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Οι άνθρωποι αγαπούν να τραγουδούν και να παίζουν µουσική οµαδικά. Οι οµαδικές µουσικές 
δράσεις είναι κύριοι τρόποι εµπλοκής µε τη µουσική στην κοινότητα και σε παρέες 
ερασιτεχνών. Είναι, επίσης, ο κανόνας στη µουσική εκπαίδευση, εντός και εκτός σχολείου.  
Ωστόσο, τα µαθητικά µουσικά σύνολα στις σχολικές γιορτές είναι µία ιδιαίτερη περίπτωση, µε 
σαφή ενδοσχολική λειτουργία. Οι σχολικές γιορτές είναι επιβεβληµένες από τη σχολική ζωή. 
Εδώ, είναι σηµαντικό να προσαρµόσουµε τα εργαλεία της εµψύχωσης στο συµφραζόµενο των 
σχολικών µουσικών γιορτών και να παρέχουµε στους µαθητές κώδικες για να αντιληφθούν το 
κοινωνικό νόηµα των γιορτών. Η έννοια του κοινωνικού νοήµατος µπορεί να συνοψιστεί ως 
εξής: α) µαθαίνω µουσική για να συµµετέχω στις παραστάσεις, β) συµµετέχω στις παραστάσεις 
για να µάθω µουσική, και γ) συµµετέχω σε µουσικές παραστάσεις για να µάθω για τον εαυτό 
µου, τους άλλους και τον κόσµο. 
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Humans love to sing and play music in groups. Group musical activities are the main way of 
engaging with music in community and amateur groups. It is also the norm in music 
education, inside and outside school. However, school performances are purely ‘school 
affair’ because students do not have similar experiences in real life situations. In this context, 
it is important to exploit the tools of facilitation in order to provide codes to students for 
understanding the social meaning of the music performances. The notion of this meaning can 
be summarized as follows: a) I learn music to participate in performances; b) I participate in 
performances to learn music; and c) I participate in musical performances to learn about 
myself and the world. 

Keywords: school music performances, facilitation, social meaning, students’ voice 

Οι οµαδικές µουσικές δράσεις και οι σχολικές γιορτές 

Τα παιδιά αγαπούν να τραγουδούν και να παίζουν µουσική οµαδικά, όπως και οι 
περισσότεροι άνθρωποι. Μαθαίνουν τραγούδια των αγαπηµένων τους καλλιτεχνών –
βλέποντας µουσικά βίντεο και τραγουδώντας καραόκε– και χορεύουν µε τα 
αγαπηµένα τους τραγούδια (οι hip-hop οµάδες ολοένα και αυξάνονται). Επίσης, οι 
οµαδικές µουσικές δράσεις είναι οι κύριοι τρόποι εµπλοκής µε τη µουσική στην 
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κοινότητα και σε παρέες ερασιτεχνών. Έλκουν τους ανθρώπους διότι τους επιτρέπουν 
να βιώσουν την αίσθηση της οµαδικότητας και να αναπτύξουν την προσωπική και 
µουσική τους ταυτότητα σε ένα πλαίσιο αλληλεπιδράσεων µέσα σε ένα κοινωνικό-
µουσικό περιβάλλον. 

Οι οµαδικές µουσικές δράσεις είναι ο κανόνας στη σχολική µουσική 
εκπαίδευση αλλά και σηµαντικό µέρος στη µουσική εκπαίδευση εκτός σχολείου. Έχει 
διαπιστωθεί ερευνητικά ότι η συµµετοχή στα µουσικά σύνολα στο σχολείο µπορεί να 
συµβάλει σηµαντικά στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, µε οφέλη κοινωνικά 
(συνεργασία, εµπιστοσύνη στους άλλους, αίσθηση κοινού στόχου), συναισθηµατικά 
(αυτοαντίληψη, υπευθυνότητα, αυτοεκτίµηση) και ακαδηµαϊκά (Rabinowitch et al., 
2012). Παράλληλα, η λειτουργία των µουσικών συνόλων ωφελεί την ευρύτερη ζωή 
του σχολείου (Μπαλτήρας, 2018).   

