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Περίληψη 
Η παρούσα εισήγηση πραγµατεύεται τις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που εφαρµόστηκαν 
στο εκπαιδευτικό περιβάλλον του ωδείου σε ενήλικες µαθητές σχετικά µε την Ελληνική 
Αστική Λαϊκή Μουσική από τις αρχές του µεσοπολέµου µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 
1950. Διαπιστώνεται η απουσία ολοκληρωµένου θεωρητικού µοντέλου ερµηνείας του 
εν λόγω µουσικού είδους (τροπικότητα, εναρµόνιση κ.ά.), όπου αιτιολογεί κύρια το 
έλλειµµα θεσµοθετηµένου αναλυτικού προγράµµατος σπουδών. Κατά συνέπεια 
παρουσιάζεται αναλυτικά η διαµόρφωση µιας διδακτικής διαδικασίας (Σχεδιασµός-
Εφαρµογή-Έλεγχος και Αξιολόγηση) που συνδέεται µε τις άτυπες µορφές µουσικής 
διδασκαλίας-µάθησης. Αυτή επιτελείται µέσα από δύο σκέλη: τα ατοµικά µαθήµατα και 
το µουσικό εργαστήρι, όπου εφαρµόζονται οι διδακτικές µέθοδοι της 
Οµαδοσυνεργατικής και του Project, και συνεπικουρούν η παραγωγική, η επαγωγική 
και η συγκριτική µέθοδος κ.ά. Αναδεικνύεται ο χαρακτήρας της µουσικής γλώσσας σε 
σχέση µε τη σκέψη αναγορεύοντας την τέχνη της µουσικής σε κατ’ αρχήν διανοητική 
διεργασία µέσα από το ξετύλιγµα πρωτίστως των πτυχών της αισθητικής, 
ανθρωπολογικής της διάστασης κ.ά., ενώ επισηµαίνεται η εφαρµογή της Ζώνης της 
Επικείµενης Ανάπτυξης (Zone of proximal development) του Vygotsky, µε επακόλουθο 
την αξιοποίηση των παραπάνω κατά το εκπαιδευτικό εγχείρηµα. 

Λέξεις κλειδιά: ελληνική αστική λαϊκή µουσική, τροπικότητα, εναρµόνιση, 
οµαδοσυνεργατική, project, αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών  
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Abstract 
The current paper elaborates on the educational approach implemented within the 
educational environment of the conservatory concerning Urban Greek Popular Music 
from the beginning of the interwar period to the mid 1950’s. The absence of an 
integrated theoretical interpretation model of the aforementioned kind of music 
(modality, harmonization etc.) is ascertained and this mainly justifies the lack of 
established curriculum. Consequently, the formulation of musical teaching procedure 
(Design-Implementation-Evaluation) related to informal ways of music teaching-
learning is analytically presented. This is accomplished by two parts: individual 
lessons and the musical workshop, where the teaching methods of Cooperative and 
Project are applied and the deductive, inductive and comparative methods etc. 
contribute as well. The character of the musical language in relation with thought is 
featured dignifying the art of music principally as intellectual process, chiefly through 
the development of its aesthetic, anthropological aspect etc. The application of 
Vygotsky’s Zone of Proximal Development is notified, leading to the exploitation of 
the above on the educational venture.  

Keywords: urban greek popular music, modality, harmonization, cooperative method, 
project method, curriculum  
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Εισαγωγή 
Η παρούσα εισήγηση αναλύει και παρουσιάζει τις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που 
έχουν εφαρµοστεί από εµένα ως καθηγητή σε οµάδα ενήλικων µαθητών στο πλαίσιο 
της σπουδής τους στο τµήµα «Αστικής Λαϊκής Μουσικής» του Ωδείου, όπου 
εργάζοµαι, κατά την περίοδο 2012-2015. 

Η Ελληνική Αστική Λαϊκή Μουσική εναγκαλίζεται ένα µικτογενές και 
αρκετά πλούσιο υφολογικά και µορφολογικά πλήθος οργανικών σκοπών και 
τραγουδιών, που ευδοκίµησαν στα µεγάλα αστικά κέντρα του ευρύτερου ελλαδικού 
χώρου (Αθήνα, Πειραιάς, Κωνσταντινούπολη, Σµύρνη, Θεσσαλονίκη κ.ά.), πριν και 
µετά το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, σε αντιδιαστολή µε τη λαϊκή µουσική της υπαίθρου, 
τη λεγόµενη Δηµοτική Μουσική (Pennanen, 1997). Εδώ εστιάζουµε σε εκείνο το 
κοµµάτι του είδους, το οποίο κατά την ελληνική παράδοση χαρακτηρίζεται µε τον 
αρκετά θολό και ευρύ όρο «Ρεµπέτικο» (Σµυρναίικα ή Greek cafe music κατά Morris 
[1981], Πειραιώτικα, λαϊκές καντάδες κ.ά.), δηλαδή πρακτικά αναφερόµαστε στην 
Ελληνική µη Δυτική Λαϊκή Μουσική των πόλεων από τις αρχές του Μεσοπολέµου  1

µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1950 (Pennanen, 2004). 

