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Το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, σε συνεργασία µε την Ελληνική 
Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση (Ε.Ε.Μ.Ε.) έχουν σχεδιάσει τη δηµιουργία ενός Ψηφιακού 
Αποθετηρίου και Διαδραστικής Πλατφόρµας για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και 
µουσικής µέσα από τα τραγούδια της Μαρίζας Κωχ µε τίτλο: «Εγώ πατρίδα γνώρισα µέσʼ από 
τα τραγούδια». Στόχοι του αποθετηρίου είναι: α) η παιδαγωγική (γλωσσική και 
µουσικοπαιδαγωγική) αξιοποίηση του υλικού από εκπαιδευτικούς µουσικής, δασκάλους και 
νηπιαγωγούς στην Ελλάδα, και β) η διδασκαλία των ελληνικών ως δεύτερης γλώσσας µέσω του 
τραγουδιού για µαθητές που διαµένουν στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα. Στο άρθρο 
παρουσιάζονται στοιχεία της προσωπικότητας και της καλλιτεχνικής συνεισφοράς της Μαρίζας 
Κωχ στην ελληνική µουσική, εστιάζοντας στο ρεπερτόριό της για παιδιά και στην 
µουσικοπαιδαγωγική της προσέγγιση. Ακολούθως θα αναφερθούµε στην ιδέα, στους στόχους 
και στο υλικό του υπό δηµιουργία ψηφιακού αποθετηρίου ΜΑΡΙΖΑ. 

Λέξεις κλειδιά: Μαρίζα Κωχ, παιδικά τραγούδια, ψηφιακό αποθετήριο, διδασκαλία γλώσσας 
µέσω µουσικής 

Digital Repository Mariza “I've come to know my country through her 
songs”: main ideas, aims, material 

Zoe Dionyssiou 
Assistant Professor, Department of Music Studies, Ionian University 

dionyssiou@gmail.com 

The Department of Music Studies, Ionian University, in collaboration with the Greek Society 
for Music Education, has designed the creation of a Digital Repository and Interactive 
Platform for the teaching of Greek language and music through the songs by Mariza Koch, 
entitled: “I ʼve come to know my country through her songs”. The objectives of the repository 
are: a) the pedagogical (linguistic and music education) development of material to be used 
by music teachers, general school teachers and kindergarten teachers in Greece, and b) the 
teaching of Greek as a second language through the song for pupils living abroad or in 
Greece. The article presents elements of the personality and artistic contribution of Mariza 
Koch in the Greek music, focusing on her repertoire for children and her music-pedagogical 
approach. We will then refer to the idea, objectives and material of the MARIZA digital 
repository. 

Keywords: Mariza Koch, childrenʼs songs, digital repository, teaching language through 
music  
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Εισαγωγή 

Η Μαρίζα Κωχ, καλλιτέχνιδα και προσωπικότητα διεθνούς κύρους, έχει συνθέσει η 
ίδια έναν εκτενή αριθµό τραγουδιών για παιδιά, τα οποία αποτελούν ένα 
αξιολογότατο µουσικοπαιδαγωγικό υλικό, και θεωρούµε ότι µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν από κάθε εκπαιδευτικό µουσικής, µουσικό, εκπαιδευτικό γενικής 
παιδείας, γονέα, ενήλικα, φροντιστή παιδιών µε ενδιαφέρον για τον ελληνικό µουσικό 
λόγο. Η εµπειρία της από την επαφή µε παιδιά στο Κέντρο Βιωµατικής Μουσικής, 
Κίνησης και Λόγου Μαρίζα Κωχ, που λειτουργεί στην Αθήνα τα τελευταία 25 χρόνια 
ήταν η αφορµή για να δηµιουργήσει η ίδια τραγούδια µε στόχο να οδηγήσει τα παιδιά 
σε ουσιαστική επαφή µε τη µουσική και την ελληνική γλώσσα. Στο 7ο Συνέδριο της 
Ε.Ε.Μ.Ε. (Θεσσαλονίκη, 27-29/11/2015) η κ. Κωχ ανακοίνωσε την πρόθεσή της για 
την παραχώρηση του µουσικοπαιδαγωγικού της υλικού στη µουσικοπαιδαγωγική 
κοινότητα. Η συγγραφέας σε συνεργασία µε την κ. Μαίη Κοκκίδου ανέλαβαν την 
επικοινωνία µε την δηµιουργό και το συντονισµό των ενεργειών που ακολούθησαν.  

Από το 2016 ξεκίνησε η προφορική καταγραφή του υλικού, συνεντεύξεις µε τη 
δηµιουργό, αποµαγνητοφώνηση του υλικού και των συνεντεύξεων, µεταγραφή του 
υλικού σε παρτιτούρες (musescore), δηµιουργία καταλόγου του υλικού, που συνεχώς 
εµπλουτίζεται. Η παραχώρηση του υλικού στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο και στην 
Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση τελικά υπογράφηκε στις 13/12/2017. 
Τα πνευµατικά δικαιώµατα των τραγουδιών ανήκουν στην κ. Κωχ, η οποία έχει 
παραχωρήσει την άδεια για παιδαγωγική αξιοποίηση του υλικού στο Ιόνιο 
Πανεπιστήµιο – Τµήµα Μουσικών Σπουδών και στην Ελληνική Ένωση για τη 
Μουσική Εκπαίδευση (Ε.Ε.Μ.Ε.). Έτσι οι δυο παραπάνω φορείς σχεδιάζουν τη 
δηµιουργία του Ψηφιακού Αποθετηρίου και της Διαδραστικής Πλατφόρµας για τη 
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και µουσικής µέσα από τα τραγούδια της 
Μαρίζας Κωχ µε τίτλο: ΜΑΡΙΖΑ «Εγώ πατρίδα γνώρισα µέσʼ από τα τραγούδια».  

Στο έργο αυτό είναι αφιερωµένο το σηµερινό συµπόσιο. Στο πρώτο µέρος του 
άρθρου αναφερόµαστε στην ίδια τη δηµιουργό, επιθυµώντας να σκιαγραφήσουµε 
κάποια στοιχεία της προσωπικότητας και του έργου της που µας έχουν βοηθήσει να 
προσεγγίσουµε καλύτερα το έργο της, ώστε να είµαστε σε θέση να προτείνουµε ως 
επιστηµονική οµάδα µια πιο ουσιαστική αξιοποίηση του υλικού της. Ακολούθως θα 
αναφερθούµε στην ιδέα, στους στόχους και στο υλικό του υπό δηµιουργία 
αποθετηρίου ΜΑΡΙΖΑ.  

Κατά τη διάρκεια αυτών των δύο χρόνων στενής επικοινωνίας µε τη δηµιουργό 
έχουµε διεξάγει δύο εκτενείς συνεντεύξεις µε την ίδια, και πολλές συντοµότερες 
επικοινωνίες, που αφορούν την καλλιτεχνική της πορεία, τις µουσικές της επιρροές, 
τη µουσικοπαιδαγωγική της δηµιουργία και τη διδακτική της προσέγγιση σε σχέση µε 
τα παιδιά. Στο άρθρο χρησιµοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις αυτές, µετά από 
αποµαγνητοφώνηση και θεµατική ανάλυση. 

Η Μαρίζα των παιδιών και των τραγουδιών 

Η κ. Κωχ εξέδωσε πρόσφατα µία αυτοβιογραφία των παιδικών της χρόνων µε τίτλο 
Το ξανθό κορίτσι της Σαντορίνης (Κωχ, 2018), µέσα από την οποία περιγράφει την 
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παιδική της ψυχοσύνθεση µε πολύ παραστατικό και γλαφυρό τρόπο. Το βιβλίο µάς 
επέτρεψε να ερµηνεύσουµε κάποια στοιχεία της προσωπικότητάς της που εκτιµούµε 
ότι επηρέασαν καθοριστικά το έργο της, όπως την παιδικότητα της ψυχής της, το 
δηµιουργικό και επαναστατικό της πνεύµα, την επαφή της µε τη λαϊκή παράδοση, την 
αγάπη της για τη φύση και τον άνθρωπο. Αυτά τα στοιχεία, αλλά και ο τρόπος που 
µεγάλωσε και εξελίχθηκε ως παιδί µέσα σε δύσκολες συνθήκες καθιστούν το έργο 
της µια ωδή στην παιδική ηλικία. 

Αρχικά εντύπωση προκαλεί στον αναγνώστη πώς η Μαρίζα Κωχ µετουσίωσε 
τα δύσκολα παιδικά της χρόνια, σε µία ζωή γεµάτη χαρούµενες εµπειρίες και 
αναµνήσεις. Ο αναγνώστης δεν αισθάνεται ότι οι δύσκολες καταστάσεις που πέρασε 
η ίδια ως παιδί έχουν βαρύνει την ίδια. Φυσικά δεν µπορεί να µην ένιωσε βαθύτατα 
τον πόνο του ανθρώπου χωρίς πατέρα, χωρίς τη µάνα δίπλα της, ή τον πόνο του 
ανθρώπου χωρίς πατρίδα. Αλλά αυτός ο πόνος για τη ίδια αναπλάστηκε σε οµορφιά 
για τη ζωή. Με κάποιο µαγικό τρόπο η κ. Κωχ τα µετάλλαξε όλα αυτά σε θετικές 
εµπειρίες. Αυτή η ευεργετική µετάλλαξη, η πάντα θετική αύρα στις πράξεις της, το 
θετικό πρόσηµο σε ό,τι κάνει µας προβληµατίζει: πώς ένα παιδί ζώντας τόσες 
δυσκολίες, δεν αισθάνεται βάρος, δεν παύει να χαίρεται την κάθε του µέρα και την 
κάθε στιγµή, δεν παύει να ονειρεύεται; Είναι σαν να απευθύνεται στον σηµερινό 
άνθρωπο θυµίζοντάς του ότι προτεραιότητα είναι το σήµερα, όχι το αύριο. Καλεί τον 
αναγνώστη να σκεφτεί ποιες είναι αυτές οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις που 
αναγκάζουν τους ενήλικες και τα σηµερινά παιδιά να βαδίζουν µε τόσο γρήγορους 
ρυθµούς χωρίς να χαίρονται τις στιγµές.  

Είναι πολύ σοβαρή δουλειά να διατηρήσουµε την παιδικότητα των παιδιών.  
(Μαρίζα Κωχ, 11/11/2018) 

Μέσα από το έργο της κ. Κωχ σκιαγραφείται η οντολογική διάσταση της ζωής του 
καλλιτέχνη. Η ίδια είναι µουσικός, συνθέτρια, τραγουδίστρια, µουσικοπαιδαγωγός, 
αλλά πάνω απʼόλα είναι ο εαυτός της. Η κ. Κωχ δεν υπηρετεί το τραγούδι, δεν 
υπηρετεί τη δισκογραφία, δεν υπηρετεί ούτε υπηρετείται από κανένα σύστηµα. Είναι 
ο εαυτός της, είναι ελεύθερη και µοναδική. Αυτό της δίνει το χάρισµα και το 
δικαίωµα η φωνή της να ηχεί στα αυτιά µας άλλοτε ως µάνα, άλλοτε ως φίλη και 
αδερφή, άλλοτε ως αγωνίστρια - οραµατίστρια που µας βγάζει από το βόλεµα µας, 
άλλοτε ως αγαπηµένη δασκάλα. Μας προσκαλεί να αναγνωρίσουµε την οντολογική 
διάσταση του ανθρώπου πίσω από το έργο του, κάτι που δεν τιµάται αρκετά στις 
µέρες µας. Δεν είναι τα τραγούδια πάνω από τη δηµιουργό, δεν είναι το καλλιτέχνηµα 
πάνω από τον καλλιτέχνη, αλλά ούτε και ο άνθρωπος περσόνα πάνω από το έργο του. 
Είναι ο άνθρωπος κατά τη στιγµή που δηµιουργεί, δηλαδή ο άνθρωπος που 
µετουσιώνει τη ζωή µε ευθύνη, χαρά και συνέπεια, ο άνθρωπος στην καλύτερη 
στιγµή του, αυτή της δηµιουργίας. Η κ. Κωχ τραγουδά γιατί είναι, και είναι γιατί 
τραγουδά. Γιʼαυτό το λόγο µπόρεσε στη ζωή της να δηµιουργήσει και να 
πρωτοπορήσει. Πιθανολογώ ότι αυτό είναι το στοιχείο που έχει κάνει την κ. Κωχ 
τόσο αγαπηµένη σε όλα τα κοινωνικά, µορφωτικά και οικονοµικά στρώµατα της 
κοινωνίας µας. Είναι ίσως η τραγουδίστρια που τραγούδησε µε µεγάλη συνέπεια για 
πολλές δεκαετίες σε κάθε εκδήλωση διαµαρτυρίας, για τους φυλακισµένους, για τα 
παιδιά, για τους αφανείς ήρωες. 
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Εγώ γεννήθηκα για να είµαι κοντά στα παιδιά, κατά λάθος βρέθηκα στη σκηνή να 
παριστάνω τη Μαρίζα και αυτό µπορώ να σας το τεκµηριώσω. […] το όραµά µου 
ήταν να βρίσκοµαι µπροστά σε παιδιά. 
(Μ. Κωχ, Συνέντευξη Απρίλιος, 2018) 

Αυτό για τη µουσικοπαιδαγωγική κοινότητα ίσως να σηµαίνει ότι η πράξη και η θέση 
µας στη µουσική αγωγή των παιδιών µάς κάνει µοναδικούς. Δεν είµαστε εµείς, ούτε 
το µάθηµα της µουσικής παραπάνω, είναι ότι έχουµε τη δυνατότητα να καλλιεργούµε 
την τέχνη, να ενδυναµώνουµε το όνειρο για εµάς και για τους µαθητές µας. 

