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Το παρόν κείµενο διερευνά τα οφέλη της χρήσης των τραγουδιών ως εκπαιδευτικού µέσου - 
υλικού στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης ή δεύτερης γλώσσας και παρουσιάζει διδακτικές 
προσεγγίσεις και πρακτικές που αξιοποιούν τα τραγούδια εν γένει και ειδικότερα τον αξιόλογο 
όγκο τραγουδιών της Μαρίζας Κωχ που έχει καταχωρηθεί στο υπό κατασκευή Ψηφιακό 
Αποθετήριο του Μουσικού Τµήµατος του Ιόνιου Πανεπιστηµίου «Εγώ πατρίδα γνώρισα µέσʼ 
από τα τραγούδια». Τα τραγούδια του Αποθετηρίου συνοδεύονται από διδακτικές προτάσεις για 
κάθε τραγούδι και θα είναι στη διάθεση των εκπαιδευτικών, µέσω της αντίστοιχης 
Διαδραστικής Πλατφόρµας. Στη συνέχεια παρουσιάζεται µια δέσµη διδακτικών 
δραστηριοτήτων πάνω σε τρία τραγούδια της Μαρίζας Κωχ όπως εφαρµόστηκε στο Summer 
School 2018,το θερινό πρόγραµµα εκµάθησης ελληνικών για φοιτητές εξωτερικού του Ιονίου 
Πανεπιστηµίου. Αυτές οι δραστηριότητες βασίζονται στην επικοινωνιακή και βιωµατική 
διδακτική προσέγγιση και προτείνουν τον εµπλουτισµό της γλωσσικής διδασκαλίας µε εξω-
γλωσσικό υλικό, τονίζοντας τη διασύνδεση της ελληνικής γλώσσας µε την κουλτούρα και τον 
πολιτισµό της. 
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This text explores the benefits of using songs as an educational medium in the teaching of 
Greek as a foreign or second language and presents teaching approaches and practices that 
make use of songs in general, and especially of the remarkable volume of songs by Mariza 
Koch recorded in the Digital Repository of the Music Department of the Ionian University, "I 
learn about my country through songs". The songs of the repository are accompanied by 
teaching suggestions for each song and will be made available to teachers through the 
corresponding interactive platform. Next there is a series of teaching activities on songs by 
Mariza Koch, as applied in the Summer School 2018, the summer Greek language learning 
program for foreign students of the Ionian University. These activities are based on a 
communicative and experiential teaching approach and propose the enrichment of language 
teaching with extra-linguistic material, highlighting the interconnection of Greek language 
and culture. 
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Η µουσική και τα τραγούδια: ένα χρήσιµο εκπαιδευτικό εργαλείο για τη 
διδασκαλία του γλωσσικού µαθήµατος της ελληνικής ως ξένης γλώσσας 

“How is it that for most people music is a powerful part of their personal life and yet 
when we go to work or school we turn it off?” (Μτφρ: Πώς γίνεται, ενώ για τους πιο 
πολλούς από εµάς η µουσική είναι τόσο σηµαντικό κοµµάτι της προσωπικής µας ζωής, 
όταν πηγαίνουµε στη δουλειά µας την «κλείνουµε»;) αναρωτιόταν ο Brewer (1995, 
σελ. 2). 

