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Η παρούσα µελέτη αποτελεί ένα µετέπειτα στάδιο της εφαρµογής των δράσεων στο Δηµόσιο 
Ειδικό Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής τους αλλά και µετά την 
ολοκλήρωση τους η επιρροή τους στην ευρύτερη σχολική κοινότητα (εκπαιδευτικούς, µαθητές, 
γονείς) ήταν εµφανής και µε άµεσα και έµµεσα αποτελέσµατα. Πραγµατοποιήθηκε στη συνέχεια 
µία ποιοτική µελέτη µε στόχο να διερευνήσει, καταγράψει και αναλύσει τις απόψεις και τις 
εµπειρίες των εκπαιδευτικών του Δηµόσιου Ειδικού Γυµνασίου Θεσσαλονίκης σχετικά µε τις 
δράσεις που διεξήχθησαν την περίοδο 2014-17. Το δείγµα της µελέτης ήταν 10 εκπαιδευτικοί 
διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι συµµετείχαν σε ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις µετά το τέλος 
όλων των δράσεων. Οι συνεντεύξεις δόθηκαν σε δεύτερο ερευνητή που συµµετείχε στην µελέτη 
και στη συνέχεια αναλύθηκαν από κοινού µε τον πρώτο ερευνητή. Στο πρώτο µέρος θα γίνει µια 
συνοπτική αναφορά των δράσεων, στη συνέχεια θα περιγραφεί η µεθοδολογία που 
ακουλουθήθηκε, θα ακολουθήσει η παρουσίαση και ανάλυση των δεδοµένων και τέλος η 
διατύπωση των συµπερασµάτων. 
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The present study is a later stage after the implementation of the actions at the Special 
Secondary school of Thessaloniki. The actions had strong direct and indirect influence on the 
wider school community (educators, students, parents). A qualitative study was then carried 
out in order to investigate, record and analyze the views and experiences of the teachers of 
Thessaloniki’s Special Secondary School about the actions that took place in the period 
2014-2017. The sample of the study was 10 teachers of various faculties, who participated in 
semi-structured interviews after the end of all the actions. The interviews were given to a 
second researcher who participated in the study and were analyzed by both the researchers. 

Πασσιάς, Ε., & Ζωβοΐλη, Α. (2019). Εφαρµογή της ελληνικής µελοποιίας σε δοµή ειδικής αγωγής: 
Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά µε την επίδραση της εφαρµογής σε Δηµόσιο 
Ειδικό Γυµνάσιο. Στο Θ. Ράπτης & Δ. Κόνιαρη (Επιµ.), Μουσική Εκπαίδευση και Κοινωνία: νέες 

προκλήσεις, νέοι προσανατολισµοί. Πρακτικά 8ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Ε. (σσ. 592–599). 
Θεσσαλονίκη: Ε.Ε.Μ.Ε.

mailto:passiaslr@gmail.com
mailto:passiaslr@gmail.com


Round table V: Greek Melopoea (Songwriting) Praxis in Music Education 
Στρογγυλή τράπεζα V: Εφαρµογές της Ελληνικής µελοποιίας στη µουσική εκπαίδευση

Τσαλίκη (επιµ)

The first part will summarize the actions, then there is the description of the methodology, the  
data presentation and analysis and in the last part there are the conclusions.  

Keywords: semi-structured interviews, teachers’ views and experiences, thematic analysis, 
school community influence  

Μικρό ιστορικό δράσεων και διαδράσεων 

Οι δράσεις για τις οποίες έγινε η παρούσα µελέτη, έλαβαν χώρα στο Δηµόσιο Ειδικό 
Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης κατά τη χρονική περίοδο 2014-2017. Πρόκειται για δράσεις 
που ξεκίνησαν από τη δηµιουργία ενός τραγουδιού από µία οµάδα µαθητών και 
εξελίχθηκαν σε παρουσιάσεις στο ευρύ κοινό, βραβεύσεις, συναυλίες και άλλα 
πολλά. Παρακάτω γίνεται µια συνοπτική περιγραφή των σταδίων δηµιουργίας του 
πρώτου τραγουδιού. 

