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Οι αυτόχθονες διαδικασίες γέννησης των τραγουδιών - µιας αδιαίρετης µορφής τέχνης λόγου 
και µουσικής - αποτελούν φορέα της πολιτιστικής κληρονοµιάς του τόπου και αποτυπώνουν την 
εξέλιξη και τις αλλαγές της κοινωνίας, τις ανάγκες και τις συνήθειες των κατοίκων, στο 
πέρασµα των χρόνων. Το τραγούδι αποτελεί την πιο συχνή µορφή µουσικής δηµιουργίας σε 
όλους τους ανθρώπινους πολιτισµούς και συνοδεύει τις ανθρώπινες δραστηριότητες από τη 
γέννηση έως τον θάνατο σε όλες τις εκφάνσεις και περιστάσεις της καθηµερινότητας. Στην 
παρακάτω εισήγηση - την πρώτη από τις τέσσερις σχετικές εισηγήσεις - θα παρουσιαστούν οι 
βασικές αρχές του προτεινόµενου πλαισίου, το οποίο βασίζεται στην ελληνική µελοποιία όπως 
αυτή είναι γνωστή από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα, ενώ εναρµονίζεται µε τις σύγχρονες 
παγκόσµιες πρακτικές που σχετίζονται µε την τραγουδοποιία εντός και εκτός εκπαιδευτικών 
διαδικασιών, σε φυσικά και ψηφιακά περιβάλλοντα. Επίσης, θα γίνει αναφορά στην 
εναρµόνιση του πλαισίου µε το Πρόγραµµα Σπουδών Μουσικής για το Νέο Σχολείο. 
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The native procedures of songwriting, which give birth to an indivisible form of art that 
consists of word and music, are among the elements of the local cultural heritage and reflect 
the development of society as well as the customs and needs of local people through time. 
Songs are the most common form of musical creation in all human civilizations and 
accompany a great spectrum of human activities from birth till death, in everyday life 
circumstances and events. In this first one of the four relevant lectures, the basic principles 
and theoretical background of the framework will be presented. The framework draws upon 
the perennial course of songwriting in Greece while, at the same time, it  aligns with current 
global practices of songwriting in educational or other settings. The alignment of the 
framework with the existing music curriculum in Greece will be discussed, as well.  
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Μία από τις µεγαλύτερες προκλήσεις της µουσικής εκπαίδευσης, αλλά και της 
εκπαίδευσης γενικότερα, αποτελεί η σύνδεση των παρεχόµενων γνώσεων στα 
σχολικά περιβάλλοντα µε τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρησιµοποιούν οι 
εκπαιδευόµενοι και οι εκπαιδευόµενες στην καθηµερινότητά τους. Το Πρόγραµµα 
Σπουδών Μουσικής για το Νέο Σχολείο (ΝΠΣΜ) το οποίο αναθεωρήθηκε το 2014, 
αναφέρει ότι οι στόχοι του πηγάζουν «από τη σύνδεση της µουσικής µε την ευρύτερη 
κοινωνία, την ιστορία του ανθρώπου και το περιβάλλον του (φυσικό και 
ανθρωπογενές)» (σ. 5, ΝΠΣΜ - Πρόλογος) ενώ βασίζεται στο τρίπτυχο «ακρόαση – 
εκτέλεση – δηµιουργία» θεωρώντας τη δηµιουργία µουσικής αναπόσπαστο κοµµάτι 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για να επιτευχθεί η επανασύνδεση της µουσικής 
εκπαίδευσης µε την κοινωνία και η σχέση των µαθητών και µαθητριών µε τη µουσική 
εντός σχολείου να πάψει να έχει µουσειακό χαρακτήρα σύµφωνα µε τον Regelski 
(2006), είναι σηµαντικό να δούµε τη µουσική πράξη ως «ζωτικό κοµµάτι της 
ατοµικής και κοινωνικής µας ύπαρξης» (σ. 11). Ο Bates (2013) θεωρεί ότι οι 
εκπαιδευτικοί µουσικής µπορούν να παίξουν σηµαντικό ρόλο στην ενίσχυση των 
δεσµών των µαθητών και µαθητριών µε την κοινότητα και τον τόπο στον οποίο ζουν 
«αναβιώνοντας ή υιοθετώντας τοπικές µουσικές πρακτικές, διαµορφώνοντας ένα 
πρόγραµµα σπουδών το οποίο να είναι προσαρµοσµένο στις τοπικές ανάγκες και 
ιδιαίτερες συνθήκες και διδάσκοντας µουσικές δεξιότητες που να έχουν εφαρµογή 
στην καθηµερινότητα, στο σπίτι, στη γειτονιά στην πόλη αντί να επιβάλλουν 
εξωγενείς πολιτισµικές αξίες» (σ.86). Συνεπώς, η ανάδειξη γηγενών πρακτικών 
µουσικής δηµιουργίας και η υιοθέτησή τους σε σχολικά περιβάλλοντα µπορεί να 
συµβάλλει ώστε η µουσική εκπαίδευση να επανασυνδεθεί µε την κοινωνία. 

