
Εφαρµογές της ελληνικής µελοποιίας στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση:  
τρεις µελέτες περίπτωσης 

Μαρία Τσαλίκη 
Υποψήφια Διδάκτορας, Τ.Μ.Ε.Τ., Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 

maria_rassia@hotmail.com 

Στα πλαίσια εφαρµογών της ελληνικής µελοποιίας στη σχολική εκπαίδευση θα παρουσιαστούν 
τρεις µελέτες περίπτωσης κατά τις οποίες εφαρµόστηκε το πλαίσιο όπως παρουσιάστηκε στην 
αρχική εισήγηση του συµποσίου ως έρευνα δράσης, στις 3 τελευταίες τάξεις δηµόσιου 
δηµοτικού σχολείου στη Θεσσαλονίκη. Οι συµµετέχοντες και οι συµµετέχουσες αξιολόγησαν τη 
δράση µε ερωτηµατολόγια αυτοαναφοράς δοµηµένα µε ερωτήσεις ανοικτού τύπου. Επίσης, η 
ερευνήτρια – εκπαιδευτικός κρατούσε σηµειώσεις υπό µορφή ηµερολογίου καθ’ όλη τη διάρκεια 
της παρέµβασης. Τα δεδοµένα αναλύθηκαν µε ποιοτικές µεθόδους και συνοπτικά ανέδειξαν την 
τραγουδοποιία ως συνήθη πρακτική στη ζωή των µαθητών και µαθητριών και έδειξαν ότι οι  
περισσότεροι συµµετέχοντες και συµµετέχουσες θεώρησαν τη διαδικασία χρήσιµη, λίγο δύσκολη 
αλλά διασκεδαστική ενώ ταυτόχρονα καλλιεργήθηκαν µουσικές και κοινωνικές δεξιότητες.  
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In the context of using practices of Greek melopea in school setting, the aforementioned 
framework was implemented as action research in three case studies, in three different 
classrooms, in a public elementary school in Thessaloniki, Greece. The students evaluated the 
project via self-report questionnaires of open-ended questions. The researcher-educator kept 
notes in the form of a diary during the intervention. Data were analyzed with qualitative 
methods and briefly show that songwriting is a common practice among children of the upper 
elementary classes and also show that most of the participants found the procedure useful, a 
little hard but entertaining. They also report that both musical and social skills were gained.   
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Μέσα από την καθηµερινή πρακτική στη διδασκαλία του µαθήµατος της µουσικής 
στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση διαπιστώθηκε από την ερευνήτρια µία έλλειψη 
κατανόησης της δοµής των τραγουδιών και της σύνδεσης των στίχων µε τη µουσική 
όπως και της σύνδεσης µε τις περιστάσεις στις οποίες αυτά εκτελούνταν στα σχολικά 
πλαίσια όπως π.χ. στις σχολικές γιορτές. Με αφορµή αυτή τη διαπίστωση εκπονήθηκε 
η παρακάτω έρευνα δράσης µε στόχο τη βαθύτερη κατανόηση των διαδικασιών 
δηµιουργίας των τραγουδιών από τους µαθητές και τις µαθήτριες. Το συγκεκριµένο 
πλαίσιο, το οποίο βασίστηκε στην ελληνική µελοποιία και περιεγράφηκε στην πρώτη 
εισήγηση του συµποσίου, επιλέχθηκε προς χρήση επειδή επιτρέπει στους 
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συµµετέχοντες και τις συµµετέχουσες να εµπλακούν σε όλα τα στάδια της 
δηµιουργίας ενός τραγουδιού (από τη σύλληψη των ιδεών έως και την κυκλοφορία) 
και δεν έχει περιορισµούς ως προς τις µουσικές γνώσεις που οφείλουν να έχουν όσοι 
και όσες συµµετέχουν.  Οι τρεις περιπτώσεις εφαρµογής  περιγράφονται µε 
χρονολογική σειρά ενώ όλες πραγµατοποιήθηκαν κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018 
σε σχολική µονάδα πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη.  