Το εναρκτήριο λάκτισµα δόθηκε µε το τραγούδι «Ο Λυπηµένος Πρίγκηπας». 
Μία οµάδα µαθητών στο µάθηµα της µουσικής άρχισαν να αυτοσχεδιάζουν και να 
ανατροφοδοτούνται µουσικά στην παιδαγωγική προσέγγιση της µελοποιίας, όπως 
αυτή αναφέρεται στην εισαγωγική εισήγηση του παρόντος συµποσίου. Με βάση µια 
µελωδική φράση αλλά και τον τίτλο «Ο Λυπηµένος Πρίγκηπας» που πρότεινε µια 
µαθήτρια παίζοντάς τη στη φλογέρα, µέσα από αυτοσχεδιασµούς και 
επαναλαµβανόµενα παιξίµατα δηµιουργήθηκαν οι πρώτες φράσεις που έπειτα 
οδήγησαν στο τραγούδι µε τη σηµερινή του µορφή. Στη συνέχεια, µία άλλη οµάδα σε 
συνεργασία µε την πρώτη ανέλαβε να συνθέσει στίχους. Μέσα από τη συζήτηση και 
οµαδική δουλειά, κατέληξε να δηµιουργηθεί ένα παραµύθι του οποίου τα στιχάκια 
µπόρεσαν τελικά να δεθούν µε τη µουσική. Ως εδώ οι µαθητές και ο εκπαιδευτικός 
ήρθαν σε επαφή µε τα µέρη της µελοποιίας λήψη (επιλογή της θεµατολογίας και των 
ρυθµικών και µελωδικών στοιχείων που θα χρησιµοποιήσουν) και της µίξης 
(‘πάντρεµα’ όλων αυτών ώστε να δηµιουργηθεί το τραγούδι). Έπειτα πέρασαν στο 
στάδιο της χρήσης κατά το οποίο αποφασίστηκε να δηµιουργηθεί ένα µουσικό βίντεο 
όπου οι µαθητές θα παρουσιάζουν το τραγούδι τους παίζοντας µουσική σε διάφορους 
χώρους του σχολείου. Τη δηµιουργία του βίντεο ανέλαβε η οµάδα σκηνοθεσίας και η 
οµάδα τεχνολογίας (βιντεοσκόπηση, ηχογράφηση, µοντάζ) από κοινού. 

Η διαδικασία της δηµιουργίας, το τελικό αποτέλεσµα της προσπάθειας και η 
παρουσίαση του βίντεο αυτού στο διαδίκτυο, οδήγησε στην αναγνώριση της δουλειάς 
των µαθητών (παρουσίαση των δράσεων σε ραδιοφωνική εκποµπή) και στη συνέχεια 
σε επόµενες και περισσότερες δράσεις µε την από κοινού συνεργασία περισσότερων 
ειδικοτήτων του σχολείου (φιλόλογοι, εικαστικός, ειδικό βοηθητικό προσωπικό κ.ά.).   

Επιγραµµατικά αναφέρονται παρακάτω όλες οι δράσεις. 
• Δηµιουργία (σύνθεση µουσικής και στίχου) του τραγουδιού ο «Λυπηµένος 
Πρίγκηπας» στο πλαίσιο της Μελοποιίας (Άνοιξη του 2014). 

• Ηχογράφηση και Βιντεοσκόπηση – Δηµιουργία του βίντεο κλιπ για το τραγούδι του 
Λυπηµένου Πρίγκηπα (πολυκάναλη ηχογράφηση και βιντεοσκόπηση των µαθητών 
να παίζουν το τραγούδι και να το τραγουδούν. Άνοιξη του 2015). 

• Εικονογράφηση του παραµυθιού του Λυπηµένου Πρίγκηπα και συγγραφή κειµένου 
του παραµυθιού µέσω της δηµιουργικής γραφής (2015-2016). 
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• Έκδοση του παραµυθιού από το σύλλογο γονέων του σχολείου και προώθηση της 
δουλειάς των µαθητών σε άλλα σχολεία και στον εξωσχολικό κόσµο γενικότερα 
(Ιούνιος 2016). 

• Συµµετοχή του σχολείου στο 2ο Φεστιβάλ µουσικής του Δήµου Πυλαίας 
παρουσιάζοντας το παραµύθι και το τραγούδι του Λυπηµένου Πρίγκηπα (Ιούνιος 
2016). 

• Βράβευση του τραγουδιού του Λυπηµένου Πρίγκηπα στον Πανελλήνιο µαθητικό 
διαγωνισµό «Κάν’ το ν’ ακουστεί» στην Κρήτη (Μάρτιος του 2017). 

• Εκδροµή στην Κρήτη για την παραλαβή του βραβείου στην τελετή απονοµής του 
«Κάν’ το ν’ ακουστεί». 

• Δηµιουργία του τραγουδιού «Συµφοιτητές στο Όνειρο» αφιερωµένο στο 
Πολυτεχνείο (Σεπτέµβριος-Οκτώβριος του 2016). 