Αυτή η δήλωση είναι περισσότερο προφανής και συναφής όταν σχετίζεται µε 
τον χώρο της σχολικής τάξης, όπου η έρευνα έχει δείξει ότι η παροχή δοµηµένων και 
ανοιχτών µουσικών δραστηριοτήτων στους µαθητές, ανεξάρτητα από το επίπεδο 
µουσικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών, µπορεί να τη µετατρέψει σε θετικό 
περιβάλλον µάθησης, δηµιουργώντας µια χαλαρή ατµόσφαιρα ασφάλειας και 
εµπιστοσύνης, όπου τα παιδιά ευδοκιµούν ακαδηµαϊκά, κοινωνικά και 
συναισθηµατικά (Lake, 2003). Η µουσική προσφέρει ποικίλους τρόπους συµµετοχής 
και για τα συνεσταλµένα και εσωστρεφή παιδιά. Σε δεύτερο επίπεδο, όσο αφορά τη 
εκµάθηση της γλώσσας, ως πρώτης ή δεύτερης, το «όχηµα» της µουσικής είναι 
ιδιαίτερα αποτελεσµατικό (Jalongo & Bromley, 1984). Σύµφωνα µε τον Steven 
Krashen (1982), για τη βέλτιστη εκµάθηση µιας ξένης γλώσσας πρέπει να είναι 
αδύναµο «το συναισθηµατικό φίλτρο». Αδύναµο συναισθηµατικό φίλτρο σηµαίνει 
θετική στάση απέναντι στη µάθηση. Η µουσική αποτελεί µια από τις µεθόδους 
εξασφάλισης αδύναµου φίλτρου, λόγω του χαλαρού περιβάλλοντος που εξασφαλίζει. 
Με την ελαχιστοποίηση του συναισθηµατικού φίλτρου, µειώνεται το άγχος και οι 
µαθητές είναι περισσότερο δεκτικοί στην πληροφορία που λαµβάνουν. «Τα 
τραγούδια στην τάξη της γλωσσικής διδασκαλίας διασκεδάζουν και χαλαρώνουν τους 
µαθητές, για αυτό, µε τη χρήση της µουσικής µπορεί να µειωθεί το στρες» (Jedynak, 
2000, σελ. 2). Οι Peregoy και Boyle ενθαρρύνουν τους δασκάλους: «Τραγουδήστε 
ένα τραγούδι την ηµέρα! Τα τραγούδια φέρνουν ελαφρότητα, γέλιο και οµορφιά στην 
τάξη σας» (Peregoy & Boyle, 2008, σελ. 127). Παρόλα τα οφέλη που περιγράψαµε, 
µέχρι να αναγνωριστούν οι προσεγγίσεις της επικοινωνιακής διδασκαλίας της 
γλώσσας (CLT: Communicative Language Teaching) και της µάθησης µε βάση το 
έργο (TBL:Task Based Learning), µέσω της έρευνας του Krashen, δεν υπήρχε ζήτηση 
παιδαγωγικού υλικού µε τραγούδια για την εκµάθηση ξένων γλωσσών (Griffee ό.α 
στο Engh, 2010). Ο Salcedo (2010), µετά από έρευνα σε περιοδικά διδασκαλίας 
ξένων γλωσσών, βρήκε ότι υπήρχαν µόνο λίγα άρθρα για το θέµα, σε σύγκριση µε τα 
πολυάριθµα άρθρα σχετικά µε άλλες µεθοδολογικές ιδέες και προσεγγίσεις.  

Η έρευνα έχει δείξει ότι η ενσωµάτωση εµπειριών µουσικής στη διδασκαλία 
της ξένης ή δεύτερης γλώσσας, ευνοεί την ανάπτυξη του γλωσσικού γραµµατισµού 
των µαθητών: την απόκτηση φωνολογικής ενηµερότητας, την ανάγνωση, την 
ενίσχυση της µνήµης, την ανάπτυξη του λεξιλογίου, την κατανόηση, τη βελτίωση της 
προφοράς, την εκµάθηση των γραµµατικών, συντακτικών, σηµασιολογικών 
φαινοµένων και την παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου. Οι Saricoban και 
Metin έχουν βρει ότι οι στίχοι των τραγουδιών και τα παιχνίδια που βασίζονται σε 
αυτά βοηθούν στη διδασκαλία της γραµµατικής (Saricoban & Metin, 2010) και οι 
Peregoy και Boyle ότι ενισχύουν την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων, π.χ. την 
ευχέρεια ανάγνωσης και γραφής στην τάξη (Internet TESL J 2000). Κατά τους Ludke, 
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Ferreira και Overy (2013), η ακρόαση και το τραγούδισµα των λέξεων ενισχύει την 
οµιλία. «Η µουσική και η οµιλία συνδέονται µέσω των ήχων που παράγουν και 
χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά µηνυµάτων, µε τη διαφορά ότι στη γλώσσα αυτά 
είναι περισσότερο ακριβή και στη µουσική, συνήθως, συναισθηµατικά» (Mora, 2000, 
σελ. 147). 

