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Τα τελευταία χρόνια αναδύεται στο χώρο της Μουσικής Παιδαγωγικής ένα αυξηµένο 
ενδιαφέρον για τις πρωτότυπες δηµιουργίες των µαθητών. Το ενδιαφέρον αυτό επικεντρώνεται 
στην παραγωγή τραγουδιών. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τους τρόπους 
µε τους οποίους η διαδικασία της τραγουδοποιίας µπορεί να εφαρµοστεί στην ατοµική οργανική 
διδασκαλία καθώς και τα οφέλη που µπορούν να προκύψουν από αυτή την εφαρµογή. 
Αξιολογούνται τα ευρήµατα µιας µελέτης περίπτωσης σε µαθητή πιάνου. Η ερευνήτρια 
λειτουργούσε ταυτοχρόνως και ως εκπαιδευτικός. Η συλλογή δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µε 
ηµιδοµηµένη συνεντεύξη, ερωτηµατολόγιο πριν και µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, 
καθώς και σηµειώσεις σε µορφή ηµερολογίου. Η ανάλυση περιεχοµένου των δεδοµένων 
ανέδειξε ποικίλα µουσικά και εξωµουσικά οφέλη και ζητήµατα, τα οποία αν και δεν έχουν 
δυνατότητα γενίκευσης, θα µπορούσαν να αποτελέσουν αφετηρία για περισσότερο συστηµατική 
έρευνα των επιδράσεων της τραγουδοποιίας στην οργανική διδασκαλία. 
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In recent years, a growing interest in the original creations of students has emerged in the 
field of Music Education. This interest focuses on the creation of songs. The purpose of this 
paper is to investigate some of the ways in which the songwriting process can be applied to 
individual instrumental pedagogy, as well as the benefits that may result from this 
application. The findings of a case study with a piano student, in which the researcher was 
also the student’s teacher, are evaluated. The data collection was conducted with a semi-
structured interview, a pre- and post-completion questionnaire, and with notes kept in the 
teacher's diary. Content analysis of the data revealed diverse benefits and raised issues, 
which cannot be generalized could offer a starting point for more systematic research into the 
effects of songwriting on instrumental pedagogy. 
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Υπόβαθρο 

Η καλλιέργεια της δηµιουργικής σκέψης των µαθητών αποτελεί πάγιο ζητούµενο της 
µουσικής παιδαγωγικής (Διονυσίου, 2008). Στον τοµέα όµως της οργανικής µουσικής 
εκπαίδευσης δίνεται δυσανάλογα µεγάλη έµφαση στην εξάσκηση των δεξιοτήτων 
εκτέλεσης των µαθητών, αντί να προσφέρονται στους µαθητές µουσικές εµπειρίες οι 
οποίες θα προωθήσουν την ανάπτυξη του δηµιουργικού τους δυναµικού (Battisti, 
2002· Stringham, 2010). Η εκτέλεση θεωρείται ως µοναδικό κριτήριο µιας 
επιτυχηµένης ωδειακής εκπαίδευσης, ενώ το διδακτικό µοντέλο αυθεντίας-
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µαθητευόµενου είναι ο κυρίαρχος και περισσότερο αποδεκτός τρόπος διδασκαλίας 
της εκτέλεσης στα ωδεία. Ο δάσκαλος συνήθως θεωρείται ως πρότυπο και πηγή 
αναγνώρισης του µαθητή και η µίµηση είναι ο κυρίαρχος τρόπος µάθησης (Carey, 
2010). Παρ’ ότι αυτό το µοντέλο διδασκαλίας και µάθησης µπορεί να φαίνεται οικείο 
και ελκυστικό σε πολλούς µαθητές, θα µπορούσε να έχει µακροχρόνιες αρνητικές 
συνέπειες, περιορίζοντας ενδεχοµένως την ανάπτυξη δεξιοτήτων που µπορούν να 
επιτρέψουν στους µαθητές να συνδεθούν µε διαφορετικά µουσικά περιβάλλοντα και 
πολιτισµικές αξίες (Carey, 2008). Επιπλέον, τι συµβαίνει στην περίπτωση που ένας 
µαθητής δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εκτέλεσης; Είναι 
καταδικασµένος να αποσυρθεί από την οργανική διδασκαλία µε το αίσθηµα της 
ανικανότητας και της αποτυχίας; 