Σηµαντικό στοιχείο για τη διαµόρφωση ενός καλλιτέχνη είναι οι επιρροές του, 
ή πού έχει µαθητεύσει. Η κ. Κωχ µας καταθέτει και µας περιγράφει τη µαθητεία της 
στην ελληνική λαϊκή παράδοση από τα παιδικά της χρόνια. Από τη µια οι µικρασιάτες 
πρόσφυγες έξω από το Δροµοκαΐτειο όπου έζησε από τα τέσσερα ως τα εννιά της 
χρόνια, µετά τα εννιά της χρόνια οι άνθρωποι της Σαντορίνης, η γιαγιά Ρηνιώ, ο 
παπά-Γιάννης και άλλοι άνθρωποι της φύσης και της θάλασσας από τους οποίους 
µυήθηκε στις µουσικές και τις παραδόσεις. 

Ζ: Μετά τα 9 σου χρόνια πήγες στη Σαντορίνη... 
ΜΚ: Ναι, εκεί αρχίζει η σπουδή µου για τα άλλα. Ήταν τα τραγούδια, αυτά που 
ακούγαµε στα ραδιόφωνα και παντού. Τα ‘χα µάθει όµως, είχα ήδη ρεπερτόριο. 
Κατεβαίνοντας κάτω τους τρέλανα. Γιατί δεν τά ‘ξεραν αυτά, αλλά δασκάλα µου 
ήταν κυρίως µια γιαγιά, στο σπίτι του θείου µου, όπου εγκατασταθήκαµε, γιαγιά της 
θείας µου, δηλαδή 80-90 χρονών, κάπου εκεί. Ρηνιώ τη λέγανε. Αυτή λοιπόν είχε ένα 
πρόγραµµα καθηµερινό. Ήτανε δουλειά, σα να ήταν δουλειά της αυτή. Ήξερε ποιο 
σπίτι µες το χωριό είχε νεογέννητο µωρό, γιατί ήτανε και µαία επίσης, και πήγαινε 
την ώρα που η νεαρή µάνα έπρεπε να πάει κολατσιό στα χωράφια, καθόταν, έκανε 
βάρδια. Σ’ αυτήν, σ’ αυτήν, στην άλλη, µεγάλο το χωριό, στο πάνω χωριό, στο κάτω 
χωριό... ήξερε πού την χρειαζόταν. Κούναγε το µωρό και έλεγε πάντα το ίδιο 
νανούρισµα. Πάντα έπιανε αυτό το νανούρισµα και το µωρό κοιµότανε. Δεν πα να το 
‘λεγε η µάνα του, η γιαγιά του, πάντα υπήρχαν γιαγιάδες. Καµιά δεν κατάφερε να το 
κοιµίσει το µωρό. […] Και κοντά της έµαθα πώς να κοιµίζω τα µωρά, και νόµιζα ότι 
όταν µεγαλώσω θα ‘µαι και ‘γώ στο χωριό και θα κοιµίζω µωρά. […] Μαζί της τα 
έµαθα όλα, εγώ δίπλα, γιατί εγώ δεν πάταγα σχολείο βέβαια, η γιαγιά Ρηνιώ ήταν η 
αγαπηµένη µου, µ’ αυτήν έκανα τη ζωή µου, τη δική της αγροτική ζωή.  
(Μ. Κωχ, Συνέντευξη Απρίλιος, 2018) 

Έτσι η κ. Κωχ, ως γνήσια τραγουδίστρια της λαϊκής µουσικής παράδοσης, µεγαλώνει 
µαθαίνοντας «να κλέβει» ήχους, όπως περιγράφει χαρακτηριστικά ο Φοίβος 
Ανωγειανάκης για τους λαϊκούς οργανοπαίκτες (Ανωγειανάκης, 1991). Γυρνά την 
πλάτη στο σχολείο, γιατί η φύση είναι πιο διασκεδαστικό σχολείο. Μαθαίνει τον 
κόσµο κλέβοντας ό,τι της αρέσει γύρω της, από τη γιαγιά-Ρήνη νανουρίσµατα, από 
τον παπά-Γιάννη τον παππού της ήχους, µελίσµατα, και λόγο θεολογικό. Από την 
αδερφή της κλέβει τα θετικά του σχολικού συστήµατος που η ίδια αγνόησε. Ακούει 
και παρατηρεί τα πουλιά, τα ζώα, τη φύση, τους ανθρώπους. Έτσι µαθαίνει τα πάντα 
προφορικά, εκτός σχολικής εκπαίδευσης, άτυπα και κοντά στη φύση. Το εκπαιδευτικό 
σύστηµα ήταν για τη κ. Κωχ ένα παράλληλο σύµπαν, αυτή προτίµησε τη φύση, και 
τους ανθρώπους που η ίδια επέλεξε. Έτσι ανέπτυξε το αυτί και την εσωτερική ακοή, 
έµαθε να αποστηθίζει, να ακούει τους άλλους προσεκτικά, αλλά κυρίως να ακούει τα 
λόγια της ψυχής της.  

Η κ. Κωχ ήταν η πρώτη έθνικ τραγουδίστρια στην Ελλάδα, µπόρεσε να 
προτάξει το παραδοσιακό τραγούδι στον αναβρασµό της δεκαετίας του 1970, 
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πρότεινε τον ηλεκτρικό ήχο στο παραδοσιακό τραγούδι, χωρίς αυτό να χάσει τη βαθιά 
του ελληνικότητά του. Ήταν µάλλον το κακό παιδί των παραδοσιακών τραγουδιών, 
γιατί όλα τα επεξεργαζόταν, τα άλλαζε. Σε µια εποχή που το παραδοσιακό είχε 
συνδεθεί µε το παρελθόν, τη Δικτατορία, και τη συντηρητική διατήρηση των 
παραδόσεων, µας έδωσε το µήνυµα «Όχι, το τραγούδι αυτό ανήκει σε όλους µας». Το 
πήρε, το εξέλιξε, το πρότεινε σαν τον «ταλαντούχο ένα» της παραδοσιακής 
κοινωνίας, όπως αναλύει ο Γρηγόρης Σηφάκης (Σηφάκης, 1988). Η Κωχ ήταν η 
εξέλιξη στο ελληνικό παραδοσιακό τραγούδι που έπρεπε να δέσει µε την τεχνολογία 
και τις εξελίξεις της εποχής. Παράλληλα µε τον Διονύση Σαββόπουλο, πριν τη 
µεγάλη προσφορά του Ross Daly, των Δυνάµεων του Αιγαίου, και του κινήµατος της 
παραδοσιακής µουσικής που καλλιεργήθηκε στα Μουσικά Σχολεία της χώρας µας 
από το 1980 κι έπειτα, η Κωχ ήταν µπροστάρης στον ηλεκτρικό ήχο στα 
παραδοσιακά. Ήταν πάντα ανατρεπτική και πάντα διαφορετική.  

Με 34 προσωπικούς δίσκους, 3 βιβλία µε συνηµµένο ηχογραφηµένο υλικό, 
πολλές συµµετοχές σε δίσκους άλλων καλλιτεχνών, σε κινηµατογραφικές ταινίες, σε 
παιδικές µουσικοθεατρικές παραστάσεις, η Μαρίζα Κωχ µάς έχει συστήσει πολλά. 
Μέσα στις παλιές της ηχογραφήσεις, ανα γνωρίζει κάποιος εύκολα αυτό το ένστικτο, 
την δηµιουργική λάµψη, την πίστη σε αυτό που έχει βάλει η ίδια στο µυαλό της. Οι 
στίχοι της έχουν µία αφοπλιστική παιδικότητα. Τραγουδά σχεδόν πάντα µε λίγα 
όργανα, οι ενορχηστρώσεις των δίσκων της είναι λιτές και επιτρέπουν χώρο 
έκφρασης στο κάθε όργανο. Νοµίζω ότι αυτό το κάνει από αγάπη στο τραγούδι, αλλά 
και από αναγνώριση ότι «εν αρχή ή ο λόγος». Οι µελοποιήσεις της έχουν το ύφος 
µελισµένου, ηδυσµένου λόγου, και απέχουν από την επί τούτου σύνθεση µελωδιών.  

Η κ. Κωχ είναι η φωνή που µας επανασυστήνει τον ελληνικό λόγο, µε την 
καθαρότητα του ελληνικού ουρανού και της παιδικής ψυχής. Είναι η τραγουδίστρια 
που έδωσε το δικό της προσωπικό ύφος στην ελληνική παραδοσιακή µουσική, που 
δίνει το προσωπικό της ύφος σε ό,τι τραγουδά, γιατί δεν τραγουδά µόνο µε τη φωνή 
της, τραγουδά µε την ψυχή της. 

Αναφερθήκαµε στην άνθρωπο-δηµιουργό θέλοντας να τονίσουµε κάποια 
στοιχεία που θεωρούµε ότι τη χαρακτηρίζουν και αποδεικνύουν πώς οι µουσικές 
εµπειρίες της παιδικής και νεανικής της ηλικίας καθόρισαν την µετέπειτα ζωή της. 
Γιατί οι προσωπικές εµπειρίες των παιδικών χρόνων κάθε ανθρώπου - οι µουσικές, 
καλλιτεχνικές, κοινωνικές - είναι ο προσωπικός του θησαυρός. Σε αυτές τις εµπειρίες 
ο καθένας γυρνά και επαναβαφτίζεται σε όλη του τη ζωή. Όσοι άνθρωποι έχουν τη 
χαρά να έχουν παιδαγωγικό ρόλο στη ζωή άλλων ανθρώπων, είναι σηµαντικό να 
διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να τους παρέχουν πλούσιες αισθητικές εµπειρίες, 
που µπορεί αργότερα να τους βοηθήσουν να χτίσουν τα όνειρά τους και να αλλάξουν 
τη ζωή τους. Αυτά είναι κάποια σηµαντικά για εµάς στοιχεία που µας βοήθησαν να 
προσεγγίσουµε την άνθρωπο-δηµιουργό και επιδιώκουµε να αναδείξουµε στο 
Αποθετήριο Μαρίζα, για το οποίο θα µιλήσουµε στη συνέχεια. 
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Εικόνα 1: Η Μαρίζα Κωχ προσκεκληµµένη από το Ιόνιο Πανεπιστήµιο µε την Οµάδα 
Μουσικοπαιδαγωγικών Δράσεων «Ανέβα µήλο-Κατέβα ρόδι» πριν την καλλιτεχνική τους 

εκδήλωση (Κέρκυρα, 10/11/2018) 

Ψηφιακό Αποθετήριο ΜΑΡΙΖΑ: ιδέα, στόχοι, υλικό 

Το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, σε συνεργασία µε την 
Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση (Ε.Ε.Μ.Ε.) έχουν σχεδιάσει τη 
δηµιουργία ενός Ψηφιακού Αποθετηρίου και Διαδραστικής Πλατφόρµας για τη 
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και µουσικής µέσα από τα τραγούδια της 
Μαρίζας Κωχ µε τίτλο: «Εγώ πατρίδα γνώρισα µέσʼ από τα τραγούδια». Στόχοι του 
αποθετηρίου είναι: α) η παιδαγωγική (γλωσσική και µουσικοπαιδαγωγική) 
αξιοποίηση του υλικού από εκπαιδευτικούς µουσικής, δασκάλους και νηπιαγωγούς 
στην Ελλάδα, και β) η διδασκαλία των ελληνικών ως δεύτερης γλώσσας µέσω του 
τραγουδιού για µαθητές που διαµένουν στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα. Για την 
προετοιµασία του υλικού του αποθετηρίου συνεργάζεται επιστηµονική οµάδα που 
έχει αναλάβει την καταγραφή, µεταγραφή, προετοιµασία του µουσικού υλικού, τη 
συγγραφή των µεταδεδοµένων, ενώ σχεδιάζουµε ηχογραφήσεις και την δηµιουργία 
της ηλεκτρονικής πλατφόρµας.  1

Το προτεινόµενο υλικό έχει τρεις τουλάχιστον άξονες: µουσική, γλώσσα, 
πολιτισµό. Αρχικά ως µουσικό και µουσικοπαιδαγωγικό υλικό απευθύνεται σε παιδιά 
προσχολικής (3-6 ετών) και πρώτης σχολικής ηλικίας (7-9 ετών), αλλά µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία από µεγαλύτερα παιδιά ή/και ενήλικες. Το λεξιλόγιο, οι 
µελωδίες, οι εικόνες που αναδύονται µέσα στα τραγουδια, µπορούν να προκαλέσουν 
πλήθος δηµιουργικών και βιωµατικών δραστηριοτήτων στην τάξη µε γνώµονα τη 
µουσική ανάπτυξη των παιδιών (Κοκκίδου, 2014, 2015). 
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Η δεύτερη προτεραιότητά µας είναι το αποθετήριο να στηρίξει την εκµάθηση 
της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας και τη γνωριµία µε τον 
ελληνικό πολιτισµό. Ως προς την εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας, στόχος του 
έργου είναι η κατανόηση και παραγωγή του προφορικού και γραπτού λόγου 
(εκµάθηση της γραµµατικής και του συντακτικού της ελληνικής γλώσσας) ανάλογα 
µε το γνωστικό υπόβαθρο και τις µαθησιακές ανάγκες των παιδιών. Πολλές έρευνες 
έχουν αποδείξει ότι το τραγούδι στηρίζει και βοηθά µε τον καλύτερο τρόπο την 
εκµάθηση ξένης γλώσσας (Kao & Oxford, 2014· Marjanen, 2016).  