Η έλλειψη θεσµοθετηµένου Α.Π.Σ. 
Ο υβριδικός χαρακτήρας αυτού του µουσικού είδους (πρβ. Pennanen, 1997· 
Δελέγκος, 2015), λόγω της ισχυρής πολιτισµικής ζύµωσης ανάµεσα στις δύο µεγάλες 
µουσικές φιλοσοφίες, της Ανατολής και της Δύσης, αιτιολογεί τη µέχρι τώρα απουσία 
ενός θεωρητικού µοντέλου επιστηµονικής περιγραφής και ερµηνείας του εν λόγω 
µουσικού φαινοµένου (Δελέγκος, 2015).  

Η έλλειψη θεωρητικού υπόβαθρου -πέρα από κάποια στερεότυπα µη 
µεθοδολογικά εγχειρήµατα (Ανδρίκος, 2010)- προκρίνει την αδυναµία διαµόρφωσης 
ενός συγκροτηµένου και συµπαγούς Αναλυτικού Προγράµµατος Σπουδών (ΑΠΣ) 
(Δελέγκος, 2015) µε συνέπεια τις άτυπες µορφές διδασκαλίας-µάθησης στον 
εκπαιδευτικό τοµέα του ωδείου.  

Ανεξαρτήτως της εκάστοτε εκπαιδευτικής πολιτικής είναι σαφές ότι η 
θεσµοθέτηση ενός ΑΠΣ για οποιοδήποτε γνωστικό κλάδο προϋποθέτει στοιχειώδη 
θεωρητική-επιστηµονική βάση, κάτι που προφαίνεται και µέσα από την ιστορία των 
ελληνικών ΑΠΣ (Βερτσέτης, 2002). Επίσης, πολύ χαρακτηριστικό είναι το 
παράδειγµα της γειτονικής Τουρκίας, όπου µετά τη θεωρητική συστηµατοποίηση της 
µουσικής τους από το Rauf Yehta Bey (1871-1935), µόλις από τις αρχές της 
δεκαετίας του 1920, προχώρησε σταδιακά στην εκπαιδευτική αξιοποίηση (Signell, 
1986· Μαυροειδής, 1999· Τσιαµούλης, 2010). 

Συνεπώς, η ανυπαρξία θεσµοθετηµένου Αναλυτικού Προγράµµατος για το 
είδος της Αστικής Λαϊκής Μουσικής, δυσχεραίνει το όποιο εκπαιδευτικό εγχείρηµα 
υποβιβάζοντάς το στη σφαίρα µιας επικριτικής ή συµβιβαστικής προβληµατικής του 
τύπου: αυθαιρεσία ή ανάγκη.  

Η Μουσική ως γλώσσα και η Ζώνη της Επικείµενης Ανάπτυξης του Vygotsky 
Όπως ακριβώς στη Γνωστική Ψυχολογία επισηµαίνεται ο κοινωνικός-επικοινωνιακός 
ρόλος της γλώσσας σε συνάρτηση µε τη σκέψη (Πόρποδας, 1999), ως τέτοια µπορεί να 
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 Η παρούσα εξέταση αρχίζει από αυτήν τη χρονολογία.1



θεωρηθεί και η µουσική γλώσσα, όπου µη αποκοµµένη από τη σκέψη (πρβ. Βυγκότσκι, 
1993), αναδεικνύεται σε τρόπο επικοινωνίας και κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Έτσι, 
ευρύτερα για κάθε υποκείµενο µάθησης (όχι µόνο για το παιδί), υπάρχει η ανάγκη για 
την απόκτηση µιας γλώσσας - θεµελιώδους στη γνωστική ανάπτυξη - (Βυγκότσκι, 
1993), στην περίπτωσή µας της µουσικής γλώσσας, µε την οποία θα επικοινωνήσει 
µέσα στο κοινωνικό του περιβάλλον και συνεπώς θα αλληλεπιδράσει µέσω αυτής. 
Επιπλέον, η µουσική ιδωµένη ως ένα φθογγολογικό σύστηµα οδηγεί µε την 
πραγµάτωσή της στο µουσικό λόγο (πρβ. Μπαµπινιώτης, 1980).  

Το ζήτηµα της δυνατότητας υπέρβασης ενός γνωστικού επιπέδου που φτάνει 
το παιδί µόνο του κατά τη γνωστική ανάπτυξη σε σχέση µε αυτό που φτάνει κατόπιν 
καθοδήγησης από έναν ενήλικα ή µέσα από τη συνεργασία µε τους όµοιούς του 
αφορά στη λεγόµενη Ζώνη της Επικείµενης Ανάπτυξης (Zone of Proximal 
Development)  (Vygotsky, 1997). Κατά το εν λόγω εκπαιδευτικό εγχείρηµα  2

πραγµατοποιείται µια µορφή αναγωγής της Z.E.A., εφόσον δεν αναφερόµαστε σε 
ανήλικους µαθητές-παιδιά, αλλά σε ενήλικους σπουδαστές, που δεν παύουν όµως να 
είναι υποκείµενα µάθησης κατά τη φάση ενός είδους γνωστικής ανάπτυξης.  

Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί ότι, αφού η µουσική γλώσσα εµφανίζεται ως 
σχετική της σκέψης, επόµενα η µουσική δεν πρόκειται απλώς για µια εργαλειακή 
έκφραση, όπου θα σήµαινε µια στενά φορµαλιστική εκπαιδευτική προσέγγιση 
αντιµετωπίζοντας αυτήν επί της ουσίας µονοδιάστατα ως έναν κώδικα τεχνικής, αλλά 
για µια κατ’ αρχήν και κατ’ εξοχήν διανοητική διεργασία µέσω της ανάδειξης της 
αισθητικής και της ανθρωπολογικής της διάστασης κ.ά. 

