιστηµίου, την άνοιξη του 2018, εφαρµόστηκε ένα πρόγραµµα διδασκαλίας 
οµαδικού πιάνου στο ΚΑΠΗ Κέρκυρας. Στο διάρκειας δώδεκα µαθηµάτων πρόγραµµα έλαβαν 
µέρος δέκα ενήλικες άνω των εξήντα πέντε ετών, οι οποίοι δεν είχαν παρακολουθήσει ποτέ 
συστηµατικά µαθήµατα πιάνου. Οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να βελτιωθεί 
πρωτίστως η ακουστική αντίληψη και η µνήµη των ενηλίκων. Παράλληλα, ενισχύθηκε η 
θεωρητική τους κατάρτιση και διδάχθηκαν µελωδίες στο πιάνο µε άτυπη µάθηση. Η 
αξιολόγηση του προγράµµατος έγινε µε ανεξάρτητη παρακολούθηση των µαθηµάτων, µε 
ερωτηµατολόγιο και ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις στο τέλος του προγράµµατος. Τα αποτελέσµατα 
δηµιουργούν τις βάσεις για  συστηµατικότερο σχεδιασµό τέτοιων δράσεων σε παρόµοια κέντρα 
ηλικιωµένων.  
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Teaching music to senior citizens is a universal growing pedagogical trend, as it has been 
connected to the quality of life of the elderly. During the last decade various instrumental 
instruction programs for seniors have been developed. In the spring of 2018, a program for 
group piano instruction was held at the Open Center for Protection of Senior Citizens in 
Corfu Τown. The program was a piano pedagogy senior project of Ionian University. The 
project design included twelve music lessons to a group of ten senior citizens. All participants 
never had any prior systematic piano instruction. The teaching activities aimed to improve 
primarily aural perception and memory skills. At the same time, theoretical knowledge was 
emphasized, along with rote piano teaching. The project was evaluated through independent 
observations, questionnaire and semi-structured interviews with the participants upon its 
completion. The results could serve as a guide for future planning of similar programs in 
senior citizen centers.  
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Εισαγωγή 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat, το 2080 τα άτοµα ηλικίας 65 ετών και άνω θα 
αποτελούν το 29,1% του πληθυσµού της ΕΕ-28, σε σύγκριση µε το 19,4% που 
αποτελούσαν το 2017, ενώ το ποσοστό του πληθυσµού κάτω των 15 ετών έχει 
υποχωρήσει κατά 0,3 µονάδες ήδη τη δεκαετία 2007-2016 (Eurostat 2016, πρόσβαση 
στις 15/1/19). Το φαινόµενο αυτό είναι παγκόσµιο και όχι µόνο ευρωπαϊκό, και 
αποτελεί βάση αντιπαραθέσεων σε θέµατα που σχετίζονται µε οικονοµικούς, 
ασφαλιστικούς και συνταξιοδοτικούς σχεδιασµούς. (United Nations,	  πρόσβαση στις 
15/1/19).  

Το γεγονός όµως ότι ο πληθυσµός των ατόµων τρίτης ηλικίας τα επόµενα 
χρόνια θα αυξάνεται, σε συνδυασµό µε τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, 
δηµιουργεί τη βάση για προβληµατισµό σε σχέση µε την επιµόρφωση και τη δια βίου 
εκπαίδευση αυτής της ηλικιακής οµάδας, καθώς και τη δυνατότητα διατήρησης της 
ενεργής κοινωνικής της ταυτότητας. Αυτή η ανάγκη υποστηρίζεται από τη διαρκώς 
αυξανόµενη έρευνα που αποδεικνύει, ότι ηλικιωµένοι που συµµετέχουν σε δράσεις 
άτυπης µάθησης, όπως καλλιτεχνικά ή αθλητικά σύνολα, έχουν σηµαντικά ανώτερη 
ποιότητα ζωής από όσους δεν συµµετέχουν σε τέτοιες δραστηριότητες (Pearce, 2017)  

