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Η εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό αποτελεί ένα σηµαντικό θέµα που 
επηρεάζεται από διάφορους τοµείς. Πρόκειται για ένα ζήτηµα που έχει απασχολήσει, τόσο τους 
Έλληνες σε εσωτερικό και εξωτερικό, όσο και τους ερευνητές στο ευρύτερο πεδίο της 
εκµάθησης γλωσσών. Στις µέρες µας, ως ένα από τα πλέον αποτελεσµατικά µέσα εκµάθησης 
γλώσσας έχει αναδειχθεί το τραγούδι. Το τραγούδι έχει καταφέρει να συµβάλει στην επίτευξη 
γλωσσικών, µουσικών, αλλά και πολιτισµικών στόχων, γεγονός που προσφέρει στους µαθητές 
πολύπλευρα οφέλη. Στην παρούσα έρευνα εξετάζεται η δυνατότητα που προσφέρουν τα 
τραγούδια της Μαρίζας Κωχ για εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισµού στους 
µαθητές του Νηπιαγωγείου της Εθνικής Σχολής Βιέννης.  
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Learning the Greek language abroad is an important subject that is influenced by various 
areas. This is an issue that both have Greeks at home and abroad, as well as researchers in 
the wider field of language learning. Nowadays, one of the most effective means of language 
learning has emerged as singing. Singing has been able to contribute to achieve linguistic, 
musical and cultural goals, which gives pupils multidimensional benefits. The present study 
explores the possibility offered by Mariza Koch's songs for the learning of the Greek 
language and the culture in the Kindergarten of the Greek National School in Vienna.  
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Η σύγχρονη εκπαίδευση των Ελλήνων της Διασποράς 

Η εκπαίδευση των Ελλήνων της διασποράς, σύµφωνα µε τον Δαµανάκη (2006), 
καθορίζεται από τις ανάγκες των µαθητών, την εκάστοτε κυβέρνηση της Ελλάδας, 
την εκάστοτε κυβέρνηση της χώρας διαµονής και από τις παροικίες των Ελλήνων του 
εξωτερικού. Τα ελληνικά σχολεία της διασποράς χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, σε 
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αυτά που χαρακτηρίζονται ως αµιγή ελληνικά σχολεία και εφαρµόζουν το αναλυτικό 
πρόγραµµα του Υπουργείου Παιδείας σαν να βρίσκονταν στην Ελλάδα, και σε αυτά 
που λειτουργούν ως τµήµατα διδασκαλίας ελληνικών σε σχολεία ξένων χωρών. Στην 
πρώτη περίπτωση παρατηρείται µία εθνοκεντρική προσέγγιση στη διδασκαλία-
µάθηση, ενώ η δεύτερη ακολουθεί µία διαπολιτισµική και πολυπολιτισµική 
προσέγγιση (Δαµανάκης, 2006). Στόχος αυτής της εκπαίδευσης είναι η συµβολή στη 
διαµόρφωση ελληνικών ταυτοτήτων, η διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του 
ελληνικού πολιτισµού, καθώς και η διαµόρφωση του ρόλου κάθε Έλληνα της 
διασποράς σε µία σύγχρονη οικονοµική, πολιτική και πολιτισµική βάση (Δαµανάκης, 
2008).  