Είναι γεγονός ότι οι σχολικές χορωδίες και ορχήστρες µπορούν να δώσουν σε 
αξιόλογα αποτελέσµατα. Αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι δίνει ερεθίσµατα στους µαθητές 
για δια βίου µουσική µάθηση. Επιπροσθέτως, οι διαδικασίες µπορεί να υλοποιούνται 
χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι µουσικές ανάγκες, οι ικανότητες και τα 
ενδιαφέροντα των µαθητών. Ο Regelski (2009) αναφέρεται σε αυτό το πρόβληµα ως 
ελίτ ενώ σηµειώνει τον κίνδυνο να δηµιουργηθεί ένας τεχνητός, στενός και 
περιοριστικός µουσικός κόσµος που εξυπηρετεί κυρίως ιδεολογικούς στόχους και 
αφορά µία ορισµένη µειονότητα επιλεγµένων µαθητών.  

Γενικά, µία οµαδική µουσική δράση είναι κάτι παραπάνω από το «παίζω µαζί 
µε άλλους». Οι εκπαιδευτικοί µουσικής πρέπει να λάβουν υπόψη τους πολλούς 
παράγοντες και να σκεφτούν ποιες δεξιότητες είναι σηµαντικό να αποκτήσουν οι 
µαθητές και πώς οι οµαδικές µουσικές δράσεις θα ενισχύουν την προσωπική τους 
ανάπτυξη.  

Η εµψύχωση στις οµαδικές µουσικές δράσεις και στις σχολικές γιορτές 

Τι σηµαίνει «εµψυχώνω» σε οµαδικές µουσικές δράσεις; Σε µία γενικότερη 
προοπτική, η εµψύχωση αφορά σε πρακτικές που είναι κατάλληλες για µία 
συγκεκριµένη οµάδα, µε ορίζουσα την αυθεντική µάθηση. Σηµαίνει στόχους που 
περιλαµβάνουν την ενσυναίσθηση, την αυτοαντίληψη, την υπευθυνότητα, τη 
συναισθηµατική-κοινωνική ανάπτυξη καθώς και αξίες όπως η ευγένεια και ο 
σεβασµός, µεταξύ πολλών άλλων. Ο εκπαιδευτικός-εµψυχωτής δεν προτείνει ένα 
συγκεκριµένο σύνολο κανόνων αλλά επιτρέπει διαφορετικές δυνατότητες δράσης και 
αλληλεπίδρασης που προκρίνονται ως κατάλληλες σε ένα δεδοµένο περιβάλλον 
(Κοκκίδου, 2014). Ο Allsup και οι συνεργάτες του συµπληρώνουν ότι οι µαθητές 
είναι ένα αµάλγαµα δηµιουργικών, συνεχώς εξελισσόµενων, αντιφατικών και 
ασταθών µουσικών εαυτών. Σε αυτή τη βάση, ο εκπαιδευτικός µουσικής πρέπει να 
αξιολογεί πώς οι στόχοι του σχετίζονται µε το ποιοι είναι οι µαθητές του και να 
προσπαθεί ώστε οι οι διδακτικές πρακτικές να είναι συναφείς µε την πραγµατική ζωή 
των µαθητών (Allsup et al., 2012, σελ. 470).  

Στις οµαδικές µουσικές δράσεις, οι εκπαιδευτικοί-εµψυχωτές καλούνται να 
προάγουν ένα αίσθηµα οµαδικότητας που επιτρέπει, όµως, και την έκφραση της 
ατοµικότητας. Η εµψύχωση εξυπηρετεί έναν διπλό σκοπό: διευκολύνει τις κοινωνικές 
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αλληλεπιδράσεις και διεγείρει τις µουσικές αλληλεπιδράσεις. Γενικά, η εµψύχωση 
µας διδάσκει ότι η µουσική διαφορά και η δηµιουργικότητα πρέπει να αποτιµώνται 
ως σηµαντικές. Δεδοµένου ότι το σχολικό σύστηµα δεν ενθαρρύνει τη φωνή των 
µαθητών, η εµψύχωση βοηθά τους µαθητές να νιώσουν ότι µπορούν να εκφραστούν 
ελεύθερα. Και εδώ η µουσική είναι ένας ισχυρός σύµµαχος.  

Τι συµβαίνει, όµως, στην περίπτωση των σχολικών γιορτών; Το πλαίσιο των 
σχολικών γιορτών επιτρέπει την εφαρµογή των πρακτικών της εµψύχωσης; Ποιο 
είδος δυναµικής µεταξύ του εαυτού και των άλλων είναι βιώσιµο; Πόσο εύκολο είναι 
για τους εκπαιδευτικούς µουσικής να διευκολύνουν συνεργατικές διαδικασίες σε 
ετερογενή σύνολα; (µαθητές από διαφορετικές σχολικές τάξεις αλλά και µαθητές από 
την ίδια τάξη που µπορεί να µην είχαν την ευκαιρία να βιώσουν το αίσθηµα της 
οµαδικότητας). 