• Ηχογράφηση και Βιντεοσκόπηση του τραγουδιού «Συµφοιτητές στο Όνειρο» µε 
σκοπό την παρουσίασή του στη γιορτή του Πολυτεχνείου το Νοέµβρη του 2016. 

• Δηµιουργία (ηχογράφηση και βιντεοσκόπηση) τραγουδιών άλλων συνθετών. 
Περήφανοι όλοι, Βοσκαρουδάκι, Μ’ αρέσει να µη λέω πολλά κ.ά. 

• Συµµετοχή του σχολείου µε παρουσίαση της δουλειάς των µαθητών στο 2ο 
φεστιβάλ για την Αναπηρία του Δήµου Πανοράµατος (3 Δεκεµβρίου 2016). 

• Δηµιουργία του Ραδιοφωνικού σταθµού «Φτου σου fm» από όπου οι µαθητές 
προωθούν τη δουλειά τους, παίρνουν συνεντεύξεις (Γιάννης Σερβετάς) και 
εκπέµπουν σκέψεις τους, ποιήµατά τους, τα αγαπηµένα τους τραγούδια. 

• «Ερωτόκριτος Μουσικό Κουκλοθέατρο». Δηµιουργία ταινίας µικρού µήκους µε 
κούκλες. Κατασκευή σκηνικών και κούκλας, παίξιµο κούκλας, βιντεοσκόπηση, 
ηχογράφηση, διασκευή κειµένων, speakage, δηµιουργία µουσικής, µίξη, 
σκηνοθεσία, µοντάζ κ.ά. – Σχολικό έτος 2016-2017). 

• Συµµετοχή και τρίτο βραβείο στον 8ο Διεθνή διαγωνισµό ταινιών µικρού µήκους 
«Cinema… διάβασες;» για τον Ερωτόκριτο Μουσικό κουκλοθέατρο (Μάρτιος 
2018). 

• Εκδροµή στην Αθήνα για παραλαβή του βραβείου του Ερωτόκριτου στην τελετή 
απονοµής (Μάρτιος 2018). 

• Προβολή από την εκπαιδευτική τηλεόραση και από το κανάλι της Βουλής του 
Ερωτόκριτου (2017 και εντεύθεν). 

• Δηµιουργία της ταινίας µικρού µήκους «Η Ιλιάδα… αλλιώς». Μια µαθητική 
παρωδία της Ιλιάδας (Μάιος-Ιούνιος 2017). 

Παρουσίαση και ανάλυση των δεδοµένων 

Οι θεµατικές που αναδύθηκαν από την ανάλυση των δεδοµένων είναι τρεις, οι 
µαθητές, οι καθηγητές και η σχολική κοινότητα. Σε κάθε θεµατική αναδύθηκαν 
επιµέρους υποοµάδες οι οποίες αναλύονται παρακάτω. 

Μαθητές 
(α) Κοινωνικός τοµέας 
Όσον αφορά στην κοινωνικοποίηση των µαθητών, παρατηρήθηκαν από τους 
εκπαιδευτικούς αλλαγές στις διαπροσωπικές σχέσεις τους, αλλά και γενικότερα στη 
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συµπεριφορά τους σε όλο το φάσµα της σχολικής κοινότητας. Αρχικά, µειώθηκαν τα 
φαινόµενα επιθετικών συµπεριφορών από «δύσκολους» µαθητές, καθώς ανέλαβαν 
δηµιουργικό ρόλο στις δράσεις. Επίσης, δηµιουργήθηκαν φιλίες µεταξύ µαθητών 
άλλων τάξεων που µέχρι τη διαδικασία των δράσεων δεν είχαν επαφές. Αυτά 
συντέλεσαν στη βελτίωση της κοινωνικοποίησης µέσα στη σχολική κοινότητα και 
στη δηµιουργία ενός θετικού κλίµατος συνεργασίας και συµµετοχής των µαθητών σε 
κοινές δράσεις . Ακόµη , σηµειώθηκαν περιπτώσεις όπου «δύσκολοι 
περιθωριοποιηµένοι µαθητές» λόγω αντικοινωνικής και επιθετικής συµπεριφοράς, 
εντάχθηκαν σε οµάδες και άρχισαν να δηµιουργούν δεσµούς φιλίας. 