Ελληνική Εθνική Σχολή Βιέννης 

Η επίσηµη λειτουργία της Ελληνικής Εθνικής Σχολής Βιέννης (Griechische 
Nationalschule) ξεκίνησε στις 19 Μαΐου 1804 (π. Νικολίτσης, 2016·Σειρηνίδου, 
2002), ενώ ανεπίσηµα είχε ξεκινήσει τρία χρόνια πριν (Γύζη, 2015). Ήδη από το 1801 
είχε εκδηλωθεί το ενδιαφέρον εύπορων Ελλήνων της Βιέννης για τη δηµιουργία ενός 
σχολείου για τους νέους της οµογένειας, ανεξάρτητα από την οικονοµική τους 
δυνατότητα (Γύζη, 2015). Στις 4 Μαΐου 1804 εκδίδεται αυλικό διάταγµα από τον 
αυτοκράτορα Φραγκίσκο Β΄ (π. Νικολίτσης, 2016), το οποίο διαµόρφωσε το πλαίσιο 
οργάνωσης και λειτουργίας του σχολείου. Το διάταγµα όριζε την Εθνική Σχολή ως 
σχολείο στοιχειώδους και όχι ανώτερης εκπαίδευσης, το οποίο βρισκόταν υπό τον 
έλεγχο Αυστριακής διοίκησης (Σειρηνίδου, 2002), ενώ τη λειτουργία του ανέλαβε η 
Κοινότητα της Αγίας Τριάδος Βιέννης (Γύζη, 2015). Αρχικός σκοπός του σχολείου 
ήταν να επιµορφώσει του µελλοντικούς του δασκάλους, δίνοντας µεγάλη βαρύτητα 
στο µάθηµα των θρησκευτικών (π. Νικολίτσης, 2016). Σήµερα, η Ελληνική Εθνική 
Σχολή Βιέννης στεγάζεται στο δεύτερο όροφο του κτιρίου της εκκλησίας της Αγίας 
Τριάδος Βιέννης στην οδό Fleischmarkt. Αποτελεί συµπληρωµατικό σχολείο 
προσχολικής, δηµοτικής και µέσης εκπαίδευση, στο οποίο φοιτούν 380 µαθητές στα 
τµήµατα του νηπιαγωγείου, δηµοτικού, γυµνασίου και λυκείου (π. Νικολίτσης, 2016) 
και παραµένει το παλαιότερο ελληνικό σχολείο της διασποράς που λειτουργεί 
αδιαλείπτως. Διευθυντής του σχολείου είναι ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης 
Αυστρίας κ. Αρσένιος.  

Η εκµάθηση γλώσσας µέσω του τραγουδιού  

Το τραγούδι ενδείκνυται ως µέσο διδασκαλίας-µάθησης στη σύγχρονη εκµάθηση 
µητρικής, αλλά και ξένης γλώσσας, και σταδιακά αποκτά αναγνώριση η αξία του. Η 
γλώσσα χαρακτηρίζεται από πολλούς ως κύριο µέσο επικοινωνίας και 
χρησιµοποιείται επίσης, ως µέσο µάθησης και απόκτησης γνώσεων και ικανοτήτων 
(Adileh & Adileh, 2011). Από την άλλη, η µουσική φαίνεται να παρουσιάζει αρκετές 
οµοιότητες µε τη γλώσσα, καθώς αποτελεί κι αυτή µέσο επικοινωνίας και 
αλληλεπίδρασης, προσφέρει γνώσεις και αναπτύσσει δεξιότητες. Ο Adorno (1993) 
παροµοιάζει τη µουσική µε τη γλώσσα, δεδοµένου ότι και στις δύο παρουσιάζεται 
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«διαδοχή αρθρωµένων ήχων, που είναι κάτι παραπάνω από ήχος», ενώ ο Lerdahl 
(2001) υποστηρίζει ότι η µουσική και η γλώσσα αποτελούν ακολουθίες ήχων, οι 
οποίες έχουν οργανωθεί είτε στο χρόνο, όπως ο προφορικός λόγος και η µουσική, είτε 
στο χώρο, όπως ο γραπτός λόγος και το µουσικό κείµενο. Επιπρόσθετα, τα µουσικά 
στοιχεία µπορούν να ενεργοποιήσουν τα συναισθήµατα, τα κίνητρα, τη λεκτική 
µνήµη, την κοινωνικοποίηση και την αυτογνωσία, όλα αυτά δηλαδή που χρειάζονται 
για την ανάπτυξη καλών γλωσσικών δεξιοτήτων (Mora, 2000). Πιο συγκεκριµένα, το 
τραγούδι ως µουσική δραστηριότητα έχει τη δυνατότητα να συνδυάσει την έννοια 
του γραµµατισµού µε την ευχάριστη και αποτελεσµατική µάθηση. Έτσι, δίνεται η 
δυνατότητα στους µαθητές να εκφραστούν συναισθηµατικά και δηµιουργικά, να 
αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και να εξασφαλίσουν γνωστική ανάπτυξη και 
γλωσσική αντίληψη (Κοκκίδου, 2011).  