Τρίτος στόχος είναι οι διαθεµατικές και διαπολιτισµικές συνδέσεις µε κεντρικό 
άξονα τον ελληνικό πολιτισµό, καθώς τα τραγούδια που επιλέχθηκαν µπορούν να 
αποτελέσουν ενδιαφέρον υλικό διαπολιτισµικής εκπαίδευσης για χρήση όχι µόνο από 
ελληνικά σχολεία της διασποράς, αλλά και δηµόσια και ιδιωτικά σχολεία ξένων 
χωρών που έχουν θεσµοθετήσει την ελληνική ως δεύτερη ή τρίτη ξένη γλώσσα ή 
κάνουν χρήση διαπολιτισµικού υλικού. Τα τραγούδια του αποθετηρίου 
προσεγγίζονται ως πολυτροπικά κείµενα στη διδακτική τους επεξεργασία, δηλαδή 
επικοινωνιακά συµβάντα που συνοµιλούν µε ποικίλα σηµειωτικά συστήµατα (εικόνα, 
λόγος, µουσική, θέατρο, κλπ.). Χαρακτηρίζονται από χαλαρό ύφος, µη τυπικό λόγο 
και προφορικότητα, ενώ µεταδίδουν στοιχεία ελληνικότητας και χρήσιµες 
πληροφορίες για τον ελληνικό πολιτισµό (Κοκκίδου & Στάµου, 2010). 

Ως τώρα έχουν επιλεγεί 60-70 τραγούδια της δηµιουργού και υπάρχουν 
προοπτικές εµπλουτισµού του αποθετηρίου. Κάποια από τα τραγούδια κυκλοφορούν 
ήδη στη δισκογραφία, αλλά τα περισσότερα είναι ανέκδοτα. Στόχος µας είναι να 
δηµιουργήσουµε ένα αποθετήριο και µία διαδραστική πλατφόρµα που να περιέχει τις 
παρτιτούρες των τραγουδιών της Μαρίζας Κωχ, µουσικοπαιδαγωγικά και γλωσσικά 
σχόλια για την διδακτική τους αξιοποίηση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, 
ηχογραφήσεις των τραγουδιών (παλαιότερες και σύγχρονες), καθώς και άλλο σχετικό 
υλικό (π.χ., φωτογραφίες, εξώφυλλα δίσκων, εξώφυλλα βιβλίων, εικόνες, µουσικό 
υλικό, κλπ.). Μέληµά µας είναι να παρέχεται στο κοινό ελεύθερη πρόσβαση για όλο 
το υλικό της ηλεκτρονικής πλατφόρµας, εφόσον πρόκειται για υλικό που προορίζεται 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς.  

Το ψηφιακό αποθετήριο και η διαδραστική πλατφόρµα τραγουδιών της 
Μαρίζας Κωχ που είναι υπό κατασκευή περιλαµβάνει: 
α) παρτιτούρες των τραγουδιών (σε musescore και pdf), 
β) σχόλια και προτάσεις για τη διδασκαλία µουσικής που αφορούν κάθε τραγούδι του 
αποθετηρίου, 
γ) σχόλια και προτάσεις για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού 
που αφορούν κάθε τραγούδι του αποθετηρίου, 
δ) ηχογραφήσεις των τραγουδιών, 
ε) πληροφορίες για τη δηµιουργό Μαρίζα Κωχ.  

Δείγµα του υλικού 
Κάθε τραγούδι έχει δηµιουργηθεί µε στόχο γλωσσικό από τη δηµιουργό που αφορά 
είτε την εκφορά του λόγου, είτε τη κατανόηση και παραγωγή του λόγου. Έτσι έχουµε 
ειδική µνεία στα φωνήεντα, δίψηφα σύµφωνα, διπλά γράµµατα, και στα χειλικά, 
οδοντικά, λαρυγγικά, υγρά και ένρινα σύµφωνα. Κάποια τραγούδια αναφέρονται στη 
γραµµατική και το συντακτικό της ελληνικής γλώσσας, µε οµαδοποιήσεις και 
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δραστηριότητες που αφορούν κάθε κατηγορία συµφώνων, δίψηφων, διπλών 
γραµµάτων. 

- Φωνήεντα: ου ο ι ε α 
- Δίψηφα σύµφωνα: µπ ντ γκ τσ τζ 
- Διπλά γράµµατα: ξ ψ 
- Σύµφωνα: χειλικά (π β φ), Οδοντικά (τ δ θ), Λαρυγγικά (κ γ χ), υγρά (λ ρ), ένρινα 

(µ ν), και συριστικό (σ) 

Τα µεταδεδοµένα του αποθετηρίου αναφέρονται στις παρακάτω κατηγορίες: 
- Τίτλος τραγουδιού 
- Εκφορά λόγου 
- Κατανόηση και παραγωγή λόγου 
- Μουσικές δραστηριότητες 
- Διαθεµατικές συνδέσεις – Ελληνικός πολιτισµός 
- Παρτιτούρα 
- Ηχογράφηση 
- Άλλα στοιχεία (φωτογραφικό υλικό, υλικό διδασκαλίας κλπ.) 

Ακολουθούν δύο τραγούδια ως παράδειγµα των υπό επεξεργασία µεταδεδοµένων: 

α) Έχω µάθει  
(Στίχοι-Μουσική: Μαρίζα Κωχ) 

Το τραγούδι Έχω µάθει συµπεριλαµβάνεται στο βιβλίο Με τη Μαρίζα τραγουδώ 
Ελληνικά µαθαίνω (Κωχ, 2010). 
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Πίνακας 1: Μεταδεδοµένα τραγουδιού “Έχω µάθει” 

β) Η σταγόνα 
(Στίχοι-Μουσική: Μαρίζα Κωχ) 

Το τραγούδι Η σταγόνα είναι ανέκδοτο. 

Κατανόηση και παραγωγή 
λόγου

Μουσικές δραστηριότητες Διαθεµατικές συνδέσεις – 
Ελληνικός πολιτισµός

- Σύντοµοι διάλογοι µε τα παιδιά 
για εφαρµογή του παρακείµενου 
χρόνου στη συνοµιλία: π.χ. έχω 
µάθει µουσική, πού έχεις µάθει 
να χορεύεις; έχετε µάθει να 
µαγειρεύετε; ποια φαγητά έχετε 
µάθει να µαγειρεύετε; κ.ο.κ.

- Συνοδεία του τραγουδιού µε 
ostinato σε µελωδικά και ρυθµικά 
κρουστα. 
- Προσέγγιση της έννοιας της 
παύσης και εξοικείωση µε τα 
µουσικά σύµβολα των παύσεων 
ολόκληρου, µισού, τετάρτου και 
ογδόων. 
- Μουσικοκινητικά παιχνίδια µε 
εναλλαγές ήχων και παύσεων, τα 
παιδιά προχωρούν ρυθµικά ή 
σταµατάνε σε αντίστοιχους 
χρόνους. 
- Εξάσκηση στο σωστό φραζάρισµα 
του τραγουδιού.

- Γιορτές στη σύγχρονη 
ελληνική οικογένεια. -
Περιστάσεις για 
διασκέδαση, χορό και 
τραγούδι στην ελληνική 
κοινωνία: οικογενειακές 
γιορτές, πανηγύρια, 
γαµήλια γλέντια, γλέντι 
βαπτίσεων, εθνικές 
επέτειοι, θρησκευτικές 
γιορτές. 
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Πίνακας 2: Μεταδεδοµένα τραγουδιού “Μια σταγόνα” 

Η εκπαιδευτική αξιοποίηση του υλικού επικυρώνεται ερευνητικά µέσα από 
διπλωµατικές εργασίες προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών του Ιονίου 
Πανεπιστηµίου, καθώς και από συνεργαζόµενους εκπαιδευτικούς µουσικής και 
δασκάλους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε συνεργασία µε την επιστηµονική 
οµάδα.  Κατά την πιλοτική εφαρµογή του, οι εκπαιδευτικοί εφαρµόζουν το 2

προτεινόµενο υλικό, αναπτύσσουν συµπληρωµατικά σχόλια ή δραστηριότητες, 
αξιολογούν την πορεία των δραστηριοτήτων που έχουν σχεδιαστεί από την Οµάδα 
Εργασίας και παρέχουν ανατροφοδότηση στην οµάδα, η οποία ενσωµατώνεται στα 
µεταδεδοµένα. 

Ευχόµαστε αυτό το υλικό που σε µας φαίνεται πολύτιµο σαν το πάπλωµα µε τα 
χρυσά κουδούνια (Κωχ, 2011), να δώσει αφορµή για έµπνευση, δηµιουργία, 
αισθητική και µουσική καλλιέργεια, παιχνίδι και βιωµατική µάθηση στην τάξη. Μέσα 
από το Αποθετήριο ΜΑΡΙΖΑ στόχος µας είναι να στηρίξουµε µία αγωγή µε έµφαση 
στον προφορικό λόγο, στον ελληνικό πολιτισµό, και στις ανάγκες της σύγχρονης 
µουσικής εκπαίδευσης. 

Εκφορά λόγου Κατανόηση και 
παραγωγή λόγου

Μουσικές δραστηριότητες Διαθεµατικές συνδέσεις – 
Ελληνικός πολιτισµός

- Α, Καλή 
εκφορά του α 
στο τραγούδι: 
ανοιχτό στόµα 
µε κάτω το 
σαγόνι (σε 
σχήµα αυγού) 

- Θηλυκά 
ισοσύλλαβα 
ουσιαστικά σε -α 
(βλ. σταγόνα, 
ανατριχίλα, 
τριανταφυλλιά, 
λεµονιά ). 
- Μετατροπή της 
τριτοπρόσωπης 
αφήγησης του 
ποιήµατος σε α) 
αφήγηση πρώτου 
προσώπου µε θέµα 
«Το ταξίδι µου στο 
ποτάµι» και β) 
µετατροπή της 
αφήγησης σε 
διάλογο. 
- Απαγγελία και 
συζήτηση πάνω στο 
ποίηµα του Ζαχαρία 
Παπαντωνίου «Το 
ποταµάκι» που 
ασχολείται µε τον 
κύκλο του νερού. -
Αναζητούµε τις 
οµοιότητες και τις 
διαφορές ανάµεσα 
στα δύο ποιήµατα. 

- Ο εκπαιδευτικός τραγουδά 
το τραγούδι και τα παιδιά 
δείχνουν µε χειρονοµίες σε 
γενικές γραµµές τη µελωδική 
κίνηση. 
- Μίµηση ήχων σταγόνων 
της βροχής µε τη φωνή: 
σταγόνες που πέφτουν σε 
λαµαρίνα, σταγόνες που 
πέφτουν σε χώµα, σταγόνες 
που πέφτουν σε νερόλακους, 
σταγόνες που πέφτουν στην 
οµπρέλα. 
- Απόδοση του τραγουδιού 
ώστε στην α' φράση το 
τραγούδι να δίνει την 
αίσθηση σταγόνας που 
πέφτει (staccato). 
- Δηµιουργία ηχοϊστορίας µε 
θέµα «Βροχή στο δάσος»: τα 
παιδιά µπορούν να µιµηθούν 
ήχους της φύσης (πουλιά, 
φύλλα, ποτάµι, βροχή), 
χρησιµοποιώντας όργανα 
τάξης, τη φωνή τους, το 
σώµα τους, και διάφορα 
αντικείµενα. 
- Η έννοια του staccato στο 
τραγούδι, στην εκτέλεση 
οργάνων και στη σωµατική 
κίνηση.

- Ποτάµια, γεφύρια και 
νερόµυλοι της Ελλάδας 
µέσα από επιλεγµένο 
φωτογραφικό και 
οπτικοακουστικό υλικό. 
- Εξερευνούµε το 
εκπαιδευτικό υλικό «Ένα 
κουτί γεµάτο νερό».  
- Ο κύκλος του νερού: 
διερεύνηση µέσα από το 
βιβλίο «Τα δάση κάνουν 
τις θάλασσες» του Γιο 
Σοµέι, της πορείας του 
νερού από την πηγή προς 
τη θάλασσα και της 
«επιστροφής» του µέσω 
της εξάτµισης και της 
βροχής.  
- Μυθικές οντότητες της 
ελληνικής µυθολογίας που 
συνδέονται µε το νερό - 
σύνδεση µε µύθους από 
την Αφρική, την Ασία , την 
Αυστραλία, την Αµερική. 
- Εικαστική απεικόνιση 
του στοιχείου το νερού από 
διαφορετικούς 
πολιτισµούς, εποχές και 
εικαστικά ρεύµατα.  
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 Έως τώρα έχουν συνεργαστεί στην πιλοτική εφαρµογή του υλικού η Κλειώ Κωνσταντάκου, 2

η Ευαγγελία Τζιώτζου, και η Άννα Χατζηκυριάκου, ενώ είµαστε ήδη σε επικοινωνία και µε 
άλλους εκπαιδευτικούς µουσικής που επιθυµούν ή έχουν αρχίσει να συνεργάζονται µαζί µας.
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Εκµάθηση ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού µέσω των τραγουδιών της 
Μαρίζας Κωχ: Μία πιλοτική εφαρµογή στο Νηπιαγωγείο της Εθνικής 

Σχολής Βιέννης 

Κλειώ Κωνσταντάκου 
Φοιτήτρια, Τµήµα Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήµιο 

cliocfu@gmail.com 

Η εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό αποτελεί ένα σηµαντικό θέµα που 
επηρεάζεται από διάφορους τοµείς. Πρόκειται για ένα ζήτηµα που έχει απασχολήσει, τόσο τους 
Έλληνες σε εσωτερικό και εξωτερικό, όσο και τους ερευνητές στο ευρύτερο πεδίο της 
εκµάθησης γλωσσών. Στις µέρες µας, ως ένα από τα πλέον αποτελεσµατικά µέσα εκµάθησης 
γλώσσας έχει αναδειχθεί το τραγούδι. Το τραγούδι έχει καταφέρει να συµβάλει στην επίτευξη 
γλωσσικών, µουσικών, αλλά και πολιτισµικών στόχων, γεγονός που προσφέρει στους µαθητές 
πολύπλευρα οφέλη. Στην παρούσα έρευνα εξετάζεται η δυνατότητα που προσφέρουν τα 
τραγούδια της Μαρίζας Κωχ για εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισµού στους 
µαθητές του Νηπιαγωγείου της Εθνικής Σχολής Βιέννης.  