Διδακτική διαδικασία 
Παρακάτω τίθεται η διδακτική διαδικασία (Βερτσέτης, 2002), όπως εφαρµόστηκε στο 
περιβάλλον του ωδείου (2012-2015): 

• Σχεδιασµός 
• Εφαρµογή 
• Έλεγχος και Αξιολόγηση διδακτικών αποτελεσµάτων 
Προβλέπεται πενταετές πρόγραµµα σπουδών προς ολοκληρωµένη 

εκπαίδευση µε ετήσιο κύκλο µαθηµάτων από τον Οκτώβριο ως και τον Ιούνιο. Η 
διδακτική πράξη επιτελείται βασικά σε δύο σκέλη: τα ατοµικά µαθήµατα και το 
µουσικό εργαστήρι. 

Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι το πεδίο του εν λόγω εκπαιδευτικού 
εγχειρήµατος αφορά στην Αστική Λαϊκή Μουσική, όπως εκφράζεται στο ισο-
συγκερασµένο διαστηµατικό περιβάλλον, καθώς τα µουσικά όργανα διδασκαλίας - 
τρίχορδο µπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, µπαγλαµάς - είναι ισοσυγκερασµένα, 
ανεξαρτήτως αν οι µελωδίες των πρωτότυπων εκτελέσεων κινούνται στον ανατολικό 
διαστηµατικό κώδικα. Στις τελευταίες περιπτώσεις επισηµαίνεται και αναλύεται το 
φαινόµενο, και κατόπιν αποδίδεται στον ισοσυγκερασµό κατά τη συνήθη ιστορική 
εκτελεστική πρακτική, συνηγορώντας σ` αυτήν και η αντίστοιχη θεωρητική 
πραγµάτευση περί της εκ των συνθηκών σκλήρυνσης των µαλακών διαστηµάτων 
(Μαυροειδής, 1999· Δελέγκος, 2015). 
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 “ … It is the distance between the actual development level as determined by independent problem 2

solving and the level of potential development as determined through problem solving under adult 
guidance or in collaboration with more capable peers.” (Vygotsky, 1997: 33)



Σχεδιασµός 
Γενικός Σκοπός: Η ουσιαστική επαφή των σπουδαστών µε το µουσικό είδος της 
Ελληνικής Αστικής Λαϊκής Μουσικής (από τις αρχές του Μεσοπολέµου µέχρι και τη 
δεκαετία του 1950). 

Ειδικοί σκοποί: Με τη διδασκαλία της Ελληνικής Αστικής Λαϊκής Μουσικής 
επιδιώκεται οι µαθητές: 

• Να εφοδιαστούν µε τις απαραίτητες δεξιότητες στο µουσικό όργανο επιλογής 
τους (τρίχορδο µπουζούκι ή λαϊκή κιθάρα ή µπαγλαµάς). 

• Να αποκτήσουν την αναγκαία θεωρητική κατάρτιση  στο εν λόγω πεδίο και να 
έρθουν σε επαφή µε θεµελιώδη µουσικολογικά ζητήµατα που αφορούν στον 
τοµέα αυτό.  

• Να αναπτύξουν τις ακουστικές τους δεξιότητες σε σχέση µε την Ελληνική 
Αστική Λαϊκή Μουσική. 

• Να καλλιεργήσουν τη µουσική, την αισθητική και τη στοιχειώδη ιστορική 
αντίληψή τους στο εν λόγω µουσικό είδος και να αναδειχθεί η διαθεµατικότητα 
και η διαπολιτισµικότητα του αντικειµένου. 

• Να εξοικειωθούν µε τον επικοινωνιακό κώδικα που σχετίζεται µε το 
συγκεκριµένο µουσικό είδος. 

• Να προσεγγίσουν τον κώδικα της µουσικής ως γλώσσα και την πραγµάτωσή της 
ως λόγο. 

• Να αξιοποιήσουν την αποκτηθείσα γνώση προς δραστηριότητα µουσικής 
δηµιουργίας και ως εργαλείο ερµηνευτικής οπτικής της µετέπειτα Ελληνικής 
λαϊκής µουσικής και µουσικών ειδών που στηρίχθηκαν σ` αυτήν. 

• Να συµµετάσχουν στο µουσικό σύνολο της τάξης –και ευρύτερα- µέσα σε 
πνεύµα οµαδικότητας-συλλογικότητας, αλλά και χειραφέτησης-αυτονοµίας. 