Πρώτη µελέτη περίπτωσης: «Πολιτιστική Κληρονοµιά» (Τάξη Ε΄) 

Με αφορµή τη συµµετοχή σε διαγωνισµό του Ευρωπαϊκού Σχολικού Ραδιοφώνου 
(ESR) µε θέµα την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς, αποφασίσαµε κατόπιν 
συζήτησης µε το σύνολο των µαθητών και µαθητριών ενός τµήµατος Ε΄ τάξης (24 
µαθητές και µαθήτριες) να γράψουµε ένα τραγούδι. Θα ήταν το δεύτερο τραγούδι 
που συνέθεταν οι συγκεκριµένοι µαθητές και µαθήτριες στο µάθηµα της µουσικής για 
την τρέχουσα σχολική χρονιά. Είχε προηγηθεί αντίστοιχη διαδικασία για την 
δηµιουργία ενός τραγουδιού αναφορικά µε την επέτειο της εξέγερσης του 
Πολυτεχνείου το οποίο είχε παρουσιαστεί στην αντίστοιχη σχολική γιορτή. Κατόπιν 
συζήτησης στο σύνολο της τάξης σχετικά µε το τι αποτελεί πολιτιστική κληρονοµιά 
και αν η µουσική είναι κοµµάτι αυτής αποφασίστηκε να γράψουµε ένα νανούρισµα 
(ως είδος παραδοσιακού τραγουδιού) µε το εξής σενάριο: τραγουδάµε σε ένα 
υποτιθέµενο µικρό αδερφάκι και εξιστορούµε σε ποια µέρη της πόλης µας θα πάµε 
βόλτα την επόµενη µέρα. Ξεκινήσαµε µε καταιγισµό ιδεών για τους στίχους. 
Φτιάξαµε στον πίνακα λίστα µε σηµεία ενδιαφέροντος της πόλης και χαρακτηριστικές 
δραστηριότητες αναψυχής. Επίσης σηµειώσαµε χαρακτηριστικές λέξεις ή φράσεις 
που επαναλαµβάνονται σε παραδοσιακά νανουρίσµατα αφού ακούσαµε και 
τραγουδήσαµε κάποια που ήταν ήδη γνωστά. Στη συνέχεια, αρχίσαµε να 
σχηµατίζουµε φράσεις και δίστιχα µε τις ιδέες που υπήρχαν στον πίνακα και να τις 
δοκιµάζουµε µε µουσική (τραγουδιστά). Σε αυτό το σηµείο περίπου, ολοκληρώθηκε 
το στάδιο της «λήψης». Στο επόµενο στάδιο, αυτό της «µίξης», επιλέξαµε τις ιδέες 
που θα χρησιµοποιούσαµε και αποφασίσαµε τη δοµή του τραγουδιού (στροφικό). 
Τραγουδήσαµε πολλές φορές το τραγούδι για να γίνει κτήµα µας, το ηχογραφούσαµε, 
το ακούγαµε για επανατροφοδότηση και κάναµε διορθώσεις όπου έκριναν οι µαθητές 
και οι µαθήτριες ότι χρειαζόταν. Όταν δεν υπήρχε πια ανάγκη για τροποποιήσεις 
περάσαµε στο στάδιο της «χρήσης» όπου αποφασίσαµε την ενορχήστρωση. 
Συζητήσαµε αρχικά για τη σύνθεση της ορχήστρας του σχολείου που θα εκτελούσε το 
τραγούδι και στη συνέχεια για το ρόλο που θα θέλαµε να έχει κάθε όργανο µέσα στο 
τραγούδι.  

Οι µαθητές και οι µαθήτριες έκαναν πολύ συγκεκριµένες επιλογές, 
εκφράζοντας αισθητικές κρίσεις και προτιµήσεις. Αφού ολοκληρώσαµε τις επιλογές 
στην ενορχήστρωση, η εκπαιδευτικός-ερευνήτρια ετοίµασε παρτιτούρες για τα 
όργανα της ορχήστρας και τα µοίρασε στους οργανοπαίκτες. Ακολούθησαν πρόβες, η 
ορχήστρα και η χορωδία δούλεψε χωριστά και στη συνέχεια από κοινού µέχρι την 
τελική ηχογράφηση η οποία πραγµατοποιήθηκε στο σχολείο και στη συνέχεια 
«ανέβηκε» στην πλατφόρµα του διαγωνισµού. Μετά την ολοκλήρωση του 
διαγωνισµού, η ορχήστρα παρουσίασε το τραγούδι ζωντανά στις συναυλίες που 
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πραγµατοποίησε στη διάρκεια της υπόλοιπης σχολικής χρονιά, είτε µε σόλο τραγούδι 
είτε µε χορωδία στο µέρος της φωνής. Το τραγούδι τραγουδήθηκε επίσης στην 
αποφοίτηση της ΣΤ΄ τάξης, από τα παιδιά τις ΣΤ΄ επειδή ταίριαζε στη θεµατολογία 
της παρουσίασής τους.  