Σε αυτό το πλαίσιο, τα τελευταία χρόνια, υπάρχει παγκοσµίως αυξητική τάση 
δηµιουργίας προγραµµάτων µουσικής για ενήλικες, και ιδιαίτερα για ενήλικες άνω 
των 65 ετών, χωρίς συγκεκριµένο θεραπευτικό αίτηµα – δηλαδή δράσεις που δεν 
σχετίζονται µε τον τοµέα της µουσικοθεραπείας· τάση η οποία αποτυπώνεται και 
ερευνητικά. Έρευνες σχετικά µε ρόλο της µουσικής στην τρίτη ηλικία καταλήγουν 
στο συµπέρασµα, ότι οι άνθρωποι µεγαλύτερης ηλικίας χρησιµοποιούν τη µουσική 
ως εργαλείο µέτρησης -και διατήρησης- του επιπέδου ζωής τους, µε τη µουσική να 
«συνεισφέρει στη βελτίωση της φυσικής και ψυχολογικής κατάστασής τους» (Hays 
& Minichielo, 2005). Μάλιστα  εµφανίζονται και έρευνες που εστιάζουν σε όλο και 
πιο συγκεκριµένα θέµατα, σε σχέση µε το σχεδιασµό και την εξειδίκευση της 
µουσικής εκπαίδευσης και τα οφέλη της σε ηλικιωµένους, όπως η βελτίωση της 
µνήµης ηλικιωµένων µαθητών κατά τη διάρκεια µαθηµάτων πιάνου (Bugos, et al, 
2006). 

Περιγραφή της δράσης 

Στο πλαίσιο της τρέχουσας κοινωνικής πραγµατικότητας, και µε στόχο τη δηµιουργία 
γεφυρών συνεργασίας και επικοινωνίας ανάµεσα στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο και σε 
τοπικές κοινωνικές δοµές, την άνοιξη του 2018 εφαρµόστηκε πρόγραµµα 
διδασκαλίας οµαδικού πιάνου στο Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων 
(ΚΑΠΗ) του Δήµου Κέρκυρας. Το πρόγραµµα πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του 
πτυχιακού µαθήµατος παιδαγωγικής του πιάνου του Ιονίου Πανεπιστηµίου, και 
περιλάµβανε το σχεδιασµό δώδεκα µαθηµάτων. Στο πρόγραµµα έλαβαν µέρος δέκα 
ενήλικες άνω των εξήντα πέντε ετών, οι οποίοι συµµετείχαν τακτικά στη χορωδία του 
Κέντρου, αλλά δεν είχαν παρακολουθήσει ποτέ συστηµατικά µαθήµατα πιάνου ή 
άλλου µουσικού οργάνου. Η αίθουσα διδασκαλίας ήταν αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων µε ένα ηλεκτρικό αρµόνιο.  
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Η διδασκαλία έγινε από τον φοιτητή της κατεύθυνσης παιδαγωγικής του 
πιάνου Νίκο Παπαράκο, ενώ τα µαθήµατα παρακολουθούσε η γράφουσα ως 
επόπτρια, µαζί µε άλλους φοιτητές της κατεύθυνσης. Πραγµατοποιήθηκε 
βιντεοσκόπηση όλων των µαθηµάτων , και επιλεγµένα αποσπάσµατα 
παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν από την οµάδα της κατεύθυνσης παιδαγωγικής του 
πιάνου. Στο τελευταίο µάθηµα του προγράµµατος οι συµµετέχοντες συµπλήρωσαν 
ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης του δασκάλου τους και των µαθηµάτων τους, ενώ µια 
εβδοµάδα αργότερα ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση του προγράµµατος µε 
ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις που δόθηκαν στη γράφουσα από τους συµµετέχοντες, 
χωρίς την παρουσία του δασκάλου.  