Tα τραγούδια προσφέρουν ευκαιρίες για την ανάπτυξη γλωσσικού 
αυτοµατισµού: ο όρος αυτός αναφέρεται στη χωρίς παύσεις παραγωγή προφορικού 
λόγου στη γλωσσική διαδικασία. Ο γλωσσικός αυτοµατισµός προωθεί την ανάπτυξη 
και επέκταση του λεξιλογίου, των δεξιοτήτων κατανόησης του προφορικού και του 
γραπτού λόγου και την ενίσχυση της αφηρηµένης σκέψης (Hill-Clarke &Robinson, 
2003). Μέσα από τη χρήση των τραγουδιών και της µουσικής, τα παιδιά µπορούν να 
συγκρατήσουν πολύ µεγαλύτερη ποσότητα πληροφορίας (Ortis, 2008,), γιατί 
περιέχουν «συχνόχρηστες» λέξεις -λέξεις που εµφανίζονται πολύ συχνά στη γλώσσα- 
και εκφράσεις που επαναλαµβάνονται (θα εξετάσουµε τα χαρακτηριστικά αυτά στο 
τραγούδι της Μαρίζας Κωχ «Εγώ, εσύ, αυτός»). Λόγω τoυ ρυθµού και του 
περιεκτικού νοήµατός τους, µπορούν να βελτιώσουν την ακρόαση και την προφορική 
γλωσσική ανάπτυξη, την προσοχή και τη µνήµη, δηλαδή τη διατήρηση και ανάκληση 
της νέας γνώσης (Botarri & Evans, 1982).  

Τα παραδοσιακά τραγούδια, ιδιαίτερα, ακολουθούν µια επαναλαµβανόµενη 
µορφή στίχων µε οµοιοκαταληξία και έχουν χαρακτηριστικά που τα καθιστούν 
εύκολα στην παρακολούθηση (Saricoban & Metin, 2000). Γενικότερα, η επιβίωση 
της λογοτεχνικής παράδοσης, η επική ποίηση και οι µπαλάντες, µε άλλα λόγια η 
προφορική παράδοση, οφείλονται στη χρήση των τραγουδιών αυτών. Ο Rubin (1995) 
πιστεύει ότι αυτό µπορεί να οφείλεται στα πολλαπλά επίπεδα ρυθµού, ήχου, 
γλωσσικού νοήµατος και συναισθηµατικού περιεχοµένου τα οποία λειτουργούν 
ταυτόχρονα. Ο ρυθµός της οµιλίας είναι πολύ σηµαντικός όταν µαθαίνουµε µια ξένη 
γλώσσα: κάθε γλώσσα έχει ένα ξεχωριστό ρυθµό που αποτελεί µέρος της ηχητικής 
της δοµής. Η γνώση αυτού του ρυθµού αποτελεί µέρος της ικανότητας του οµιλητή 
µιας γλώσσας (Patel, 2008). 

Η Medina (1990) θεωρεί ωφέλιµη την εφαρµογή διδακτικών µεθόδων και 
διαδικασιών που µοιάζουν µε τη ζωή εκτός σχολικής τάξης, η οποία είναι γεµάτη µε 
µουσική, τραγούδια, ιστορίες και οπτικές εικόνες. Οµοίως οι Saricoban και Metin 
προτείνουν την παιδαγωγική χρήση της µουσικής για την ενίσχυση της πολιτισµικής 
ικανότητας της γλώσσας-στόχου από τους µαθητές (Saricoban & Metin, 2000). Τα 
τραγούδια βοηθούν να εµπλουτιστεί το µάθηµα της γλώσσας, ώστε να εµπεριέχει την 
κουλτούρα της χώρας, ειδικά όταν αντανακλούν τον πολιτισµό της (πολιτισµικός 
πόρος). Τέλος, η ενίσχυση της διδασκαλίας µέσω της µουσικής είναι ζωτικής 
σηµασίας για την καλλιέργεια της δηµιουργικότητας στην τάξη. Η φαντασία των 
τραγουδιών ενθαρρύνει τη δηµιουργικότητα των µαθητών και επιτρέπει την 
αυθεντική µάθηση της ξένης γλώσσας. Πολύ συχνά, τα τραγούδια αφηγούνται µια 
ιστορία ή περιγράφουν καταστάσεις και συναισθήµατα. Οι στίχοι είναι ιδανικοί στο 
να χτίσουν οι µαθητές πάνω σε αυτούς, χρησιµοποιώντας τις δικές τους ιδέες σε µια 
δηµιουργική παραγωγή λόγου. 
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Διδακτικές πρακτικές για την αξιοποίηση των τραγουδιών της Μαρίζας Κωχ 
στην εκµάθηση της Ελληνικής γλώσσας ως ξένης 

Οι τέσσερις κύριες γλωσσικές δεξιότητες αφορούν τη γραµµατική, το λεξιλόγιο, την 
προφορά και την ακρόαση. Ωστόσο, για την εκµάθηση µιας γλώσσας είναι 
απαραίτητη και η επικοινωνιακή ικανότητα. Η γλώσσα είναι εργαλείο επικοινωνίας 
και πολιτισµικό αγαθό. Γι αυτό η καταλληλότερη διδακτική προσέγγιση για τη 
διδασκαλία της ως ξένης είναι η επικοινωνιακή και πολιτισµική προσέγγιση µε χρήση 
επικοινωνιακού λόγου.  