Εάν τα ωδεία επιδιώκουν να ευηµερήσουν σε ένα ραγδαία µεταβαλλόµενο 
πολιτιστικό και οικονοµικό τοπίο, θα πρέπει να προσφέρουν µαθησιακές εµπειρίες οι 
οποίες να καλλιεργούν πολύπλευρους και ευπροσάρµοστους απόφοιτους. 
Εξυπακούεται πως οι διδακτικές πρακτικές που κυριαρχούσαν στο παρελθόν θα 
πρέπει να επανεξεταστούν και να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις οι οποίες προωθούν 
τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά (Lebler, 2007). Καθώς το εύρος των εµπειριών που 
προσφέρονται από τα ωδεία θα πρέπει να διευρυνθεί για να εξυπηρετήσει µια 
ποικιλόµορφη οµάδα µαθητών, δεν είναι πλέον λογικό να προσδοκούµε ότι όλοι οι 
µαθητές οφείλουν να ταιριάζουν µε τις παραδοσιακές προσδοκίες της τυπικής 
µουσικής εκπαίδευσης. 

Τα αποτελέσµατα έρευνας των Lebler et al (2009) σε φοιτητές Μουσικού 
Πανεπιστηµίου δείχνουν ότι οι προηγούµενες εµπειρίες µάθησης αλλά και οι 
προσδοκίες των φοιτητών διαφέρουν ριζικά, εγείροντας ερωτήµατα σχετικά µε την 
ανάγκη απόρριψης µιας προσέγγισης η οποία βασίζεται στην αρχή πως ενα µοντέλο 
διδασκαλίας ταιριάζει σε όλους, όσον αφορά στην ανάπτυξη προγραµµάτων σπουδών 
των ωδείων. Υπάρχουν όµως διαφορετικοί τρόποι µε τους οποίους τα ωδεία µπορούν 
να διαρθρώσουν τα προγράµµατα σπουδών τους; Μπορούµε να αµφισβητήσουµε τα 
καθιερωµένα εκπαιδευτικά πρότυπα και να επινοήσουµε νέες εµπειρίες µάθησης για 
τους µαθητές µουσικών οργάνων; 

Ένας τρόπος πρακτικής εφαρµογής του επαναπροσανατολισµού των στόχων 
της οργανικής διδασκαλίας είναι ο εµπλουτισµός της µε δραστηριότητες µουσικής 
δηµιουργίας. Μεγάλος αριθµός εµπλεκοµένων µε τη µουσική εκπαίδευση έχει 
υποστηρίξει την ιδέα πως η ικανότητα να παράγει κανείς πρωτότυπη µουσική είναι 
έµφυτη σε όλους τους µαθητές (Hickey, 2012· Kaschub & Smith, 2009· Kennedy, 
2002· Swanwick & Tillman, 1986· Veloso & Carvalho, 2012) και πως η διδασκαλία 
της σύνθεσης είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί και να αποφέρει οφέλη τόσο στο 
πλαίσιο των σχολικών τάξεων όσο και σε διαφορετικά πλαίσια µουσικής 
διδασκαλίας, όπως τα µουσικά σύνολα και τα ατοµικά µαθήµατα µουσικών οργάνων 
(Campbell & Scott-Kassner, 2013· Glover, 2002· Hogenes, Oers, Diekstra, Sklad, 
2015· Kaschub & Smith, 2009· Riley, 2006· Smith, 2008· Stringham, 2010· Webster, 
2016· Winters, 2012). Παρ΄όλο που το ενδιαφέρον για τις µαθητικές συνθέσεις έχει 
επικεντρωθεί στη γενική µουσική εκπαίδευση, τα οφέλη αυτής της διδακτικής 
προσέγγισης δεν περιορίζονται σε αυτήν. Και στο πλαίσιο της οργανικής διδασκαλίας 
οι µαθητές αναπτύσσουν τις τεχνικές του οργάνου τους πιο εύκολα, παίζουν µε 
µεγαλύτερη έκφραση και εξοικειώνονται πιο οµαλά µε την τυπική δυτική 