Είναι αξιοσηµείωτο πώς ο Τ. µπόρεσε και συµµετείχε στη διαδικασία δηµιουργίας του 
τραγουδιού και συνεργάστηκε ακόµη και µαθητές που τον είχαν σε απόσταση διότι τους 
τραµπούκιζε στα διαλείµµατα. Είναι πολύ συγκινητικό να τους βλέπω να παρουσιάζουν 
µαζί το τραγούδι τους που µιλάει για το Πολυτεχνείο και τη βία της εποχής. 
(Εκπαιδευτικός αρ. 6) 

Τέλος, παρατηρήθηκε µία εξοικείωση των µαθητών µε την έκθεσή τους στο κοινό και 
την παρουσίαση της δουλειάς τους στους συµµαθητές τους και όχι µόνο.  

Αν µου έλεγε κάποιος πριν δύο χρόνια ότι ο Φ. θα έβγαινε να παίξει µουσική σε επίσηµο 
φεστιβάλ και θα το ευχαριστιόταν τόσο πολύ, θα απαντούσα ότι πολύ απλά δεν γίνεται. 
Μιλάµε για ένα τόσο ντροπαλό παιδί. (Εκπαιδευτικός αρ. 2) 

(β) Σχολικές επιδόσεις 
Η πλειονότητα των συµµετεχόντων διατύπωσε ότι υπήρξε µία σαφής βελτίωση στις 
επιδόσεις των περισσοτέρων µαθητών όσον αφορά αρχικά στο µάθηµα της µουσικής 
(ήρθαν σε επαφή µε περισσότερα µουσικά όργανα, γνώρισαν τις έννοιες της 
ενορχήστρωσης, του πειραµατισµού και του αυτοσχεδιασµού). 

Ο Δ. έµαθε να παίζει το τραγούδι στο µπουζούκι, η Μ. στη φλογέρα, ο Λ προσπάθησε και 
κατάφερε να κρατήσει τη βροχή και τόσα άλλα! (Εκπαιδευτικός αρ. 4) 

Εξαιτίας της διαθεµατικής προσέγγισης που διέπει τις δράσεις, οι επιδόσεις των 
µαθητών βελτιώθηκαν και σε άλλα µαθήµατα, εκτός της µουσικής, όπως σηµείωσαν 
όλοι οι συµµετέχοντες ξεκάθαρα. Επίσης, οι µαθητές άρχισαν να δείχνουν 
περισσότερη όρεξη για µάθηση και ανυποµονησία για το τί θα ακολουθήσει στις 
δράσεις το οποίο θα ετοίµαζαν στο εκάστοτε µάθηµα. 
  

Νοµίζω ότι οι µαθητές αποκόµισαν πολλά περισσότερα από την Ιλιάδα κατά τη 
διαδικασία της δηµιουργίας της ταινίας, παρά από όλη τη χρονιά που τη διδάσκω στην 
τάξη. (Εκπαιδευτικός αρ. 7) 

Μέσα από τη δηµιουργία του παραµυθιού είδα βελτίωση στις εκθέσεις των µαθητών, 
µιας και µπήκαµε σε ζητήµατα δηµιουργικής γραφής πρακτικά! (Εκπαιδευτικός αρ. 9) 

Η Σ. άρχισε να γράφει δικά της ποιήµατα και τα έφερε να τα παρουσιάσουµε στο 
ραδιοφωνικό σταθµό που φτιάξαµε! (Εκπαιδευτικός αρ. 5) 

Πρώτη φορά είδα τον Κ. να έρχεται µε όρεξη και να ρωτάει τί θα κάνουµε µετά στο 
µάθηµα και πως θα το χρησιµοποιήσουµε στις επόµενες δράσεις. (Εκπαιδευτικός αρ. 5) 
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(γ) Συναισθηµατικός τοµέας 
Οι περισσότεροι συµµετέχοντες δήλωσαν ξεκάθαρα ότι παρατήρησαν αξιοσηµείωτες 
αλλαγές στο συναισθηµατικό τοµέα των µαθητών και ήταν εµφανές πως η 
πλειονότητα των µαθητών βίωσε έντονα συναισθήµατα χαράς, ικανοποίησης, 
ανυποµονησίας, ευχαρίστησης και απόλαυσης.  
  