Λέξεις κλειδιά: Μαρίζα Κωχ, διδασκαλία ελληνικής γλώσσας, εκµάθηση γλώσσας µέσω 
τραγουδιού, εκπαίδευση διασποράς, Ελληνική Εθνική Σχολή Βιέννης 

Learning Greek language and culture through Mariza Koch’s songs: A 
pilot study in the Kindergarten of the Greek National School in Vienna 

Clio Konstantakou 
Student, Department of Music Studies, Ionian University 

cliocfu@gmail.com 

Learning the Greek language abroad is an important subject that is influenced by various 
areas. This is an issue that both have Greeks at home and abroad, as well as researchers in 
the wider field of language learning. Nowadays, one of the most effective means of language 
learning has emerged as singing. Singing has been able to contribute to achieve linguistic, 
musical and cultural goals, which gives pupils multidimensional benefits. The present study 
explores the possibility offered by Mariza Koch's songs for the learning of the Greek 
language and the culture in the Kindergarten of the Greek National School in Vienna.  

Keywords: Mariza Koch, teaching Greek language, learning language through singing, 
Greek National School in Vienna 

Η σύγχρονη εκπαίδευση των Ελλήνων της Διασποράς 

Η εκπαίδευση των Ελλήνων της διασποράς, σύµφωνα µε τον Δαµανάκη (2006), 
καθορίζεται από τις ανάγκες των µαθητών, την εκάστοτε κυβέρνηση της Ελλάδας, 
την εκάστοτε κυβέρνηση της χώρας διαµονής και από τις παροικίες των Ελλήνων του 
εξωτερικού. Τα ελληνικά σχολεία της διασποράς χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, σε 

Κωνσταντάκου, Κ. (2019). Εκµάθηση ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού µέσω των τραγουδιών της 
Μαρίζας Κωχ: Μία πιλοτική εφαρµογή στο Νηπιαγωγείο της Εθνικής Σχολής Βιέννης. Στο Θ. 
Ράπτης & Δ. Κόνιαρη (Επιµ.), Μουσική Εκπαίδευση και Κοινωνία: νέες προκλήσεις, νέοι 

προσανατολισµοί. Πρακτικά 8ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Ε. (σσ. 477–496). Θεσσαλονίκη: Ε.Ε.Μ.Ε.
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αυτά που χαρακτηρίζονται ως αµιγή ελληνικά σχολεία και εφαρµόζουν το αναλυτικό 
πρόγραµµα του Υπουργείου Παιδείας σαν να βρίσκονταν στην Ελλάδα, και σε αυτά 
που λειτουργούν ως τµήµατα διδασκαλίας ελληνικών σε σχολεία ξένων χωρών. Στην 
πρώτη περίπτωση παρατηρείται µία εθνοκεντρική προσέγγιση στη διδασκαλία-
µάθηση, ενώ η δεύτερη ακολουθεί µία διαπολιτισµική και πολυπολιτισµική 
προσέγγιση (Δαµανάκης, 2006). Στόχος αυτής της εκπαίδευσης είναι η συµβολή στη 
διαµόρφωση ελληνικών ταυτοτήτων, η διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του 
ελληνικού πολιτισµού, καθώς και η διαµόρφωση του ρόλου κάθε Έλληνα της 
διασποράς σε µία σύγχρονη οικονοµική, πολιτική και πολιτισµική βάση (Δαµανάκης, 
2008).  

Ελληνική Εθνική Σχολή Βιέννης 

Η επίσηµη λειτουργία της Ελληνικής Εθνικής Σχολής Βιέννης (Griechische 
Nationalschule) ξεκίνησε στις 19 Μαΐου 1804 (π. Νικολίτσης, 2016·Σειρηνίδου, 
2002), ενώ ανεπίσηµα είχε ξεκινήσει τρία χρόνια πριν (Γύζη, 2015). Ήδη από το 1801 
είχε εκδηλωθεί το ενδιαφέρον εύπορων Ελλήνων της Βιέννης για τη δηµιουργία ενός 
σχολείου για τους νέους της οµογένειας, ανεξάρτητα από την οικονοµική τους 
δυνατότητα (Γύζη, 2015). Στις 4 Μαΐου 1804 εκδίδεται αυλικό διάταγµα από τον 
αυτοκράτορα Φραγκίσκο Β΄ (π. Νικολίτσης, 2016), το οποίο διαµόρφωσε το πλαίσιο 
οργάνωσης και λειτουργίας του σχολείου. Το διάταγµα όριζε την Εθνική Σχολή ως 
σχολείο στοιχειώδους και όχι ανώτερης εκπαίδευσης, το οποίο βρισκόταν υπό τον 
έλεγχο Αυστριακής διοίκησης (Σειρηνίδου, 2002), ενώ τη λειτουργία του ανέλαβε η 
Κοινότητα της Αγίας Τριάδος Βιέννης (Γύζη, 2015). Αρχικός σκοπός του σχολείου 
ήταν να επιµορφώσει του µελλοντικούς του δασκάλους, δίνοντας µεγάλη βαρύτητα 
στο µάθηµα των θρησκευτικών (π. Νικολίτσης, 2016). Σήµερα, η Ελληνική Εθνική 
Σχολή Βιέννης στεγάζεται στο δεύτερο όροφο του κτιρίου της εκκλησίας της Αγίας 
Τριάδος Βιέννης στην οδό Fleischmarkt. Αποτελεί συµπληρωµατικό σχολείο 
προσχολικής, δηµοτικής και µέσης εκπαίδευση, στο οποίο φοιτούν 380 µαθητές στα 
τµήµατα του νηπιαγωγείου, δηµοτικού, γυµνασίου και λυκείου (π. Νικολίτσης, 2016) 
και παραµένει το παλαιότερο ελληνικό σχολείο της διασποράς που λειτουργεί 
αδιαλείπτως. Διευθυντής του σχολείου είναι ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης 
Αυστρίας κ. Αρσένιος.  

Η εκµάθηση γλώσσας µέσω του τραγουδιού  

Το τραγούδι ενδείκνυται ως µέσο διδασκαλίας-µάθησης στη σύγχρονη εκµάθηση 
µητρικής, αλλά και ξένης γλώσσας, και σταδιακά αποκτά αναγνώριση η αξία του. Η 
γλώσσα χαρακτηρίζεται από πολλούς ως κύριο µέσο επικοινωνίας και 
χρησιµοποιείται επίσης, ως µέσο µάθησης και απόκτησης γνώσεων και ικανοτήτων 
(Adileh & Adileh, 2011). Από την άλλη, η µουσική φαίνεται να παρουσιάζει αρκετές 
οµοιότητες µε τη γλώσσα, καθώς αποτελεί κι αυτή µέσο επικοινωνίας και 
αλληλεπίδρασης, προσφέρει γνώσεις και αναπτύσσει δεξιότητες. Ο Adorno (1993) 
παροµοιάζει τη µουσική µε τη γλώσσα, δεδοµένου ότι και στις δύο παρουσιάζεται 
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«διαδοχή αρθρωµένων ήχων, που είναι κάτι παραπάνω από ήχος», ενώ ο Lerdahl 
(2001) υποστηρίζει ότι η µουσική και η γλώσσα αποτελούν ακολουθίες ήχων, οι 
οποίες έχουν οργανωθεί είτε στο χρόνο, όπως ο προφορικός λόγος και η µουσική, είτε 
στο χώρο, όπως ο γραπτός λόγος και το µουσικό κείµενο. Επιπρόσθετα, τα µουσικά 
στοιχεία µπορούν να ενεργοποιήσουν τα συναισθήµατα, τα κίνητρα, τη λεκτική 
µνήµη, την κοινωνικοποίηση και την αυτογνωσία, όλα αυτά δηλαδή που χρειάζονται 
για την ανάπτυξη καλών γλωσσικών δεξιοτήτων (Mora, 2000). Πιο συγκεκριµένα, το 
τραγούδι ως µουσική δραστηριότητα έχει τη δυνατότητα να συνδυάσει την έννοια 
του γραµµατισµού µε την ευχάριστη και αποτελεσµατική µάθηση. Έτσι, δίνεται η 
δυνατότητα στους µαθητές να εκφραστούν συναισθηµατικά και δηµιουργικά, να 
αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και να εξασφαλίσουν γνωστική ανάπτυξη και 
γλωσσική αντίληψη (Κοκκίδου, 2011).  

Σύµφωνα µε την Κοκκίδου (2011), η αποτελεσµατική εκµάθηση της µητρικής 
γλώσσας βασίζεται σε παιγνιώδεις δραστηριότητες που συνδράµουν στην κατανόηση 
και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. Για την εκµάθηση γλωσσών, 
καταλυτική σηµασία έχει η ενεργητική ακρόαση τραγουδιών. Τα τραγούδια 
προσφέρουν στους µαθητές νέο λεξιλόγιο και επαρκείς ευκαιρίες για την κατανόηση 
του προφορικού λόγου (Κοκκίδου & Στάµου, 2010). Η Murrey (2005) προτείνει 
ορισµένες οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς για την καλύτερη ενσωµάτωση της 
µουσικής στην εκµάθηση της γλώσσας, προκειµένου οι µαθητές να πάψουν να είναι 
παθητικοί ακροατές και να µάθουν να επεξεργάζονται πληροφορίες αξιοποιώντας στο 
έπακρο την εµπειρία ακρόασης:  

• Επιλογή τραγουδιών σύµφωνα µε τις προτιµήσεις των µαθητών.  
• Επιλογή µουσικών δραστηριοτήτων σε κάθε µάθηµα.  
• Αρκετός χρόνος για δραστηριότητες, ώστε οι µαθητές να εξοικειωθούν µε τη 

µουσική.  
• Παραχώρηση του υλικού στους µαθητές για να έχουν ανά πάσα στιγµή 
πρόσβαση σ’ αυτό. 

• Συντακτική και γραµµατική ανάλυση των τραγουδιών.  
• Εστίαση στην άρθρωση και την προφορά.  
• Εξερεύνηση των πολιτιστικών διαστάσεων του τραγουδιού.  
• Έρευνα για τη µουσική της χώρας της γλώσσας που διδάσκεται και παρουσίαση 
εργασιών από τους µαθητές.  

• Ένταξη των µουσικών δραστηριοτήτων στην αξιολόγηση και στις εξετάσεις των 
µαθητών.  

• Ενεργή συµµετοχή του εκπαιδευτικού στο τραγούδι µαζί µε τους µαθητές.  

Η πιλοτική εφαρµογή 

Η έρευνα αυτή είχε στόχο να εφαρµόσει πιλοτικά µέρος του προγράµµατος 
«Ψηφιακό αποθετήριο και διαδραστική πλατφόρµα για διδασκαλία της ελληνικής 
γλώσσας και µουσικής µέσα από τα τραγούδια της Μαρίζας Κωχ» µε τίτλο «Εγώ 
πατρίδα γνώρισα µέσ’ από τα τραγούδια» σε παιδιά ελληνικής καταγωγής που ζουν 
στο εξωτερικό. Το πρόγραµµα αυτό είναι σχεδιασµένο από το Τµήµα Μουσικών 
Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου και την Ελληνική Ένωση για τη Μουσική 
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Εκπαίδευση και βρίσκεται υπό προετοιµασία. Η πιλοτική εφαρµογή που 
πραγµατοποιήθηκε στη Βιέννη ακολούθησε τη µεθοδολογία της έρευνας δράσης 
(McNiff & Whitehead, 2006·Zeller-Berkman, 2014). Πραγµατοποιήθηκαν δέκα 
µαθήµατα στο Νηπιαγωγείο της Ελληνικής Εθνικής Σχολής Βιέννης. Η εφαρµογή 
διήρκησε από τον Οκτώβριο του 2017 µέχρι και τον Ιανουάριο του 2018. Οι 
διδασκαλίες πραγµατοποιήθηκαν από την ερευνήτρια σε συνεργασία µε τη δασκάλα 
του Νηπιαγωγείου κ. Ρούλα Βασιλοπούλου. Στο τέλος κάθε µαθήµατος 
πραγµατοποιούταν αξιολόγηση της διδασκαλίας-µάθησης από κοινού και από τις δύο 
δασκάλες. Παράλληλα, και οι δύο δασκάλες κατέγραφαν προσωπικό αναστοχαστικό 
ηµερολόγιο, το οποίο ανταλλάχθηκε.  