Ευρήµατα - Συζήτηση 

Μετά το τέλος της διαδικασίας οι µαθητές και οι µαθήτριες κλήθηκαν να 
αξιολογήσουν τη διαδικασία και να αναφέρουν δυσκολίες που συνάντησαν όπως και 
οφέλη που αποκόµισαν. Ρωτήθηκαν επίσης για το ρόλο των τραγουδιών και της 
τραγουδοποιίας στην καθηµερινή τους ζωή.  Όλοι και όλες οι συµµετέχοντες και 
συµµετέχουσες δήλωσαν ότι ακούν καθηµερινά τραγούδια, γεγονός που αναδεικνύει 
την εξοικείωση των παιδιών µε τη συγκεκριµένη µουσική φόρµα. Τα 2/3 των παιδιών 
δήλωσαν ότι έχουν δοκιµάσει να γράψουν τραγούδι στον ελεύθερό τους χρόνο οπότε 
η τραγουδοποιία φαίνεται να αποτελεί µία µουσική πρακτική ενταγµένη στην 
καθηµερινότητα των παιδιών ηλικίας 10-11 χρόνων.  Περίπου οι µισοί µαθητές 
(13/24) ανέφεραν ότι δεν έχουν γράψει τραγούδι στα πλαίσια κάποιου άλλου 
σχολικού µαθήµατος ενώ κανένας µαθητής ή µαθήτρια δεν ανέφερε το τραγούδι το 
οποίο είχαµε δηµιουργήσει µε αφορµή την επέτειο του Πολυτεχνείου στο µάθηµα της 
µουσικής στην ερώτηση σχετικά µε την προηγούµενη εµπειρία τους στη δηµιουργία 
τραγουδιών. Σχετικά µε τις δυσκολίες που συνάντησαν στη διαδικασία της 
δηµιουργίας του τραγουδιού αναφέρθηκαν στη δηµιουργία των στίχων, στην 
εκτέλεση του τραγουδιού, την επιλογή των οργάνων, την εκτέλεση των ψηλών νοτών 
στη µελωδία και στη σύνθεση της µελωδίας. Ορισµένα από τα παιδιά ανέφεραν ότι 
δεν συνάντησαν καµία δυσκολία. Το σηµείο της διαδικασίας που ανέφεραν ως πιο 
ενδιαφέρον οι περισσότεροι ήταν η ηχογράφηση ενώ επίσης αναφέρθηκαν ως 
ενδιαφέροντα σηµεία η ενορχήστρωση και η στιχουργική διαδικασία. Αναφορικά µε 
τους διάφορους ρόλους που είχε το κάθε παιδί στη συγκεκριµένη διαδικασία, οι 
µαθητές και οι µαθήτριες που συµµετείχαν στην ορχήστρα δεν θα επέλεγαν να έχουν 
διαφορετικό ρόλο ενώ ορισµένοι που συµµετείχαν στη χορωδία θα προτιµούσαν να 
παίζουν κάποιο µουσικό όργανο. Ένας µαθητής ανέφερε ότι θα ήθελε να βοηθήσει 
στην επίσηµη ηχογράφηση.  

Όταν τους ζητήθηκε να περιγράψουν τη διαδικασία που ακολούθησαν για να 
δηµιουργήσουν το τραγούδι, οι συµµετέχοντες και οι συµµετέχουσες την 
περιέγραψαν σωστά και µε ακρίβεια δηλαδή έδειξαν ότι κατανόησαν τα διαφορετικά 
στάδια και ότι θα µπορούσαν να την επαναλάβουν. Συνεπώς, µπορεί να θεωρηθεί ότι 
τα παιδιά καλλιέργησαν µεταγνωστικές δεξιότητες. Επίσης, τα παιδιά δηλώνουν 
ικανά να γράφουν τα δικά τους τραγούδια και δηλώνουν ότι είναι κάτι που θα ήθελαν 
κάνουν στον ελεύθερο χρόνο τους εκτός από 6 παιδιά τα οποία αναφέρουν τους εξής 
λόγους για τους οποίους δεν θα ήθελαν ή δεν µπορούν να το κάνουν: «αγχώνοµαι», 
«δεν έχω έµπνευση», «δεν έχω ιδέες», «έχω πολλές δραστηριότητες αλλά θα ήθελα», 
«δεν είναι κάτι που θέλω» και «δεν ξέρω τι τραγούδια να γράψω». Χαρακτηρίζουν 
γενικά τη διαδικασία «λίγο δύσκολη», αλλά ταυτόχρονα «ωραία» και 
«διασκεδαστική» ενώ τα γνωστικά οφέλη που αναφέρουν ότι αποκόµισαν είναι «ότι η 
µουσική είναι ωραίο µάθηµα», «έµαθα να οργανώνοµαι µαζί µε τους άλλους», «να 
φτιάχνω τραγούδια», «έµαθα πολλά και τα χρησιµοποίησα», «πώς να τραγουδάω 
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σωστά», «άµα προσπαθώ, µπορώ», «τα πρώτα βήµατα για να φτιάξω ένα τραγούδι», 
«ο καθένας µπορεί να γράψει τραγούδια κι ας του αρέσει να είναι ζωγράφος» και «να 
είµαι ήσυχος άνθρωπος». Συνεπώς, φαίνεται να καλλιεργήθηκαν τόσο 
συναισθηµατικές και κοινωνικές δεξιότητες, όσο και µουσικές.  