Η συνήθης πρακτική είναι οι παιδαγωγοί οργάνων και συγκεκριµένα πιάνου 
που ασχολούνται µε την Τρίτη Ηλικία να επιλέγουν τα ατοµικά µαθήµατα, έτσι ώστε 
να αντιµετωπίζουν τις µαθησιακές ιδιαιτερότητες που σχετίζονται µε την ηλικία, 
όπως θέµατα όρασης, ακοής, µνήµης, κινητικότητας, µυϊκού τόνου κ.λπ.  (R. 
Spiekermann, 2017). Εντούτοις, στο συγκεκριµένο σχεδιασµό επιλέχθηκε η οµαδική 
διδασκαλία, ενισχύοντας έτσι µε µουσικές γνώσεις και δράσεις οµάδα ηλικιωµένων 
που είχε ήδη διαµορφωθεί και δείξει ενδιαφέρον για µουσικές δραστηριότητες, µέσω 
της συµµετοχής της σε χορωδιακό σύνολο. Σε αυτό το πλαίσιο, οι δραστηριότητες 
που κυριάρχησαν στη διδασκαλία του συγκεκριµένου προγράµµατος είχαν ως κύριο 
στόχο τον εµπλουτισµό της µουσικής αντίληψης µε µέσο την ακουστική αγωγή και 
την άτυπη µάθηση σε πληκτροφόρο, περιορίζοντας την «παραδοσιακή» διδακτική 
προσέγγιση του πιάνου που προϋποθέτει καλή ανάγνωση παρτιτούρας.  

Διδακτικές Θεµατικές  

Τα πλάνα µαθηµάτων αναπτύχθηκαν γύρω από 7 θεµατικές: 
• Προθέρµανση  
• Ακουστική αγωγή 
• Μουσική θεωρία  
• Εισαγωγή στη µουσική ανάγνωση 
• Τραγούδι 
• Αυτοσχεδιασµός  
• Εκτέλεση κοµµατιών µε άτυπη µάθηση  

Οι τρεις πρώτες θεµατικές και το τραγούδι πραγµατοποιούνταν µε χρήση του 
αρµονίου, κυρίως από το δάσκαλο, ενώ οι δύο τελευταίες και η µουσική ανάγνωση 
γίνονταν µε χρήση του αρµονίου από τους συµµετέχοντες. Κάθε µάθηµα περιλάµβανε 
δραστηριότητες προθέρµανσης, ακουστικής αγωγής, τραγουδιού και εκτέλεσης 
µελωδίας µε άτυπη µάθηση. Οι υπόλοιπες θεµατικές εναλλάσσονταν, ανάλογα µε τη 
συγκεκριµένη στόχευση κάθε µαθήµατος. 

Η προθέρµανση, που ήταν πάντα η πρώτη δραστηριότητα των µαθηµάτων, 
είχε σαν στόχο να ενεργοποιήσει την οµάδα, να ενισχύσει το µυϊκό τόνο στους 
συµµετέχοντες και να δώσει το στίγµα της κίνησης σε ένα µάθηµα που παραδοσιακά 
θεωρείται «καθιστό». H θεµατική αυτή κρίθηκε απαραίτητη στο σχεδιασµό όλων των 
µαθηµάτων, µιας και έρευνες σε ερασιτέχνες µουσικούς άνω των 65 ετών ανέδειξαν 
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ότι τα προβλήµατα φυσικής κατάστασης, όπως πόνοι στις αρθρώσεις και τον αυχένα, 
έλλειψη συντονισµού αδρής και λεπτής κινητικότητας,  κράµπες κ.λπ., αποτελούσαν 
το µεγαλύτερο περιορισµό για αυτή την ηλικιακή οµάδα στην ενασχόλησή της µε τη 
µουσική (Gembris, 2008).  

Η αγάπη των συµµετεχόντων για τη µουσική από τη µεριά του ακροατή για 
όλη την ενήλικη ζωή τους κατέστησε την ακουστική αγωγή το καταλληλότερο µέσο 
σύνδεσης της πρότερης ιδιότητάς τους -αυτής του ακροατή- µε την τωρινή, δηλαδή 
αυτή του υποψηφίου εκτελεστή (Taylor & Hallam, 2008). H διδακτική αυτή ενότητα 
περιλάµβανε πολλές διαφορετικού τύπου δραστηριότητες, από ακροάσεις και 
συζητήσεις για το µουσικό ύφος µέχρι ακουστικά παιχνίδια αναγνώρισης της 
κατεύθυνσης του τονικού ύψους, χροιάς, και ρυθµικών σχηµάτων. 