Τα τραγούδια µπορούν να χρησιµοποιηθούν εισαγωγικά, κατά τη διάρκεια της 
παρουσίασης αλλά και στην πρακτική εφαρµογή των γλωσσικών µαθηµάτων, για τη 
δηµιουργία αυθεντικών µαθησιακών εµπειριών. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν 
εξίσου για τη διδασκαλία λεξιλογίου, προτύπων προτάσεων, προφοράς, αλλά και για 
τα χαρακτηριστικά προσωδίας της γλώσσας, όπως ο ήχος, ο επιτονισµός και ο ρυθµός 
καθώς και για την εξάσκηση των ήχων των φωνηέντων και συµφώνων.  

Περνώντας στη διδακτική αξιοποίηση των τραγουδιών της Μαρίζας που 
παρατίθενται στο Ψηφιακό Αποθετήριο και τη Διαδραστική Πλατφόρµα «Εγώ 
πατρίδα γνώρισα µέσʼ από τα τραγούδια», στην οποία έχω αναλάβει τον τοµέα των 
γλωσσικών δραστηριοτήτων, το σύνολο των τραγουδιών αποτελεί ένα σηµαντικό 
διδακτικό βοήθηµα. Οι στίχοι τους περιέχουν φράσεις και ιδιωµατικές εκφράσεις που 
προετοιµάζουν τα παιδιά για τη χρήση αυθεντικής γλώσσας και περιέχει ποικιλία 
θεµατικών που καλύπτουν πολλά πεδία της καθηµερινής ζωής. Όπως αναφέρει η 
Μαίη Κοκκίδου στην εισαγωγή του βιβλίου Με τη Μαρίζα τραγουδώ Ελληνικά 
µαθαίνω «η συνθέτρια, έγραψε τα συγκεκριµένα τραγούδια µέσα από µια διεισδυτική 
µατιά στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των µαθητών της … και πολλών 
αλλόγλωσσων µαθητών στη συνέχεια» (Κωχ, 2010, σελ. 3). 

Πολλά από τα τραγούδια µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε µικρότερες ηλικίες 
για τη διδασκαλία ξεχωριστών ήχων (φωνηµάτων) ή λέξεων. Μπορεί να προστεθεί 
κίνηση για να γίνουν πιο ευχάριστα για τα παιδιά (Ohman-Rodriguez, 2004. 

Saricoban & Metin, 2000). Π.χ. µε χρήση στοιχείων µουσικοκινητικής για τη 
εµπέδωση των ρηµάτων και µίµησης για τα ουσιαστικά και τα επίθετα. Για τα 
µεγαλύτερα παιδιά είναι πολύ αποτελεσµατικά τα παιχνίδια ρόλων και η 
δραµατοποίηση εικόνων του τραγουδιού (όπως στα παιχνιδοτράγουδα «Άρες, µάρες, 
κουκουνάρες», «Όταν η γάτα κάνει χου», «Άσπρος σκύλος, µαύρος γάτης»).  

Το παιχνίδι µε τις λέξεις και οι οµοιοκατάληκτες λέξεις των τραγουδιών 
ελκύουν την προσοχή των µαθητών (Hiebert et al., 1992). Μπορούν να τους 
βοηθήσουν στην κατανόηση της οµοιοκαταληξίας, µέσω της οµοιότητας των 
καταλήξεων των λέξεων, στον χειρισµό των µοτίβων των οµοιοκατάληκτων λέξεων, 
δραστηριότητα που προάγει τη φωνολογική ενηµερότητα (Yopp & Yopp, 2002. 