Από το ηµερολόγιο της ερευνήτριας προκύπτει ότι τα παιδιά συµµετείχαν µε 
ενθουσιασµό στη διαδικασία, έδειξαν αφοσίωση και συνέπεια χωρίς παρεκκλίσεις και 
παρεκτροπές στην συµπεριφορά ενώ συνεργάστηκαν αρµονικά και µε σεβασµό ο 
ένας στις ιδέες και τις απόψεις του άλλου. Εξέφρασαν αισθητικές κρίσεις, 
πειραµατίστηκαν µε µουσικές ιδέες και τις αξιολόγησαν µόνοι τους στη συνέχεια. 
Μοιράστηκαν µε χαρά και ενθουσιασµό το επίτευγµά τους εκτός σχολείου. Αρκετοί 
γονείς ανέφεραν ότι τα παιδιά τους µοιράστηκαν µε ενθουσιασµό τη διαδικασία που 
ακολουθήθηκε στο σπίτι και την περηφάνια τους για το επίτευγµά τους. Συνεπώς θα 
µπορούσε να θεωρηθεί ότι η διαδικασία βοήθησε τα παιδιά να βιώσουν σχολική 
επιτυχία και να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους όπως και τις µουσικές τους 
γνώσεις. Επίσης, τα βοήθησε να καλλιεργήσουν την αισθητική τους αντίληψη για τη 
µουσική. 

Δεύτερη µελέτη περίπτωσης: «Θεσσαλονίκη, η πόλη µου» (Τάξη ΣΤ΄) 

Η δεύτερη εφαρµογή του πλαισίου πραγµατοποιήθηκε στα δύο τµήµατα της ΣΤ΄ 
τάξης του σχολείου µε τη συµµετοχή 37 µαθητών και µαθητριών στα πλαίσια της 
παρουσίασης ενός προγράµµατος σχετικά µε την πόλη της Θεσσαλονίκης, µε το 
οποίο ασχολήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και περιλάµβανε µία 
σειρά δράσεων και επισκέψεων σε διάφορους χώρους της πόλης. Η παρουσίαση του 
προγράµµατος θα γινόταν µέσα από µία θεατρική παράσταση αφιερωµένη στην πόλη 
της Θεσσαλονίκης την οποία κλήθηκαν οι µαθητές και οι µαθήτριες µαζί µε την 
εκπαιδευτικό µουσικής να επενδύσουν µουσικά. Αποφασίστηκε, κατόπιν συζήτησης 
µε τα παιδιά, να δοκιµάσουν να γράψουν τα δικά τους τραγούδια για την πόλη τους. 
Δεν είχε προηγηθεί άλλη παρόµοια διαδικασία στο µάθηµα της µουσικής. Αυτή τη 
φορά η διαδικασία ξεκίνησε σε οµάδες 4-6 ατόµων. Κάθε οµάδα είχε αρχικά την 
ευθύνη να βρει, να ακούσει, να αξιολογήσει (ως προς την προτίµηση και ως προς την 
καταλληλότητα) και να επιλέξει τραγούδια που έχουν ως θέµα την πόλη της 
Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια, πραγµατοποιήθηκε καταιγισµός ιδεών στο σύνολο της 
τάξης, σηµειώνοντας στον πίνακα τι αρέσει στα παιδιά να κάνουν στη Θεσσαλονίκη 
και σηµεία ενδιαφέροντος στην πόλη. Κατόπιν, οι οµάδες αντλώντας ιδέες από τον 
πίνακα έφτιαξαν στίχους µε οµοιοκαταληξία. Στη συνέχεια κάθε οµάδα επέλεξε το 
είδος της µουσικής που θεώρησε ότι ταιριάζει µε τους στίχους και δοκίµασε διάφορες 
µελωδίες. Οι µαθητές και οι µαθήτριες που ήδη γνώριζαν να παίζουν κάποιο µουσικό 
όργανο το είχαν µαζί και έκαναν δοκιµές. Στο τέλος κάθε διδακτικής ώρας 
ηχογραφούσαµε την πρόοδο κάθε οµάδας για να θυµόµαστε τις µελωδίες και τις 
µουσικές ιδέες χωρίς να τις σηµειώνουµε σε χαρτί. Η εκπαιδευτικός συντόνιζε τις 
οµάδες και καθοδηγούσε όπου χρειαζόταν τη διαδικασία. Μόλις ολοκληρώθηκε η 
φάση της λήψης, προχωρήσαµε στη φάση της µίξης δουλεύοντας κάθε τραγούδι στο 
σύνολο της τάξης. Αφού ακούγαµε τις τελευταίες ηχογραφήσεις, σχολιάζαµε, 
ανατροφοδοτούσαµε και προχωρούσαµε στις απαραίτητες διορθώσεις, τροποποιήσεις 
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ή και προσθήκες. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της διαδικασίας ήταν το 
τραγούδι µιας οµάδας το οποίο ήταν στροφικό και αρκετά µονότονο µελωδικά οπότε 
αποφασίστηκε να προσθέσουµε ένα αντιθετικό ρεφραίν. Στο σηµείο αυτό 
συζητήθηκαν ζητήµατα πορείας της µελωδίας, αντιθετικές µουσικές έννοιες όπως 
ανιόντα ή κατιόντα διαστήµατα, βηµατική ή πηδηµατική κίνηση της µελωδίας, 
µελωδία µε µεγάλες ή µικρές αξίες, µε παύσεις ή χωρίς κ.ο.κ. και ζητήµατα 
αισθητικής. Μόλις ολοκληρώθηκαν τα τραγούδια στην τελική τους µορφή, περάσαµε 
στο στάδιο της χρήσης, όπου αποφασίσαµε την ενορχήστρωση, κάναµε πρόβες, τα 
διδάξαµε στους συµµαθητές και τις συµµαθήτριες οι οποίοι φοιτούσαν σε άλλα 
τµήµατα της ίδιας τάξεις και τα ενσωµατώσαµε στην τελική παρουσίαση του 
προγράµµατος προσθέτοντας κίνηση.  