P6098th Conference of GSME - 8ο Συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Ε. - 2018



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

Τσαλίκη (επιµ)

σηµειογραφία όταν συµπεριλαµβάνονται στα µαθήµατά τους δραστηριότητες 
σύνθεσης (Kaschub & Smith, 2009· Stringham, 2010). 

Ένα είδος µουσικής σύνθεσης που έχει επιβιώσει από την αρχή ακόµα της 
ιστορίας του ανθρώπου είναι το τραγούδι. Παρ΄ότι τα στυλιστικά χαρακτηριστικά 
των τραγουδιών ποικίλουν ανάλογα µε την εποχή και τον πολιτισµό, τα δοµικά τους 
χαρακτηριστικά έχουν παραµείνει συνεπή (Kratus, 2013). Η διαδικασία δηµιουργίας 
πρωτότυπων τραγουδιών έχει εφαρµοστεί στη γενική µουσική εκπαίδευση, κυρίως ως 
συλλογική-συµµετοχική διαδικασία. Αρκετοί ερευνητές και εκπαιδευτικοί έχουν 
προτείνει τα δικά τους µοντέλα σύνθεσης τραγουδιών (Kratus, 2013· Bolden, 2009· 
Kennedy & Santos, 2016). Οι Τσαλίκη και Πασσιάς (2018) προτείνουν ένα πλαίσιο 
το οποίο αντλεί στοιχεία τόσο από τις διαδικασίες της ελληνικής παραδοσιακής 
µελοποιίας όσο και από τη σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία. Σύµφωνα µε αυτό, αρχικά 
πραγµατοποιείται η επιλογή του θέµατος και του µουσικού στυλ του τραγουδιού το 
οποίο θεωρείται καταλληλότερο για την προσέγγιση της θεµατολογίας και των 
στίχων. Ακολουθεί ένας καταιγισµός ιδεών ώστε να συγκεντρωθούν λέξεις-κλειδιά 
σχετικές µε το θέµα και κατόπιν ξεκινά η διαδικασία επιλογής των στίχων. Αφότου 
ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, προτείνεται η ακρόαση τραγουδιών παρόµοιων µε 
αυτό που επιθυµούν να συνθέσουν οι µαθητές ως προς τους ρυθµούς και τις 
µελωδίες. Ακολουθεί η ρυθµική απαγγελία των στίχων και ξεκινά η εξερεύνηση 
ιδεών ώστε οι ρυθµικές φράσεις να µετατραπούν σε µελωδικές. Στη συνέχεια 
προτείνεται οι µαθητές να τραγουδήσουν το τραγούδι τους αρκετές φορές, 
φροντίζοντας ενδιάµεσα στις εκτελέσεις να υπάρχει και κενός χρόνος. Εφόσον το 
τραγούδι θεωρηθεί πια ολοκληρωµένο ακολουθεί το στάδιο της παραγωγής και 
παρουσίασης του τραγουδιού στο κοινό. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού κατα τη διάρκεια 
αυτής της διαδικασίας είναι υποστηρικτικός και επεµβαίνει στο τραγούδι µόνο µε τη 
σύµφωνη γνώµη των µαθητών. Πρόκειται για ένα πλαίσιο του οποίου καίριο 
χαρακτηριστικό είναι η συνεργασία µεταξύ των µαθητών. Ωστόσο µε τις κατάλληλες 
προσαρµογές, θα µπορούσε να εφαρµοστεί στην οργανική ατοµική διδασκαλία 

Σκοπός 

Ο σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να παρουσιάσει τα ευρήµατα εκπαιδευτικής 
παρέµβασης η οποία πραγµατοποιήθηκε από την ερευνήτρια τον Μάιο του 2018. Ο 
στόχος της παρέµβασης ήταν να διερευνήσει τρόπους µε τους οποίους η διαδικασία 
της τραγουδοποιίας µπορεί να εφαρµοστεί στην ατοµική διδασκαλία του πιάνου, 
καθώς και τα πιθανά οφέλη τα οποία µπορούν να προκύψουν από αυτή την 
εφαρµογή. 