Brown, 2006). Μία κατηγορία τραγουδιών είναι κατάλληλα για ασκήσεις 
γραµµατικής όπου οι µαθητές καλούνται να εντοπίσουν π.χ τα µέρη του λόγου, ενώ 
ακούν το τραγούδι. Το τραγούδι «Ο περιπτεράς» µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τα 
αρσενικά ουσιαστικά σε -ας, «Το ωραίο το τραγούδι» για την κλίση επιθέτου, το 
«Μπορώ» για τα ρήµατα ενεργητικής φωνής, το «Παρακολούθησε» για την 
προστακτική, το «Έχω µάθει» για τη χρήση παρακειµένου, το «Χαίροµαι» για την 
παθητική φωνή κ.τ.λ.  
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Επίσης, σηµαντικές είναι οι δραστηριότητες ενεργητικής ακρόασης µέσω του 
τραγουδιού. Η προετοιµασία είναι εξαιρετικά σηµαντική. Σε αρχικό στάδιο ο 
δάσκαλος/α παίζει ή τραγουδάει το τραγούδι. Στη συνέχεια, µπορούν να δοθούν οι 
στίχοι των τραγουδιών µε κενά για να συµπληρωθούν οι λέξεις που λείπουν. Ο 
δάσκαλος παίζει ξανά το τραγούδι και αυτή τη φορά οι µαθητές µπορούν να 
διαβάσουν και να συµπληρώσουν τις λέξεις στα κενά. Σε επόµενο στάδιο οι µαθητές 
ακούν το τραγούδι και στη συνέχεια παίρνουν µια λίστα µε τις άγνωστες λέξεις του 
τραγουδιού. Οι µαθητές σε οµάδες των 2-4 ατόµων βρίσκουν την έννοια αυτών των 
λέξεων µε τη χρήση λεξικών ή µαντεύοντας από το πλαίσιο. Είναι αναγκαία η 
σύνδεση της κατανόησης και της παραγωγής του προφορικού και του γραπτού λόγου. 
Οι µαθητές ενθαρρύνονται να δηµιουργήσουν σκετς ή κείµενα, χρησιµοποιώντας τις 
νέες λέξεις σωστά ή να γράψουν µια σύντοµη ιστορία, χρησιµοποιώντας τα ρήµατα 
από το τραγούδι στο παρελθόν.  

Σηµειώνεται ότι το τραγούδι παίζεται δύο ή περισσότερες φορές, δεδοµένου ότι 
τα επίπεδα γλωσσικής επάρκειας των µαθητών µπορεί να είναι εξαιρετικά ποικίλα σε 
µια τάξη µη φυσικών οµιλητών. Επίσης, η «εικόνα», σταθερή ή κινούµενη και άλλα 
εξω-γλωσσικά στοιχεία, πρέπει να συνδυάζονται µε τους στίχους περιγραφικών 
γεγονότων που περιέχονται σε ένα τραγούδι, όταν το επίπεδο γνώσης είναι βασικό 
(Stokes, 2001). 

Μια από τις σηµαντικότερες µεθοδολογικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία των 
ξένων γλωσσών είναι η θεµατική µεθοδολογική προσέγγιση (theme-based instruction, 
Lee, 2007).Τα τραγούδια της Μαρίζας Κωχ περιέχουν θεµατικές όπως το φυσικό 
περιβάλλον, η µυθολογία, ο πολιτισµός, η τέχνη, το θέατρο, η τεχνολογία, τα 
επαγγέλµατα, τα ήθη και τα έθιµα, οι γιορτές, η οικογενειακή ζωή. Η θεµατική- 
µεθοδολογική προσέγγιση βοηθά στην ανάδειξη των στοιχείων των τραγουδιών που 
αφορούν στον πολιτισµό, την κουλτούρα, τα ήθη και τα έθιµα κ.λ.π. και την 
πραγµατολογική επεξεργασία του θέµατος του τραγουδιού και του λεξιλογίου του 
τραγουδιού. Απαραίτητη διδακτική προσθήκη είναι οι δηµιουργικές δραστηριότητες, 
στην κατηγορία των οποίων ανήκει η µετατροπή του ποιητικού σε αφηγηµατικό και 
περιγραφικό λόγο, η δηµιουργία ενός άλλου ποιήµατος ή τραγουδιού µε 
προτεινόµενες λέξεις από το αρχικό τραγούδι ή µε το ίδιο θέµα µε αυτό και η 
απόδοση του τραγουδιού µε διαφορετικούς εκφραστικούς τρόπους όπως η 
εικονογράφηση. 