Σύµφωνα µε την Κοκκίδου (2011), η αποτελεσµατική εκµάθηση της µητρικής 
γλώσσας βασίζεται σε παιγνιώδεις δραστηριότητες που συνδράµουν στην κατανόηση 
και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. Για την εκµάθηση γλωσσών, 
καταλυτική σηµασία έχει η ενεργητική ακρόαση τραγουδιών. Τα τραγούδια 
προσφέρουν στους µαθητές νέο λεξιλόγιο και επαρκείς ευκαιρίες για την κατανόηση 
του προφορικού λόγου (Κοκκίδου & Στάµου, 2010). Η Murrey (2005) προτείνει 
ορισµένες οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς για την καλύτερη ενσωµάτωση της 
µουσικής στην εκµάθηση της γλώσσας, προκειµένου οι µαθητές να πάψουν να είναι 
παθητικοί ακροατές και να µάθουν να επεξεργάζονται πληροφορίες αξιοποιώντας στο 
έπακρο την εµπειρία ακρόασης:  

• Επιλογή τραγουδιών σύµφωνα µε τις προτιµήσεις των µαθητών.  
• Επιλογή µουσικών δραστηριοτήτων σε κάθε µάθηµα.  
• Αρκετός χρόνος για δραστηριότητες, ώστε οι µαθητές να εξοικειωθούν µε τη 

µουσική.  
• Παραχώρηση του υλικού στους µαθητές για να έχουν ανά πάσα στιγµή 
πρόσβαση σ’ αυτό. 

• Συντακτική και γραµµατική ανάλυση των τραγουδιών.  
• Εστίαση στην άρθρωση και την προφορά.  
• Εξερεύνηση των πολιτιστικών διαστάσεων του τραγουδιού.  
• Έρευνα για τη µουσική της χώρας της γλώσσας που διδάσκεται και παρουσίαση 
εργασιών από τους µαθητές.  

• Ένταξη των µουσικών δραστηριοτήτων στην αξιολόγηση και στις εξετάσεις των 
µαθητών.  

• Ενεργή συµµετοχή του εκπαιδευτικού στο τραγούδι µαζί µε τους µαθητές.  

Η πιλοτική εφαρµογή 

Η έρευνα αυτή είχε στόχο να εφαρµόσει πιλοτικά µέρος του προγράµµατος 
«Ψηφιακό αποθετήριο και διαδραστική πλατφόρµα για διδασκαλία της ελληνικής 
γλώσσας και µουσικής µέσα από τα τραγούδια της Μαρίζας Κωχ» µε τίτλο «Εγώ 
πατρίδα γνώρισα µέσ’ από τα τραγούδια» σε παιδιά ελληνικής καταγωγής που ζουν 
στο εξωτερικό. Το πρόγραµµα αυτό είναι σχεδιασµένο από το Τµήµα Μουσικών 
Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου και την Ελληνική Ένωση για τη Μουσική 
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Εκπαίδευση και βρίσκεται υπό προετοιµασία. Η πιλοτική εφαρµογή που 
πραγµατοποιήθηκε στη Βιέννη ακολούθησε τη µεθοδολογία της έρευνας δράσης 
(McNiff & Whitehead, 2006·Zeller-Berkman, 2014). Πραγµατοποιήθηκαν δέκα 
µαθήµατα στο Νηπιαγωγείο της Ελληνικής Εθνικής Σχολής Βιέννης. Η εφαρµογή 
διήρκησε από τον Οκτώβριο του 2017 µέχρι και τον Ιανουάριο του 2018. Οι 
διδασκαλίες πραγµατοποιήθηκαν από την ερευνήτρια σε συνεργασία µε τη δασκάλα 
του Νηπιαγωγείου κ. Ρούλα Βασιλοπούλου. Στο τέλος κάθε µαθήµατος 
πραγµατοποιούταν αξιολόγηση της διδασκαλίας-µάθησης από κοινού και από τις δύο 
δασκάλες. Παράλληλα, και οι δύο δασκάλες κατέγραφαν προσωπικό αναστοχαστικό 
ηµερολόγιο, το οποίο ανταλλάχθηκε.  