Ευρήµατα - Συζήτηση 
Όπως και στην προηγούµενη περίπτωση, όλοι και όλες οι µαθητές και οι µαθήτριες 
ακούν καθηµερινά τραγούδια στον ελεύθερο χρόνο τους εκτός από µία µαθήτρια η 
οποία απάντησε «όχι» διευκρινίζοντας ότι αναφέρεται στην ξένη µουσική την οποία 
προτιµούν οι περισσότεροι συµµαθητές της. Οι 25 από τους 37 µαθητές (περίπου 2/3) 
ανέφεραν ότι έχουν προσπαθήσει να γράψουν τραγούδι στον ελεύθερο χρόνο τους, 
συνεπώς η τραγουδοποιία φαίνεται να είναι µία µουσική ενασχόληση που συνδέεται 
µε την καθηµερινότητα παιδιών ηλικίας 11-12 χρονών. Οι µαθητές και οι µαθήτριες 
αναφέρουν ως δυσκολίες που συνάντησαν στη διαδικασία της τραγουδοποιίας τα 
εξής: να βρούµε οµοιοκαταληξία, να βρούµε µουσική, να βρούµε ρυθµό, να 
προσαρµόσουµε όλες τις ιδέες µαζί, να βρούµε ρεφρέν, η µελοποίηση και να βάλουµε 
όλα τα όργανα το οποίο αναφέρεται από τα ίδια άτοµα ως και το πιο ενδιαφέρον 
επίσης. Ως πιο ενδιαφέροντα σηµεία της διαδικασίας αναφέρουν: όταν βρίσκαµε τη 
µελωδία, να βρίσκουµε στίχους, οι ιδέες του καθενός, η ανάπτυξη του κοµµατιού, οι 
πρόβες, η διαδικασία, η µουσική και ότι έµαθα νότες. Τα παραπάνω ευρήµατα 
δείχνουν ότι κάθε µαθητής και µαθήτρια µπορεί να βρει ενδιαφέρον σε διαφορετικά 
σηµεία της διαδικασίας οπότε µπορεί να αισθανθεί χρήσιµος/η να προσφέρει εκεί 
όπου αισθάνεται πιο έτοιµος/η. Παράλληλα, µπορεί να µάθει από τους συνοµηλίκους 
µέσα από τις οµαδικές δηµιουργικές διαδικασίες που προσφέρει το συγκεκριµένο 
πλαίσιο. Οι περισσότεροι συµµετέχοντες και συµµετέχουσες δεν θα άλλαζαν το ρόλο 
που είχαν στην οµάδα. Τρία παιδιά µόνο δήλωσαν ότι θα προτιµούσαν να παίζουν 
κάποιο µουσικό όργανο αντί να τραγουδούν. 