Η διαµόρφωση του πλάνου µαθήµατος γινόταν από την ερευνήτρια σε 
συνεργασία µε τη Νηπιαγωγό και βασιζόταν στις οδηγίες και στους στόχους του 
Αναλυτικού Προγράµµατος Σπουδών Νηπιαγωγείου (2014) του Υπουργείου 
Παιδείας, το οποίο εφαρµόζεται στα Νηπιαγωγεία της Ελλάδας. Στο Νηπιαγωγείο δεν 
είχε πραγµατοποιηθεί κάποια ανάλογη πιλοτική εφαρµογή στο παρελθόν, ούτε 
υπήρξε κάποια συνεργασία µε εκπαιδευτικό µουσικής ή µουσικό στο µάθηµα του 
νηπιαγωγείου. Τα ίδια πλάνα µαθηµάτων πραγµατοποιήθηκαν και στα δύο τµήµατα. 

Στο Νηπιαγωγείο της Εθνικής Σχολής της Βιέννης οι µαθητές του 
Νηπιαγωγείου κάνουν µάθηµα µία φορά την εβδοµάδα, για χρονική περίοδο µιάµισης 
ώρας. Κατά τη διάρκεια αυτή υπάρχει χρόνος καλωσορίσµατος, χρόνος διδασκαλίας 
και χρόνος ελεύθερου παιχνιδιού. Η πιλοτική εφαρµογή πραγµατοποιήθηκε και στα 
δύο τµήµατα του Σαββάτου. Στόχος της ήταν να επιτευχθούν µέσω των τραγουδιών 
οι γλωσσικοί και επικοινωνιακοί στόχοι που έχουν τεθεί στο Αναλυτικό Πρόγραµµα 
του Νηπιαγωγείου, να αποκτήσουν οι µαθητές καλύτερη άρθρωση στο ελληνικό 
λεξιλόγιο, να εξοικειωθούν µε τη χρήση της ελληνικής γλώσσας και τέλος να έρθουν 
σε επαφή µε πτυχές του ελληνικού πολιτισµού. Κατά µέσο όρο σε κάθε τµήµα 
φοιτούσαν δέκα παιδιά ηλικίας 4-6 ετών, εκ των οποίων ένα ποσοστό περίπου 30% 
δε µιλούσε ή δεν κατανοούσε την ελληνική γλώσσα. Το µάθηµα διεξαγόταν στα 
ελληνικά και µόνο σε ορισµένες περιπτώσεις γινόταν χρήση της γερµανικής 
γλώσσας. Επίσης, όλα τα παιδιά φοιτούσαν και σε αυστριακό νηπιαγωγείο.  

- Η συνεργασία µε τη Νηπιαγωγό: Εξ αρχής, η νηπιαγωγός ήταν βοηθητική, 
υποστηρικτική, πρόθυµη και µε καλή διάθεση, πράγµα που έθεσε αµέσως µία γερή 
βάση για την εφαρµογή του προγράµµατος. Γενικότερα, δεν είχε µουσικές γνώσεις 
και δεν είχε παρακολουθήσει τυπική µουσική εκπαίδευση. Με αυτή τη συνεργασία η 
Νηπιαγωγός έθεσε άτυπα σαν προσωπικό της στόχο, να εξοικειωθεί η ίδια µε το 
τραγούδι και να χρησιµοποιήσει περισσότερες µουσικές δραστηριότητες στα πλάνα 
µαθήµατος εφεξής. Επιπλέον, τέθηκε ως στόχος η εφαρµογή του προγράµµατος και 
σε άλλα τµήµατα του Νηπιαγωγείου µε εξ ολοκλήρου διδασκαλία της Νηπιαγωγού.  

- Το υλικό: Επιλέχθηκαν τέσσερα τραγούδια, όπου για το καθένα χρειάστηκαν 
τουλάχιστον δύο µαθήµατα για να ολοκληρωθεί η διδασκαλία του. Τα τραγούδια 
αυτά ήταν Όταν η γάτα κάνει χ…, Άρες µάρες κουκουνάρες, Οι καλικaντζάροι και 
Εγώ, εσύ, αυτός, τα οποία αποτελούσαν υλικό του προγράµµατος «Εγώ πατρίδα 
γνώρισα µέσ’ από τα τραγούδια». Τα συγκεκριµένα τραγούδια προτιµήθηκαν διότι 
είχαν εύκολα κατανοητό λεξιλόγιο και µπορούσαν να ενισχύσουν την εκφορά του 
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λόγου, να συµβαδίσουν µε τις ικανότητες των παιδιών και να συνδυαστούν µε 
δηµιουργικές δραστηριότητες που θα ανταποκρίνονταν στο Πρόγραµµα Σπουδών 
Νηπιαγωγείου, κυρίως σε τοµείς έκφρασης, επικοινωνίας και σκέψης. Η διδασκαλία 
των τραγουδιών γινόταν µε τη συνοδεία κιθάρας, ώστε να υπάρχει αρµονική 
συνοδεία και ταυτόχρονα τραγούδι.  

Α) Όταν η γάτα κάνει χ… 
Στίχοι-Μουσική: Μαρίζα Κωχ 

�  

Στο παραπάνω τραγούδι χρησιµοποιήθηκαν µιµητικές κινήσεις για τη διδασκαλία 
του. Οι µαθητές µιµήθηκαν µε τις κινήσεις του τη γάτα και κινήθηκαν σε όλο το χώρο 
της αίθουσας. Απεικονίστηκε το γράµµα /χ/ σε καρτέλες, επισηµάνθηκαν οι διαφορές 
στην εκφορά µεταξύ του ελληνικού φωνήµατος /χ/ και του γερµανικού γράµµατος x=/
ιξ/, αλλά και του γράµµατος h=/χα/. Επιπλέον, αποτυπώθηκαν οι στίχοι του 
τραγουδιού µε ζωγραφική από τους µαθητές, γεγονός που κατάφεραν να 
υλοποιήσουν για πρώτη φορά, καθώς δεν µπορούσαν να καταγράψουν σε χαρτί 
ιστορίες ή παραµύθια που άκουγαν. Επίσης, οι µαθητές συµµετείχαν στο τραγούδι 
µόνο µε µουρµούρισµα και µετά από αρκετές επαναλήψεις ξεκίνησαν να τραγουδούν 
καθαρά, διότι τους δυσκόλευε ο συνδυασµός του τραγουδιού µε την κίνηση.  
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Β) Άρες µάρες κουκουνάρες 
Στίχοι-Μουσική: Μαρίζα Κωχ 

�  

Στο τραγούδι αυτό η διδασκαλία πραγµατοποιήθηκε µε εικόνες που απεικόνιζαν 
λέξεις-αντικείµενα των στίχων. Οι εικόνες συνέβαλαν αρκετά στη γρήγορη εκµάθηση 
των στίχων. Παράλληλα, επιχειρήθηκε η συνοδεία µε παλαµάκια στο ρυθµό του 
µέτρου, πράγµα που δεν ήταν εφικτό, γιατί ο συνδυασµός κίνησης-ρυθµού-νέου 
λεξιλογίου επέφερε ένα βοµβαρδισµό γνώσεων για τους µαθητές. Επιπλέον, ως 
στόχος τέθηκε και η σωστή εκφορά του γράµµατος /ρ/ ο οποίος αναθεωρήθηκε 
σύντοµα γιατί οι περισσότεροι µαθητές δεν µπορούσαν να το εκφέρουν, επειδή στη 
γερµανική γλώσσα εκφέρεται ως /γ/. Τα παιδιά που µιλούσαν µόνο γερµανικά ή είχαν 
µεγαλώσει στη Βιέννη δεν µπορούσαν να πουν καθαρά το /ρ/, ενώ αυτά που είχαν 
έρθει πιο πρόσφατα από την Ελλάδα µπορούσαν σε καλύτερο βαθµό. Γενικά, 
µπορούσαν να το διακρίνουν, αλλά δεν µπορούσαν να το εκφέρουν. Τέλος, η τάξη 
έπαιξε παζάρι και ο κάθε µαθητής προσπάθησε να πουλήσει προϊόντα στους 
συµµαθητές του, που να περιείχαν το γράµµα /ρ/. Οι µαθητές έφευγαν από το σχολείο 
µουρµουρίζοντας τη µελωδία του τραγουδιού, την οποία συγκράτησαν µε ευκολία, 
διότι είχε µόνο δύο νότες. Όπως ανέφερε µία µητέρα, εξεπλάγην όταν άκουσε να 
τραγουδάει το συγκεκριµένο τραγούδι στο σπίτι το παιδί της που δε µιλάει και δεν 
κατανοεί ελληνικά.  
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Γ) Οι καλικαντζάροι 
Στίχοι-Μουσική: Μαρίζα Κωχ 

�   

Το τραγούδι των καλικαντζάρων προµήνυε και τον ερχοµό των Χριστουγέννων. 
Έγινε αφήγηση της ιστορίας των καλικαντζάρων και δηµιουργήθηκε νέα 
Χριστουγεννιάτικη ιστορία µε καλικαντζάρους, στην οποία εντάχθηκε και το 
τραγούδι. Έγινε αναφορά στα ελληνικά Χριστουγεννιάτικα έθιµα και συγκρίθηκαν µε 
αυτά της Αυστρίας. Για την εκµάθηση των στίχων του τραγουδιού χρησιµοποιήθηκαν 
φιγούρες, οι οποίες ήταν εµπνευσµένες από την ιστορία του. Συγχρόνως, τα παιδιά 
είτε συνόδευαν το τραγούδι µε ρυθµικά επαναλαµβανόµενα µοτίβα, είτε 
επαναλαµβάνανε τους στίχους µετά το τραγούδι της εκπαιδευτικού, είτε έπαιζαν 
κρουστά όργανα τάξης. Για άλλη µία φορά, τα παιδιά ζωγράφισαν την ιστορία του 
τραγουδιού. Επιπλέον, σηµασία δόθηκε στην εκφορά των διπλών φθόγγων /τσ/ και /
τζ/, στην οποία δεν αντιµετώπισαν κάποιο πρόβληµα, καθώς υπάρχουν και στο 
γερµανικό αλφάβητο.  
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Δ) Εγώ, εσύ, αυτός  
Στίχοι-Μουσική: Μαρίζα Κωχ 

�  

Με το παραπάνω τραγούδι οι µαθητές διδάχθηκαν την κλίση της προσωπικής 
αντωνυµίας εγώ, στην οποία δυσκολεύτηκαν να διακρίνουν τη διαφορά µεταξύ 
ενικού και πληθυντικού δευτέρου και τρίτου προσώπου. Ωστόσο, πλέον τα παιδιά 
είχαν φτάσει σε σηµείο να µαθαίνουν πιο εύκολα και γρήγορα νέους στίχους και νέες 
µελωδίες και έδειχναν µεγαλύτερη οικειότητα µε τη χρήση της ελληνικής γλώσσας. 
Παράλληλα, έγινε παρουσίαση των οργάνων φλογέρα και γαβάλ’ (καβάλ’ ή 
χειλιαύλιν), µε τη βοήθεια των οποίων πραγµατοποιήθηκαν κινητικές δραστηριότητες 
στην αίθουσα. Επιπλέον, έγινε αφήγηση του αρχαιοελληνικού µύθου του Πάνα και 
της κατασκευής του καλαµένιου αυλού, η οποία επενδύθηκε µουσικά µε µελωδίες 
που προέρχονταν από τη φλογέρα.  

Παρατηρήσεις και συµπεράσµατα  

Η λήξη των µαθηµάτων είχε επιφέρει θετικά και ενθαρρυντικά αποτελέσµατα για την 
πιλοτική εφαρµογή και κατ’ επέκταση για το µέλλον του προγράµµατος «Εγώ 
πατρίδα γνώρισα µέσ’ από τα τραγούδια». Λαµβάνοντας υπόψη τις σηµειώσεις που 
καταγράφηκαν στην αξιολόγηση και στα αναστοχαστικά ηµερολόγια των δασκάλων, 
δηµιουργήθηκαν ορισµένες σηµαντικές παρατηρήσεις που προκύπτουν από την 

R4848th Conference of GSME - 8ο Συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Ε. - 2018



Round table - Στρογγυλή τράπεζα Ι: Ψηφιακό Αποθετήριο ΜΑΡΙΖΑ Κωνσταντάκου

πορεία των διδασκαλιών, αλλά και από τις αντιδράσεις των παιδιών. Αρχικά, έντονα 
εκδηλώθηκε η ανάγκη για πιο αργό tempo στα τραγούδια και για πολλές επαναλήψεις 
κατά την εκµάθηση των τραγουδιών, ιδιαίτερα στα πρώτα µαθήµατα που οι µαθητές 
δεν είχαν εξοικειωθεί ούτε µε το νέο πλαίσιο του µαθήµατος, αλλά και ούτε µε τη νέα 
δασκάλα µουσικής που υποδέχτηκε η τάξη. Οι οδηγίες ήταν απαραίτητο να είναι 
σαφείς και αναλυτικές για κάθε δραστηριότητα, πράγµα που πολλές φορές 
δηµιουργούσε «πολλά λόγια και λίγη µουσική». Επιπλέον, αναλογιζόµενος κανείς ότι 
τα συγκεκριµένα παιδιά καθ’ όλη την εβδοµάδα µιλούν κυρίως γερµανικά και το 
Σαββατοκύριακο ελληνικά, συµπεραίνει ότι σκέφτονται σε δύο γλώσσες ταυτόχρονα, 
µε αποτέλεσµα να εµφανίζουν σύντοµα στο µάθηµα σηµάδια κόπωσης όπως 
δυσανασχέτηση και έλλειψη προσοχής. Ωστόσο, τα παιδιά που µιλούσαν ή 
κατανοούσαν µόνο γερµανικά, τραγουδούσαν κανονικά στα ελληνικά. Στη συνέχεια, 
παρόλο που επιθυµία των δασκάλων ήταν να πραγµατοποιείται και κατά τη διάρκεια 
της διδακτικής ώρας µάθηµα µουσικής αγωγής, πολύ σύντοµα διαπιστώθηκε ότι ήταν 
υπερβολικό για τα παιδιά και µη επιτεύξιµο. Γι αυτό το λόγο, κατά την εκµάθηση των 
τραγουδιών, δόθηκε περισσότερη βαρύτητα στο λεξιλόγιο και στην άρθρωση και όχι 
τόσο στην τονική και ρυθµική ακρίβεια. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι η χρήση εικόνων 
βοήθησαν στην εκµάθηση και την κατανόηση των στίχων των τραγουδιών. Τέλος, 
καταγράφηκε ότι κάθε τραγούδι χρειαζόταν κατά µέσο όρο 3 µαθήµατα για να 
ολοκληρωθεί η διδασκαλία του, γεγονός το οποίο επιβεβαίωναν τα παιδιά που 
ζητούσαν να επαναλάβουν όποιο τραγούδι ένιωθαν πως γνώριζαν επαρκώς. 
Αξιοσηµείωτη βέβαια είναι και η παρακολούθηση µαθηµάτων µουσικής θεωρίας και 
κιθάρας από τη Νηπιαγωγό, πριν το τέλος των µαθηµάτων, αλλά και η διδασκαλία 
του υλικού της πιλοτικής εφαρµογής σε άλλα τµήµατα από την ίδια.  