Η διαµόρφωση του πλάνου µαθήµατος γινόταν από την ερευνήτρια σε 
συνεργασία µε τη Νηπιαγωγό και βασιζόταν στις οδηγίες και στους στόχους του 
Αναλυτικού Προγράµµατος Σπουδών Νηπιαγωγείου (2014) του Υπουργείου 
Παιδείας, το οποίο εφαρµόζεται στα Νηπιαγωγεία της Ελλάδας. Στο Νηπιαγωγείο δεν 
είχε πραγµατοποιηθεί κάποια ανάλογη πιλοτική εφαρµογή στο παρελθόν, ούτε 
υπήρξε κάποια συνεργασία µε εκπαιδευτικό µουσικής ή µουσικό στο µάθηµα του 
νηπιαγωγείου. Τα ίδια πλάνα µαθηµάτων πραγµατοποιήθηκαν και στα δύο τµήµατα. 

Στο Νηπιαγωγείο της Εθνικής Σχολής της Βιέννης οι µαθητές του 
Νηπιαγωγείου κάνουν µάθηµα µία φορά την εβδοµάδα, για χρονική περίοδο µιάµισης 
ώρας. Κατά τη διάρκεια αυτή υπάρχει χρόνος καλωσορίσµατος, χρόνος διδασκαλίας 
και χρόνος ελεύθερου παιχνιδιού. Η πιλοτική εφαρµογή πραγµατοποιήθηκε και στα 
δύο τµήµατα του Σαββάτου. Στόχος της ήταν να επιτευχθούν µέσω των τραγουδιών 
οι γλωσσικοί και επικοινωνιακοί στόχοι που έχουν τεθεί στο Αναλυτικό Πρόγραµµα 
του Νηπιαγωγείου, να αποκτήσουν οι µαθητές καλύτερη άρθρωση στο ελληνικό 
λεξιλόγιο, να εξοικειωθούν µε τη χρήση της ελληνικής γλώσσας και τέλος να έρθουν 
σε επαφή µε πτυχές του ελληνικού πολιτισµού. Κατά µέσο όρο σε κάθε τµήµα 
φοιτούσαν δέκα παιδιά ηλικίας 4-6 ετών, εκ των οποίων ένα ποσοστό περίπου 30% 
δε µιλούσε ή δεν κατανοούσε την ελληνική γλώσσα. Το µάθηµα διεξαγόταν στα 
ελληνικά και µόνο σε ορισµένες περιπτώσεις γινόταν χρήση της γερµανικής 
γλώσσας. Επίσης, όλα τα παιδιά φοιτούσαν και σε αυστριακό νηπιαγωγείο.  

- Η συνεργασία µε τη Νηπιαγωγό: Εξ αρχής, η νηπιαγωγός ήταν βοηθητική, 
υποστηρικτική, πρόθυµη και µε καλή διάθεση, πράγµα που έθεσε αµέσως µία γερή 
βάση για την εφαρµογή του προγράµµατος. Γενικότερα, δεν είχε µουσικές γνώσεις 
και δεν είχε παρακολουθήσει τυπική µουσική εκπαίδευση. Με αυτή τη συνεργασία η 
Νηπιαγωγός έθεσε άτυπα σαν προσωπικό της στόχο, να εξοικειωθεί η ίδια µε το 
τραγούδι και να χρησιµοποιήσει περισσότερες µουσικές δραστηριότητες στα πλάνα 
µαθήµατος εφεξής. Επιπλέον, τέθηκε ως στόχος η εφαρµογή του προγράµµατος και 
σε άλλα τµήµατα του Νηπιαγωγείου µε εξ ολοκλήρου διδασκαλία της Νηπιαγωγού.  

- Το υλικό: Επιλέχθηκαν τέσσερα τραγούδια, όπου για το καθένα χρειάστηκαν 
τουλάχιστον δύο µαθήµατα για να ολοκληρωθεί η διδασκαλία του. Τα τραγούδια 
αυτά ήταν Όταν η γάτα κάνει χ…, Άρες µάρες κουκουνάρες, Οι καλικaντζάροι και 
Εγώ, εσύ, αυτός, τα οποία αποτελούσαν υλικό του προγράµµατος «Εγώ πατρίδα 
γνώρισα µέσ’ από τα τραγούδια». Τα συγκεκριµένα τραγούδια προτιµήθηκαν διότι 
είχαν εύκολα κατανοητό λεξιλόγιο και µπορούσαν να ενισχύσουν την εκφορά του 
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λόγου, να συµβαδίσουν µε τις ικανότητες των παιδιών και να συνδυαστούν µε 
δηµιουργικές δραστηριότητες που θα ανταποκρίνονταν στο Πρόγραµµα Σπουδών 
Νηπιαγωγείου, κυρίως σε τοµείς έκφρασης, επικοινωνίας και σκέψης. Η διδασκαλία 
των τραγουδιών γινόταν µε τη συνοδεία κιθάρας, ώστε να υπάρχει αρµονική 
συνοδεία και ταυτόχρονα τραγούδι.  