Η τραγουδοποιία στην εκπαίδευση 

Το τραγούδι ως µορφή µουσικής δηµιουργίας απαντάται συχνότερα από οποιαδήποτε 
άλλη µουσική φόρµα. Ενήλικες ή ανήλικοι, καθηµερινά ακούµε τραγούδια σε ποικίλα 
περιβάλλοντα, ακούσια ή εκούσια. Στην ελληνική µουσική παράδοση τα τραγούδια 
συνοδεύουν όλο το εύρος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, από τις καθηµερινές 
εργασίες µέχρι τις πιο σηµαντικές στιγµές, όπως τα νανουρίσµατα, τα µοιρολόγια, τα 
τραγούδια του γάµου, τα κάλαντα κ.ο.κ. (Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας για την 
Α΄ Λυκείου). Το τραγούδι προσφέρεται ως φόρµα για χρήση στη σχολική τάξη καθώς 
για την εκτέλεσή του αρκεί η χρήση του έµφυτου µουσικού οργάνου στον άνθρωπο - 
της φωνής του - (Kratus, 2013) ενώ είναι συνυφασµένο µε τον λόγο και συχνά, ιδίως 
στην ελληνική µουσική παράδοση, µε την κίνηση (Διονυσίου, 2002 · 
Kalogeropoulou, 2013). Σύµφωνα µε τα παραπάνω, το τραγούδι αποτελεί ιδανική 
µουσική φόρµα για την εφαρµογή του τρίπτυχου «ακρόαση - εκτέλεση - δηµιουργία» 
όπως απαιτεί το ΝΠΣΜ καθώς η ακρόαση γίνεται καθηµερινά ακούσια ή εκούσια σε 
διάφορα περιβάλλοντα και µε διάφορους σκοπούς ενώ η εκτέλεση µπορεί να 
συνοδεύει µεγάλο εύρος των καθηµερινών δραστηριοτήτων. Συνεπώς, εκµάθηση 
διαδικασιών δηµιουργίας τραγουδιών θα µπορούσε να ενισχύσει την πολυπόθητη 
σύνδεση των σχολικών γνώσεων µε την καθηµερινότητα.  

Η τραγουδοποιία αποτελεί συνήθη θεραπευτική πρακτική σε κλινικά ή ειδικά 
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα στα πλαίσια ατοµικής ή οµαδικής µουσικοθεραπείας 
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επειδή φαίνεται να ενισχύει τις γλωσσικές, συναισθηµατικές και κοινωνικές 
δεξιότητες των θεραπευόµενων (Gfeller, 1987· MacDonald, 2013). Η χρήση της 
τραγουδοποιιίας στην εκπαίδευση δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη (Kratus, 2016) 
παρότι έχει χρησιµοποιηθεί για την καλλιέργεια γλωσσικών δεξιοτήτων όπως και για 
την καλλιέργεια της δηµιουργικότητας και την έκφραση συναισθηµάτων (Hickey, 
20120· Kennedy et al., 2016). Η συµπερίληψή της στο πρόγραµµα σπουδών είναι 
σηµαντική σύµφωνα µε τον Kratus (2016), επειδή συνδέεται µε την προσωπική 
κουλτούρα και το σύστηµα ιδεών του κάθε µαθητή/τριας, βοηθά στη διαµόρφωση και 
την έκφραση της προσωπικής ταυτότητας, µπορεί να ενισχύσει την συναισθηµατική 
σταθερότητα, να προσφέει µία δηµιουργική διέξοδο τόσο µουσικά όσο και 
στιχουργικά ενώ προικίζει τους µαθητές µε µία µουσική δεξιότητα την οποία 
µπορούν να χρησιµοποιούν για όλη τους τη ζωή. Επιπροσθέτως, η δηµιουργία 
τραγουδιών, τα οποία αποτελούν παγκόσµια µορφή δηµιουργίας, µπορεί να βοηθήσει 
στην κατανόηση και σύνδεση των µαθητών και µαθητριών µε άλλες κουλτούρες 
(Kratus, 2013).  