Ο Μ. και ο Γ. χάρηκαν τόσο πολύ µε το αποτέλεσµα όταν είδαν την προβολή του 
Ερωτόκριτου. Και όταν έµαθαν για το βραβείο, γελούσαν όλη µέρα και έπαιζαν ξανά τις 
σκηνές τους στο διάλειµµα δείχνοντας εµφανώς χαρούµενοι. (Εκπαιδευτικός αρ.2) 

Καθηγητές 

(α) Κοινωνικός τοµέας 
Όσον αφορά στην κοινωνικοποίηση των καθηγητών µέσα από τη διαδικασία, 
βελτιώθηκαν οι διαπροσωπικές τους σχέσεις σε τέτοιο βαθµό που ήρθαν κοντά 
συνάδελφοι που δεν είχαν καµία διάδραση µεταξύ τους µέχρι πρότινος. Κάποιοι 
σηµείωσαν ότι δηµιουργήθηκαν παρέες και εκτός σχολικού χώρου γεγονός που 
επηρέαζε θετικά τις εκπαιδευτικές διαδικασίες εντός σχολείου. Επίσης, βελτιώθηκε η 
σχέση των εκπαιδευτικών µε τη διεύθυνση του σχολείου. Η βελτίωση και η εξέλιξη 
στις διαπροσωπικές σχέσεις των εκπαιδευτικών µεταξύ τους αλλά και µε τη 
διεύθυνση οδήγησε σε βαθύτερα και σηµαντικότερα γενικότερα αποτελέσµατα στην 
σχολική κοινότητα.   

Αν δε µας στήριζε η διευθύντρια δε θα γινόταν ποτέ το ταξίδι στην Κρήτη για να 
παραλάβουν οι µαθητές το βραβείο για το τραγούδι του Λυπηµένου Πρίγκηπα. 
(Εκπαιδευτικός αρ. 5) 

Ήρθαµε κοντά σαν οµάδα και πλέον κάνουµε παρέα και εκτός σχολικού χώρου Δεν είχα 
ποτέ στο µυαλό µου ότι θα µπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. (Εκπαιδευτικός αρ. 2) 

Βελτιώθηκε η επαφή µε τους γονείς των µαθητών και έγινε συχνότερη και 
ουσιαστικότερη η επικοινωνία µαζί τους. Σε κάποιες περιπτώσεις βοήθησαν και οι 
ίδιοι στη διαδικασία. Επίσης, η σχέση των εκπαιδευτικών µε τους µαθητές 
βελτιώθηκε όπως διατύπωσαν πολλοί και όπου δεν υπήρχε δήλωσαν έντονα ότι 
γεννήθηκε. Αυξήθηκε, συν των άλλων η εµπιστοσύνη στις ικανότητες των µαθητών 
από τους καθηγητές τους. 

Ήρθα κοντά µε τον Τ. και ανακάλυψα ταλέντα του, κάτι το οποίο δεν υπήρχε περίπτωση 
να γίνει αλλιώς. (Εκπαιδευτικός αρ. 9) 

Είδα την Α. που δεν ήταν καλή στην κατανόηση κειµένων να µπορεί να οργανώσει την 
οµάδα της δηµιουργικής γραφής και συνειδητοποίησα πόσο λάθος ήµουν για τις 
ικανότητες αυτών των µαθητών τόσο καιρό. (Εκπαιδευτικός αρ.8) 

(β) Εργασιακός τοµέας 
Εκτός όσων σηµειώθηκαν παραπάνω, µία ακόµη θεµατική που αναδύθηκε ήταν η 
επιρροή των δράσεων στον εργασιακό τοµέα των καθηγητών. Αναφέρθηκε από 
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πολλούς συµµετέχοντες το αίσθηµα της «δηµιουργικής κούρασης» τους, η αύξηση 
της όρεξης για διδασκαλία καθώς αναζητήθηκαν νέοι τρόποι προσέγγισης της 
διδακτικής διαδικασίας, αλλαγή στην αντιµετώπιση της παιδαγωγικής διαδικασίας 
για τον ίδιο λόγο και βελτίωση της συνεργασίας µε εκπαιδευτικούς άλλων 
ειδικοτήτων.  
  

Έφευγα από το σχολείο κουρασµένη, αλλά τόσο γεµάτη. Σα να βγήκα για καφέ µε την 
παρέα µου. Και στο µυαλό µου συνέχεια γύριζε το τί θα κάνουµε στη συνέχεια, αλλά και 
ανυποµονούσα να δω τί θα αντιµετωπίσουµε αύριο. (Εκπαιδευτικός αρ. 3) 

Άλλαξε η οπτική µου για τον τρόπο διδασκαλίας των κειµένων αλλά και της έκθεσης, 
Ήταν κάτι τόσο βιωµατικό όλο αυτό που µε έκανε να αναθεωρήσω ζητήµατα ύλης των 
µαθηµάτων και τρόπου επικοινωνίας µε τους µαθητές. (Εκπαιδευτικός αρ.7) 