Οι σχολικές γιορτές είναι καθαρά ‘υπόθεση σχολείου’ επειδή οι µαθητές δεν 
έχουν ανάλογες εµπειρίες στην πραγµατική ζωή. Ένα άλλο αρνητικό στοιχείο είναι 
ότι λειτουργούν ως µηχανισµοί εξουσίας µε σαφή πολιτικό-ιδεολογικό περιεχόµενο 
και προσανατολισµό (Γκόλια et al., 2007) για τις έννοιες του έθνους, της θρησκείας 
και της εκπαίδευσης. Επιπλέον, οι σχολικές γιορτές είναι ‘απαρχαιωµένες’ κατά την 
έννοια ότι παραµένουν σχεδόν ίδιες για αρκετές δεκαετίες. Σπάνια είναι δηµιουργικές 
και ακόµα πιο σπάνια επιτρέπουν την προσωπική έκφραση των µαθητών. Όλα είναι 
προκαθορισµένα, πρέπει να ολοκληρωθούν σε ένα πιεστικό χρονικό πλαίσιο και να 
ανταποκριθούν στις ρουτίνες του τελετουργικού εορτασµού µιας επετείου. Από την 
άλλη πλευρά, οι γιορτές είναι η βιτρίνα του σχολείου. Ο Regelski (2009) παρατηρεί 
εύστοχα ότι χρησιµότητα της σχολικής µουσικής εκπαίδευσης φαίνεται να είναι 
ασαφής για την κοινωνία και ότι το µόνο που την καθιστά ορατή είναι οι σχολικές 
γιορτές και εκδηλώσεις.  

Είναι δυνατή η εµψύχωση  στις σχολικές γιορτές; Η απάντηση δεν είναι εύκολη 1

διότι τα εµπόδια είναι πολλά. Ας φανταστούµε έναν εκπαιδευτικό µουσικής στις 
αρχές του Οκτώβρη. Είναι πολύ πιθανόν να  προετοιµάζει τη γιορτή της 28ης 
Οκτωβρίου µε µία τάξη, ίσως σε παραπάνω από ένα σχολεία. Παράλληλα, ετοιµάζει 
τη γιορτή του Πολυτεχνείου µε άλλη τάξη. Και ο ίδιος προετοιµάζεται για τα 
µαθήµατά του για τη γιορτή των Χριστουγέννων. Δηλαδή, καλείται να φέρει εις 
πέρας ένα έργο όπου πρέπει κυριολεκτικά να αξιοποιήσει κάθε λεπτό. Επίσης, ο 
εκπαιδευτικός µουσικής διαφέρει από τον εκπαιδευτικό της τάξης. Δεν έχει µία οµάδα 
παιδιών αλλά συχνά περισσότερες από 20 διαφορετικές οµάδες. Και πώς µπορεί να 
είναι κάποιος αποτελεσµατικός για όλους του µαθητές; Και για τους 200 ή 300 
µαθητές; Κάποιοι λένε ότι δεν προλαβαίνουν να µάθουν καλά-καλά τα ονόµατα των 
παιδιών.  

Γενικά, ο χρόνος δεν είναι σύµµαχος για τους εκπαιδευτικούς µουσικής. Δεν 
επιτρέπει διαδικασίες για την υποστήριξη των ατοµικών αναγκών των µαθητών, 
παράλληλα µε το γνωστικό-µουσικό περιεχόµενο που πρέπει να καλυφθεί, 
διαδικασίες για να δηµιουργηθεί ένα περιβάλλον όπου οι µαθητές θα αισθάνονται 
συναισθηµατική ασφάλεια, θα έχουν αρµονικές σχέσεις και θα αποκτήσουν οµαδικό 
πνεύµα. Άλλα προβλήµατα αφορούν στο ρεπερτόριο των σχολικών εκδηλώσεων 
(στασιµότητα) και ότι η µουσική δεν είναι «η µουσική των µαθητών».  
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Τα παραπάνω συνηγορούν στην ιδέα ότι η εµψύχωση στις δράσεις για τις 
σχολικές γιορτές είναι ‘ουτοπική’ διότι οι γιορτές είναι κάτι που επιβάλλεται στους 
µαθητές. Είναι γεγονός ότι οι µαθητές δεν έχουν δικαίωµα επιλογής και ότι οι 
σχολικές γιορτές είναι, κατά κανόνα, αυτοσκοπός. Αλλά είναι ακριβώς εδώ που η 
εµψύχωση βοηθά να βρεθούν ισορροπίες ανάµεσα στο «αναγκαστικό» και το 
«αποδεκτό», ανάµεσα στο «αγγαρεία» και στο «αίσθηµα ευθύνης», ανάµεσα στο 
«εγώ» και στο «εµείς». Φέρνει στο προσκήνιο τη σηµασία της συνεργασίας σε ένα 
σύνολο όπου οι µαθητές θα συνειδητοποιήσουν την έννοια της ατοµικής ευθύνης και 
του κοινού στόχου.   