Μεθοδολογία 

Ο αρχικός σχεδιασµός της παρέµβασης περιελάµβανε την παράλληλη 
πραγµατοποίηση δυο µελετών περίπτωσης. Η µελέτη περίπτωσης είναι µια ευρέως 
διαδεδοµένη στρατηγική εµπειρικής διερεύνησης στην έρευνα για τη µουσική 
εκπαίδευση (Σαραφίδου, 2011· Barrett, 2014· Flyvbjerg, 2006). Η δηµοτικότητα της 
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µελέτης περίπτωσης ως µορφή έρευνας µπορεί να αποδοθεί σε ποικίλους παράγοντες 
οι οποίοι σχετίζονται µε την προσαρµοστικότητα του σχεδιασµού και της 
διαδικασίας, τη συµβατότητα µε την εκπαιδευτική έρευνα, την ευκολία για τους 
αναγνώστες και τη χρησιµότητα στην εκπαιδευτική έρευνα (Barrett, 2014).  

Η συλλογή δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µε ηµιδοµηµένη συνέντευξη και 
ερωτηµατολόγιο µε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου πριν και µετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας. Παράλληλα η ερευνήτρια κρατούσε σηµειώσεις σε µορφή ηµερολογίου 
καθ’ όλη τη διάρκεια της παρέµβασης. 

Για τις µελέτες περίπτωσης επιλέχθηκαν δύο µαθητές µε εκ διαµέτρου 
διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο πρώτος µαθητής, ο Παναγιώτης, βρισκόταν στον τρίτο 
χρόνο εκµάθησης και είχε εξαιρετικές επιδόσεις όχι µόνο στην εκτέλεση, αλλά και στο 
Dictee, όπως και στον αυτοσχεδιασµό. Ήταν µαθητής στο Μουσικό Γυµνάσιο, µάθαινε 
επίσης βιολί και ασχολούταν καθηµερινά µε τη µουσική µε δική του πρωτοβουλία. Είχε 
αναµφίβολα µια «έµφυτη προδιάθεση» προς την εκµάθηση µουσικής. Ήµουν βέβαιη 
πώς δεν θα αντιµετώπιζε κανένα πρόβληµα, είχε άλλωστε ολοκληρώσει ορισµένα 
projects οργανικής σύνθεσης µε επιτυχία. Η διαδικασία της δηµιουργίας δεν του ήταν 
άγνωστη. Το προφίλ του δεύτερου µαθητή στον οποίο προτάθηκε να συµµετέχει, του 
Ορέστη, ήταν εντελώς διαφορετικό. Πρόκειται για έναν µαθητή της Τετάρτης 
Δηµοτικού ο οποίος βρισκόταν στον δεύτερο χρόνο εκµάθησης πιάνου και 
αντιµετώπιζε πλήθος τεχνικών και εκφραστικών δυσκολιών. Επιπλέον, το γεγονός οτι 
δεν µελετούσε επαρκώς πριν το µάθηµα δεν τον βοηθούσε στο να σηµειώνει 
ικανοποιητική πρόοδο. Το κυριότερο χαρακτηριστικό του ήταν το ανυπέρβλητο άγχος 
για πιθανά λάθη κατα την εκτέλεση των κοµµατιών, ακόµα και αν τα είχε παίξει ήδη 
επιτυχηµένα.. Και στις δυο περιπτώσεις οι γονείς ήταν υποστηρικτικοί τόσο ως προς το 
µάθηµα του πιάνου όσο και ως προς το συγκεκριµένο project. 