(γ) Συναισθηµατικός / ψυχολογικός τοµέας 
Στον ψυχολογικό τοµέα, την επόµενη θεµατική που αναδύθηκε στις περισσότερες 
συνεντεύξεις, παρατηρείται µία γενική ευφορία και ικανοποίηση για την προσπάθεια 
τόσο των µαθητών, όσο και των εκπαιδευτικών κυρίως ως προς το γεγονός της 
έντονης κινητοποίησης όλης της σχολικής κοινότητας. Αξιοσηµείωτη είναι η άρση 
των στερεοτύπων και υποσυνείδητων τάσεων των εκπαιδευτικών αλλά και όσων 
παρακολούθησαν και στήριξαν τις δράσεις εκτός σχολείου σχετικά µε τις ικανότητες 
των µαθητών µε αναπηρίες και ειδικές ανάγκες. Οι καθηγητές άρχισαν να 
εµπιστεύονται τους µαθητές τους, να τους αφήνουν να πάρουν πρωτοβουλίες, να 
ενισχύουν µε τον κατάλληλο τρόπο τις προσπάθειές τους και να βοηθούν στην 
εξέλιξή τους σε κοινωνικό, συναισθηµατικό και επίπεδο σχολικών επιδόσεων. 

«Θα το πω και ας ακουστεί σκληρό. Σε πολλές περιπτώσεις νιώθω ότι οι εκπαιδευτικοί 
είµαστε ρατσιστές. Ενώ εργαζόµαστε χρόνια στην ειδική αγωγή, υπάρχει η γενική 
αίσθηση ότι οι µαθητές µας δε µπορούν να κάνουν πράγµατα, να συµµετέχουν. Μάλιστα 
εστιάζουµε σε αυτά που δε µπορούν. Μέσα από τη διαδικασία βίωσα και κατάλαβα ότι 
ίσως απλώς να µη δίνουµε την ευκαιρία στους µαθητές µας να µας δείξουν τί µπορούν, 
Μέσα από τη διαδικασία έµαθα να εµπιστεύοµαι τους µαθητές µου και να τους αφήνω να 
µου δείξουν τί µπορούν να καταφέρουν χωρίς να έχω την εµµονή ενός τέλειου 
αποτελέσµατος» (Εκπαιδευτικός αρ. 3) 

(δ) Σχολική κοινότητα 
Όσο αφορά τη σχολική κοινότητα, παρατηρήθηκε από τους εκπαιδευτικούς που 
συµµετείχαν στις δράσεις η εγκαθίδρυση ενός γενικού ευχάριστου κλίµατος, το οποίο 
άνθισε µέσα από τις διαδικασίες διάδρασης και δηµιουργίας. Το σχολείο 
κοινοποιώντας τις προσπάθειες των µαθητών (συµµετοχή σε διαγωνισµούς, 
φεστιβάλ, ανοιχτές σχολικές γιορτές για όλη την πόλη, ραδιοφωνικός σταθµός, 
ταξίδια για την παραλαβή βραβείων), άρχισε να συνδέεται µε την κοινωνία. Σε 
πολλές περιπτώσεις οµαλοποιήθηκε η λειτουργία της σχολικής µονάδας, η οποία 
αντιµετώπιζε ποικίλα προβλήµατα που φάνταζαν δισεπίλυτα µέσω συµβατικών 
τρόπων (καυγάδες, δυσκολία συνεννόησης και συνεργασίας στο διάλειµµα κ.ά.). Η 
διαδικασία άµβλυνε τις δυσκολίες και τα εµπόδια σε µεγάλο βαθµό, αφού 
συµµετείχαν στις δράσεις ακόµη και οι πιο «παραβατικοί» µαθητές, βοηθώντας αλλά 
και σε κάποιες περιπτώσεις παίρνοντας σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία δηµιουργίας 
των δράσεων. Τέλος, εξαιτίας όλων αυτών, παρατηρήθηκε αύξηση της διάθεσης για 
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συνεργασία και για οργάνωση άλλων δράσεων στο µέλλον, κάτι το οποίο συνεχίζεται 
ακόµη και σήµερα.  
  