Σε ευρύτερα µουσικά πλαίσια, τα ερωτήµατα που µπορεί να θέσει ο µουσικός 
εκπαιδευτικός-εµψυχωτής είναι: ποια είναι η οµάδα; ποια δυναµική µεταξύ εαυτού 
και άλλων συνεπάγεται; τι χρειάζεται η οµάδα ως σύνολο και τι ανάγκες έχουν τα 
µεµονωµένα άτοµα µέσα στην οµάδα; ποια είναι η ετοιµότητα των µαθητών για 
οµαδικές µουσικές δράσεις; ποια είναι τα κίνητρα των µαθητών; πώς µπορούν οι 
διαδικασίες να γίνουν πιο δηµιουργικές; στο πολύπλοκο οικοσύστηµα των οµαδικών 
µουσικών δράσεων, τι είναι πρώτο: η µουσική ή η οµάδα;  

Είναι φυσικό κάθε εκπαιδευτικός να απαντήσει µε τον δικό του τρόπο στα 
παραπάνω ερωτήµατα. Αλλά υπάρχουν και κάποιες βασικές επιδιώξεις που αφορούν 
όλους τους εκπαιδευτικούς, όλους τους µαθητές, όλα τα σχολεία, όλες τις οµάδες. Για 
τους µαθητές είναι: α) να συνεργάζονται για την επίτευξη των οµαδικών-µουσικών 
στόχων, β) να νοιάζονται ο ένας για τον άλλον σε όλες τις διαδικασίες, γ) να δοµούν 
συνεργατικά τη γνώση, βοηθώντας όλοι στην επίλυση προβληµάτων. 

Ο µεγαλύτερος κίνδυνος για να αποτύχουν αυτοί οι στόχοι είναι ο 
εκπαιδευτικός να είναι ο µόνος κυρίαρχος στην οµάδα και να επιβάλλει πάντα την 
άποψή του. Στην περίπτωση αυτή, οι µαθητές όχι µόνο δεν ωφελούνται αλλά 
συνήθως αδρανοποιούνται και οπισθοδροµούν. Αντίθετα, το να ακούσουµε τους 
µαθητές µας σηµαίνει να τους επιτρέψουµε να είναι παράγοντες αλλαγής. Σε 
µουσικό-παιδαγωγικό επίπεδο, ο χρόνος που απαιτείται για να δώσουµε φωνή στους 
µαθητές δεν είναι ‘χαµένος’ χρόνος καθώς αυτό θα δώσει νόηµα σε όλες τις δράσεις 
µέσα στην τάξη. Εκτός από τη φωνή των µαθητών, η εµψύχωση µας υπενθυµίζει πως 
σε ό,τι κάνουµε θα υπάρχει πάντα ποικιλία στις στάσεις: µερικοί µαθητές θα το 
απολαύσουν, άλλοι θα αναπτύξουν περισσότερες δεξιότητες και άλλοι λιγότερες. 
Κάποιοι µπορεί να αισθάνονται αµήχανοι ή µπορεί να επηρεαστούν από κάτι που δεν 
σχετίζεται µε την ίδια την εκδήλωση. 