Ως γνωστικά οφέλη από τη διαδικασία της µελοποιίας οι µαθητές και οι 
µαθήτριες δήλωσαν τα εξής: αν ας πούµε κάποιος πιστεύει ότι δεν µπορεί να γράψει 
τραγούδι, πιστεύω πως µε τη συγκεκριµένη διαδικασία θα του φαινόταν εύκολο, η 
µουσική είναι ενδιαφέρον µάθηµα, η µουσική είναι δύσκολη, µπορώ να το κάνω µόνος, 
ποτέ να µην υπερεκτιµάς τον εαυτό σου και να είσαι έτοιµος για τα πάντα, το να 
φτιάξεις ένα τραγούδι ίσως δεν είναι και τόσο δύσκολο αλλά στην τελική είναι ωραίο, 
ένα κοµµάτι πρέπει να έχει την αρχική ιδέα και το ρεφρέν, να συνεργάζοµαι µε τους 
συµµαθητές µου, είναι διασκεδαστικό και αστείο να το κάνεις µε παρέα και χρειάζεται 
να ζεσταίνω τη φωνή µου. Η πιο συχνή απάντηση σχετικά µε το τι έµαθαν (9/37) 
ήταν: πώς να γράφω και να συνθέτω το δικό µου τραγούδι και να βάζω όργανα.  

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, καλλιεργήθηκαν τόσο µουσικές όσο και 
εξωµουσικές δεξιότητες όπως κοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες συνεργασίας ενώ 
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για ορισµένους φαίνεται να άλλαξε η αντίληψη που είχαν για το µάθηµα της 
µουσικής. Όταν τους ζητήθηκε, τα παιδιά περιέγραψαν µε ακρίβεια και λεπτοµέρειες 
τη διαδικασία που ακολούθησαν στη δηµιουργία των τραγουδιών οπότε φαίνεται να 
κατέκτησαν τη διαδικασία και µεταγνωστικά. Μόνο 8 από τους 37 συµµετέχοντες και 
συµµετέχουσες απάντησαν ότι δεν µπορούν και δεν θέλουν να γράφουν τραγούδια 
µόνοι ή µόνες τους αποδίδοντας το γεγονός στο ότι δεν έχω ελεύθερο χρόνο (2/37), 
δεν έχω πολύ ενδιαφέρουσα σκέψη, µόνο αν έχω καθαρό µυαλό - δε µε βοήθησε πολύ η 
διαδικασία, γιατί δεν έχω ιδέες, γιατί δεν έχω έµπνευση και όχι γιατί δεν είµαι καλή στο 
να γράφω τραγούδια. Η πλειοψηφία των παιδιών θεώρησε τη διαδικασία: λίγο 
δύσκολη αλλά διασκεδαστική (19/37), ενδιαφέρουσα (6/37), ευχάριστη (3/37), δύσκολη 
(8/37) και βαρετή (1/37). Συνεπώς, φαίνεται οι περισσότεροι/ες να βίωσαν θετικά τη 
διαδικασία. Από το ηµερολόγιο της ερευνήτριας προκύπτει επίσης ότι οι µαθητές και 
οι µαθήτριες αντιµετώπισαν τη διαδικασία µε ενθουσιασµό, συνέπεια και διάθεση 
συνεργασίας. 

Τρίτη µελέτη περίπτωσης: «My favorite things» (Τάξη Δ΄) 

