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Το παρόν συµπόσιο έχει ως στόχο να αναδείξει ένα πλαίσιο µουσικής δηµιουργίας µε εστίαση 
στην τραγουδοποιία (songwriting), κατάλληλο για χρήση σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα τόσο 
ειδικής και γενικής εκπαίδευσης όσο και ατοµικής οργανικής διδασκαλίας. Το πλαίσιο αυτό 
βασίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της ελληνικής παραδοσιακής µελοποιίας - 
τραγουδοποιίας όπως αυτή πέρασε από γενιά σε γενιά από την Αρχαία Ελλάδα έως και σήµερα. 
Αρχικά, θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές του προτεινόµενου πλαισίου, το οποία βασίζεται 
στη διαχρονική πορεία της τραγουδοποιίας στον ελλαδικό χώρο ενώ εναρµονίζεται µε τις 
σύγχρονες παγκόσµιες πρακτικές και το ισχύον Πρόγραµµα Σπουδών Μουσικής. Στη συνέχεια 
θα παρουσιαστούν εφαρµογές του πλαισίου αυτού σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα 
γενικής και ειδικής αγωγής ως µελέτες περίπτωσης και τα αποτελέσµατα της αξιολόγησής τους.  
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The current symposium aims to present a framework for the creation of music that is based on 
songwriting. The framework is appropriate for school settings of general or special education 
as well as settings of instrumental instruction. Its principals draw from the native procedures 
of Greek melopoea while at the same time it is aligned with contemporary practices of 
songwriting in school or other settings and with the current music curriculum in Greece, as 
well. Then, we will present five diverse case studies based on its implementation in general 
and special educational settings.  
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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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Η παρούσα µελέτη αποτελεί ένα µετέπειτα στάδιο της εφαρµογής των δράσεων στο Δηµόσιο 
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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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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.  

Λέξεις κλειδιά: τραγουδοποιία, µελοποιία, εκπαίδευση, πρωτοβάθµια, τραγούδι. 

The framework of Greek Melopoea in primary education:  
three case studies 

Maria Tsaliki 
PhD Student, Department of Music Science and Art, University of Macedonia 

maria_rassia@hotmail.com 

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.   

Keywords: songwriting, melopoea, education, primary education, song 

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 

Τσαλίκη, Μ. (2019). Εφαρµογή της ελληνικής µελοποιίας στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση: τρεις 
µελέτες περίπτωσης. Στο Θ. Ράπτης & Δ. Κόνιαρη (Επιµ.), Μουσική Εκπαίδευση και Κοινωνία: νέες 

προκλήσεις, νέοι προσανατολισµοί. Πρακτικά 8ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Ε. (σσ. 600–607). 
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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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Εφαρµογές τραγουδοποιίας στην οργανική διδασκαλία 
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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. 

Λέξεις κλειδιά: τραγουδοποιία, σύνθεση, οργανική διδασκαλία, µουσική εκπαίδευση 

Introducing songwriting in instrumental instruction 
Anastasia Souka-Simou  

MMEd, Music Educator 
anastasiasouka@gmail.com 

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. 

Keywords: songwriting, composition, instrumental pedagogy, music education 

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-

Σούκα-Σίµου, Α. (2019). Εφαρµογές τραγουδοποιίας στην οργανική διδασκαλία. Στο Θ. Ράπτης & Δ. 
Κόνιαρη (Επιµ.), Μουσική Εκπαίδευση και Κοινωνία: νέες προκλήσεις, νέοι προσανατολισµοί. 

Πρακτικά 8ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Ε. (σσ. 608–616). Θεσσαλονίκη: Ε.Ε.Μ.Ε.
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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 
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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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