Για να κατανοήσουµε καλύτερα την έννοια της εµψύχωσης στις οµαδικές 
µουσικές δράσεις, µπορούµε να εστιάσουµε στις πτυχές της επικοινωνίας, της 
συνεργασίας, της αίσθησης του ανήκειν σε συνεργία µε την αυτονοµία, της 
φαντασίας, της ταυτότητας και του νοήµατος (Schiavio et al., 2018). Η επικοινωνία 
αφορά στην ικανότητα των µαθητών και των εκπαιδευτικών να διαχειρίζονται 
επιτυχώς τις αλληλεπιδράσεις για την επίτευξη κοινών (και ατοµικών) στόχων. Στις 
οµαδικές µουσικές δράσεις, προφανώς, οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές 
διαπραγµατεύονται ποικίλες µορφές µουσικής επικοινωνίας. Η συνεργασία είναι 
ταυτόχρονα µέσο και στόχος. Η κατανόηση αυτής της διττής ποιότητας αναµένεται 
να συµβάλλει στη δηµιουργία ενός ισορροπηµένου περιβάλλοντος επικοινωνίας. Η 
συνεργασία εκδηλώνεται ως αµοιβαία βοήθεια, ενίσχυση και ενθάρρυνση, γόνιµη 
ανατροφοδότηση και ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών. 
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Η αίσθηση του ανήκειν σε συνεργία µε την αυτονοµία αναπτύσσεται όταν οι 
µαθητές συνειδητοποιήσουν ότι κάθε µέλος της οµάδας επιτυγχάνει τον στόχο του 
µόνο αν και τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας επιτύχουν τους δικούς τους στόχους. Αλλά 
και αντίστροφα, για να επιτύχει η οµάδα το έργο της χρειάζεται τη συµβολή του κάθε 
µέλους της. Η φαντασία αποτελεί µέρος κάθε δηµιουργικής εργασίας στις διαδικασίες 
των µουσικών συνόλων. Οι ευκαιρίες για να αξιοποιήσουν και να αναπτύξουν οι 
µαθητές την έµφυτη φαντασία τους θα τους βοηθήσουν να βιώσουν την πνευµατική 
περιέργεια. Η δόµηση της ταυτότητας των µαθητών προϋποθέτει να έχουν τη 
δυνατότητα να διαπραγµατευτούν κοινωνικοπολιτικά ζητήµατα στην οµάδα και να 
εκφραστούν προσωπικά και ελεύθερα. Το νόηµα, τέλος, αφορά σε κάθε τι που µπορεί 
να βοηθήσει τους µαθητές να αντιληφθούν τη σηµασία και την αξία όσων κάνουν, 
δηλαδή να συνειδητοποιούν ότι η συµµετοχή στα µουσικά σύνολα τους δίνει γνώσεις 
και δεξιότητες που είναι χρήσιµες στη ζωή τους εκτός του σχολικού προγράµµατος. 
Αυτό µπορεί να διοχετευτεί σε επιθυµία για δια βίου ενασχόληση µε τη µουσική. 
Επίσης, το νόηµα σηµαίνει να αποκτήσουν οι µαθητές αυτοαντίληψη για αυτό που 
είναι και  θέλουν να γίνουν σε σχέση µε τη µουσική.  

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι αρχές της εµψύχωσης, στο πιεστικό 
περιβάλλον από άποψη χρόνου των γιορτών, µπορεί να βοηθήσει τους µαθητές να 
δοµήσουν ένα κοινωνικό νόηµα για την προετοιµασία και παρουσίαση του συνόλου. 
Αυτό είναι ένα σηµαντικό βήµα. 

Το κοινωνικό νόηµα των οµαδικών µουσικών δράσεων στις σχολικές γιορτές 

Η µουσική είναι ένα κοινωνικό-επικοινωνιακό φαινόµενο µε ιδιαίτερες ιδιότητες. Ο 
σηµαντικότερος ρόλος της µουσικής είναι κοινωνικός και µία θεµελιώδης λειτουργία 
της είναι να αυξήσει την αίσθηση του κοινού σκοπού. Είναι σηµαντικό να τονισθεί 
ότι η µουσική επιτρέπει τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις διατηρώντας ταυτόχρονα την 
ατοµικότητα καθώς και νοήµατα που µπορεί να είναι πολύ διαφορετικά για κάθε 
άνθρωπο. Αυτό κάνει τη µουσική εµπειρία και δράση να έχει νόηµα που είναι 
εντελώς διαφορετικό από το νόηµα άλλων ανθρώπινων δράσεων. 