Τα τραγούδια αξιοποιήθηκαν στα καλοκαιρινά τµήµατα εκµάθησης της 
ελληνικής γλώσσας του Summer School of Corfu που διοργάνωσε το Ιόνιο 
Πανεπιστήµιο το καλοκαίρι του 2018, µε φοιτητές εξωτερικού, ως µέσα εξοικείωσης 
µε την ελληνική γλώσσα και επαφής µε τον ελληνικό πολιτισµό και τη 
διαπολιτισµικότητα. Για την αξιολόγηση των επιτυχούς αξιοποίησης των τραγουδιών 
διεξάχθηκε µικρή έρευνα δράσης στην οποία είχα τον ρόλο της συντονίστριας (και 
συµµετέχουσας). Η µέθοδος αυτή έχει χρησιµοποιηθεί από τη γράφουσα στα 
κοινοτικά σχολεία της Αγγλίας σε µεγαλύτερη κλίµακα, συνδυαστικά µε άλλες 
ποιοτικές µεθόδους για την αποτίµηση µεθόδων εκµάθησης της ελληνικής ως 
δεύτερης γλώσσας (Pantazi, 2016). Δόθηκαν διδακτικές οδηγίες και δραστηριότητες 
για τη χρήση των τραγουδιών στους εκπαιδευτικούς των τµηµάτων του Summer 
school και τους ζητήθηκε η χρήση αναστοχαστικού ηµερολογίου, όπου 
καταγράφηκαν οι πρακτικές που εφαρµόστηκαν -και κατά πόσο στέφθηκαν µε 
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επιτυχία. Η παρατήρηση και ο αναστοχασµός τους λειτούργησαν ανατροφοδοτικά 
στην αξιολόγηση της καταλληλότητάς των πρακτικών αυτών. Κατά τη λήξη του 
προγράµµατος δόθηκε φόρµα αξιολόγησης στους φοιτητές όπου έγινε θετική 
αποτίµηση των δραστηριοτήτων που σχεδιάστηκαν για τα τραγούδια . Επιτεύχθηκε 
έτσι µια µορφή τριγωνοποίησης, ώστε να διασφαλιστεί η αξιόπιστη και έγκυρη 
αποτίµηση της αποτελεσµατικότητας της χρήσης των τραγουδιών για τους παρακάτω 
µαθησιακούς στόχους.  

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η παρουσίαση των γλωσσικών δραστηριοτήτων 
πάνω σε τρία τραγούδια της Μαρίζας Κωχ, όπως χρησιµοποιήθηκαν στο πρόγραµµα 
αυτό και θα αποτελέσουν υλικό της αντίστοιχης ηλεκτρονικής πλατφόρµας ώστε να 
µπορούν να εφαρµοστούν, µε µικρές παραλλαγές ανάλογα µε το επίπεδο γλωσσικής 
επάρκειας, από άλλους εκπαιδευτικούς. 

Α. Καλοκαίρι µου µυρίζει (οµάδα αρχαρίων) 
Μουσική-στίχοι: Μαρίζα Κωχ 

Καλοκαίρι µου µυρίζει 
Η ντοµάτα µε το ρύζι  
Τα τζιτζίκια θα’ρθουν πάλι 
Να µου πάρουν το κεφάλι 
Τζι τζι το ένα Τζι τζι το άλλο 
Τζι τζι τζι το πιο µεγάλο 
Τζι το τέταρτο τζιτζίκι 
Και ορµάει στο τζατζίκι ... 
(Ακολουθούν τα τριζόνια) 

Διαπραγµατευτήκαµε την οµοιοκαταληξία του ποιήµατος, της οµοιότητας των 
καταλήξεων των λέξεων και τα µοτίβα των οµοιοκατάληκτων λέξεων. Με αφορµή το 
τραγούδι µε τα τζιτζίκια και τα τριζόνια ασχοληθήκαµε µε την εξήγηση του όρου 
Ονοµατοποιΐα, δηλαδή µε τον σχηµατισµό λέξεων σύµφωνα µε τον ήχο που 
παράγεται από τα ζώα όπως τζιτζίκια, τζι-τζι, τριζόνια, τρι-τρι (ήχος του τζιτζικιού και 
του τριζονιού) µε επέκταση και σε άλλα ζώα όπως: (γαβ-γίζει, νιάου-ρίζει, µου-
γκρίζει, βε-λάζει). Στους φοιτητές δόθηκαν και άλλα παραδείγµατα και έγραψαν 
µικρά αστεία δίστιχα ποιήµατα µε οµοιοκαταληξία. Το τραγούδι λειτούργησε ως 
έναυσµα για τη διδασκαλία λεξιλογίου σχετικού µε τα φρούτα και τα λαχανικά. 

Έγινε παράλληλη γνωριµία µε το ποίηµα «Τα τζιτζίκια» του Οδυσσέα Ελύτη 
(µελοποίηση: Λίνος Κόκοτος) µε ακρόαση και παρακολούθηση µουσικού βίντεο του 
αντίστοιχου τραγουδιού. Ακούστηκε αφήγηση του µύθου του Αισώπου «Τζίτζικας και 
µέρµηγκας» που συνοδεύτηκε από την «ανάγνωση» κόµικ, όπου συµπληρώθηκαν οι 
βινιέτες που αντιστοιχούσαν µε την ακολουθία της αφήγησης. 