Αντιµετωπίζαµε θέµατα µε τον Τ. και τους συνεχιζόµενους καυγάδες του µε τις Α. και Ν. 
Μετά τις δράσεις, ήρθαν κοντά και τώρα συνεργάζονται και παίζουν στο διάλειµµα µαζί. 
Γενικά, υπάρχει ένα κλίµα ενθουσιασµού και ευχάριστης διάθεσης, που γυρίζει γύρω από 
µια ανυποµονησία να φτιάξουµε και άλλα πράγµατα, αλλά και να διανθιστούν τα ήδη 
υπάρχοντα όπως ο ραδιοφωνικός σταθµός. (Εκπαιδευτικός αρ.10)  

Συµπεράσµατα 

Σύµφωνα µε την ανάλυση των δεδοµένων που προηγήθηκε µπορούν να εξαχθούν τα 
εξής συµπεράσµατα. Λόγω του µικρού δείγµατος και του είδους της έρευνας δεν θα 
ήταν δυνατόν να εξάγουµε γενικά συµπεράσµατα ικανά να εφαρµοστούν σε 
µεγαλύτερο δείγµα. Ωστόσο, τα παρόντα συµπεράσµατα αποτυπώνοντας πλήρως τις 
απόψεις και τις εµπειρίες των συµµετεχόντων δηµιουργούν προβληµατισµούς σε 
κοινωνικό και εκπαιδευτικό επίπεδο και µπορούν να αποτελέσουν το έναυσµα για πιο 
εκτεταµένες και βαθύτερες παρόµοιες µελέτες. Τα συµπεράσµατα που εξάγονται είναι 
τα ακόλουθα. 

«Ο Λυπηµένος Πρίγκηπας», το πρώτο τραγούδι που γράφτηκε στο πλαίσιο 
της Μελοποιίας, έδωσε έµπνευση σε µία σειρά από απανωτές δράσεις οι οποίες 
λειτουργούσαν σε πολλές περιπτώσεις σαν ντόµινο. Έτσι, σταδιακά, κινητοποιήθηκε 
µια µεγάλη µερίδα από εκπαιδευτικούς της σχολικής κοινότητας η οποία σύστησε 
έναν πυρήνα δηµιουργίας. Φιλόλογοι, Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, η εικαστικός 
του σχολείου, εµπνεύστηκαν δράσεις αρχικά σε σχέση µε το Λυπηµένο Πρίγκηπα και 
στη συνέχεια πέρασαν σε ακόµη τολµηρότερα εγχειρήµατα όπως τη δηµιουργία 
ταινίας, κουκλοθέατρου, πράγµατα τα οποία έφεραν αναγνώριση, βραβεύσεις αλλά 
και πολλές άλλες δράσεις που βγάλανε το σχολείο στην κοινωνία (φεστιβάλ, 
δηµιουργία ραδιοφωνικού σταθµού κ.ά.). 

Οι δράσεις φαίνεται να επηρέασαν το σύνολο της σχολικής κοινότητας. 
Καθηγητές και µαθητές φαίνεται να επηρεάστηκαν εξίσου και οι γονείς των µαθητών 
µε έµµεσο τρόπο καθώς γίνανε κοινωνοί των δράσεων µέσα από τα βιώµατα των 
παιδιών τους. 

Στο κοµµάτι της κοινωνικοποίησης, άλλαξαν οι σχέσεις των µαθητών µεταξύ 
τους, πολλοί παραβατικοί και δύσκολοι µαθητές εντάχθηκαν σε οµάδες δράσεων και 
αυτό βοήθησε στην άµβλυνση βίαιων περιστατικών και περιπτώσεων 
περιθωριοποίησης. Νέες φιλίες δηµιουργήθηκαν ακόµη και από µαθητές που δεν 
είχαν καµία σχέση µεταξύ τους ή που απείχαν ηλικιακά. Επηρεάστηκε η σχέση των 
µαθητών µε τους εκπαιδευτικούς εφόσον µέσα από τη δηµιουργική διαδικασία ήρθαν 
πιο κοντά και έµαθαν να δουλεύουν µαζί σε διαφορετικές βάσεις. Επίσης, µέσα από 
το άνοιγµα του σχολείου προς τον εξωσχολικό κόσµο µε τις βραβεύσεις και τος 
εκδροµές, έζησαν τόσο οι µαθητές µεταξύ τους όσο και οι εκπαιδευτικοί εµπειρίες 
που δε θα τους δινόταν η ευκαιρία να ζήσουν µέσα στη σχολική κοινότητα. Ήρθαν 
πιο κοντά και έζησαν ο ένας τον άλλον και σε πιο «καθηµερινές συνθήκες». Στον 
αντίποδα και οι εκπαιδευτικοί ήρθαν πιο κοντά, δούλεψαν και συνεργάστηκαν από 
κοινού για τους στόχους που κάθε φορά έθεταν. Πολλοί από αυτούς σήµερα είναι 
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φίλοι και έχουν σχέσεις και εκτός σχολικής κοινότητας, ενώ ενδοσχολικά συνεχίζουν 
τις δράσεις τους. Βελτίωσαν τις σχέσεις τους µε τη διεύθυνση του σχολείου η οποία 
αποδέχτηκε καινοτόµες ιδέες προς υλοποίηση για τα δεδοµένα ενός τυπικού 
σχολείου. Πολλοί συνάδελφοι µπήκαν στη συνέχεια στο χορό επηρεασµένοι από το 
γενικότερο θετικό κλίµα που άρχισε να διέπει το σύλλογο των εκπαιδευτικών. 
Αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι ένα σχολείο το οποίο λόγω των ταµπού της µη 
ικανότητας των µαθητών να ανταπεξέλθουν σε διήµερες εκδροµές για παράδειγµα, 
κατέληξε να ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, να συµµετέχει σε φεστιβάλ, να 
παραλαµβάνει βραβεία. 