Γενικά, η µουσική καθορίζει τις κοινωνικές αξίες ενώ, ταυτόχρονα, η 
κοινωνικότητα που προκύπτει καθορίζει τη µουσική, το νόηµά της και την αξία της 
(Regelski, 2018). Οι οµαδικές µορφές µουσικής δράσης µπορούν να δηµιουργήσουν 
και να ενισχύσουν τους κοινωνικούς δεσµούς, προωθώντας µορφές αµοιβαίας 
κατανόησης ακόµη και σε καταστάσεις όπου η γλωσσική επικοινωνία είναι δύσκολη 
(DeNora, 2000). Αυτή η δυνατότητα είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρα στα νέα 
πολυπολιτισµικά περιβάλλοντα όπου τα νέα µέλη (π.χ., µετανάστες και πρόσφυγες) 
δυσκολεύονται να καταλάβουν τη γλώσσα ή τα κοινωνικά έθιµα της χώρας υποδοχής. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις, η κοινή µουσική δραστηριότητα µπορεί να βοηθήσει τους  
νεοφερµένους και τους κατοίκους της χώρας να αναπτύξουν βασικές µορφές της 
εµπιστοσύνης και αλληλοκατανόησης (Schiavio et al., 2018).  

Στη µουσική εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί έχουν ευθύνη για την ανάπτυξη της 
συνείδησης των µαθητών σχετικά µε το γιατί και πώς πρέπει να εµπλακούν στη 
µουσική για προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη (Elliott & Silverman, 2015). Σε µία 
µικρότερη κλίµακα, δηλαδή στα σχολικά µουσικά σύνολα, αναµένεται ότι η 
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συµµετοχή και η εµπειρία θα διαµορφωθεί όταν οι µαθητές θα αντιλαµβάνονται τις 
µουσικές-κοινωνικές τους σχέσεις και τα νοήµατα αυτών µέσα από ένα πρίσµα 
συλλογικότητας και σε σχέση µε αξίες της πραγµατικής ζωής. 

Στα µουσικά σύνολα, τα άτοµα διερευνούν και αναπτύσσουν τις δικές τους 
µουσικές ικανότητες, αλλά επηρεάζουν και προσαρµόζονται στη µουσική δυναµική 
της οµάδας. Κατηγορίες όπως «ανεξαρτησία» και «οµάδα» αποτελούν αντικείµενο 
διαπραγµάτευσης σε πραγµατικό χρόνο µέσω συλλογικών πρακτικών (Elliott & 
Silverman, 2015). Εδώ, το κοινωνικό νόηµα δοµείται: στην αλληλεπίδραση µεταξύ 
των µαθητών, στην αλληλεπίδραση µεταξύ εκπαιδευτικών και µαθητών, στην 
αλληλεπίδραση µαθητών και εκπαιδευτικών µε το περιεχόµενο των τραγουδιών –και 
στην επικοινωνία µε τους δηµιουργούς του– καθώς και στην αλληλεπίδραση µε το 
κοινό. Είναι σηµαντικό η προσωπική άποψη κάθε µαθητή να είναι µέρος του 
µουσικού-κοινωνικού ιστού και του µουσικού-κοινωνικού νοήµατος της εκδήλωσης.  

Στην επιδίωξη του κοινωνικού νοήµατος, οι µαθητές θα µπορούν να  
προχωρήσουν πέρα από την απόκτηση µουσικής γνώσης και δεξιοτήτων. Μπορούν 
να αναπτύξουν αυτό που ο Bates (2017) ονοµάζει µουσική-κοινωνική σκέψη. Να 
αναπτύξουν κατανόηση των πολλαπλών προοπτικών, των άλλων και των δικών τους 
(για παράδειγµα, λαµβάνοντας υπόψη τα πολιτιστικά πλαίσια, αντισταθµίζοντας τα 
στερεότυπα και εκτιµώντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια). Αυτό, βεβαίως, δεν είναι 
εύκολο έργο. Αλλά υπάρχουν διαδικασίες που θα επιτρέψουν την καλλιέργεια 
ανοιχτών µορφών µουσικού νοήµατος και πρακτικές  για να µετουσιωθεί το δυνητικό 
σε πραγµατικό. 

Ειδικότερα, πριν την εκδήλωση, ο εκπαιδευτικός οφείλει να εξηγήσει τον σκοπό 
και τους στόχους στους µαθητές  (προετοιµασία και υλοποίηση) ώστε οι µαθητές να 
γνωρίζουν ποιες είναι οι απαιτούµενες δεξιότητες. Μπορεί να δείξει φωτογραφίες ή 
βίντεο από άλλες οµαδικές δράσεις των ανθρώπων (αθλητισµός, πορείες 
διαµαρτυρίας, εκκλησία, συνεργεία διάσωσης) και να βρούνε οµοιότητες και 
διαφορές στα πρότυπα και στις συµπεριφορές. Είναι ουσιαστικής σηµασίας να 
ζητήσει από τους µαθητές να πούνε πώς αντιλαµβάνονται την αξία του εγχειρήµατος 
και να τους προτρέψει να εκφράσουν και να συζητήσουν τις σκέψεις τους. Εδώ, λέξη-
κλειδί είναι το «µαζί». Για να δηµιουργηθεί αυτό το αµοιβαίο αίσθηµα, τόσο οι 
εκπαιδευτικοί όσο και οι µαθητές πρέπει να νιώσουν ότι η εκδήλωση είναι ένα κοινό 
εγχείρηµα.  