Όλες οι παραπάνω παρατηρήσεις οδήγησαν στη διαπίστωση ορισµένων 
συµπερασµάτων. Πιο συγκεκριµένα, οι µαθητές του Νηπιαγωγείου της Εθνικής 
Σχολής Βιέννης κατάφεραν, µέσα σε διάστηµα τεσσάρων µηνών, να βελτιώσουν και 
να εµπλουτίσουν το ελληνικό τους λεξιλόγιο µέσω των στίχων, να εκφραστούν και να 
τραγουδήσουν στα ελληνικά µε µεγαλύτερη ευχέρεια, να έρθουν σε επαφή µε 
ελληνικούς µύθους και παραµύθια, να αλληλεπιδράσουν µέσω των τραγουδιών και 
των δραστηριοτήτων τους, να γνωρίσουν µουσικά όργανα και να παίξουν µε αυτά. Τα 
παιδιά όχι µόνο µιλούσαν ελληνικά, αλλά άρχισαν να έχουν επίγνωση για τον 
ελληνικό πολιτισµό, τον οποίο µπορεί να έχουν αφήσει στην Ελλάδα, αλλά µε πολύ 
κόπο και µεράκι γίνεται προσπάθεια από τους εκπαιδευτικούς για να αναπτύξουν στη 
Βιέννη. Έτσι, το πρόγραµµα έδωσε την ευκαιρία σε παιδιά που ζουν εκτός Ελλάδας 
να αναπτύξουν µία ουσιαστική σχέση µε την πατρίδα τους. Το τραγούδι εδώ 
λειτούργησε ως κοινή ταυτότητα που συνδέει αρχικά τα παιδιά εθνικά και στη 
συνέχεια µπορεί να δώσει αφορµή για µελέτη και ανακάλυψη πολλών άλλων 
πολιτισµικών, ιστορικών και γλωσσικών στοιχείων.  
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Η διδακτική αξιοποίηση των τραγουδιών της Μαρίζας Κωχ  
για τη διδασκαλία των ελληνικών ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας 

Ευσταθία Πανταζή 
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων 
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Το παρόν κείµενο διερευνά τα οφέλη της χρήσης των τραγουδιών ως εκπαιδευτικού µέσου - 
υλικού στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης ή δεύτερης γλώσσας και παρουσιάζει διδακτικές 
προσεγγίσεις και πρακτικές που αξιοποιούν τα τραγούδια εν γένει και ειδικότερα τον αξιόλογο 
όγκο τραγουδιών της Μαρίζας Κωχ που έχει καταχωρηθεί στο υπό κατασκευή Ψηφιακό 
Αποθετήριο του Μουσικού Τµήµατος του Ιόνιου Πανεπιστηµίου «Εγώ πατρίδα γνώρισα µέσʼ 
από τα τραγούδια». Τα τραγούδια του Αποθετηρίου συνοδεύονται από διδακτικές προτάσεις για 
κάθε τραγούδι και θα είναι στη διάθεση των εκπαιδευτικών, µέσω της αντίστοιχης 
Διαδραστικής Πλατφόρµας. Στη συνέχεια παρουσιάζεται µια δέσµη διδακτικών 
δραστηριοτήτων πάνω σε τρία τραγούδια της Μαρίζας Κωχ όπως εφαρµόστηκε στο Summer 
School 2018,το θερινό πρόγραµµα εκµάθησης ελληνικών για φοιτητές εξωτερικού του Ιονίου 
Πανεπιστηµίου. Αυτές οι δραστηριότητες βασίζονται στην επικοινωνιακή και βιωµατική 
διδακτική προσέγγιση και προτείνουν τον εµπλουτισµό της γλωσσικής διδασκαλίας µε εξω-
γλωσσικό υλικό, τονίζοντας τη διασύνδεση της ελληνικής γλώσσας µε την κουλτούρα και τον 
πολιτισµό της. 

Λέξεις κλειδιά: διδασκαλία ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, οφέλη χρήσης 
τραγουδιών, διδακτική αξιοποίηση τραγουδιών, γλωσσικές διδακτικές προσεγγίσεις, 
βιωµατική προσέγγιση, επικοινωνιακή προσέγγιση  

Utilising Mariza Koch’s children songs for the teaching of Greek  
as a second or foreign language 

Efstathia Pantazi 
Coordinator for Primary Education of the Ionian Islands 

artounab@hotmail.com  

This text explores the benefits of using songs as an educational medium in the teaching of 
Greek as a foreign or second language and presents teaching approaches and practices that 
make use of songs in general, and especially of the remarkable volume of songs by Mariza 
Koch recorded in the Digital Repository of the Music Department of the Ionian University, "I 
learn about my country through songs". The songs of the repository are accompanied by 
teaching suggestions for each song and will be made available to teachers through the 
corresponding interactive platform. Next there is a series of teaching activities on songs by 
Mariza Koch, as applied in the Summer School 2018, the summer Greek language learning 
program for foreign students of the Ionian University. These activities are based on a 
communicative and experiential teaching approach and propose the enrichment of language 
teaching with extra-linguistic material, highlighting the interconnection of Greek language 
and culture. 

Keywords: teaching Greek as a second or foreign language, advantages of songs for 
language learning, immersion, communicative approach, teaching activities  

Πανταζή, Ε. (2019). Η διδακτική αξιοποίηση των τραγουδιών της Μαρίζας Κωχ για τη διδασκαλία 
των ελληνικών ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. Στο Θ. Ράπτης & Δ. Κόνιαρη (Επιµ.), Μουσική 
Εκπαίδευση και Κοινωνία: νέες προκλήσεις, νέοι προσανατολισµοί. Πρακτικά 8ου Συνεδρίου της 
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Η µουσική και τα τραγούδια: ένα χρήσιµο εκπαιδευτικό εργαλείο για τη 
διδασκαλία του γλωσσικού µαθήµατος της ελληνικής ως ξένης γλώσσας 

“How is it that for most people music is a powerful part of their personal life and yet 
when we go to work or school we turn it off?” (Μτφρ: Πώς γίνεται, ενώ για τους πιο 
πολλούς από εµάς η µουσική είναι τόσο σηµαντικό κοµµάτι της προσωπικής µας ζωής, 
όταν πηγαίνουµε στη δουλειά µας την «κλείνουµε»;) αναρωτιόταν ο Brewer (1995, 
σελ. 2). 

Αυτή η δήλωση είναι περισσότερο προφανής και συναφής όταν σχετίζεται µε 
τον χώρο της σχολικής τάξης, όπου η έρευνα έχει δείξει ότι η παροχή δοµηµένων και 
ανοιχτών µουσικών δραστηριοτήτων στους µαθητές, ανεξάρτητα από το επίπεδο 
µουσικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών, µπορεί να τη µετατρέψει σε θετικό 
περιβάλλον µάθησης, δηµιουργώντας µια χαλαρή ατµόσφαιρα ασφάλειας και 
εµπιστοσύνης, όπου τα παιδιά ευδοκιµούν ακαδηµαϊκά, κοινωνικά και 
συναισθηµατικά (Lake, 2003). Η µουσική προσφέρει ποικίλους τρόπους συµµετοχής 
και για τα συνεσταλµένα και εσωστρεφή παιδιά. Σε δεύτερο επίπεδο, όσο αφορά τη 
εκµάθηση της γλώσσας, ως πρώτης ή δεύτερης, το «όχηµα» της µουσικής είναι 
ιδιαίτερα αποτελεσµατικό (Jalongo & Bromley, 1984). Σύµφωνα µε τον Steven 
Krashen (1982), για τη βέλτιστη εκµάθηση µιας ξένης γλώσσας πρέπει να είναι 
αδύναµο «το συναισθηµατικό φίλτρο». Αδύναµο συναισθηµατικό φίλτρο σηµαίνει 
θετική στάση απέναντι στη µάθηση. Η µουσική αποτελεί µια από τις µεθόδους 
εξασφάλισης αδύναµου φίλτρου, λόγω του χαλαρού περιβάλλοντος που εξασφαλίζει. 
Με την ελαχιστοποίηση του συναισθηµατικού φίλτρου, µειώνεται το άγχος και οι 
µαθητές είναι περισσότερο δεκτικοί στην πληροφορία που λαµβάνουν. «Τα 
τραγούδια στην τάξη της γλωσσικής διδασκαλίας διασκεδάζουν και χαλαρώνουν τους 
µαθητές, για αυτό, µε τη χρήση της µουσικής µπορεί να µειωθεί το στρες» (Jedynak, 
2000, σελ. 2). Οι Peregoy και Boyle ενθαρρύνουν τους δασκάλους: «Τραγουδήστε 
ένα τραγούδι την ηµέρα! Τα τραγούδια φέρνουν ελαφρότητα, γέλιο και οµορφιά στην 
τάξη σας» (Peregoy & Boyle, 2008, σελ. 127). Παρόλα τα οφέλη που περιγράψαµε, 
µέχρι να αναγνωριστούν οι προσεγγίσεις της επικοινωνιακής διδασκαλίας της 
γλώσσας (CLT: Communicative Language Teaching) και της µάθησης µε βάση το 
έργο (TBL:Task Based Learning), µέσω της έρευνας του Krashen, δεν υπήρχε ζήτηση 
παιδαγωγικού υλικού µε τραγούδια για την εκµάθηση ξένων γλωσσών (Griffee ό.α 
στο Engh, 2010). Ο Salcedo (2010), µετά από έρευνα σε περιοδικά διδασκαλίας 
ξένων γλωσσών, βρήκε ότι υπήρχαν µόνο λίγα άρθρα για το θέµα, σε σύγκριση µε τα 
πολυάριθµα άρθρα σχετικά µε άλλες µεθοδολογικές ιδέες και προσεγγίσεις.  

Η έρευνα έχει δείξει ότι η ενσωµάτωση εµπειριών µουσικής στη διδασκαλία 
της ξένης ή δεύτερης γλώσσας, ευνοεί την ανάπτυξη του γλωσσικού γραµµατισµού 
των µαθητών: την απόκτηση φωνολογικής ενηµερότητας, την ανάγνωση, την 
ενίσχυση της µνήµης, την ανάπτυξη του λεξιλογίου, την κατανόηση, τη βελτίωση της 
προφοράς, την εκµάθηση των γραµµατικών, συντακτικών, σηµασιολογικών 
φαινοµένων και την παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου. Οι Saricoban και 
Metin έχουν βρει ότι οι στίχοι των τραγουδιών και τα παιχνίδια που βασίζονται σε 
αυτά βοηθούν στη διδασκαλία της γραµµατικής (Saricoban & Metin, 2010) και οι 
Peregoy και Boyle ότι ενισχύουν την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων, π.χ. την 
ευχέρεια ανάγνωσης και γραφής στην τάξη (Internet TESL J 2000). Κατά τους Ludke, 
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Ferreira και Overy (2013), η ακρόαση και το τραγούδισµα των λέξεων ενισχύει την 
οµιλία. «Η µουσική και η οµιλία συνδέονται µέσω των ήχων που παράγουν και 
χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά µηνυµάτων, µε τη διαφορά ότι στη γλώσσα αυτά 
είναι περισσότερο ακριβή και στη µουσική, συνήθως, συναισθηµατικά» (Mora, 2000, 
σελ. 147). 