Ευρήµατα 

Παναγιώτης 
Αρχικά συµφώνησε στην πρόταση να συνθέσει ένα τραγούδι, αν και µε κάποιο 
δισταγµό. Του εξήγησα συνοπτικά τη διαδικασία που θα ακολουθούσαµε και τον 
διαβεβαίωσα πως θα είχε την δική µου υποστήριξη σε κάθε βήµα της προσπάθειας. 
Κατόπιν του ανέθεσα για το επόµενο µάθηµα να διαλέξει ένα θέµα ή ένα στυλ 
µουσικής το οποίο να του φαίνεται ενδιαφέρον ωστε να ξεκινήσουµε να γράφουµε 
τους στίχους, κάνοντας του δύο προτάσεις τις οποίες θα µπορούσε να ακολουθήσει αν 
ήθελε ή εαν δεν µπορούσε να επιλέξει ο ίδιος. Στο επόµενο µάθηµα, όµως, όταν τον 
ρώτησα σχετικά µε την πορεία της διαδικασίας απάντησε πως δεν µπορoύσε να 
επιλέξει κάποιο συγκεκριµένο θέµα. Του έφερα ως παράδειγµα το τραγούδι My 
favorite things από την ταινία The Sound of Music και τον προέτρεψα να γράψει και 
εκείνος για τα αγαπηµένα του πράγµατα. Του άρεσε σαν ιδέα, ωστόσο όταν ήρθε η 
στιγµή να διαλέξουµε λέξεις-κλειδιά ζήτησε να το κάνουµε στο επόµενο µάθηµα 
ώστε να έχει χρόνο να το σκεφτεί. Τον προέτρεψα αν δεν του αρέσει αυτό το θέµα να 
διαλέξουµε ένα τραγούδι και να αλλάξουµε τους στίχους ώστε να γίνει σατιρικό. 
Φάνηκε να του αρέσει σαν ιδέα αρχικά, ωστόσο πάλι ζήτησε χρόνο. Δεν έφερα 
αντίρρηση. Σε κάθε µάθηµα, όµως, απέφευγε τη διαδικασία µε διάφορες προφάσεις, 
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κυρίως πως προτιµούσε να µελετήσουµε τα κοµµάτια των εξετάσεων. Εν τέλει η 
µητέρα του µου γνωστοποίησε πως ντρέπεται να συµµετέχει σε αυτή τη διαδικασία. 