Η µουσική εκδήλωση δεν τελειώνει µε την ολοκλήρωση της παράστασης. 
Πρέπει να συνεχιστεί µε διαδικασίες ανατροφοδότησης όπου οι µαθητές θα έχουν την 
ευκαιρία να µιλήσουν για την εµπειρία τους. Με απλές ερωτήσεις, στο τέλος της 
εκδήλωσης –όπως και στο τέλος κάθε πρόβας– µπορούµε να δώσουµε φωνή στους 
µαθητές. Ενδεικτικά ερωτήµατα είναι: ποιο µέρος της διαδικασίας τους έδωσε τη 
µεγαλύτερη ευχαρίστηση; ποιο µέρος τους φάνηκε δύσκολο ή ανιαρό; τι πήγε καλά; 
τι θα µπορούσε να πάει καλύτερα; τι θα άλλαζαν αν θα το έκαναν πάλι; τι θα 
πρόσεχαν περισσότερο σε µία µελλοντική εκδήλωση; Οι µαθητές σε οµάδες µπορούν 
να δηµιουργήσουν ένα rap κοµµάτι για να αφηγηθούν τις εµπειρίες τους. Μπορούν να 
σχολιάσουν το βίντεο της εκδήλωσης, να βάλουν «έξυπνες λεζάντες» στις 
φωτογραφίες της εκδήλωσης ή/και να ζωγραφίσουν µία σκηνή από την εκδήλωση. 
Γενικά, το µάθηµα που ακολουθεί την πραγµατοποίηση της εκδήλωσης θα είναι 
αφιερωµένο στο ίδιο το γεγονός και στην εµπειρία των µαθητών. 
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Συνολικά, είναι σηµαντικό να αναπτύξουν οι µαθητές ικανότητα των να 
αποκωδικοποιούν και να αξιολογούν ένα τραγούδι µε όρους κοινωνικούς και 
πολιτικούς (Allsup et al., 2012, σελ. 470). Σε αυτή την περίπτωση, µπορούµε να 
σκεφτούµε την εµψύχωση µέσα από το ρεπερτόριο: π.χ., τα κοινωνικά τραγούδια 
µέσα από τους στίχους τους έχουν τη δύναµη να προσδίδουν πλαισιωµένο νόηµα σε 
ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον. Σε αυτές τις περιπτώσεις, σηµαντικό ρόλο παίζει η 
ενσυναίσθηση (χαρακτήρες και συνθήκες των τραγουδιών). 

Το κοινωνικό νόηµα παίρνει υπόσταση στην περίπτωση δράσεων, πέρα από τη 
σχολική γιορτή. Τέτοιες δράσεις είναι η παρουσίαση του προγράµµατος της γιορτής 
στη γειτονιά, σε ένα εµπορικό κέντρο, σε ένα άλλο σχολείο, σε ένα γηροκοµείο, σε 
ένα κέντρο που υλοποιεί προγράµµατα για ΑµΕΑ, σε µία δηµόσια υπηρεσία. Εδώ, το 
ζητούµενο είναι να αντιληφθούν οι µαθητές τη σχολική γιορτή όχι µόνο ως µέρος του 
δικτύου της σχολικής ζωής, αλλά και ως πτυχή της κοινωνικής ζωής και της ιστορικής 
συνέχειας. Η οµάδα των παιδιών µπορεί επίσης να αλληλεπιδράσει δηµιουργικά µε 
µουσικούς και πολιτιστικές κοινότητες εκτός του σχολικού περιβάλλοντος. Με τον 
τρόπο αυτό, το σχολείο και το µάθηµα παραµένουν ανοιχτά και συνδέονται µε την 
πραγµατική ζωή. Το πλαίσιο των δράσεων µπορεί να ακολουθεί τις αρχές του Freire 
(1970) κατά τις οποίες η καθηµερινή ανθρώπινη συµπεριφορά αποτελείται από δράση 
και σκέψη: είναι πράξη (praxis)· είναι ο µετασχηµατισµός του κόσµου. Το ιδιαίτερο 
κοινωνικό πλαίσιο έχει σηµασία καθώς η διδασκαλία είναι φορέας αξιών.  