Κατά τη διάρκεια του τρίτου τριµήνου της σχολικής χρονιάς οι εκπαιδευτικοί 
Αγγλικών και Μουσικής υλοποίησαν ένα συνεργατικό πολιτιστικό πρόγραµµα µε την 
ονοµασία «My favorite things». Οι µαθητές και οι µαθήτριες της Δ΄ τάξης έγραψαν 
στίχους µε οµοιοκαταληξία στα πλαίσια του µαθήµατος των Αγγλικών και στη 
συνέχεια εργαστήκαµε πάνω στην µελοποίησή τους στο µάθηµα της µουσικής. Η 
διαδικασία πραγµατοποιήθηκε οµαδοσυνεργατικά ενώ δεν είχε προηγηθεί άλλη 
δηµιουργία τραγουδιού στο µάθηµα της µουσικής. Στην περίπτωση αυτή η 
διαδικασία της µελοποιίας όπως την περιγράφουµε δεν ολοκληρώθηκε λόγω 
έλλειψης χρόνου καθώς έλαβε χώρα στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Η διαδικασία 
σταµάτησε στο δεύτερο στάδιο (µίξη). Κατά το πρώτο στάδιο (λήψη) και έχοντας 
έτοιµους του στίχους συζητήσαµε για τη µουσική, το στυλ και τη δοµή. Κάθε οµάδα 
ξεκίνησε να δοκιµάζει µουσικές ιδέες στους στίχους της και στη συνέχεια τις 
απεικόνιζε µε αυτοσχέδια σηµειογραφία ή σχήµατα. Επίσης, ηχογραφούσαµε τις 
ιδέες, τις ακούγαµε και επανατροφοδοτούσαµε. Στο δεύτερο στάδιο, αφού 
καταλήξαµε οριστικά στη δοµή και τις µουσικές ιδέες που θα χρησιµοποιούσαµε, 
προσθέσαµε body percussion ή άλλους ήχους για συνοδεία και επαναλαµβάναµε τα 
τραγούδια µε όργανα και φωνές ώστε να εδραιωθούν και να κατακτηθούν από τα 
παιδιά. Η διαδικασία δεν πέρασε στο τρίτο στάδιο.  

Ευρήµατα – Συζήτηση 
Στο πρόγραµµα συµµετείχαν 22 µαθητές και µαθήτριες 9-10 χρονών. Όπως και στις 
δύο προηγούµενες περιπτώσεις, έτσι και τα παιδιά της Δ΄ τάξης, εκτός από 2, 
δήλωσαν ότι ακούν καθηµερινά τραγούδια. Η διαφορά που εµφανίζουν οι απαντήσεις 
τους σε σχέση µε τους µεγαλύτερους µαθητές και µαθήτριες είναι ο πλουραλισµός 
στα µουσικά είδη που προτιµούν, γεγονός που συνάδει µε τη βιβλιογραφία σχετικά µε 
τη µείωση του εύρους των µουσικών προτιµήσεων καθώς τα παιδιά οδεύουν προς την 
εφηβεία (Hargreaves et al., 1995· LeBlanc et al., 2002· Τσαλίκη, 2017· Woody, 
2004). Τα 2/3 περίπου των µαθητών και µαθητριών (15/22) έχουν προσπαθήσει να 
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γράψουν τραγούδια στον ελεύθερο χρόνο τους αναδεικνύοντας την τραγουδοποιία ως 
µία κοινή µουσική πρακτική στον ελεύθερο χρόνο παιδιών ηλικίας 9-10 χρονών. Ως 
δυσκολίες στη διαδικασία τα παιδιά ανέφεραν: να ζωγραφίσουµε το ρυθµό, να βρούµε 
αρχή και τέλος, η οµοιοκαταληξία, οι στίχοι να βγάζουν νόηµα, να τραγουδάµε, να 
χωρίσουµε τα µέρη σε ΑΒΓ και να χτυπάµε το θρανίο. Ως πιο ενδιαφέροντα σηµεία 
ανέφεραν: η ενορχήστρωση, το ρεφρέν, να βάζουµε µουσική, όταν ακούγαµε την 
ηχογράφηση, όλα και όταν τραγουδάµε. Η πολυµορφία των απαντήσεων δείχνει την 
πολύπλευρη λειτουργία του πλαισίου µελοποιίας και την εναρµόνισή του µε το 
τρίπτυχο ακρόαση-εκτέλεση-δηµιουργία. Τα παιδιά δήλωσαν ότι έµαθαν: τίποτα, 
πολλά πράγµατα που δεν ήξερα (3/22), να συνεργάζοµαι, πως φτιάχνεται ένα τραγούδι, 
µε βοήθησε στο ρυθµό, να συνθέτω και να τραγουδάω, πολύ καλύτερη µουσική, πως να 
γράφω τραγούδια (6/22), να τους βάζω ρυθµό, να αναλύω ένα τραγούδι, µου έδωσε 
ιδέες και έµαθα ότι πρέπει να τα βάζεις σε µια σειρά τα πράγµατα και να διαλέγεις 
σωστά τι θα κάνει ο καθένας για ένα τραγούδι. Για ακόµη µια φορά αναδύονται τα 
πολύπλευρα µουσικά και εξωµουσικά οφέλη που αποκόµισαν οι συµµετέχοντες/
ουσες. Οι µαθητές και οι µαθήτριες περιέγραψαν αναλυτικά και εµπεριστατωµένα τη 
διαδικασία µελοποιίας που ακολούθησαν συνεπώς φαίνεται να την έχουν κατανοήσει. 
Από το ηµερολόγιο της ερευνήτριας προκύπτει ότι οι µαθητές και οι µαθήτριες 
συµµετείχαν µε ενθουσιασµό, συνέπεια, αφοσίωση και διάθεση συνεργασίας. 