Η µουσική θεωρία πάντα ακολουθούσε βιωµατικές δραστηριότητες και είχε 
σκοπό κυρίως την εισαγωγή στη µουσική σηµειογραφία, έτσι ώστε σε µελλοντική 
επέκταση  του προγράµµατος να µπορούν οι συµµετέχοντες να παίζουν µόνοι τους 
στο πιάνο τις µελωδίες που τραγουδούν.  Η εισαγωγή στη µουσική ανάγνωση έγινε 
στα τελευταία µαθήµατα και αφού συγκεκριµένες έννοιες, όπως τα ρυθµικά σχήµατα, 
είχαν εµπεδωθεί από την ακουστική αγωγή και από τη θεωρία. Ιδιαίτερη έµφαση 
δόθηκε σε παρτιτούρες χωρίς πεντάγραµµα, αλλά και σε αναγνώριση µοτίβων. Τόσο 
η µουσική θεωρία όσο και η εισαγωγή στην µουσική σηµειογραφία ήταν θεµατικές, 
και, αν και υπήρχαν ούτως ή άλλως στον αρχικό σχεδιασµό, αποτέλεσαν µεγαλύτερο 
τµήµα των µαθηµάτων από την αρχική πρόβλεψη, λόγω του αυξηµένου 
ενδιαφέροντος των συµµετεχόντων. Άλλωστε, η έρευνα για την ανάπτυξη της 
µουσικής κατανόησης σε µαθήµατα πιάνου ενηλίκων δείχνει µε µεγάλη σαφήνεια, ότι 
για τους ενήλικες µαθητές η θεωρητική κατανόηση της µουσικής είναι εξ ίσου 
σηµαντική µε τη µουσική εκτέλεση (Jutras, 2006). 

Το τραγούδι µε το οποίο ολοκληρωνόταν κάθε µάθηµα είχε ως κύρια 
λειτουργία την ενίσχυση της οµαδικότητας και τη χαλάρωση µε µια δραστηριότητα 
που οι συµµετέχοντες θεωρούσαν χαµηλής έκθεσης, ως πιο οικεία και συµµετοχική. 
Άλλωστε τα πλεονεκτήµατα της συµµετοχής ηλικιωµένων σε χορωδιακά σχήµατα 
έχουν καταγραφεί σε πολλές περιπτώσεις, τονίζοντας το συµµετοχικό χαρακτήρα ως 
κυρίαρχο αίτιο των σωµατικών, συναισθηµατικών και κοινωνικών ωφεληµάτων που 
απολαµβάνουν οι συµµετέχοντας (Hillman, 2002). 

Ο αυτοσχεδιασµός στη µουσική εκπαίδευση ενηλίκων έχει ως πρωταρχικό 
στόχο τον επαναπροσδιορισµό της σχέσης συνθέτη, ακροατή και ερµηνευτή (Ψύρρα, 
2015). Στο συγκεκριµένο πλαίσιο είχε ως στόχο την ηχοχρωµατική εξερεύνηση του 
οργάνου, λόγω όµως του περιορισµού του ήχου του αρµονίου, χρησιµοποιήθηκε 
κυρίως για τη ρυθµική αντίληψη, το συγχρονισµό των χεριών κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης, και φυσικά, για την ανάδειξη της δηµιουργικότητας και της φαντασίας 
των συµµετεχόντων. 