Η τραγουδοποιία στη µουσική εκπαίδευση της Αρχαίας Ελλάδας και στην 
ελληνική παράδοση 

Αυτό που σήµερα ονοµάζουµε τραγουδοποιία στην αρχαιοελληνική γραµµατεία 
αναφέρεται µε τον όρο Μελοποιία. Η Μελοποιία στην αρχαιότητα αποτελεί το 
τελευταίο και κυριότερο µέρος της Αρµονικής Επιστήµης (Αριστοτέλης, Ποιητική, 
1447b· Πλάτων, Πολιτεία Γ΄, 398D· Αριστόξενος, Αρµονικών Στοιχείων Α, 1, 20-21, 
Ρυθµικών Στοιχείων Β, 2,· Σεµιτέλος, 1889· Πασσιάς, 2017 ), η οποία µε τη σειρά 
της αποτελεί µία από τις τρεις υποστάσεις του Μέλους (Αρµονία, Ρυθµός και Λόγος). 
Η Μουσική ορίζεται ως η επιστήµη του Μέλους (Κοϊντιλιανός, Περί Μουσικής, IV). 
Ως µελοποιία ορίζεται πιο συγκεκριµένα η δηµιουργία του µέλους από τον µουσικό 
(Κοϊντιλιανός, Περί Μουσικής, ΧΙΙ, Αριστόξενος, Αρµονικών Β, 38, 18-26· 
Μιχαηλίδης, 1989). Για τη διαδικασία αυτή απαιτούνται τρία µέρη: η λήψη, η µίξη 
και η χρήση (Κοϊντιλιανός, Περί Μουσικής, ΧΙΙ). Κατά τη λήψη επιλέγονται τα 
ρυθµικά και τα µελωδικά στοιχεία που θα δηµιουργήσουν το µουσικό ποίηµα, κατά 
τη µίξη γίνεται η διαδικασία όσµωσης αυτών και κατά τη χρήση ολοκληρώνεται και 
παρουσιάζεται το µουσικό πόνηµα. Πρόκειται δηλαδή για τη διαδικασία γένεσης της 
µουσικής (Πασσιάς, 2017). 

Στην Αρχαία Ελλάδα ένα από τα καίρια µαθήµατα ήταν αυτό της Μουσικής 
(Stamou, 2002). Στόχος του µαθήµατος της Μουσικής ήταν να δηµιουργήσει τον 
σωστό και καλό πολίτη (Δεµερτζή, 2017). Στον Πρωταγόρα του Πλάτωνα, γίνεται 
λόγος για µία συλλογική διαδικασία µαθητείας, όπου οι µαθητές µαζί µε το δάσκαλο 
µελοποιούν τα ποιήµατα των αγαθών ποιητών. Έτσι, µέσα από αυτή τη διαδικασία, 
συµφωνεί η µουσική µε τις ψυχές των µαθητών µε αποτέλεσµα να δώσει αρµονία και 
ρυθµό στις µετέπειτα ζωές τους (Πλάτων, Πρωτογόρας, 326 a-c). Μέσα από την 
Αίσθηση και τη Μνήµη που εξασκούνται από αυτή τη διαδικασία, γεννιέται ο 
µουσικός (Αριστόξενος, Αρµονικών Στοιχείων Β, 38, 30). Κατά τη διαδικασία του 
µαθήµατος, ο δάσκαλος πλαισιωµένος από τους µαθητές παίζει, δείχνει, 
αυτοσχεδιάζει µαζί τους. Μέσα από τη µίµηση και την ανταλλαγή εµπειρίας και 
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ιδεών, προκύπτει και καλλιεργείται το προσωπικό µουσικό ύφος του κάθε µουσικού. 
Αξιοσηµείωτη είναι η απουσία µουσικής σηµειογραφίας (Δεµερτζή, 2017).  