1ο έτος: Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά η ευρωπαϊκή µείζονα 
κλίµακα, εκείνα τα Οθωµανοτουρκικά µακάµια  στο µέτρο που εµφανίζονται και 3

ερµηνεύουν το προς εξέταση ρεπερτόριο , καθώς και τα αντίστοιχα ζητήµατα 4

συγχορδιακής εναρµόνισης. Η ταξινόµηση αυτή γίνεται βάσει των παρακάτω 
σηµαντικών κοινών θεωρητικών χαρακτηριστικών:  

• της µείζονος συγχορδίας ως βασικής συγχορδίας εναρµόνισης των µελωδιών που 
αναπτύσσονται σύµφωνα µε τις αρχές των παραπάνω µακαµιών, ανεξαρτήτως 
της διαφορετικότητας των θεωρητικών µελωδικών βάσεων   5

• και της απόστασης προσαγωγέα-τονικής βαθµίδας, όπου είναι διάστηµα 
ηµιτονίου µε επακόλουθο την ανάδειξη της µείζονος συγχορδίας της 5ης 
βαθµίδας στις καταληκτικές φράσεις της µελωδίας. 
Εδώ, θα πρέπει να τονισθεί ότι ο µη ανατολικός διαστηµατικός κώδικας δεν 

εµποδίζει την ερµηνεία της µελωδικής ανάπτυξης µέσα από την επίκληση των µακάµ, 
καθώς ο τροπικός χαρακτήρας της µελωδίας δε στηρίζεται στις διαστηµατικές 
επιλογές, αλλά στον τρόπο διαχείρισης αυτών (Μαυροειδής, 1999). Το 
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 Η χρήση του όρου «µακάµι» αντί του όρου «µακάµ» εµφανίζεται σε διάφορες θεωρητικές 3

διαπραγµατεύσεις (βλ. Κηλτζανίδης, 1978).
 Όπως εφαρµόζονται στο ισοσυγκερασµένο διαστηµατικό περιβάλλον (τόνοι-ηµιτόνια), ανεξαρτήτως 4

διαστηµάτων – ανατολικών ή µη – κατά τις αρχικές εκτελέσεις των ηχογραφήσεων.
 Π.χ., ανάµεσα στο µακάµι Ραστ και Εβίτς οι θεωρητικές µελωδικές βάσεις είναι Ρε και Ντο# µε 5

βασική συγχορδία εναρµόνισης Ρε µατζόρε και µε Λα µατζόρε αντίστοιχα, δηλαδή σε κάθε περίπτωση 
πρόκειται για µείζονα συγχορδία. 



σηµαντικότερο και αυτάρκες χαρακτηριστικό της τροπικότητας αποτελεί η κίνηση 
και γενικότερα η συµπεριφορά της µελωδίας, η οποία είναι ικανή να παρέχει την 
ταυτοποίηση ενός µακαµιού ακόµα και µέσα στο περιβάλλον του ισοσυγκερασµού 
(Δελέγκος, 2015).  

Το παρακάτω πλαίσιο αφορά περισσότερο στο ατοµικό µάθηµα, ενώ κατά το 
µουσικό εργαστήρι ακολουθείται µεν αυτή η ροή, αλλά κάποιες θεµατικές εύλογα 
παραλείπονται για να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση σε αυτές που έχουν κατεξοχήν 
οµαδικό χαρακτήρα και διαµορφώνουν το πρόσφορο έδαφος για αλληλεπίδραση. 
Ωστόσο η συναυλία από όλους τους µαθητές της τάξης στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής 
χρονιάς (project) είναι αµιγώς καρπός του µουσικού εργαστηρίου. 

1ο έτος: 
▪ Εισαγωγή στην Αστική Λαϊκή Μουσική 
▪ Η ευρωπαϊκή µείζονα κλίµακα και η µείζονα συγχορδία στα µακάµια Ραστ, 

Σαζκιάρ, Μαχούρ, Σεγκιάχ, Χουζάµ, Σουζινάκ, Τσαργκιάχ, Εβίτς µε απόσταση 
προσαγωγέα-τονικής: ηµιτόνιο. 

Στόχοι Θεωρητικό µέρος Πρακτικό µέρος

-Εισαγωγή των µαθητών στο 
περιβάλλον της Ελληνικής 
Αστικής Λαϊκής Μουσικής.  
-Να ακροαστούν σχετικά 
µουσικά παραδείγµατα.  

(2 ώρες)

Αποϊδεολογικοποιηµένο 
δίπολο Ανατολικής-Δυτικής 
µουσικής φιλοσοφίας. 
Μονοφωνία-πολυφωνία.  
Τροπικότητα ανατολικού 
τύπου-εναρµόνιση. 
Εκδυτικοποίηση, 
Εκσυγχρονισµός  
(Nettl, 1985). 
Μελωδία-συγχορδίες. 
Μακάµια-δυτικές κλίµακες.  
Ανατολικός-δυτικός 
διαστηµατικός κώδικας.  
Ισοσυγκερασµός. 
Υβριδικότητα.

-Εκτέλεση µουσικών 
παραδειγµάτων από τον 
διδάσκοντα.

-Να εισαχθούν στη 
στοιχειώδη Θεωρία της 
Μουσικής. 
-Να εξοικειωθούν µε το 
µουσικό όργανο επιλογής 
τους και να αποκτήσουν τη 
στοιχειώδη εκτελεστική 
ικανότητα κάνοντας χρήση 
και των δύο χεριών. 
-Να γνωρίσουν τους 
ρυθµούς της Αστικής Λαϊκής 
Μουσικής (Ρυθµολογία). 
(4 ώρες)

-Σύµβολα φθόγγων, 
παρτιτούρα (πεντάγραµµο, 
κλειδιά, οπλισµός, µέτρο, 
ρυθµός κτλ), τονικότητα, 
βαθµίδες, κλίµακες, 
διαστήµατα µελωδικά και 
αρµονικά, συγχορδίες κ.λπ. 
-Παρουσίαση των βασικών 
µορφολογικών 
χαρακτηριστικών του 
µουσικού οργάνου επιλογής. 