Οι µαθητές βελτιώθηκαν στις σχολικές επιδόσεις τους. Απέκτησαν γνώσεις 
άτυπα µέσα από τη διαθεµατικότητα που αγκαλιάζει τις δράσεις. Ήρθαν σε επαφή µε 
διάφορα στάδια δηµιουργίας, ανακάλυψαν δεξιότητες που είτε δεν ήξεραν πως είχαν, 
είτε δεν τους είχε δοθεί η ευκαιρία να χρησιµοποιήσουν. Οι εκπαιδευτικοί από την 
άλλη, άλλαξαν σε πολλές περιπτώσεις τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετώπιζαν το 
µάθηµα. Έγιναν πιο δηµιουργικοί, συνεργάστηκαν µε ειδικότητες καθηγητών που δεν 
είχαν συνεργαστεί ξανά και όπως και οι µαθητές, άρχισαν να νιώθουν µία ευφορία 
όσο αφορά την επαφή τους µε το σχολείο. Ήρθαν σε επαφή µε τους γονείς των 
µαθητών, γνωρίστηκαν µαζί τους καλύτερα αποκτώντας µία πιο ισορροπηµένη και 
µεστή επικοινωνία και έτσι, γνώρισαν ακόµη καλύτερα τους µαθητές τους. 

Τέλος, όσο αφορά τη σχολική κοινότητα στο σύνολό της, µπήκε σε 
δηµιουργικό οίστρο, κάτι που από µία µικρή οµάδα µαθητών και δύο εκπαιδευτικών, 
συνεπήρε σχεδόν το σύνολο της. Το σχολείο άνοιξε τις πόρτες του στην πολιτεία και 
άρχισε να διαλέγεται µαζί της. Βελτίωσε στο σύνολό του τις σχέσεις µαθητών, 
εκπαιδευτικών, γονέων και κινητοποίησε ακόµη και τον αδρανή µέχρι τότε σύλλογο 
γονέων να συµµετάσχει ενεργά στις δράσεις (χρηµατοδότηση τύπωσης του 
Λυπηµένου Πρίγκηπα). Έδειξε εµπιστοσύνη στους µαθητές του, άρχισε να ταξιδεύει, 
να επικοινωνεί, να δέχεται κόσµο, να σχεδιάσει τις επόµενες δράσεις του. Κατέληξε 
να γίνει ένας χώρος δηµιουργίας και θετικών συναισθηµάτων. 

Αδιαµφισβήτητα, η επιρροή όλων των δράσεων στη σχολική κοινότητα στην 
ολότητά της είναι πολύ µεγάλη και σε διάφορους τοµείς. Το σηµαντικότερο που θα 
µπορούσε κανείς να σηµειώσει είναι ότι µέσα από τις δράσεις φάνηκαν να γίνονται 
σταθερά βήµατα προς την εξέλιξη και βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος της 
συγκεκριµένης δοµής ειδικής εκπαίδευσης σε τοµείς που υστερούσαν. Παρά το µικρό 
εύρος του δείγµατος και της αδυναµίας γενίκευσης των συµπερασµάτων, η παρούσα 
µελέτη µπορεί να αποτελέσει το έναυσµα και µια στέρεη βάση για µετέπειτα 
βαθύτερες και πιο εκτεταµένες έρευνες ως προς τη σύνδεση της σχολικής κοινότητας 
µε την κοινωνία. 
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