Μια σηµαντική δραστηριότητα ήταν η θεµατική, πραγµατολογική επεξεργασία 
του τραγουδιού µε τη βοήθεια εκτεταµένου λεξιλογίου και µε χρήση, όπου 
χρειαζόταν, της αγγλικής γλώσσας. Ασχοληθήκαµε µε το καλοκαίρι στην Ελλάδα: µε 
τον καιρό, τις γεωργικές εργασίες, τις ασχολίες του ελεύθερου χρόνου, τα σπορ, τις 
καλοκαιρινές διακοπές, τον τουρισµό. Έγινε ειδική αναφορά στα καλοκαιρινά 
φαγητά της ελληνικής κουζίνας (γεµιστά, τζατζίκι, καλαµαράκια, χταπόδι, µουσακάς 
κ.λπ.). Δόθηκε η συνταγή της χωριάτικης σαλάτας: οι φοιτητές συµµετείχαν στο 
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πλύσιµο, το κόψιµο και το ανακάτεµα των υλικών και τη γεύτηκαν στο τέλος της 
ώρας. Η δραστηριότητα εκτέλεσης µιας εύκολης συνταγής χρησιµοποιείται 
συστηµατικά στη διδασκαλία ελληνικών ως ξένης γλώσσας γιατί συνδυάζει την 
παρουσίαση λεξιλογίου (των συστατικών) µε τη διδασκαλία της χορήγησης οδηγιών 
µέσω της Οριστικής, Υποτακτικής και Προστακτικής έγκλισης µε βιωµατικό τρόπο 
(Πανταζή, 2010). Ακολούθησε επίσκεψη στην κεντρική λαϊκή αγορά της πόλης, όπου 
δόθηκε στους φοιτητές η ευκαιρία χρήσης του λεξιλογίου-στόχου του µαθήµατος και 
η ενίσχυση της διατήρησής του, µέσω της εµπέδωσης.  

Β. Εγώ, εσύ, αυτός (Οµάδα αρχαρίων) 
Μουσική-στίχοι: Μαρίζα Κωχ 

Εγώ, εσύ κι αυτός µαζί 
Θα πάµε στο ποτάµι. 
Εµείς, εσείς, αυτοί 
Εµείς, εσείς κι αυτοί µαζί 
θα βρούµε το καλάµι. 
Αυτό που ο Πάνας έφτιαξε 
πεντάφωνη φλογέρα 
και σαν τραγί χοροπηδά 
τη νύχτα και τη µέρα.  
Εγώ, εσύ, αυτός Εγώ, εσύ, αυτός (Επανάληψη των 3 στροφών)  

Το τραγούδι έχει µια σαφή διδακτική στοχοθεσία γραµµατικής, αφού ρητά 
αναφέρεται στην προσωπική αντωνυµία και στη χρήση του ενικού και πληθυντικού 
αριθµού των ρηµάτων και χρησιµοποιήθηκε για αυτό. Το ενδιαφέρον θέµα του όµως 
προσφέρεται για διαθεµατικές συνδέσεις: του µύθου του Πάνα και της κατασκευής 
του καλαµένιου αυλού (πολύαυλος, ή ο αυλός του Πάνα) µε άλλους 
αρχαιοελληνικούς µύθους για την δηµιουργία µουσικών οργάνων, όπως ο µύθος του 
αποκεφαλισµού της µέδουσας Γοργώς από τον Περσέα και η κατασκευή του αυλού 
από την Αθηνά, ο µύθος του Ερµή και το καβούκι της χελώνας για τη δηµιουργία της 
λύρας και του Απόλλωνα κ.λ.π. Το τραγούδι αποδόθηκε µουσικοκινητικά και µε τη 
βοήθεια θεατρικού παιχνιδιού στην απογευµατινή συνεδρία.  

Για τους «προχωρηµένους» φοιτητές µε αρκετά καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας 
χρησιµοποιήθηκε το: 

Το θέατρο µοιάζει να είναι καράβι 
Μουσική-στίχοι: Μαρίζα Κωχ 

Το θέατρο µοιάζει να είναι καράβι 
Σηκώνει πανιά , φωτισµένο σαλπάρει  
Γεµάτο εκδροµείς που ένα θέλουνε µόνο,  
Με νου και καρδιά να γνωρίσουν τον κόσµο 
Σαλπάρει σαλπάρει το ωραίο καράβι 
Πουλί του ονείρου, του µύθου σηµάδι 
Η Ιθάκη σινιάλο στο χώρο, στον χρόνο,  
Αυτό το ταξίδι ονειρεύτηκα µόνο! 
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Λόγω της πυκνότητας του περιεχοµένου των στίχων του τραγουδιού, έγιναν πολλές 
δραστηριότητες κατανόησης µε επεξήγηση του λεξιλογίου, ιδιαίτερα των ναυτικών 
όρων «σαλπάρει», «σινιάλο» και της φράσης «σηκώνει πανιά». Έγινε εντοπισµός της 
παροµοίωσης: «το θέατρο µοιάζει να είναι καράβι» και της µεταφοράς: «πουλί του 
ονείρου, του µύθου σηµάδι», ως σχηµάτων λόγου.  