Σε κάθε µάθηµα, θεωρήθηκε σηµαντικό οι µαθητές να µπορούν να παίζουν 
µια γνωστή τους µελωδία -ή έστω ένα τµήµα της- στο αρµόνιο. Τη µελωδία την 
µάθαιναν κατά κανόνα µε µίµηση, και για τη γρηγορότερη εκµάθηση 
χρησιµοποιήθηκε πλήθος τεχνικών, όπως αυτοκόλλητα στα πλήκτρα που 
σηµατοδοτούσαν σηµεία εκκίνησης ή πηδήµατα της µελωδίας, µνηµοτεχνικές 
σχετικά µε επαναλαµβανόµενες νότες, χορογραφία χεριών για την κίνηση της 
µελωδίας, παρτιτούρες µε αρίθµηση δακτύλων κ.λπ. Οι συµµετέχοντες στο 
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πρόγραµµα επιθυµούσαν γρήγορα να µάθουν να παίζουν, έστω και µε το ένα χέρι στο 
πιάνο. Δεδοµένου ότι οι µαθησιακές θεωρίες ενηλίκων επισηµαίνουν την 
αναγκαιότητα επιλογής των µαθησιακών στόχων από τους ίδιους τους µαθητές, 
(Illeris, 2014), επιλέχθηκε η προσέγγιση της άτυπης µάθησης ως η πλέον κατάλληλη. 

Αξιολόγηση 

To συγκεκριµένο πρόγραµµα ήταν µέρος της εκπαίδευσης των φοιτητών της 
κατεύθυνσης παιδαγωγικής του πιάνου στο σχεδιασµό και τη διδασκαλία µαθηµάτων 
ατοµικού και οµαδικού πιάνου σε διάφορες ηλικιακές οµάδες, ενώ επιχειρούσε να 
εξερευνήσει τη δυνατότητα εφαρµογής µοντέλων οµαδικής εκµάθησης οργάνου σε 
άτοµα Τρίτης Ηλικίας στην Ελλάδα. Παρά τον παιδαγωγικό χαρακτήρα του, έγινε 
προσπάθεια αξιόπιστης ποιοτικής αξιολόγησης των αποτελεσµάτων, αφού όπως 
αναφέρθηκε και στην αρχή διασφαλίστηκαν µέθοδοι αξιολόγησης από διαφορετικά 
µέσα ή πηγές µε βάση τις αρχές τριγωνοποίησης (Denzin & Lincoln, 2011). 

Ο όγκος των δεδοµένων που προέκυψαν από την παρατήρηση των 
µαθηµάτων, την ανάλυση των βιντεοσκοπήσεων, των συνεντεύξεων και των 
ερωτηµατολογίων, είναι πολύ µεγάλος ενώ, δεδοµένου του πιλοτικού χαρακτήρα της 
δράσης, τα κυριότερα συµπεράσµατα εντάχθηκαν σε δύο κατηγορίες: συµπεράσµατα 
σε σχέση µε την πορεία και την επιτυχία ή αποτυχία των δραστηριοτήτων ως προς 
την κατανόηση των εννοιών και τον ρυθµό βελτίωσης των µαθητών, και 
συµπεράσµατα σε σχέση µε τα οφέλη που αποκόµισαν οι συµµετέχοντες από τη 
δράση. 

Η παρατήρηση των µαθηµάτων που έγινε από τη γράφουσα και φοιτητές της 
παιδαγωγικής του πιάνου ζωντανά και από βιντεοσκοπήσεις ανέδειξε πολλά 
ζητήµατα σχεδιασµού, άλλα εξαιρετικά επιτυχηµένα, και άλλα που χρειάζονται 
επανεξέταση. Για παράδειγµα, όλες οι δραστηριότητες προθέρµανσης, τραγουδιού 
και θεωρίας είχαν µεγάλη επιτυχία, όσον αφορά τον ενθουσιασµό συµµετοχής, την 
κατανόησή τους και την µουσική απόδοση. Η δραστηριότητα εκµάθησης τραγουδιών 
µε άτυπη µάθηση, παρότι απολάµβανε µεγάλο ενθουσιασµό αρχικά, ιδιαίτερα όταν το 
τραγούδι ήταν πολύ οικείο, δηµιουργούσε διάσπαση προσοχής στην οµάδα, λόγω της 
εξατοµικευµένης διδασκαλίας και της επανάληψης, αλλά και του φόβου έκθεσης και 
αποτυχίας, σε περίπτωση που κάποιος από τους συµµετέχοντες δεν µπορούσε εύκολα 
να µάθει να παίζει τη µελωδία. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την άνιση εξέλιξη της 
οµάδας και τη σταδιακή αποµάκρυνση από τη δραστηριότητα δύο ατόµων µε χαµηλή 
αυτοπεποίθηση και µεγαλύτερα, ενδεχοµένως, προβλήµατα µνήµης. 