Συνοψίζοντας, το κοινωνικό νόηµα στις διαδικασίες σε ένα σχολικό µουσικό 
σύνολο µπορεί να αναδυθεί µέσα στον σύνθετο ιστό αλληλεπιδράσεων µεταξύ όλων 
των συµµετεχόντων (εκπαιδευτικοί, µαθητές, κοινό) και µέσα από τη διανοητική-
συναισθηµατική επικοινωνία µε τους δηµιουργούς των τραγουδιών. Το κοινωνικό 
νόηµα αφορά στη λειτουργία της µουσικής στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής 
(ως µέλη της σχολικής κοινότητας ή κάτοικοι µιας περιοχής) και στη 
συνειδητοποίηση ότι η µουσική µάθηση προκύπτει από την αλληλεπίδρασή µας τους 
άλλους. 

Οι δράσεις που εστιάζουν στο κοινωνικό νόηµα έχουν τη δυνατότητα να 
‘διδάξουν’ στους µαθητές πράγµατα για τον εαυτό τους και τους άλλους, εντός και 
πέραν της µουσικής. Επιπλέον, εάν αποδεχόµαστε ότι η µάθηση περιλαµβάνει την 
ανάπτυξη και προσαρµογή κοινωνικών συµπεριφορών που µας επιτρέπουν να 
κατανοήσουµε τον κόσµο που ζούµε, τότε το κοινωνικό νόηµα πρέπει να ληφθεί 
σοβαρά υπόψη κατά την ανάπτυξη οποιασδήποτε παιδαγωγικής στρατηγικής. Η 
έννοια του κοινωνικού νοήµατος στις οµαδικές µουσικές δράσεις µπορεί να 
συνοψιστεί ως εξής:  α) µαθαίνω µουσική για να συµµετέχω στις παραστάσεις, β) 
συµµετέχω στις παραστάσεις για να µάθω µουσική, και γ) συµµετέχω σε µουσικές 
παραστάσεις για να µάθω για τον εαυτό µου, τους άλλους και τον κόσµο. 

Επίλογος 

Οι οµαδικές µουσικές δράσεις είναι ταυτόχρονα µέσο και σκοπός. Όταν η τάξη γίνει 
ορχήστρα ή χορωδία µε στόχο µία εκδήλωση, αλλάζουν οι λειτουργικές κοινωνικές 
σχέσεις µεταξύ των µαθητών. Οι στόχοι της συνεργασίας, της πειθαρχίας, της 
υπευθυνότητας, της αλληλεγγύης έχουν άλλη ποιότητα. Το ζήτηµα δεν είναι οι 
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µαθητές να αποδεχτούν ‘αναπόφευκτα’ την αξία των σχολικών γιορτών αλλά να 
«βρούνε τη θέση τους» και να συνειδητοποιήσουν ότι µπορούν να κατανοήσουν τη 
µουσική µέσα από την κατανόηση των κοινωνικών σχέσεων και, παράλληλα, να 
κατανοήσουν τις κοινωνικές σχέσεις µέσα από την κατανόηση της µουσικής. Η 
µουσική είναι από µόνη της µία αξία. Η οµάδα είναι µία άλλη αξία. 

Η τεχνική της εµψύχωσης είναι καθοριστική για τη δόµηση του κοινωνικού 
νοήµατος της µουσικής. Αλλά χρειάζεται αυτογνωσία και προθυµία από τους 
εκπαιδευτικούς για να λειτουργήσουν  ως εµψυχωτές. Χρειάζεται θέληση για αλλαγή, 
διότι µέρος του προβλήµατος είναι η τάση που έχουµε να αναζητούµε λύσεις στα δικά 
µας προηγούµενα βιώµατα. Συνολικά, είναι σηµαντικό να προσαρµόσουµε τα 
εργαλεία της εµψύχωσης στο συµφραζόµενο των σχολικών µουσικών γιορτών και να 
παρέχουµε στους µαθητές κώδικες για να αντιληφθούν το κοινωνικό νόηµα των 
εµπειριών τους. Έτσι, µπορούµε να προσφέρουµε στους µαθητές µας κοινωνικές 
αξίες που µπορεί να αλλάξουν προς το θετικό τη ζωή τους.  
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