Α) Όταν η γάτα κάνει χ… 
Στίχοι-Μουσική: Μαρίζα Κωχ 

�  

Στο παραπάνω τραγούδι χρησιµοποιήθηκαν µιµητικές κινήσεις για τη διδασκαλία 
του. Οι µαθητές µιµήθηκαν µε τις κινήσεις του τη γάτα και κινήθηκαν σε όλο το χώρο 
της αίθουσας. Απεικονίστηκε το γράµµα /χ/ σε καρτέλες, επισηµάνθηκαν οι διαφορές 
στην εκφορά µεταξύ του ελληνικού φωνήµατος /χ/ και του γερµανικού γράµµατος x=/
ιξ/, αλλά και του γράµµατος h=/χα/. Επιπλέον, αποτυπώθηκαν οι στίχοι του 
τραγουδιού µε ζωγραφική από τους µαθητές, γεγονός που κατάφεραν να 
υλοποιήσουν για πρώτη φορά, καθώς δεν µπορούσαν να καταγράψουν σε χαρτί 
ιστορίες ή παραµύθια που άκουγαν. Επίσης, οι µαθητές συµµετείχαν στο τραγούδι 
µόνο µε µουρµούρισµα και µετά από αρκετές επαναλήψεις ξεκίνησαν να τραγουδούν 
καθαρά, διότι τους δυσκόλευε ο συνδυασµός του τραγουδιού µε την κίνηση.  
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Β) Άρες µάρες κουκουνάρες 
Στίχοι-Μουσική: Μαρίζα Κωχ 

�  

Στο τραγούδι αυτό η διδασκαλία πραγµατοποιήθηκε µε εικόνες που απεικόνιζαν 
λέξεις-αντικείµενα των στίχων. Οι εικόνες συνέβαλαν αρκετά στη γρήγορη εκµάθηση 
των στίχων. Παράλληλα, επιχειρήθηκε η συνοδεία µε παλαµάκια στο ρυθµό του 
µέτρου, πράγµα που δεν ήταν εφικτό, γιατί ο συνδυασµός κίνησης-ρυθµού-νέου 
λεξιλογίου επέφερε ένα βοµβαρδισµό γνώσεων για τους µαθητές. Επιπλέον, ως 
στόχος τέθηκε και η σωστή εκφορά του γράµµατος /ρ/ ο οποίος αναθεωρήθηκε 
σύντοµα γιατί οι περισσότεροι µαθητές δεν µπορούσαν να το εκφέρουν, επειδή στη 
γερµανική γλώσσα εκφέρεται ως /γ/. Τα παιδιά που µιλούσαν µόνο γερµανικά ή είχαν 
µεγαλώσει στη Βιέννη δεν µπορούσαν να πουν καθαρά το /ρ/, ενώ αυτά που είχαν 
έρθει πιο πρόσφατα από την Ελλάδα µπορούσαν σε καλύτερο βαθµό. Γενικά, 
µπορούσαν να το διακρίνουν, αλλά δεν µπορούσαν να το εκφέρουν. Τέλος, η τάξη 
έπαιξε παζάρι και ο κάθε µαθητής προσπάθησε να πουλήσει προϊόντα στους 
συµµαθητές του, που να περιείχαν το γράµµα /ρ/. Οι µαθητές έφευγαν από το σχολείο 
µουρµουρίζοντας τη µελωδία του τραγουδιού, την οποία συγκράτησαν µε ευκολία, 
διότι είχε µόνο δύο νότες. Όπως ανέφερε µία µητέρα, εξεπλάγην όταν άκουσε να 
τραγουδάει το συγκεκριµένο τραγούδι στο σπίτι το παιδί της που δε µιλάει και δεν 
κατανοεί ελληνικά.  
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Γ) Οι καλικαντζάροι 
Στίχοι-Μουσική: Μαρίζα Κωχ 