- Ασκήσεις στοιχειώδους 
µουσικής γραφής. 
 -Αναγνώριση φθόγγων 
πάνω στην ταστιέρα. 
-Ασκήσεις εξοικείωσης του 
χεριού που φέρει την πένα 
πάνω στο όργανο. 
-Ασκήσεις τοποθέτησης 
και εξοικείωσης των 
δακτύλων πάνω στην 
ταστιέρα.  

=169Πρακτικά 7ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Ε.



-Να γνωρίσουν  τη µείζονα 
κλίµακα και τις συγχορδίες 
αυτής. 

(3 ώρες)

-Φυσική µείζονα κλίµακα, 
αποστάσεις ανάµεσα στις 
βαθµίδες, συγχορδίες, κανόνες 
οπλισµών κ.λπ. 
-Ανάλυση µελωδικής 
ανάπτυξης, ρυθµικής και 
αρµονικής  συνοδείας σε 
παραδείγµατα του είδους. 

-Ασκήσεις γραφής και 
µουσικής εκτέλεσης της 
µείζονος κλίµακας και των 
συγχορδιών της σε 
διάφορες τονικότητες. 
-Μουσική εκτέλεση 
ρεπερτορίου της Ελληνικής 
Αστικής Λαϊκής 
Μουσικής: µελωδικό 
σολφέζ, ανάπτυξη 
µελωδίας και ρυθµική-
αρµονική συνοδεία.

-Να κατανοήσουν τις 
βασικές έννοιες της 
Ανατολικής µουσικής µέσα 
από τη παρουσίαση του 
µακάµ Ραστ.  
-Να κατανοήσουν τη 
διαφορά ανάµεσα στο 
περιεχόµενο των όρων: 
δρόµος-µακάµι και δυτική 
κλίµακα. 

(2 ώρες) 

-Μονοφωνία, Τροπικότητα 
ανατολικού τύπου.  
-Κλίµακες του Μακάµ Ραστ 
στο  ισοσυγκερασµένο και µη 
διαστηµατικό περιβάλλον. 
Μαλακά και σκληρά 
διαστήµατα. 
Δοµικές υποµονάδες: 
πεντάχορδα, τετράχορδα, 
τρίχορδα. Δεσπόζοντες 
φθόγγοι, µελωδική βάση, 
προσαγωγέας, αναλογία 
θεωρητικών βάσεων. Είσοδος 
µελωδίας, µελωδική πορεία 
(seyir), φαινόµενο έλξεων, 
τρόπος κατάληξης κ.ά.

-Να γνωρίσουν το µακάµι 
Ραστ και την εξέλιξή του 
στο εν λόγω είδος.  
-Να προσεγγίσουν το προς 
εξέταση ρεπερτόριο µέσα 
από τις οπτικές της 
αισθητικής, µουσικολογικής-
ανθρωπολογικής (Merriam, 
1980), διαχρονικής και 
συγχρονικής διάστασης του 
µουσικού φαινοµένου. 

(3 ώρες)

-Σε παραδείγµατα του είδους:  
Ανάλυση µελωδικής 
ανάπτυξης.  
Ανάλυση συγχορδιακής 
εναρµόνισης: το αισθητικό της 
πλαίσιο, αισθητικός 
υποκειµενισµός.  
Ρυθµός, µορφολογική και 
αισθητική  ανάλυση, 
στοιχειώδης µουσικολογική, 
ιστορική και συγχρονική  
προσέγγιση.  

-Μουσική εκτέλεση  
ρεπερτορίου του είδους σε 
µακάµι Ραστ (µελωδικό 
σολφέζ, ανάπτυξη 
µελωδίας, ρυθµική και 
αρµονική συνοδεία). 
-Μουσική εκτέλεση 
αυτοσχεδιασµών (ταξίµι) 
στα επιµέρους 5χ, 4χ του 
µακάµ και σε συνδυασµούς 
αυτών, καθώς και 
συνολικά κατά τη 
µελωδική πορεία του 
µακαµιού. 
-Συγκριτική ακρόαση 
διαφόρων εκτελέσεων του 
προς εξέταση ρεπερτορίου.
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Αναλυτικό πρόγραµµα 1ου έτους σπουδών. 

Αξιοσηµείωτο είναι ότι τα πολυάριθµα µουσικά παραδείγµατα δίνονται µέσα από 
παρτιτούρες, όπου ο κύριος όγκος τους προέρχεται από προσωπικές καταγραφές-
µεταγραφές (για τα διδασκόµενα όργανα) των αρχικών γραµµοφωνικών εκτελέσεων 
λόγω του ελάχιστου υλικού στην ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία. Επίσης, προτείνεται 
ενδεικτική βιβλιογραφία, ενώ κατά τα επόµενα έτη ακολουθείται αντίστοιχη λογική .  6

Εφαρµογή 
Όπως προαναφέρθηκε, η εν λόγω διδακτική πράξη επιτελείται βασικά σε δύο σκέλη: 
τα ατοµικά µαθήµατα µε τον εκάστοτε µαθητή (1 διδακτική ώρα ανά εβδοµάδα) που 
εστιάζουν σε προσωπικό επίπεδο, και το µουσικό εργαστήρι στο οποίο 
συνευρίσκονται όλοι οι διδασκόµενοι µεταξύ τους (2 ώρες ανά εβδοµάδα), 
αναλαµβάνοντας ο καθένας ένα ρόλο µέσα σε πνεύµα οµαδικότητας και 
αλληλεπίδρασης. 