Σύνοψη 

Μετά την εφαρµογή του πλαισίου ελληνικής µελοποιίας σε 83 µαθητές και µαθήτριες 
των τριών µεγαλύτερων τάξεων δηµόσιου δηµοτικού σχολείου στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης φάνηκε ότι η χρήση του στη σχολική τάξη µουσικής µπορεί να έχει 
πολλαπλά οφέλη για τη µαθησιακή διαδικασία. Οι συµµετέχοντες/ουσες φαίνεται να 
καλλιέργησαν τόσο µουσικές δεξιότητες φωνητικής και οργανικής εκτέλεσης, 
ακρόασης και δηµιουργίας ενώ φαίνεται να ενισχύθηκαν επίσης κοινωνικές και 
συναισθηµατικές δεξιότητες όπως και δεξιότητες συνεργασίας και αλληλοσεβασµού. 
Αν και τα ευρήµατα δεν µπορούν να γενικευθούν λόγω του περιορισµένου αριθµού 
συµµετεχόντων αλλά και του τοπικού περιορισµού σε συγκεκριµένη αστική περιοχή, 
οι ενδείξεις µπορούν να θεωρηθούν σηµαντικές και να πυροδοτήσουν περαιτέρω 
διερεύνηση και ευρύτερη εφαρµογή.  

Το τραγούδι ως µορφή µουσικής δηµιουργίας φαίνεται να δεσπόζει στην 
καθηµερινή ζωή παιδιών ηλικία 9-12 ετών ενώ το εύρος των προτιµήσεων φαίνεται 
να µειώνεται καθώς αυξάνει η ηλικία. Οι µαθητές και οι µαθήτριες φαίνεται να 
ασχολούνται µε την τραγουδοποιία στον ελεύθερο χρόνο τους ακόµα και αν δεν 
έχουν διδαχθεί σχετικές διαδικασίες στο σχολείο, γεγονός που δείχνει ότι η 
διδασκαλία διαδικασιών τραγουδοποιίας όπως παρουσιάζονται στο πλαίσιο 
ελληνικής µελοποιίας µπορεί να ενισχύσει τη σύνδεση των παρεχόµενων γνώσεων 
στο σχολείο µε τις καθηµερινές µουσικές πρακτικές των παιδιών εκτός σχολείου και 
κατ’ επέκταση τη σύνδεση της µουσικής εκπαίδευση µε την καθηµερινότητα και την 
κοινωνία.  

Οι µαθητές και οι µαθήτριες που παρουσίασαν τον µεγαλύτερο ενθουσιασµό 
σε σχέση µε τη διαδικασία υπήρξαν αυτοί που ολοκλήρωσαν όλα τα στάδια της 
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διαδικασίας και κοινοποίησαν το πόνηµά τους στο διαδίκτυο. Συνεπώς, φαίνεται 
σηµαντικό, για να νιώσουν τα παιδιά τη δηµιουργία τους ως επίτευγµα, να µην 
αγνοούµε τη χρήση νέων τεχνολογιών αλλά να τις ενσωµατώνουµε στη µαθησιακή 
διαδικασία στα πλαίσια της διαµορφούµενης συµµετοχικής κουλτούρας αυτών των 
µέσων (Waldron et al., 2017) ώστε να επιτρέπουµε την εξωστρέφεια των µαθητών και 
µαθητριών στα µέσα που χρησιµοποιούν στην καθηµερινότητά τους µε δηµιουργίες 
οι οποίες γεννήθηκαν στο χώρο του σχολείου, µε στόχο την ενίσχυση της σύνδεσης 
του σχολείου µε την καθηµερινή ζωή.  

Το πλαίσιο ελληνικής µελοποιίαας που προτείνεται φαίνεται να είναι µία 
διαδικασία «λίγο δύσκολη αλλά ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική» που παρέχει 
στους µαθητές πολύπλευρες ευκαιρίες για προσωπική και συλλογική έκφραση, 
ανάπτυξη, δηµιουργία, συνεργασία και γνώση χωρίς να αποκλείει κανένα/µία από τη 
συµµετοχή.  
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