Ορέστης 
Η αρχική µου πρόταση να γράψουµε µαζί ένα τραγούδι έγινε δεκτή µε άκρατο 
ενθουσιασµό. «Θα το στείλουµε και σε διαγωνισµό όταν το γράψουµε;». Όταν του 
ανέφερα πως είναι ελεύθερος να διαλέξει το δικό του θέµα, το θέµα ήταν ήδη έτοιµο. 
Τα πλοία. Είχε ήδη συνθέσει τον προηγούµενο χρόνο ένα οργανικό κοµµάτι µε δική 
του πρωτοβουλία το οποίο λεγόταν A big boat in Liverpool. Αποφάσισε να γράψει 
ένα τραγούδι για τα υπερωκεάνια, συγκεκριµένα για ένα φανταστικό υπερωκεάνιο 
που θα λέγεται Queen Mary. Συµφώνησα και αµέσως ξεκινήσαµε να σκεφτόµαστε 
λέξεις που συνδέουµε συχνά µε τα υπερωκεάνια. Κρατήσαµε για το ρεφραίν τις πιο 
σηµαντικές. Στη συνέχεια ξεκίνησε να γράφει του στίχους του πρώτου κουπλέ. Δεν 
χρειάστηκε να αναλύσουµε παραδείγµατα τραγουδιών γιατί ήδη γνώριζε τις 
απαραίτητες δοµικές έννοιες. Την αρχή του τραγουδιού που προέκυψε βλέπουµε στην 
παρακάτω εικόνα. 
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Τα οφέλη που αναδύθηκαν από την παρέµβαση µπορούν να διακριθούν σε µουσικά 
και ψυχολογικά. Όσον αφορά στα µουσικά οφέλη, αυτό το οποίο έγινε προφανές από 
τα πρώτα κιόλας στάδια της παρέµβασης ήταν πως το κοµµάτι θα δηµιουργούταν 
βασισµένο σε ένα µουσικό ιδίωµα ριζικά διαφορετικό τόσο από το ρεπερτόριο 
δυτικής µουσικής το οποίο διδασκόταν ο µαθητής όσο και από τα ιδιώµατα που 
χρησιµοποιούνται στα είδη µουσικής τα οποία εντάσσονται στις µουσικές του 
προτιµήσεις. Ο µαθητής ο ίδιος και το οικογενειακό του περιβάλλον δείχνουν 
προτίµηση στην δυτική αγγλόφωνη δηµοφιλή µουσική, κυρίως pop και mainstream 
rock. Ωστόσο, µετά τη δηµιουργία των στίχων και τη ρυθµική τους απαγγελία, 
σχεδόν όλες οι µελωδικές ιδέες που παράχθηκαν στο στάδιο της εξερεύνησης, όπως 
και εκείνες οι οποίες τελικά επιλέχθηκαν ως περισσότερο επιτυχηµένες, περιείχαν µε 
αµιγώς δική του πρωτοβουλία µελωδικά στοιχεία που συναντώνται σε µουσικά 
ιδιώµατα της Ανατολής και της ελληνικής παραδοσιακής µουσικής. Αξιοσηµείωτο 
είναι δε, πως δεν είχε διδαχθεί καν τις αλλοιώσεις. Το τελικό αποτέλεσµα µάλιστα, 
είναι µια ανάµειξη δυτικών και ανατολικών στοιχείων. Με αυτόν τον τρόπο 
πραγµατοποιήθηκε µια σύνδεση του µαθήµατος του πιάνου µε την παράδοση του 
τόπου στον οποίο κατοικεί ο µαθητής, παρ’ όλο που αυτό δεν είχε σχεδιαστεί εκ των 
προτέρων από την ερευνήτρια. Αντιθέτως, ένας από τους στόχους της παρέµβασης 
ήταν η σύνδεση του µαθήµατος µε την καθηµερινή ζωή και κουλτούρα του µαθητή. 

Ένα ακόµη όφελος της παρέµβασης ήταν η χρήση εκτελεστικών δεξιοτήτων 
ανώτερων από εκείνες που ήδη είχε διδαχθεί ο µαθητής µέσω της τυπικής 
διδασκαλίας. Παρ΄ότι το ρεπερτόριο το οποίο διδασκόταν από τη µέθοδο πιάνου δεν 
περιείχε αξίες µικρότερες του ογδόου, µε την καθοδήγηση που του προσέφερε η 
χρήση του λόγου δηµιούργησε αλλά και εκτέλεσε µε ευκολία ρυθµικές φράσεις οι 
οποίες περιέχουν περισσότερο πολύπλοκα ρυθµικά σχήµατα, συγκεκριµένα 
παρεστιγµένο όγδοο µε δέκατο έκτο και τρίηχα ογδόων. Η χρήση του λόγου επίσης 
τον οδήγησε στη χρήση µεικτών µέτρων 5/4 σε ορισµένα σηµεία του ρεφραίν, ενώ το 
υπόλοιπο κοµµάτι είναι γραµµένο σε µέτρο 4/4. Αυτά τα στοιχεία, τα οποία 
προϋπήρχαν στον µαθητή αλλά δεν είχαν βρει τρόπο έκφρασης µέσω της τυπικής 
διδασκαλίας, µετά τη σηµειογραφική τους καταγραφή από την εκπαιδευτικό έγιναν 
αντικείµενο θεωρητικής επεξεργασίας. Το αποτέλεσµα αυτής της επεξεργασίας ήταν 
µια ισχυρή σύνδεση µεταξύ πράξης και θεωρίας, στην οποία η εµπειρία προηγήθηκε 
της θεωρητικής γνώσης και η θεωρητική γνώση συµπλήρωσε και υποστήριξε την 
πράξη. Αν και η σηµειογραφική καταγραφή δεν βρισκόταν ανάµεσα στους στόχους 
της παρέµβασης, εν τέλει αποτέλεσε στοιχείο µιας ολοκληρωµένης µουσικής 
εµπειρίας το οποίο προήγαγε τις δεξιότητες αποκωδικοποίησης παρτιτούρας του 
µαθητή, ο οποίος πλέον µπορούσε να αναγνωρίζει και να εκτελεί τα καινούρια 
ρυθµικά σχήµατα εντός αλλά και εκτός του περιορισµένου πλαισίου του κοµµατιού. 
Ένα επιπλέον όφελος της παρέµβασης ήταν η παροχή ισχυρού κινήτρου για 
εξάσκηση των φωνητικών δεξιοτήτων του µαθητή. Η µελωδία η οποία έχει 
κατασκευαστεί από τον ίδιο ήταν περισσότερο ελκυστική για την εξάσκηση του 
σολφέζ από οτι οι δοσµένες ασκήσεις. 