Οµοίως, όπως παραπάνω, 
και για τα υπόλοιπα µακάµια 
και την εξέλιξή τους στο εν 
λόγω είδος: 
-Σαζκιάρ, Μαχούρ (3 ώρες)  
-Σεγκιάχ, Χουζάµ, Σουζινάκ 
(8 ώρες) 
-Τσαργκιάχ (2 ώρες) 
-Εβίτς (1 ώρα) 
-Να κατευθυνθούν σε δικές 
τους µουσικές δηµιουργίες 
ανά ενότητα (ταξίµια και  
οργανικούς σκοπούς).

Αντίστοιχα, όπως παραπάνω. Αντίστοιχα, όπως 
παραπάνω. 

-Μουσική εκτέλεση των 
προσωπικών δηµιουργιών. 

-Να συνεξετάσουν και να 
αντιπαραβάλλουν τα 
διδαχθέντα µακάµια µεταξύ 
τους.  
-Να αντιστοιχίσουν τα 
µακάµια µε τους λαϊκούς 
δρόµους (σύστηµα λαϊκών 
δρόµων), στο βαθµό που 
είναι εφικτό, προς 
εξοικείωση της µουσικής 
καθοµιλουµένης.   
(2 ώρες)

-Συνεξέταση και 
αντιπαραβολή διδαχθέντος και 
µη ρεπερτορίου. 
-Αναφορά στο σύστηµα των 
Λαϊκών δρόµων.

-Συναυλιακή παρουσίαση 
(από όλους τους µαθητές) 
επιλογής του ρεπερτορίου 
που διδάχτηκε κατά τη 
διάρκεια της εκπαιδευτικής 
χρονιάς.

Σύνολο: 30 ώρες
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 Κατά τα επόµενη έτη πραγµατεύονται ταξινοµήσεις άλλων µακαµιών µε αντίστοιχη λογική.6



Ο ανοικτός χαρακτήρας του προγράµµατος επιτρέπει την προσαρµογή της 
διδασκαλίας στις ανάγκες και το επίπεδο του κάθε µαθητή κυρίως κατά το ατοµικό 
µάθηµα.  

Οι εξωτερικές και εσωτερικές µορφές  της διδακτικής στρατηγικής 7

(Βερτσέτης, 2002) είναι: 
• Ο µονόλογος περιγραφικού και αφηγηµατικού τύπου, π.χ. εξιστόρηση διαφόρων 
γεγονότων που γέννησαν ή απέτρεψαν ένα µουσικό φαινόµενο, όπως η µεταξική 
λογοκρισία κατήργησε τις ενορχηστρώσεις του λεγόµενου σµυρναίικου ύφους.  

• Ο κατευθυνόµενος διάλογος µέσω ερωταποκρίσεων, ο οποίος προάγει και την 
αυτενέργεια του µαθητή 

• Σύµφωνα µε την αρχή της βιωµατικότητας, όπου η συναισθηµατική διέγερση 
των διδασκοµένων συµβάλλει στην κατανόηση ενός γνωστικού αντικειµένου, 
π.χ. ο αυτοσχεδιασµός (ταξίµι) σε ένα µακάµι ζωντανά από τον ίδιο τον 
διδάσκοντα φορτίζει συναισθηµατικά τους µαθητές και λειτουργεί ως εισαγωγή 
της αντίστοιχης διδακτικής ενότητας. 

• Σύµφωνα µε την αρχή της εποπτείας (µουσειακή κουλτούρα, π.χ. µουσείο 
«Φοίβος Ανωγειανάκης»). Τα εποπτικά µέσα που χρησιµοποιούνται κατά το 
παρόν εκπαιδευτικό εγχείρηµα είναι:  
- Ο πίνακας µε κιµωλία και το τετράδιο µουσικής. 
- Καταγραφικό ήχου, όπου χρησιµοποιούν οι µαθητές. 
- Μουσικά όργανα (τρίχορδο µπουζούκι, κιθάρα, µπαγλαµάς, λάφτα, πιάνο). 
- Μια µορφή e-class στο διαδίκτυο µε µια σειρά από δραστηριότητες 
διαδραστικού χαρακτήρα: ανέβασµα ιστορικών φωτογραφιών, βίντεο γύρω 
από τη ζωή και το έργο µουσικών προσωπικοτήτων, τραγουδιών του είδους ή 
συναφών αυτού, σχετικά άρθρα κ.ά. 

- Βιβλία 
- Ηλεκτρονικός υπολογιστής προς ακρόαση και σχολιασµό διαφόρων 

µουσικών εκτελέσεων και προς εξοικείωση µε το πρόγραµµα µουσικής 
γραφής σε παρτιτούρα (Finale). 