�   

Το τραγούδι των καλικαντζάρων προµήνυε και τον ερχοµό των Χριστουγέννων. 
Έγινε αφήγηση της ιστορίας των καλικαντζάρων και δηµιουργήθηκε νέα 
Χριστουγεννιάτικη ιστορία µε καλικαντζάρους, στην οποία εντάχθηκε και το 
τραγούδι. Έγινε αναφορά στα ελληνικά Χριστουγεννιάτικα έθιµα και συγκρίθηκαν µε 
αυτά της Αυστρίας. Για την εκµάθηση των στίχων του τραγουδιού χρησιµοποιήθηκαν 
φιγούρες, οι οποίες ήταν εµπνευσµένες από την ιστορία του. Συγχρόνως, τα παιδιά 
είτε συνόδευαν το τραγούδι µε ρυθµικά επαναλαµβανόµενα µοτίβα, είτε 
επαναλαµβάνανε τους στίχους µετά το τραγούδι της εκπαιδευτικού, είτε έπαιζαν 
κρουστά όργανα τάξης. Για άλλη µία φορά, τα παιδιά ζωγράφισαν την ιστορία του 
τραγουδιού. Επιπλέον, σηµασία δόθηκε στην εκφορά των διπλών φθόγγων /τσ/ και /
τζ/, στην οποία δεν αντιµετώπισαν κάποιο πρόβληµα, καθώς υπάρχουν και στο 
γερµανικό αλφάβητο.  
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Δ) Εγώ, εσύ, αυτός  
Στίχοι-Μουσική: Μαρίζα Κωχ 

�  

Με το παραπάνω τραγούδι οι µαθητές διδάχθηκαν την κλίση της προσωπικής 
αντωνυµίας εγώ, στην οποία δυσκολεύτηκαν να διακρίνουν τη διαφορά µεταξύ 
ενικού και πληθυντικού δευτέρου και τρίτου προσώπου. Ωστόσο, πλέον τα παιδιά 
είχαν φτάσει σε σηµείο να µαθαίνουν πιο εύκολα και γρήγορα νέους στίχους και νέες 
µελωδίες και έδειχναν µεγαλύτερη οικειότητα µε τη χρήση της ελληνικής γλώσσας. 
Παράλληλα, έγινε παρουσίαση των οργάνων φλογέρα και γαβάλ’ (καβάλ’ ή 
χειλιαύλιν), µε τη βοήθεια των οποίων πραγµατοποιήθηκαν κινητικές δραστηριότητες 
στην αίθουσα. Επιπλέον, έγινε αφήγηση του αρχαιοελληνικού µύθου του Πάνα και 
της κατασκευής του καλαµένιου αυλού, η οποία επενδύθηκε µουσικά µε µελωδίες 
που προέρχονταν από τη φλογέρα.  