Η φιλοσοφία διδασκαλίας όπως αναφέρεται παραπάνω, είναι αυτή που 
ακολουθείται στο πέρασµα των χρόνων όσο αφορά την παράδοση της ελληνικής 
µουσικής από γενιά σε γενιά. Ο µουσικός µέσα από αυτή τη διαδικασία γνωρίζει το 
στυλ και το ύφος του δασκάλου και των συµµαθητών του και σταδιακά προσθέτει τα 
δικά του στοιχεία, φτιάχνει το προσωπικό του ύφος, κάτι το οποίο στη συνέχεια 
περνάει στους δικούς του µαθητές (Μαζαράκη, 198). Έτσι, αυτό που καταλήγει να 
ονοµάζεται παραδοσιακή µουσική, είναι αυτή ακριβώς η συλλογική διαδικασία 
µεταλαµπάδευσης γνώσης και δηµιουργίας (Αβραµίδης, 2017). Όπως αναφέρει η 
Dionyssiou (2000), κατά τη διδασκαλία της µουσικής όσο αφορά την παραδοσιακή 
µουσική της Ελλάδας, ο µαθητής, ο µουσικός γίνεται φορέας και συνεχιστής της 
παράδοσης µέσα αυτή την διαδικασία, η οποία είναι τόσο κοινωνική όσο και 
γνωστική. Συνεπώς, η ελληνική παραδοσιακή µουσική δεν αποτελεί ένα «µουσειακό 
είδος» αλλά αποτελείται από ζωντανές, συµµετοχικές και διαρκώς εξελισσόµενες 
µουσικές δηµιουργίες (Διονυσίου, 2002). Οι διαδικασίες της ελληνικής µελοποιίας 
όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω εµπεριέχουν το τρίπτυχο της ακρόασης, εκτέλεσης 
και δηµιουργίας, το οποίο προτείνεται από το ΝΠΣΜ, οπότε τις καθιστά κατάλληλες 
για χρήση στη σχολική τάξη. 
   

Η τραγουδοποιία στην εκπαίδευση την εποχή των ψηφιακών κοινοτήτων 

Η τραγουδοποιία σήµερα λαµβάνει χώρα τόσο σε φυσικά όσο και σε ψηφιακά 
περιβάλλοντα. Με την τεχνολογική πρόοδο να επιτρέπει την εύκολη καταγραφή του 
µουσικού υλικού και να προσφέρει πολλαπλά εργαλεία επεξεργασίας του ήχου, οι 
διαδικασίες δηµιουργίας µουσικής µεταβάλλονται και διευρύνονται και νέες 
παγκόσµιες, ψηφιακές, µουσικές κοινότητες δηµιουργούνται. Οι νέες τεχνολογίες 
επιτρέπουν σε όποιον το επιθυµεί να συµµετέχει και να αλληλεπιδρά στη διαδικασία 
διαµόρφωσης των µουσικών δηµιουργιών (Tobias, 2013). Οι χρήστες µπορούν να 
παρεµβαίνουν σε υπάρχουσες µουσικές δηµιουργίες και ηχογραφήσεις, µπορούν να 
συνοµιλούν και να ασκούν κριτική, να προτείνουν επεκτάσεις, νέες εκδοχές, 
προσθήκες ή επεξεργασίες και να µοιράζονται όλα τα παραπάνω µε τα υπόλοιπα µέλη 
των κοινοτήτων, στα πλαίσια της συµµετοχικής κουλτούρας η οποία διαµορφώνεται 
στα νέα µέσα µαζικής επικοινωνίας (Waldron et al., 2017).  

Ο Henry Jenkins, ο οποίος διατύπωσε τη θεωρία του για τη συµµετοχική 
κουλτούρα (participatory culture) των νέων µέσων το 1992, θεωρεί, σύµφωνα µε τους 
Waldron et al. (2017), χαρακτηριστικά της συµµετοχικής κουλτούρας την άτυπη 
µαθητεία, όπου οι πιο έµπειροι προσφέρουν τη γνώση τους στους νεότερους και την 
αίσθηση του ανήκειν σε µία κοινότητα όπου τα µέλη αισθάνονται ότι η γνώµη και η 
συνεισφορά τους µετράει. Οι ίδιοι ερευνητές αναφέρουν ότι η συµµετοχική 
κουλτούρα, παρότι διαµορφώνεται στα νέα µέσα επικοινωνίας, δεν εξαρτάται 
απαραίτητα από αυτά, ενώ οι συµµετοχικές αυτές πρακτικές θα µπορούσαν να 
ενισχύσουν τη σύνδεση της καθηµερινότητας των µαθητών και µαθητριών µε την 
µουσική εκπαίδευση αν ενσωµατωθούν σε αυτήν. Άλλωστε, η δηµιουργία 
τραγουδιών µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών φαίνεται να αποτελεί κοινή πρακτική 
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στην καθηµερινότητα των νέων (Tobias, 2015). Συνεπώς, για να έχουµε µία 
ολοκληρωµένη προσέγγιση στην εφαρµογή δηµιουργικών δράσεων οφείλουµε να 
λάβουµε υπόψιν ότι οι µαθητές και οι µαθήτριες πιθανόν να είναι ‘κάτοικοι’ τόσο 
φυσικών όσο και ψηφιακών ‘χώρων’, οι οποίοι τους παρέχουν τις δυνατότητες 
αυτοέκφρασης και µουσικοτροπίας. 