Οι διδακτικές µέθοδοι που ακολουθούνται τίθενται παρακάτω: 
• Η παραγωγική, όπου χρησιµοποιείται κυρίως κατά την έναρξη της διδακτικής 
ενότητας, προκειµένου να δοθεί ένα αδρό και συνοπτικό πλαίσιο της θεµατικής 
αναδεικνύοντας τους βασικούς άξονες αυτής, µε απώτερο σκοπό να φωτιστούν 
και να ενταχθούν τα επί µέρους στοιχεία, π.χ. το ιστορικό-µουσικολογικό 
πλαίσιο της Αστικής Λαϊκής Μουσικής µέσα από βασικές έννοιες που ανήκουν 
στις δύο µεγάλες µουσικές φιλοσοφίες: της Δύσης και της Ανατολής. 

• Η επαγωγική, η οποία απηχεί σε µεγαλύτερο βαθµό στο µουσικό εργαστήρι και 
πραγµατοποιείται µέσα από παραδείγµατα και επιµέρους κρίσεις που οδηγούν 
σε γενικότερα συµπεράσµατα, π.χ. η διαπίστωση και η ανάλυση επιµέρους 
γνωρισµάτων της µελωδικής ανάπτυξης οδηγεί στις βασικές αρχές της 
µελωδικής πορείας (seyir) ενός µακαµιού. 
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 Οι εξωτερικές µορφές αφορούν στα εξωτερικά στοιχεία της διδακτικής εργασίας (µονόλογος κλπ.), 7

ενώ οι εσωτερικές συνιστούν τις αρχές διδακτικής-µαθησιακής διαδικασίας (αρχή της βιωµατικότητας 
κλπ.) (Βερτσέτης, 2002). 



• Η συγκριτική, π.χ. συνεξέταση και αντιπαραβολή µουσικών χαρακτηριστικών 
ως προς τη συγχορδιακή εναρµόνιση ενός ρεπερτορίου πριν και µετά το 2ο 
Παγκόσµιο Πόλεµο, ορόσηµο στην εξέλιξη του εν λόγω µουσικού είδους. 

• Η διαλεκτική: Αυτή εφαρµόζεται στα διάφορα µουσικά φαινόµενα που 
εκφράζουν την υβριδικότητα του είδους, π.χ. παραθέτοντας στοιχεία εκατέρωθεν 
των εν πρώτοις αντιφατικών φαινοµένων της τροπικότητας και της εναρµόνισης 
οδηγούµαστε στη σύνθεση αυτών. 
Κατά το µουσικό εργαστήρι η διάταξη των σπουδαστών και του διδάσκοντα 

είναι κυκλική γύρω από ένα τραπέζι δίνοντας το έναυσµα για οµαδοκεντρική µορφή 
διδασκαλίας (Ματσαγγούρας, 1987).  

Η οµαδοσυνεργατική µέθοδος (Ματσαγγούρας, 1998) προάγει σαφώς τις 
διαπροσωπικές σχέσεις των µαθητών υπό την καθοδήγηση του διδάσκοντα, ο οποίος 
εγγυάται το οµαδικό και συνεργατικό πνεύµα κατά τη διεξαγωγή του µαθήµατος. Ο 
καταµερισµός και η ανάθεση συγκεκριµένου έργου σε διάφορες οµάδες της τάξης 
υπό τη διακριτική εποπτεία του δασκάλου είναι βασικό στοιχείο της 
οµαδοσυνεργατικής φέροντας συνήθως εξαιρετικά αποτελέσµατα από παιδαγωγικής 
απόψεως, π.χ. η ανάλυση και η µουσική απόδοση µέρους του ρεπερτορίου ενός 
καλλιτέχνη, όπως του Μάρκου Βαµβακάρη, από οµάδες των τριών ατόµων, όπου η 
κάθε µία διαθέτει τουλάχιστον ένα τρίχορδο µπουζούκι και µία κιθάρα στο 
ενεργητικό της συνδυάζοντας αδύναµους µε πιο δυνατούς µαθητές. Ακριβώς σ` αυτό 
το σηµείο διαπιστώνεται και η αναγωγική εφαρµογή της Ζώνης της Επικείµενης 
Ανάπτυξης του Vygotski, όπου µέσα από την αλληλεπίδραση των µαθητών κατά τη 
συνεργασία τους επιτυγχάνεται η αναβάθµιση του γνωστικού επιπέδου κάποιων από 
τους πιο αδύναµους (πρβ. Vygotski, 1997: 33). Σε αυτή την περίπτωση 
συνυπολογίζεται η καθοριστική συµβολή του υπεύθυνου διδάσκοντα µε τις 
παρατηρήσεις και τη γενικότερη επίβλεψή του. 

Η µέθοδος Project (Ματσαγγούρας, 1987) αναφέρεται σε µια σειρά από 
βήµατα, προκειµένου µια οµάδα µαθητών να διερευνήσει και να φέρει εις πέρας ένα 
συγκεκριµένο θέµα επιλογής τους. Πιο συγκεκριµένα επιλέγουν, βάσει κοινών 
θεωρητικών χαρακτηριστικών, µέρος του ρεπερτορίου που έχουµε επεξεργαστεί από 
κοινού, όπως το ζήτηµα της συγχορδιακής εναρµόνισης των µελωδιών στο πλαίσιο 
του αισθητικού υποκειµενισµού που διακρίνει αυτήν. Το αποτέλεσµα είναι η 
παρουσίαση αυτού σε µια συναυλία στα τέλη του εκπαιδευτικού έτους, όπου 
συµµετέχουµε όλοι.  