Ο αυτοσχεδιασµός προκαλούσε πάντοτε αρχική αµηχανία που στις 
περισσότερες περιπτώσεις πάντως ξεπεράστηκε µετά από την τολµηρή προσέγγιση 
ενός ή δύο ατόµων ή µε εµψύχωση και µίµηση, αρχικά, του δασκάλου. Σε αυτή την 
περίπτωση, ήταν σαφές ότι ο οµαδικός χαρακτήρας της διδασκαλίας λειτούργησε 
ενισχυτικά σε θέµατα έκφρασης και δηµιουργικότητας, αφού τελικά όλοι οι 
συµµετέχοντες πειραµατίστηκαν σε ένα πλαίσιο αρχικά άγνωστο για τους 
περισσότερους. 

Η ακουστική αγωγή είχε το δικό της ενδιαφέρον, µιας και η αρχική επίδοση 
των συµµετεχόντων εξέπληξε αρνητικά τους ίδιους τους συµµετέχοντες. Από τις 
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συνεντεύξεις προέκυψε ότι οι συµµετέχοντες θεωρούσαν δεδοµένο ότι το ενδιαφέρον 
τους για τη µουσική και η ενασχόλησή τους µε τη χορωδία διασφάλιζαν την καλή 
τους ακουστική αντίληψη· συνεπώς δεν περίµεναν ότι θα έκαναν λάθος σε απλές 
ασκήσεις αναγνώρισης ψηλών και χαµηλών ήχων. Σε αυτό τον τοµέα οι 
συµµετέχοντες ήταν πολύ συνεργατικοί, προσπαθώντας να δείξουν ο ένας στον άλλο 
τι να προσέξουν στην πορεία του ήχου και δεδοµένου ότι η βελτίωσή τους ήταν πολύ 
γρήγορη, η ικανοποίησή τους εκφράστηκε πολύ έντονα, και κατά τη διάρκεια των 
µαθηµάτων και µετά. 

Τέλος, η εισαγωγή στη µουσική σηµειογραφία, αν και έγινε αρκετά 
περιορισµένα, ήταν για αυτούς µια δεξιότητα που επιθυµούσαν να κατακτήσουν, 
παρά τις προφανείς δυσκολίες, λόγω του ότι το κυρίαρχο αίτηµά τους ήταν να 
µπορούν να διαβάζουν τη µουσική που τραγουδούν και να «διαβάζουν παρτιτούρες». 
Σε πολλές περιπτώσεις µάλιστα επιχειρούσαν να δηµιουργήσουν και δικές τους 
εκδοχές σηµειογραφίας, γράφοντας τις νότες µε αλφάβητο, ή κάνοντας µίξεις 
συµβατικής και γραφικής σηµειογραφίας, ώστε να µπορούν να παίξουν ό,τι έµαθαν 
και στο σπίτι τους ή στο χώρο του ΚΑΠΗ µόνοι τους, εκτός µαθήµατος. 