Tα τραγούδια προσφέρουν ευκαιρίες για την ανάπτυξη γλωσσικού 
αυτοµατισµού: ο όρος αυτός αναφέρεται στη χωρίς παύσεις παραγωγή προφορικού 
λόγου στη γλωσσική διαδικασία. Ο γλωσσικός αυτοµατισµός προωθεί την ανάπτυξη 
και επέκταση του λεξιλογίου, των δεξιοτήτων κατανόησης του προφορικού και του 
γραπτού λόγου και την ενίσχυση της αφηρηµένης σκέψης (Hill-Clarke &Robinson, 
2003). Μέσα από τη χρήση των τραγουδιών και της µουσικής, τα παιδιά µπορούν να 
συγκρατήσουν πολύ µεγαλύτερη ποσότητα πληροφορίας (Ortis, 2008,), γιατί 
περιέχουν «συχνόχρηστες» λέξεις -λέξεις που εµφανίζονται πολύ συχνά στη γλώσσα- 
και εκφράσεις που επαναλαµβάνονται (θα εξετάσουµε τα χαρακτηριστικά αυτά στο 
τραγούδι της Μαρίζας Κωχ «Εγώ, εσύ, αυτός»). Λόγω τoυ ρυθµού και του 
περιεκτικού νοήµατός τους, µπορούν να βελτιώσουν την ακρόαση και την προφορική 
γλωσσική ανάπτυξη, την προσοχή και τη µνήµη, δηλαδή τη διατήρηση και ανάκληση 
της νέας γνώσης (Botarri & Evans, 1982).  

Τα παραδοσιακά τραγούδια, ιδιαίτερα, ακολουθούν µια επαναλαµβανόµενη 
µορφή στίχων µε οµοιοκαταληξία και έχουν χαρακτηριστικά που τα καθιστούν 
εύκολα στην παρακολούθηση (Saricoban & Metin, 2000). Γενικότερα, η επιβίωση 
της λογοτεχνικής παράδοσης, η επική ποίηση και οι µπαλάντες, µε άλλα λόγια η 
προφορική παράδοση, οφείλονται στη χρήση των τραγουδιών αυτών. Ο Rubin (1995) 
πιστεύει ότι αυτό µπορεί να οφείλεται στα πολλαπλά επίπεδα ρυθµού, ήχου, 
γλωσσικού νοήµατος και συναισθηµατικού περιεχοµένου τα οποία λειτουργούν 
ταυτόχρονα. Ο ρυθµός της οµιλίας είναι πολύ σηµαντικός όταν µαθαίνουµε µια ξένη 
γλώσσα: κάθε γλώσσα έχει ένα ξεχωριστό ρυθµό που αποτελεί µέρος της ηχητικής 
της δοµής. Η γνώση αυτού του ρυθµού αποτελεί µέρος της ικανότητας του οµιλητή 
µιας γλώσσας (Patel, 2008). 

Η Medina (1990) θεωρεί ωφέλιµη την εφαρµογή διδακτικών µεθόδων και 
διαδικασιών που µοιάζουν µε τη ζωή εκτός σχολικής τάξης, η οποία είναι γεµάτη µε 
µουσική, τραγούδια, ιστορίες και οπτικές εικόνες. Οµοίως οι Saricoban και Metin 
προτείνουν την παιδαγωγική χρήση της µουσικής για την ενίσχυση της πολιτισµικής 
ικανότητας της γλώσσας-στόχου από τους µαθητές (Saricoban & Metin, 2000). Τα 
τραγούδια βοηθούν να εµπλουτιστεί το µάθηµα της γλώσσας, ώστε να εµπεριέχει την 
κουλτούρα της χώρας, ειδικά όταν αντανακλούν τον πολιτισµό της (πολιτισµικός 
πόρος). Τέλος, η ενίσχυση της διδασκαλίας µέσω της µουσικής είναι ζωτικής 
σηµασίας για την καλλιέργεια της δηµιουργικότητας στην τάξη. Η φαντασία των 
τραγουδιών ενθαρρύνει τη δηµιουργικότητα των µαθητών και επιτρέπει την 
αυθεντική µάθηση της ξένης γλώσσας. Πολύ συχνά, τα τραγούδια αφηγούνται µια 
ιστορία ή περιγράφουν καταστάσεις και συναισθήµατα. Οι στίχοι είναι ιδανικοί στο 
να χτίσουν οι µαθητές πάνω σε αυτούς, χρησιµοποιώντας τις δικές τους ιδέες σε µια 
δηµιουργική παραγωγή λόγου. 
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Διδακτικές πρακτικές για την αξιοποίηση των τραγουδιών της Μαρίζας Κωχ 
στην εκµάθηση της Ελληνικής γλώσσας ως ξένης 

Οι τέσσερις κύριες γλωσσικές δεξιότητες αφορούν τη γραµµατική, το λεξιλόγιο, την 
προφορά και την ακρόαση. Ωστόσο, για την εκµάθηση µιας γλώσσας είναι 
απαραίτητη και η επικοινωνιακή ικανότητα. Η γλώσσα είναι εργαλείο επικοινωνίας 
και πολιτισµικό αγαθό. Γι αυτό η καταλληλότερη διδακτική προσέγγιση για τη 
διδασκαλία της ως ξένης είναι η επικοινωνιακή και πολιτισµική προσέγγιση µε χρήση 
επικοινωνιακού λόγου.  

Τα τραγούδια µπορούν να χρησιµοποιηθούν εισαγωγικά, κατά τη διάρκεια της 
παρουσίασης αλλά και στην πρακτική εφαρµογή των γλωσσικών µαθηµάτων, για τη 
δηµιουργία αυθεντικών µαθησιακών εµπειριών. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν 
εξίσου για τη διδασκαλία λεξιλογίου, προτύπων προτάσεων, προφοράς, αλλά και για 
τα χαρακτηριστικά προσωδίας της γλώσσας, όπως ο ήχος, ο επιτονισµός και ο ρυθµός 
καθώς και για την εξάσκηση των ήχων των φωνηέντων και συµφώνων.  

Περνώντας στη διδακτική αξιοποίηση των τραγουδιών της Μαρίζας που 
παρατίθενται στο Ψηφιακό Αποθετήριο και τη Διαδραστική Πλατφόρµα «Εγώ 
πατρίδα γνώρισα µέσʼ από τα τραγούδια», στην οποία έχω αναλάβει τον τοµέα των 
γλωσσικών δραστηριοτήτων, το σύνολο των τραγουδιών αποτελεί ένα σηµαντικό 
διδακτικό βοήθηµα. Οι στίχοι τους περιέχουν φράσεις και ιδιωµατικές εκφράσεις που 
προετοιµάζουν τα παιδιά για τη χρήση αυθεντικής γλώσσας και περιέχει ποικιλία 
θεµατικών που καλύπτουν πολλά πεδία της καθηµερινής ζωής. Όπως αναφέρει η 
Μαίη Κοκκίδου στην εισαγωγή του βιβλίου Με τη Μαρίζα τραγουδώ Ελληνικά 
µαθαίνω «η συνθέτρια, έγραψε τα συγκεκριµένα τραγούδια µέσα από µια διεισδυτική 
µατιά στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των µαθητών της … και πολλών 
αλλόγλωσσων µαθητών στη συνέχεια» (Κωχ, 2010, σελ. 3). 

Πολλά από τα τραγούδια µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε µικρότερες ηλικίες 
για τη διδασκαλία ξεχωριστών ήχων (φωνηµάτων) ή λέξεων. Μπορεί να προστεθεί 
κίνηση για να γίνουν πιο ευχάριστα για τα παιδιά (Ohman-Rodriguez, 2004. 

Saricoban & Metin, 2000). Π.χ. µε χρήση στοιχείων µουσικοκινητικής για τη 
εµπέδωση των ρηµάτων και µίµησης για τα ουσιαστικά και τα επίθετα. Για τα 
µεγαλύτερα παιδιά είναι πολύ αποτελεσµατικά τα παιχνίδια ρόλων και η 
δραµατοποίηση εικόνων του τραγουδιού (όπως στα παιχνιδοτράγουδα «Άρες, µάρες, 
κουκουνάρες», «Όταν η γάτα κάνει χου», «Άσπρος σκύλος, µαύρος γάτης»).  

Το παιχνίδι µε τις λέξεις και οι οµοιοκατάληκτες λέξεις των τραγουδιών 
ελκύουν την προσοχή των µαθητών (Hiebert et al., 1992). Μπορούν να τους 
βοηθήσουν στην κατανόηση της οµοιοκαταληξίας, µέσω της οµοιότητας των 
καταλήξεων των λέξεων, στον χειρισµό των µοτίβων των οµοιοκατάληκτων λέξεων, 
δραστηριότητα που προάγει τη φωνολογική ενηµερότητα (Yopp & Yopp, 2002. 

Brown, 2006). Μία κατηγορία τραγουδιών είναι κατάλληλα για ασκήσεις 
γραµµατικής όπου οι µαθητές καλούνται να εντοπίσουν π.χ τα µέρη του λόγου, ενώ 
ακούν το τραγούδι. Το τραγούδι «Ο περιπτεράς» µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τα 
αρσενικά ουσιαστικά σε -ας, «Το ωραίο το τραγούδι» για την κλίση επιθέτου, το 
«Μπορώ» για τα ρήµατα ενεργητικής φωνής, το «Παρακολούθησε» για την 
προστακτική, το «Έχω µάθει» για τη χρήση παρακειµένου, το «Χαίροµαι» για την 
παθητική φωνή κ.τ.λ.  

R4908th Conference of GSME - 8ο Συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Ε. - 2018



Round table - Στρογγυλή τράπεζα Ι: Ψηφιακό Αποθετήριο ΜΑΡΙΖΑ Πανταζή

Επίσης, σηµαντικές είναι οι δραστηριότητες ενεργητικής ακρόασης µέσω του 
τραγουδιού. Η προετοιµασία είναι εξαιρετικά σηµαντική. Σε αρχικό στάδιο ο 
δάσκαλος/α παίζει ή τραγουδάει το τραγούδι. Στη συνέχεια, µπορούν να δοθούν οι 
στίχοι των τραγουδιών µε κενά για να συµπληρωθούν οι λέξεις που λείπουν. Ο 
δάσκαλος παίζει ξανά το τραγούδι και αυτή τη φορά οι µαθητές µπορούν να 
διαβάσουν και να συµπληρώσουν τις λέξεις στα κενά. Σε επόµενο στάδιο οι µαθητές 
ακούν το τραγούδι και στη συνέχεια παίρνουν µια λίστα µε τις άγνωστες λέξεις του 
τραγουδιού. Οι µαθητές σε οµάδες των 2-4 ατόµων βρίσκουν την έννοια αυτών των 
λέξεων µε τη χρήση λεξικών ή µαντεύοντας από το πλαίσιο. Είναι αναγκαία η 
σύνδεση της κατανόησης και της παραγωγής του προφορικού και του γραπτού λόγου. 
Οι µαθητές ενθαρρύνονται να δηµιουργήσουν σκετς ή κείµενα, χρησιµοποιώντας τις 
νέες λέξεις σωστά ή να γράψουν µια σύντοµη ιστορία, χρησιµοποιώντας τα ρήµατα 
από το τραγούδι στο παρελθόν.  

Σηµειώνεται ότι το τραγούδι παίζεται δύο ή περισσότερες φορές, δεδοµένου ότι 
τα επίπεδα γλωσσικής επάρκειας των µαθητών µπορεί να είναι εξαιρετικά ποικίλα σε 
µια τάξη µη φυσικών οµιλητών. Επίσης, η «εικόνα», σταθερή ή κινούµενη και άλλα 
εξω-γλωσσικά στοιχεία, πρέπει να συνδυάζονται µε τους στίχους περιγραφικών 
γεγονότων που περιέχονται σε ένα τραγούδι, όταν το επίπεδο γνώσης είναι βασικό 
(Stokes, 2001). 

Μια από τις σηµαντικότερες µεθοδολογικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία των 
ξένων γλωσσών είναι η θεµατική µεθοδολογική προσέγγιση (theme-based instruction, 
Lee, 2007).Τα τραγούδια της Μαρίζας Κωχ περιέχουν θεµατικές όπως το φυσικό 
περιβάλλον, η µυθολογία, ο πολιτισµός, η τέχνη, το θέατρο, η τεχνολογία, τα 
επαγγέλµατα, τα ήθη και τα έθιµα, οι γιορτές, η οικογενειακή ζωή. Η θεµατική- 
µεθοδολογική προσέγγιση βοηθά στην ανάδειξη των στοιχείων των τραγουδιών που 
αφορούν στον πολιτισµό, την κουλτούρα, τα ήθη και τα έθιµα κ.λ.π. και την 
πραγµατολογική επεξεργασία του θέµατος του τραγουδιού και του λεξιλογίου του 
τραγουδιού. Απαραίτητη διδακτική προσθήκη είναι οι δηµιουργικές δραστηριότητες, 
στην κατηγορία των οποίων ανήκει η µετατροπή του ποιητικού σε αφηγηµατικό και 
περιγραφικό λόγο, η δηµιουργία ενός άλλου ποιήµατος ή τραγουδιού µε 
προτεινόµενες λέξεις από το αρχικό τραγούδι ή µε το ίδιο θέµα µε αυτό και η 
απόδοση του τραγουδιού µε διαφορετικούς εκφραστικούς τρόπους όπως η 
εικονογράφηση. 