Έλεγχος-Αξιολόγηση 
Το τελευταίο στάδιο της διδακτικής διαδικασίας καταπιάνεται µε τον έλεγχο και την 
αξιολόγηση του κατά πόσο πληρούνται οι ειδικοί σκοποί που τέθηκαν κατά τη φάση 
του σχεδιασµού. 

Κατά πρώτον αυτό επιτυγχάνεται µε τη χρήση ερωτηµατολογίου προς 
δώδεκα (12) µαθητές επιβεβαιώνοντας ότι σε µεγάλο βαθµό πραγµατοποιούνται οι 
τιθέµενοι ειδικοί σκοποί. Από τις απαντήσεις των σπουδαστών προκύπτουν τα 
ακόλουθα: 

• Η διαθεµατικότητα ως αποτέλεσµα της µέχρι τώρα διδακτικής διαδικασίας µέσα 
από τα εξής γνωστικά πεδία: Ιστορία, Μουσικολογία, Μαθηµατικά, 
Κοινωνιολογία, Πολιτική, Θεωρία της Μουσικής. 
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• Η εξοικείωση των περισσότερων σπουδαστών µε τις αρχές της 
διαπολιτισµικότητας, ερχόµενοι σε επαφή τουλάχιστον στοιχειωδώς µε τους 
µουσικούς πολιτισµούς της Δύσης και της Ανατολής µέσα από τα ζητήµατα 
εναρµόνισης και τη θεωρία των µακάµ αντίστοιχα. Χαρακτηριστικά 
αποτελέσµατα αυτής είναι η δεκτικότητα σε -µέχρι πριν άγνωστα- ακούσµατα 
της Ανατολής (Οθωµανοτουρκική παράδοση, Περσία, Αφγανιστάν κ.ά.).  

• Η δραστηριότητα προσωπικής µουσικής γραφής (οργανικοί σκοποί και 
αυτοσχεδιασµοί-ταξίµια). 

• Κατά το µουσικό εργαστήρι επιτυγχάνονται η οµαδικότητα και το συνεργατικό 
πνεύµα, η αλληλοϋποστήριξη ανεξαρτήτως επιπέδου, η προσωπική τους 
µουσική βελτίωση κυρίως ως προς το ύφος, η ανάληψη ρόλων κατά τη 
συµµετοχή τους σε ένα µουσικό σύνολο, η κοινωνική-επικοινωνιακή συσχέτιση, 
ενώ στο ατοµικό µάθηµα διαπιστώνονται ο διαφορετικός ρυθµός διεξαγωγής του 
και η εκπλήρωση των αδυναµιών και αναζητήσεων των σπουδαστών. 

• Ένα είδος µουσικού γραµµατισµού (ορολογία µακάµ, λέξεις-φράσεις χρήσιµες 
κατά τη µουσική πρακτική κλπ.). 
Κατά δεύτερον, από την πλευρά του διδάσκοντα ο έλεγχος και η αξιολόγηση 

προς τους µαθητές δε γίνεται µε το συνήθη τρόπο της βαθµολόγησης µέσω 
εξετάσεων. Η επίδοση και ο βαθµός ενεργητικότητας των σπουδαστών στις οµαδικές 
εργασίες, ο επιτυχής µετασχηµατισµός της µουσικής τους εµπειρίας στα διάφορα 
µουσικά σύνολα κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου, µε αποκορύφωµα το 
πλήρες σύνολο για την τελική συναυλία (project), η δηµιουργία επαγγελµατικών 
σχηµάτων ή η συµµετοχή σ’ αυτά αποτελούν ένα σηµαντικό δείκτη αξιολόγησης και 
ελέγχου χωρίς όµως βαθµολογικό αντίκτυπο. Ο τοµέας αυτός βρίσκεται σε 
πειραµατικό στάδιο και επιφυλασσόµεθα για την ολοκλήρωση αυτού µέσα σε εύλογο 
χρονικό διάστηµα, όπου τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης διδακτικής διαδικασίας 
θα είναι διαυγέστερα και οι τεχνικές δυσκολίες που εµφανίζονται στο περιβάλλον του 
ωδείου θα είναι εφικτό να ξεπεραστούν. 

Κλείνοντας, θα λέγαµε ότι το εν λόγω εκπαιδευτικό εγχείρηµα µπορεί να 
συµβάλει παράλληλα στη διεύρυνση του θεσµού του Μουσικού σχολείου ως προς το 
συγκεκριµένο µουσικό είδος (ένταξη επιπλέον λαϊκών µουσικών οργάνων, όπως η 
λαϊκή κιθάρα, και δηµιουργία των αντίστοιχων µουσικών συνόλων), στη συγγραφή 
βιβλίων θεωρητικού και πρακτικού προσανατολισµού, καθώς ακόµα και στην 
καθιέρωση ανάλογου φεστιβάλ. Εντούτοις, είναι βέβαιο ότι αυτό χρειάζεται 
τουλάχιστον την υποστήριξη του χρόνου και την ενδελεχή παρακολούθηση του 
υπεύθυνου διδασκαλίας πάντα σε πλήρη εναρµόνιση µε το κατά Pestalozzi τρίγωνο 
αγωγής: Δάσκαλος-Μαθητής-µορφωτικό αγαθό (Βερτσέτης, 2002). 
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