Τα ερωτηµατολόγια και οι ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις ανέδειξαν κυρίως τα 
οφέλη που οι συµµετέχοντες θεωρούν ότι αποκόµισαν από το πρόγραµµα.  
Τα πλεονεκτήµατα κοινωνικοποίησης, όπως πολύ συχνά προκύπτουν σε αντίστοιχες 
έρευνες, δεν επισηµάνθηκαν εδώ, πιθανότατα γιατί η οµάδα προϋπήρχε, και 
λειτουργούσε ως καλλιτεχνικό σύνολο πολύ πριν τη δράση. Το σηµαντικότερο θέµα 
που αναδείχθηκε σχετιζόταν µε την αυτοεκτίµηση και αυτοπεποίθησή τους σε θέµατα 
µουσικής. Συχνά, κυρίως στις συνεντεύξεις ακούγονταν φράσεις, όπως: «Δεν 
φανταζόµουν ότι θα µάθαινα τόσα πολλά τόσο γρήγορα» ή ότι «Έπαιξα το ‘Κάτω στο 
γυαλό’ στα εγγόνια µου και δεν το πίστευαν». Σε πολλές περιπτώσεις ικανοποιούσαν 
όνειρο δεκαετιών, αφού ήθελαν σε µικρή ηλικία να µάθουν πιάνο, αλλά δεν 
µπορούσαν για οικονοµικούς ή κοινωνικούς λόγους. Μια εβδοµηνταπεντάχρονη 
µαθήτρια δήλωσε µάλιστα στη συνέντευξή της, ότι η κόρη της τής έκανε δώρο ένα 
αρµόνιο µετά το πρόγραµµα, ώστε να συνεχίσει να µαθαίνει, µια που στο σπίτι 
µιλούσε µε µεγάλο ενθουσιασµό για αυτή τη δραστηριότητα. Ήταν επίσης πολύ 
χαρακτηριστικό το γεγονός, ότι υπήρξαν ελάχιστες απουσίες κατά τη διάρκεια των 
µαθηµάτων, ακόµη και αυτών που έδειχναν µεγαλύτερη ανασφάλεια, ενώ η µόνιµη 
επωδός των συνεντεύξεων ήταν: «πώς θα µπορέσουµε να συνεχίσουµε το πρόγραµµα 
από το Σεπτέµβριο;»! Στις συνεντεύξεις µάλιστα ήταν δύσκολο να ανιχνευθούν 
οποιαδήποτε αρνητικά στοιχεία της δράσης, αφ’ ενός λόγω της αφοσίωσης των 
συµµετεχόντων στο δάσκαλό τους και αφ’ ετέρου λόγω της αγωνίας τους να 
διασφαλίσουν τη συνέχιση του προγράµµατος. 

Επίλογος 

Η βιβλιογραφία, στην οποία αποτυπώνονται µε ποιοτικές και ποσοτικές µετρήσεις τα 
τεράστια οφέλη της ενασχόλησης της Τρίτης Ηλικίας µε την εκµάθηση οργάνων, είτε 
πρόκειται για προϋπάρχουσα γνώση είτε για καινούρια, είναι ήδη αρκετά εκτεταµένη 
και σαφής. Η εκµάθηση οργάνων βοηθά την αυτοεκτίµηση, τη βελτίωση της µνήµης, 
της µυϊκής κατάστασης, της µείωσης της κατάθλιψης, και κυρίως συνεισφέρει στην 
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πολύπλευρη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωµένων. Δεδοµένης της νέας 
ηλικιακής πραγµατικότητας που ζούµε, προβάλλει η ανάγκη να συστηµατοποιηθεί η 
διδασκαλία οργάνων στην Τρίτη Ηλικία, και όχι µόνον πιλοτικά ή πειραµατικά.  

Η συστηµατοποίηση απαιτεί πολλές δράσεις, επιµορφωτικά σεµινάρια σε 
διδάσκοντες, δηµιουργία υποδοµών, παράγοντες που πάντα φαντάζουν ως 
ανυπέρβλητα εµπόδια· εντούτοις η Τρίτη Ηλικία αποτελεί εκπαιδευόµενο κοινό µε 
τεράστια πλεονεκτήµατα: ελεύθερο χρόνο, εκτίµηση της διαδικασίας της µάθησης, 
και κυρίως τεράστιο εσωτερικό κίνητρο· πλεονεκτήµατα που δεν είναι δεδοµένα σε 
µικρότερες ηλικιακές οµάδες. 
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