Τα τραγούδια αξιοποιήθηκαν στα καλοκαιρινά τµήµατα εκµάθησης της 
ελληνικής γλώσσας του Summer School of Corfu που διοργάνωσε το Ιόνιο 
Πανεπιστήµιο το καλοκαίρι του 2018, µε φοιτητές εξωτερικού, ως µέσα εξοικείωσης 
µε την ελληνική γλώσσα και επαφής µε τον ελληνικό πολιτισµό και τη 
διαπολιτισµικότητα. Για την αξιολόγηση των επιτυχούς αξιοποίησης των τραγουδιών 
διεξάχθηκε µικρή έρευνα δράσης στην οποία είχα τον ρόλο της συντονίστριας (και 
συµµετέχουσας). Η µέθοδος αυτή έχει χρησιµοποιηθεί από τη γράφουσα στα 
κοινοτικά σχολεία της Αγγλίας σε µεγαλύτερη κλίµακα, συνδυαστικά µε άλλες 
ποιοτικές µεθόδους για την αποτίµηση µεθόδων εκµάθησης της ελληνικής ως 
δεύτερης γλώσσας (Pantazi, 2016). Δόθηκαν διδακτικές οδηγίες και δραστηριότητες 
για τη χρήση των τραγουδιών στους εκπαιδευτικούς των τµηµάτων του Summer 
school και τους ζητήθηκε η χρήση αναστοχαστικού ηµερολογίου, όπου 
καταγράφηκαν οι πρακτικές που εφαρµόστηκαν -και κατά πόσο στέφθηκαν µε 
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επιτυχία. Η παρατήρηση και ο αναστοχασµός τους λειτούργησαν ανατροφοδοτικά 
στην αξιολόγηση της καταλληλότητάς των πρακτικών αυτών. Κατά τη λήξη του 
προγράµµατος δόθηκε φόρµα αξιολόγησης στους φοιτητές όπου έγινε θετική 
αποτίµηση των δραστηριοτήτων που σχεδιάστηκαν για τα τραγούδια . Επιτεύχθηκε 
έτσι µια µορφή τριγωνοποίησης, ώστε να διασφαλιστεί η αξιόπιστη και έγκυρη 
αποτίµηση της αποτελεσµατικότητας της χρήσης των τραγουδιών για τους παρακάτω 
µαθησιακούς στόχους.  

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η παρουσίαση των γλωσσικών δραστηριοτήτων 
πάνω σε τρία τραγούδια της Μαρίζας Κωχ, όπως χρησιµοποιήθηκαν στο πρόγραµµα 
αυτό και θα αποτελέσουν υλικό της αντίστοιχης ηλεκτρονικής πλατφόρµας ώστε να 
µπορούν να εφαρµοστούν, µε µικρές παραλλαγές ανάλογα µε το επίπεδο γλωσσικής 
επάρκειας, από άλλους εκπαιδευτικούς. 

Α. Καλοκαίρι µου µυρίζει (οµάδα αρχαρίων) 
Μουσική-στίχοι: Μαρίζα Κωχ 

Καλοκαίρι µου µυρίζει 
Η ντοµάτα µε το ρύζι  
Τα τζιτζίκια θα’ρθουν πάλι 
Να µου πάρουν το κεφάλι 
Τζι τζι το ένα Τζι τζι το άλλο 
Τζι τζι τζι το πιο µεγάλο 
Τζι το τέταρτο τζιτζίκι 
Και ορµάει στο τζατζίκι ... 
(Ακολουθούν τα τριζόνια) 

Διαπραγµατευτήκαµε την οµοιοκαταληξία του ποιήµατος, της οµοιότητας των 
καταλήξεων των λέξεων και τα µοτίβα των οµοιοκατάληκτων λέξεων. Με αφορµή το 
τραγούδι µε τα τζιτζίκια και τα τριζόνια ασχοληθήκαµε µε την εξήγηση του όρου 
Ονοµατοποιΐα, δηλαδή µε τον σχηµατισµό λέξεων σύµφωνα µε τον ήχο που 
παράγεται από τα ζώα όπως τζιτζίκια, τζι-τζι, τριζόνια, τρι-τρι (ήχος του τζιτζικιού και 
του τριζονιού) µε επέκταση και σε άλλα ζώα όπως: (γαβ-γίζει, νιάου-ρίζει, µου-
γκρίζει, βε-λάζει). Στους φοιτητές δόθηκαν και άλλα παραδείγµατα και έγραψαν 
µικρά αστεία δίστιχα ποιήµατα µε οµοιοκαταληξία. Το τραγούδι λειτούργησε ως 
έναυσµα για τη διδασκαλία λεξιλογίου σχετικού µε τα φρούτα και τα λαχανικά. 

Έγινε παράλληλη γνωριµία µε το ποίηµα «Τα τζιτζίκια» του Οδυσσέα Ελύτη 
(µελοποίηση: Λίνος Κόκοτος) µε ακρόαση και παρακολούθηση µουσικού βίντεο του 
αντίστοιχου τραγουδιού. Ακούστηκε αφήγηση του µύθου του Αισώπου «Τζίτζικας και 
µέρµηγκας» που συνοδεύτηκε από την «ανάγνωση» κόµικ, όπου συµπληρώθηκαν οι 
βινιέτες που αντιστοιχούσαν µε την ακολουθία της αφήγησης. 

Μια σηµαντική δραστηριότητα ήταν η θεµατική, πραγµατολογική επεξεργασία 
του τραγουδιού µε τη βοήθεια εκτεταµένου λεξιλογίου και µε χρήση, όπου 
χρειαζόταν, της αγγλικής γλώσσας. Ασχοληθήκαµε µε το καλοκαίρι στην Ελλάδα: µε 
τον καιρό, τις γεωργικές εργασίες, τις ασχολίες του ελεύθερου χρόνου, τα σπορ, τις 
καλοκαιρινές διακοπές, τον τουρισµό. Έγινε ειδική αναφορά στα καλοκαιρινά 
φαγητά της ελληνικής κουζίνας (γεµιστά, τζατζίκι, καλαµαράκια, χταπόδι, µουσακάς 
κ.λπ.). Δόθηκε η συνταγή της χωριάτικης σαλάτας: οι φοιτητές συµµετείχαν στο 
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πλύσιµο, το κόψιµο και το ανακάτεµα των υλικών και τη γεύτηκαν στο τέλος της 
ώρας. Η δραστηριότητα εκτέλεσης µιας εύκολης συνταγής χρησιµοποιείται 
συστηµατικά στη διδασκαλία ελληνικών ως ξένης γλώσσας γιατί συνδυάζει την 
παρουσίαση λεξιλογίου (των συστατικών) µε τη διδασκαλία της χορήγησης οδηγιών 
µέσω της Οριστικής, Υποτακτικής και Προστακτικής έγκλισης µε βιωµατικό τρόπο 
(Πανταζή, 2010). Ακολούθησε επίσκεψη στην κεντρική λαϊκή αγορά της πόλης, όπου 
δόθηκε στους φοιτητές η ευκαιρία χρήσης του λεξιλογίου-στόχου του µαθήµατος και 
η ενίσχυση της διατήρησής του, µέσω της εµπέδωσης.  

Β. Εγώ, εσύ, αυτός (Οµάδα αρχαρίων) 
Μουσική-στίχοι: Μαρίζα Κωχ 

Εγώ, εσύ κι αυτός µαζί 
Θα πάµε στο ποτάµι. 
Εµείς, εσείς, αυτοί 
Εµείς, εσείς κι αυτοί µαζί 
θα βρούµε το καλάµι. 
Αυτό που ο Πάνας έφτιαξε 
πεντάφωνη φλογέρα 
και σαν τραγί χοροπηδά 
τη νύχτα και τη µέρα.  
Εγώ, εσύ, αυτός Εγώ, εσύ, αυτός (Επανάληψη των 3 στροφών)  

Το τραγούδι έχει µια σαφή διδακτική στοχοθεσία γραµµατικής, αφού ρητά 
αναφέρεται στην προσωπική αντωνυµία και στη χρήση του ενικού και πληθυντικού 
αριθµού των ρηµάτων και χρησιµοποιήθηκε για αυτό. Το ενδιαφέρον θέµα του όµως 
προσφέρεται για διαθεµατικές συνδέσεις: του µύθου του Πάνα και της κατασκευής 
του καλαµένιου αυλού (πολύαυλος, ή ο αυλός του Πάνα) µε άλλους 
αρχαιοελληνικούς µύθους για την δηµιουργία µουσικών οργάνων, όπως ο µύθος του 
αποκεφαλισµού της µέδουσας Γοργώς από τον Περσέα και η κατασκευή του αυλού 
από την Αθηνά, ο µύθος του Ερµή και το καβούκι της χελώνας για τη δηµιουργία της 
λύρας και του Απόλλωνα κ.λ.π. Το τραγούδι αποδόθηκε µουσικοκινητικά και µε τη 
βοήθεια θεατρικού παιχνιδιού στην απογευµατινή συνεδρία.  

Για τους «προχωρηµένους» φοιτητές µε αρκετά καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας 
χρησιµοποιήθηκε το: 

Το θέατρο µοιάζει να είναι καράβι 
Μουσική-στίχοι: Μαρίζα Κωχ 

Το θέατρο µοιάζει να είναι καράβι 
Σηκώνει πανιά , φωτισµένο σαλπάρει  
Γεµάτο εκδροµείς που ένα θέλουνε µόνο,  
Με νου και καρδιά να γνωρίσουν τον κόσµο 
Σαλπάρει σαλπάρει το ωραίο καράβι 
Πουλί του ονείρου, του µύθου σηµάδι 
Η Ιθάκη σινιάλο στο χώρο, στον χρόνο,  
Αυτό το ταξίδι ονειρεύτηκα µόνο! 
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Λόγω της πυκνότητας του περιεχοµένου των στίχων του τραγουδιού, έγιναν πολλές 
δραστηριότητες κατανόησης µε επεξήγηση του λεξιλογίου, ιδιαίτερα των ναυτικών 
όρων «σαλπάρει», «σινιάλο» και της φράσης «σηκώνει πανιά». Έγινε εντοπισµός της 
παροµοίωσης: «το θέατρο µοιάζει να είναι καράβι» και της µεταφοράς: «πουλί του 
ονείρου, του µύθου σηµάδι», ως σχηµάτων λόγου.  

Το τραγούδι ξεδιπλώνει τον κόσµο του θεάτρου και την καλλιτεχνική 
δηµιουργία. Το θέατρο όπως και το ταξίδι είναι διαφορετικοί τρόποι γνωριµίας µε τον 
κόσµο και τον εαυτό µας. Η χρήση του θεατρικού παιχνιδιού βοήθησε τόσο την 
παραγωγή λόγου και την επέκταση του λεξιλογίου όσο και τη συναισθηµατική 
σύνδεση της οµάδας: Οι φοιτητές µεταµορφώθηκαν σε επιβάτες ενός καραβιού. 
Φαντάστηκαν τι συνάντησαν στο ταξίδι τους, ποια µέρη επισκέφτηκαν, έγινε 
εναλλαγή από το ταξίδι µε ηρεµία στο ταξίδι µε τρικυµία. Αξιοποιήθηκε η 
δραστηριότητα αυτή για την παραγωγή λόγου: οι φοιτητές, σε οµάδες, έφτιαξαν 
δικούς τους στίχους, κάνοντας οµοιοκαταληξία µε θέµα το ταξίδι και µικρές ιστορίες 
για ένα ταξίδι τους, χρησιµοποιώντας επιλεγµένο λεξιλόγιο αλλά και λεξικό.  

Ως επέκταση έγιναν διαθεµατικές συνδέσεις: Διάλεξαν ταξίδια σε άλλες εποχές 
(ταξίδι στον χρόνο). Τέλος, ασχοληθήκαν µε γνωστούς µύθους που έχουν σαν θέµα 
τους ταξίδι ή περιπλανήσεις: την Οδύσσεια, τον Ιάσονα και την αργοναυτική 
εκστρατεία, τους Μύθους του Ηρακλή κ.λ.π. µε τη χρήση εµπλουτισµένου οπτικού 
κινηµατογραφικού και θεατρικού υλικού σε αποσπάσµατα. 

Συµπερασµατικά 

Τα τραγούδια της Μαρίζας Κωχ που αξιοποιήθηκαν στο πρόγραµµα εκµάθησης της 
ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε φοιτητές του εξωτερικού το καλοκαίρι του 2018, µε 
τους διδακτικούς τρόπους και µε δραστηριότητες που έχουν προταθεί από τη 
γράφουσα στο Ψηφιακό Αποθετήριο και τη Διαδραστική Πλατφόρµα του Μουσικού 
Τµήµατος του Ιόνιου Πανεπιστηµίου «Εγώ πατρίδα γνώρισα µες’ από τα τραγούδια», 
εµπλούτισαν τη γλωσσική διδασκαλία και ενίσχυσαν τον βιωµατικό χαρακτήρα της, 
δηµιουργώντας ένα ευχάριστο µαθησιακό κλίµα. Η χρήση των τραγουδιών, άλλοτε 
ως αφετηρία, άλλοτε ως κεντρικό θέµα και άλλοτε ως «εφαρµογή», ενδυνάµωσαν τα 
µαθησιακά αποτελέσµατα, κυρίως την βελτίωση της προφοράς και του επιτονισµού 
από τους Κινέζους φοιτητές και την εκµάθηση του λεξιλογίου-στόχου και βοήθησαν 
στη διασύνδεση της ελληνικής γλώσσας µε την καθηµερινή ζωή, την κουλτούρα και 
τον ελληνικό πολιτισµό. Σηµαντικός ήταν ο ρόλος της εξω-γλωσσικής υποστήριξης, 
µε τη µορφή οπτικού και χειραπτικού υλικού, καθώς και ο βιωµατικός και 
ψυχαγωγικός χαρακτήρας των δραστηριοτήτων. 

Το διδακτικό υλικό και οι δραστηριότητες προβλέπεται να χρησιµοποιηθούν και 
σε άλλα διδακτικά πλαίσια, όπως τα ελληνικά κοινοτικά σχολεία του εξωτερικού, 
ώστε να αντληθούν περισσότερα στοιχεία για την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους 
στην διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας.  
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