Παρατηρήσεις και συµπεράσµατα  

Η λήξη των µαθηµάτων είχε επιφέρει θετικά και ενθαρρυντικά αποτελέσµατα για την 
πιλοτική εφαρµογή και κατ’ επέκταση για το µέλλον του προγράµµατος «Εγώ 
πατρίδα γνώρισα µέσ’ από τα τραγούδια». Λαµβάνοντας υπόψη τις σηµειώσεις που 
καταγράφηκαν στην αξιολόγηση και στα αναστοχαστικά ηµερολόγια των δασκάλων, 
δηµιουργήθηκαν ορισµένες σηµαντικές παρατηρήσεις που προκύπτουν από την 
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πορεία των διδασκαλιών, αλλά και από τις αντιδράσεις των παιδιών. Αρχικά, έντονα 
εκδηλώθηκε η ανάγκη για πιο αργό tempo στα τραγούδια και για πολλές επαναλήψεις 
κατά την εκµάθηση των τραγουδιών, ιδιαίτερα στα πρώτα µαθήµατα που οι µαθητές 
δεν είχαν εξοικειωθεί ούτε µε το νέο πλαίσιο του µαθήµατος, αλλά και ούτε µε τη νέα 
δασκάλα µουσικής που υποδέχτηκε η τάξη. Οι οδηγίες ήταν απαραίτητο να είναι 
σαφείς και αναλυτικές για κάθε δραστηριότητα, πράγµα που πολλές φορές 
δηµιουργούσε «πολλά λόγια και λίγη µουσική». Επιπλέον, αναλογιζόµενος κανείς ότι 
τα συγκεκριµένα παιδιά καθ’ όλη την εβδοµάδα µιλούν κυρίως γερµανικά και το 
Σαββατοκύριακο ελληνικά, συµπεραίνει ότι σκέφτονται σε δύο γλώσσες ταυτόχρονα, 
µε αποτέλεσµα να εµφανίζουν σύντοµα στο µάθηµα σηµάδια κόπωσης όπως 
δυσανασχέτηση και έλλειψη προσοχής. Ωστόσο, τα παιδιά που µιλούσαν ή 
κατανοούσαν µόνο γερµανικά, τραγουδούσαν κανονικά στα ελληνικά. Στη συνέχεια, 
παρόλο που επιθυµία των δασκάλων ήταν να πραγµατοποιείται και κατά τη διάρκεια 
της διδακτικής ώρας µάθηµα µουσικής αγωγής, πολύ σύντοµα διαπιστώθηκε ότι ήταν 
υπερβολικό για τα παιδιά και µη επιτεύξιµο. Γι αυτό το λόγο, κατά την εκµάθηση των 
τραγουδιών, δόθηκε περισσότερη βαρύτητα στο λεξιλόγιο και στην άρθρωση και όχι 
τόσο στην τονική και ρυθµική ακρίβεια. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι η χρήση εικόνων 
βοήθησαν στην εκµάθηση και την κατανόηση των στίχων των τραγουδιών. Τέλος, 
καταγράφηκε ότι κάθε τραγούδι χρειαζόταν κατά µέσο όρο 3 µαθήµατα για να 
ολοκληρωθεί η διδασκαλία του, γεγονός το οποίο επιβεβαίωναν τα παιδιά που 
ζητούσαν να επαναλάβουν όποιο τραγούδι ένιωθαν πως γνώριζαν επαρκώς. 
Αξιοσηµείωτη βέβαια είναι και η παρακολούθηση µαθηµάτων µουσικής θεωρίας και 
κιθάρας από τη Νηπιαγωγό, πριν το τέλος των µαθηµάτων, αλλά και η διδασκαλία 
του υλικού της πιλοτικής εφαρµογής σε άλλα τµήµατα από την ίδια.  

Όλες οι παραπάνω παρατηρήσεις οδήγησαν στη διαπίστωση ορισµένων 
συµπερασµάτων. Πιο συγκεκριµένα, οι µαθητές του Νηπιαγωγείου της Εθνικής 
Σχολής Βιέννης κατάφεραν, µέσα σε διάστηµα τεσσάρων µηνών, να βελτιώσουν και 
να εµπλουτίσουν το ελληνικό τους λεξιλόγιο µέσω των στίχων, να εκφραστούν και να 
τραγουδήσουν στα ελληνικά µε µεγαλύτερη ευχέρεια, να έρθουν σε επαφή µε 
ελληνικούς µύθους και παραµύθια, να αλληλεπιδράσουν µέσω των τραγουδιών και 
των δραστηριοτήτων τους, να γνωρίσουν µουσικά όργανα και να παίξουν µε αυτά. Τα 
παιδιά όχι µόνο µιλούσαν ελληνικά, αλλά άρχισαν να έχουν επίγνωση για τον 
ελληνικό πολιτισµό, τον οποίο µπορεί να έχουν αφήσει στην Ελλάδα, αλλά µε πολύ 
κόπο και µεράκι γίνεται προσπάθεια από τους εκπαιδευτικούς για να αναπτύξουν στη 
Βιέννη. Έτσι, το πρόγραµµα έδωσε την ευκαιρία σε παιδιά που ζουν εκτός Ελλάδας 
να αναπτύξουν µία ουσιαστική σχέση µε την πατρίδα τους. Το τραγούδι εδώ 
λειτούργησε ως κοινή ταυτότητα που συνδέει αρχικά τα παιδιά εθνικά και στη 
συνέχεια µπορεί να δώσει αφορµή για µελέτη και ανακάλυψη πολλών άλλων 
πολιτισµικών, ιστορικών και γλωσσικών στοιχείων.  
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