Όσον αφορά στα εξωµουσικά οφέλη τα οποία µε βάση τις παρατηρήσεις της 
εκπαιδευτικού αλλά και τα σχόλια του ίδιου του µαθητή προέκυψαν από την 
παρέµβαση, αυτά ήταν κυρίως ένα πρωτόγνωρο αίσθηµα ικανοποίησης και 
υπερηφάνιας για την ολοκλήρωση ενός αξιόλογου έργου και το αίσθηµα της 
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συµµετοχής σε µια ολοκληρωµένη µουσική εµπειρία. Επιπρόσθετα, αναδύθηκε ως 
όφελος το αίσθηµα της συµµετοχής σε µια κοινή συνεργατική προσπάθεια 
εκπαιδευτικού και µαθητή. 

Οι διαδικασίες του πλαισίου της παρέµβασης όπως προτείνονται από τους 
Τσαλίκη-Πασσιά δεν τηρήθηκαν ευλαβικά. Ουσιαστικά, τα διάφορα στάδια της 
δηµιουργίας του τραγουδιού αναδύθηκαν αυθόρµητα και δεν ακολουθήθηκαν 
γραµµικά. Αντιθέτως, οι προηγούµενες επιλογές γίνονταν συνεχώς αντικείµενο 
επανεξέτασης. Ωστόσο, η ύπαρξη του πλαισίου αφενός ενέπνεε µια αίσθηση 
ασφάλειας στην εκπαιδευτικό σε µια πρωτόγνωρη και αγχωτική διαδικασία, 
αφετέρου παρείχε κάποιες οδηγίες οι οποίες αποδείχτηκαν κρίσιµες για την επιτυχία 
της διαδικασίας. Μία από αυτές ήταν η υπόδειξη να δηµιουργηθούν οι στίχοι πριν 
από τη µουσική. Η καθοδήγηση που παρείχε ο λόγος, ο οποίος εκ φύσεως απαιτεί τη 
χρήση τονισµένων και ασθενών µερών, ήταν καθοριστική για την αβίαστη 
δηµιουργία επιτυχηµένων και αυτοτελών µουσικών φράσεων. 

Κατά τη διαδικασία της µετατροπής των στίχων σε µουσικές φράσεις, έγινε 
φανερό πως κάποιοι στίχοι των κουπλέ απαιτούσαν διαφορετική ρυθµική και 
µελωδική αντιµετώπιση από τους προηγούµενους. Παρ΄ότι όµως ο µαθητής 
παροτρύνθηκε να αναπροσαρµώσει τους στίχους ώστε να είναι όλοι οµοιόµορφοι, 
εκείνος έκρινε πως δεν επιθυµούσε κάτι τέτοιο και πως ήταν προτιµότερο να 
προσαρµοστεί η µουσική ώστε να υπηρετεί µε καλύτερο τρόπο τους στίχους. Η 
επιλογή αυτή λειτούργησε µουσικά, όµως είχε ως αποτέλεσµα να δυσκολευτεί ο 
µαθητής στην εκτέλεση της συνολικής µελωδίας. Όταν προσπαθούσαµε να 
τραγουδήσουµε το κοµµάτι ολοκληρωµένο, συχνά αντιµετώπιζε δυσκολία στο να 
θυµηθεί ποια µουσική φράση ταιριάζει σε ποιο κουπλέ, καθώς ήταν παρόµοιες και 
όχι εξ ολοκλήρου αντιθετικές. Δεν δέχτηκε όµως να κάνουµε αλλαγές ως προς αυτό 
το ζήτηµα και προτίµησε να παραχωρήσει σε εµένα το κοµµάτι της εκτέλεσης για την 
ηχογράφηση και να συµµετέχει σε αυτήν τραγουδώντας. 