Συνοψίζοντας τους κοινούς τόπους µεταξύ των γηγενών παραδοσιακών 
πρακτικών και των σηµερινών πρακτικών τραγουδοποιίας όπως παρουσιάστηκαν 
παραπάνω µπορούµε να εντοπίσουµε οµοιότητες στη δηµιουργική διαδικασία, στις 
µορφές µαθητείας και στις άτυπες και συµµετοχικές διαδικασίες µάθησης οι οποίες 
βασίζονται στη µίµηση και την ‘αντιγραφή’, ενώ η χρήση υπάρχοντος υλικού µπορεί 
να αποτελεί βάση για νέες δηµιουργίες παράλληλα µε τη δηµιουργία νέου υλικού. Οι 
κοινότητες που γεννούν τη µουσική εµφανίζουν επίσης κοινά χαρακτηριστικά όπως 
το γεγονός ότι τα µέλη τους ενδιαφέρονται και συµµετέχουν ανεξαρτήτως της 
τεχνογνωσίας τους, µοιράζονται την γνώση, τις δηµιουργίες και τις απόψεις τους, 
συµµετέχουν εθελοντικά, συνεργάζονται και εκφράζονται ελεύθερα.  

Πέρα από τα κοινά αυτά στοιχεία, τα οποία εµπεριέχονται στις διαδικασίες 
της ελληνικής µελοποιίας, η γηγενής και πατροπαράδοτη µέθοδος τραγουδοποιίας 
µπορεί να ενισχύσει τους δεσµούς των ατόµων µε τον τόπο και το αίσθηµα του 
ανήκειν στην τοπική κοινότητα ενώ ταυτόχρονα να βοηθήσει στη βαθύτερη 
κατανόηση της σύνδεσης του τοπικού µε το παγκόσµιο  υπό το πρίσµα της αποδοχής 
της διαφορετικότητας των τοπικών γλωσσικών και µουσικών ιδιωµάτων (Διονυσίου, 
2013). Συνεπώς, η ελληνική παραδοσιακή µελοποιία µπορεί να αποτελέσει µία 
επικαιροποιηµένη πρόταση ως πρακτική µουσικής δηµιουργίας εντός ή εκτός 
σχολείου.  