Το τραγούδι ξεδιπλώνει τον κόσµο του θεάτρου και την καλλιτεχνική 
δηµιουργία. Το θέατρο όπως και το ταξίδι είναι διαφορετικοί τρόποι γνωριµίας µε τον 
κόσµο και τον εαυτό µας. Η χρήση του θεατρικού παιχνιδιού βοήθησε τόσο την 
παραγωγή λόγου και την επέκταση του λεξιλογίου όσο και τη συναισθηµατική 
σύνδεση της οµάδας: Οι φοιτητές µεταµορφώθηκαν σε επιβάτες ενός καραβιού. 
Φαντάστηκαν τι συνάντησαν στο ταξίδι τους, ποια µέρη επισκέφτηκαν, έγινε 
εναλλαγή από το ταξίδι µε ηρεµία στο ταξίδι µε τρικυµία. Αξιοποιήθηκε η 
δραστηριότητα αυτή για την παραγωγή λόγου: οι φοιτητές, σε οµάδες, έφτιαξαν 
δικούς τους στίχους, κάνοντας οµοιοκαταληξία µε θέµα το ταξίδι και µικρές ιστορίες 
για ένα ταξίδι τους, χρησιµοποιώντας επιλεγµένο λεξιλόγιο αλλά και λεξικό.  

Ως επέκταση έγιναν διαθεµατικές συνδέσεις: Διάλεξαν ταξίδια σε άλλες εποχές 
(ταξίδι στον χρόνο). Τέλος, ασχοληθήκαν µε γνωστούς µύθους που έχουν σαν θέµα 
τους ταξίδι ή περιπλανήσεις: την Οδύσσεια, τον Ιάσονα και την αργοναυτική 
εκστρατεία, τους Μύθους του Ηρακλή κ.λ.π. µε τη χρήση εµπλουτισµένου οπτικού 
κινηµατογραφικού και θεατρικού υλικού σε αποσπάσµατα. 

Συµπερασµατικά 

Τα τραγούδια της Μαρίζας Κωχ που αξιοποιήθηκαν στο πρόγραµµα εκµάθησης της 
ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε φοιτητές του εξωτερικού το καλοκαίρι του 2018, µε 
τους διδακτικούς τρόπους και µε δραστηριότητες που έχουν προταθεί από τη 
γράφουσα στο Ψηφιακό Αποθετήριο και τη Διαδραστική Πλατφόρµα του Μουσικού 
Τµήµατος του Ιόνιου Πανεπιστηµίου «Εγώ πατρίδα γνώρισα µες’ από τα τραγούδια», 
εµπλούτισαν τη γλωσσική διδασκαλία και ενίσχυσαν τον βιωµατικό χαρακτήρα της, 
δηµιουργώντας ένα ευχάριστο µαθησιακό κλίµα. Η χρήση των τραγουδιών, άλλοτε 
ως αφετηρία, άλλοτε ως κεντρικό θέµα και άλλοτε ως «εφαρµογή», ενδυνάµωσαν τα 
µαθησιακά αποτελέσµατα, κυρίως την βελτίωση της προφοράς και του επιτονισµού 
από τους Κινέζους φοιτητές και την εκµάθηση του λεξιλογίου-στόχου και βοήθησαν 
στη διασύνδεση της ελληνικής γλώσσας µε την καθηµερινή ζωή, την κουλτούρα και 
τον ελληνικό πολιτισµό. Σηµαντικός ήταν ο ρόλος της εξω-γλωσσικής υποστήριξης, 
µε τη µορφή οπτικού και χειραπτικού υλικού, καθώς και ο βιωµατικός και 
ψυχαγωγικός χαρακτήρας των δραστηριοτήτων. 

Το διδακτικό υλικό και οι δραστηριότητες προβλέπεται να χρησιµοποιηθούν και 
σε άλλα διδακτικά πλαίσια, όπως τα ελληνικά κοινοτικά σχολεία του εξωτερικού, 
ώστε να αντληθούν περισσότερα στοιχεία για την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους 
στην διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας.  
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