   
Συµπεράσµατα 

Σύµφωνα µε την ερµηνεία των ευρηµάτων της συγκεκριµένης παρέµβασης, η 
διαδικασία της τραγουδοποιίας φαίνεται να είναι εφαρµόσιµη και οφέλιµη στην 
ατοµική οργανική διδασκαλία. Μέσω της παρέµβασης αναδύθηκαν οφέλη τόσο 
µουσικής όσο και ψυχολογικής φύσης, µε κυριότερα την απόκτηση µε φυσικό τρόπο 
νέων µουσικών και εκτελεστικών δεξιοτήτων, την ισχυρή και ουσιαστική σύνδεση 
πράξης και θεωρίας αλλά και την ανανέωση του ενδιαφέροντος του µαθητή για το 
µάθηµα του πιάνου. Το πλαίσιο που προτείνεται για αυτή τη διαδικασία από τους 
Τσαλίκη και Πασσιά (2018) φάνηκε να είναι κατάλληλο και αποτελεσµατικό, κυρίως 
λόγω της ανοιχτής, µη περιοριστικής του φύσης. Παρέχει στον εκπαιδευτικό επαρκή 
καθοδήγηση αλλά και την ελευθερία να το προσαρµόσει στις ανάγκες και τις 
ικανότητες του κάθε µαθητή ώστε να του προσφέρει µια εξατοµικευµένη εµπειρία 
δηµιουργίας.  

Η σύγκριση των δύο µελετών περίπτωσης οι οποίες είχαν αρχικά σχεδιαστεί, 
εκ των οποίων µόνο η µία εν τέλει πραγµατοποιήθηκε, οδηγεί στο συµπέρασµα πως ο 
εκπαιδευτικός οφείλει να παρέχει στους µαθητές µια ποικιλία από µουσικές 
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εκπαιδευτικές εµπειρίες. Με αυτόν τον τρόπο, ο κάθε µαθητής θα έχει την ευκαιρία 
να επιλέξει τον τρόπο µουσικής εκµάθησης που ταιριάζει καλύτερα στο µαθησιακό 
του προφίλ. Διαδικασίες οι οποίες αποδείχτηκαν επιτυχηµένες σε κάποιους ή στους 
περισσότερους µαθητές ίσως να είναι απλά ακατάλληλες για κάποιον άλλον. Ακόµα 
πιο σηµαντική ίσως είναι η συνειδητοποίηση πως τόσο οι µαθητές οι οποίοι 
επιδεικνύουν ικανοποιητική πρόοδο, όσο και οι µαθητές οι οποίοι δεν 
ανταποκρίνονται τόσο επιτυχηµένα στις απαιτήσεις και τις αποκρυσταλωµένες 
διαδικασίες της τυπικής µουσικής εκπαίδευσης, µέσα από την ανάµειξή της µε 
διαδικασίες της άτυπης µουσικής εκπαίδευσης και της δηµιουργίας δηµοφιλούς 
µουσικής ίσως έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν περισσότερο ολοκληρωµένες 
µουσικές εµπειρίες οι οποίες θα τους εµφυσήσουν ένα αίσθηµα ικανοποίησης. Αυτό 
το αίσθηµα ικανοποίησης είναι καθοριστικό για την καλλιέργεια της αγάπης για τη 
µουσική γενικότερα και την µουσική εκπαίδευση ειδικότερα. 
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