Εφαρµογή της ελληνικής µελοποιίας στην εκπαίδευση 

Για να ενταχθεί η φιλοσοφία της µελοποιίας σε σχολικά περιβάλλοντα, προτείνεται η 
εκπαιδευτική διαδικασία να ακολουθήσει τα στάδια της µελοποιίας όπως αυτά 
αναφέρονται στις πηγές και περιγράφηκαν παραπάνω (λήψη, µίξη, χρήση). Κατά τη 
διαδικασία της λήψης, ο/η εκπαιδευτικός και οι µαθητές/τριες  επιλέγουν τα µελωδικά 
και ρυθµικά στοιχεία µε τα οποία θα ασχοληθούν. Γίνεται η επιλογή του θέµατος, του 
στυλ µουσικής που θα δηµιουργηθεί ενώ στη συνέχεια, ο/η εκπαιδευτικός τροφοδοτεί 
τους µαθητές/τριες µε σχετικό και κατάλληλο υλικό ώστε να έρθουν σε επαφή µε 
παρόµοια θεµατολογία και στυλ µουσικής γραφής και να καταλήξουν στο υλικό που 
θα χρησιµοποιήσουν. Στη φάση της µίξης που έπεται, εκπαιδευτικός και µαθητές/
τριες επεξεργάζονται το υλικό ώστε να δώσουν µορφή και υπόσταση στο µουσικό 
ποίηµα. Μπορεί να προηγηθεί η δηµιουργία του στίχου, να γίνει µελοποίηση κάποιου 
γνωστού ποιήµατος ή να δηµιουργηθεί το κείµενο µετά τη µουσική. Η µουσική θα 
παντρευτεί το στίχο και θα δηµιουργηθούν οι µουσικές φράσεις οι οποίες είναι 
ανοιχτές προς όλους για συζήτηση, αυτοσχεδιασµό και αλλαγή. Όταν τελειώσει αυτή 
η διαδικασία το τραγούδι θα έχει πια την αρχική του µορφή. Σε αυτό το σηµείο 
µπορούν να συζητηθούν και να αποφασιστούν ζητήµατα ενορχήστρωσης. Τέλος, στο 
κοµµάτι της χρήσης, αποφασίζεται µε ποιον τρόπο το µουσικό δηµιούργηµα θα πάρει 
την τελική του µορφή και θα παρουσιαστεί. Η κοινοποίησή του αποτελεί την αρχή 
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του «ταξιδιού» του και σηµαντικό κοµµάτι της διαδικασίας. Η επικοινωνία µε το ευρύ 
κοινό µπορεί να γίνει µε έναν ή περισσότερους τρόπους όπως µε την παρουσίασή του 
σε κάποια γιορτή της σχολικής κοινότητας, τη συµµετοχή σε κάποιο φεστιβάλ, την 
παρουσίαση σε κάποιο ραδιοφωνικό σταθµό, τη δηµιουργία ενός µουσικού βίντεο 
κ.ο.κ. 

Η διαδικασία στο σύνολό της είναι συλλογική και οι µαθητές/τριες έχουν λόγο 
και θέση σε κάθε φάση της δηµιουργίας. Σε διάφορα σηµεία δηµιουργίας, µπορούν 
να δουλέψουν σε οµάδες (οµάδα συγγραφής στίχου, µουσικής, ενορχήστρωσης, 
οµάδα τεχνολογίας για τα ζητήµατα ηχογράφησης ή βιντεοσκόπησης). Κατ’ αυτόν 
τον τρόπο δηµιουργείται ένα µουσικό ποίηµα συλλογικά, οι µαθητές/τριες έρχονται 
σε επαφή µε διαφορετικά αντικείµενα άτυπα µέσα από την πολύπλευρη διαδικασία 
και προβάλλουν τη δουλειά τους στη σχολική και όχι µόνο κοινότητα. Σε κάθε 
περίπτωση ο σκοπός είναι η συµµετοχή των µαθητών και  µαθητριών στη  
δηµιουργική διαδικασία και όχι η αρτιότητα του αποτελέσµατος. Η αρτιότητα του 
αποτελέσµατος µπορεί να προκύψει από µια πιο εντατική και χρονοβόρα ενασχόληση 
µε την τραγουδοποιία σε βάθος χρόνου. Ως µαθησιακή διαδικασία στοχεύει οι 
συµµετέχοντες/ουσες να κατανοήσουν και να κατακτήσουν τη διαδικασία ώστε να 
µπορούν να την επαναλάβουν όποτε επιθυµούν και να καλλιεργήσουν τις µουσικές 
τους δεξιότητες (ακρόασης, εκτέλεσης και δηµιουργίας) και την αισθητική τους 
αντίληψη σε µουσικά και στιχουργικά ζητήµατα. Η χρήση τυπικής ευρωπαϊκής ή 
άλλης σηµειογραφίας δεν είναι απαραίτητη στη διαδικασία και η γνώση της δεν 
αποτελεί προϋπόθεση για τη συµµετοχή. Η θεµατολογία και οι διαδικασίες µπορούν 
να προσαρµοστούν σύµφωνα µε την ηλικία και τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε 
µαθησιακού περιβάλλοντος όπως και η διάρκεια ώστε να ολοκληρωθεί η δηµιουργική 
διαδικασία.  

Στις παρακάτω εισηγήσεις θα παρουσιαστούν οι τρόποι µε τους οποίους το 
πλαίσιο που προτείνεται προσαρµόστηκε για να εφαρµοστεί σε διαφορετικά µεταξύ 
τους σχολικά περιβάλλοντα (ειδικής/γενικής αγωγής, πρωτοβάθµιας/δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης και ατοµικής οργανικής διδασκαλίας). 
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