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Περίληψη 
Αν και κατά παράδοση στον Δυτικό κόσµο τα µαθήµατα βιολιού πραγµατοποιούνται 
ιδιωτικά, σε ατοµικό πλαίσιο, ωστόσο σε χώρες όπως η	  Αγγλία και οι ΗΠΑ, η οµαδική 
διδασκαλία των εγχόρδων έχει εφαρµοστεί στο πλαίσιο της δηµόσιας εκπαίδευσης, 
δίνοντας την ευκαιρία σε περισσότερα παιδιά να µάθουν κάποιο µουσικό όργανο. Με 
βάση αυτό το γεγονός, αναρωτιέται κανείς εάν θα ήταν εφικτό να ενταχθούν κάποια 
στιγµή και στα ελληνικά σχολεία οµαδικά µαθήµατα βιολιού, φέρνοντας σε επαφή 
περισσότερα παιδιά µε τα έγχορδα όργανα και εµπλουτίζοντας το υπάρχον Αναλυτικό 
Πρόγραµµα. Στην παρούσα πρόταση δίνεται ο σχεδιασµός για πρόγραµµα οµαδικής 
εκµάθησης βιολιού και η ανάπτυξη του αντίστοιχου διδακτικού υλικού, βασισµένου σε 
ελληνικό ρεπερτόριο και στις διδακτικές µεθοδολογίες των Paul Rolland και Shinichi 
Suzuki. Ο προτεινόµενος σχεδιασµός και το αντίστοιχο διδακτικό υλικό είναι δυνατό να 
χρησιµοποιηθούν στο πλαίσιο των υπαρχόντων προγραµµάτων σπουδών σε Σχολεία 
Γενικής Παιδείας, σε Μουσικά Σχολεία, αλλά και σε περιβάλλοντα µη θεσµοθετηµένης 
µουσικής εκπαίδευσης.     

Λέξεις κλειδιά: οµαδικά µαθήµατα βιολιού, µέθοδος Rolland, µέθοδος Suzuki, ελληνικό 
ρεπερτόριο  

;211Πρακτικά 7ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Ε.

Ζέρβα, Ο. (2016). Σχεδιασµός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού µε χρήση ελληνικού ρεπερτορίου για 
προγράµµατα οµαδικής εκµάθησης βιολιού σε σχολεία γενικής παιδείας της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης. Στο Μ. Κοκκίδου & Ζ. Διονυσίου (Επιµ.), Μουσικός Γραµµατισµός: Τυπικές και 

Άτυπες Μορφές Μουσικής Διδασκαλίας-Μάθησης (Πρακτικά 7ου Συνεδρίου της Ελληνικής Ένωσης 
για τη Μουσική Εκπαίδευση) (σσ. 211-222). Θεσσαλονίκη: Ε.Ε.Μ.Ε.

mailto:olzerva@gmail.com


Design and development of teaching material, based in Greek 
repertoire, for violin group teaching programs in Greek secondary 

education schools 

Olga Zerva 
Music Educator, Secondary Education 

olzerva@gmail.com 

Abstract 
Although violin teaching in the Western world has traditionally been modeled on a 
one-to-one instruction basis, in several countries such as the UK and the USA, string 
instruments are being taught in groups, in the context of public education, giving 
more children the opportunity to learn to play music. Based on this fact, one could 
conclude that it would be feasible to include violin group lessons in Greek schools, 
enriching the already existing curriculum. This proposal includes the design of a 
violin group teaching curriculum and the development of the relevant teaching 
material based on Greek tunes, and on the didactic methodologies of Rolland and 
Suzuki. The suggested didactic plan and the relevant material can be included in the 
existing curricula for high schools, music schools and also non-formal educational 
environments, such as educational programs offered in communities. 

Keywords: violin group teaching, Rolland method, Suzuki method, Greek repertoire 

;212Πρακτικά 7ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Ε.

Zerva, O. (2016). Design and development of teaching material, based in Greek repertoire, for violin 
group teaching programs in Greek secondary education schools. In M. Kokkidou & Z. Dionyssiou 

(Eds.), Music Literacy: Formal and Informal Ways of Music Teaching-Learning (Proceedings of the 
7th International Conference of the Greek Society for Music Education) (pp. 211-222).  

Thessaloniki: GSME.

mailto:olzerva@gmail.com


Εισαγωγή 
Η εκµάθηση των εγχόρδων οργάνων που ανήκουν στη δυτικοευρωπαϊκή παράδοση, 
όπως είναι το βιολί, η βιόλα, το βιολοντσέλο και το κοντραµπάσο, είθισται 
παραδοσιακά στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα να πραγµατοποιείται σε ωδεία και 
µουσικές σχολές µε ατοµικά µαθήµατα (Burt-Perkins & Mills, 2009· Gaunt et al., 
2012· Green, 2003· Koopman et al., 2007· Lenon & Reed, 2012· Lay, 2004a· 
Σαββίδου, 2009· Triantafyllaki, 2005· Triantafyllaki, 2010). Από τα τέλη του 19ου 
αιώνα όµως, πρωτοεµφανίστηκαν στην Αγγλία πρακτικές οµαδικής εκµάθησης 
εγχόρδων οργάνων, οι οποίες υιοθετήθηκαν αργότερα στις ΗΠΑ και εφαρµόζονται 
σήµερα σε αρκετά µέρη του κόσµου, είτε µέσα στα σχολεία, είτε στην ευρύτερη 
κοινότητα (Adelson, 2000· Cheng & Durrant, 2007· Deverich, 1987· Donald et al., 
2012· Grimmet et al., 2010· Murphy et al., 2011· Rickard et al., 2010· Rickard et al., 
2012).  

Η προοπτική ενσωµάτωσης οµαδικών µαθηµάτων οργάνων σε ελληνικά 
σχολεία γενικής παιδείας της δηµόσιας εκπαίδευσης θα έδινε ενδεχοµένως σε 
περισσότερα παιδιά, ακόµα ίσως και σε αυτά που λόγω οικονοµικής κρίσης δεν είναι 
σε θέση να σπουδάσουν σε κάποιο επίσηµα θεσµοθετηµένο ίδρυµα µουσικής 
εκπαίδευσης, τη δυνατότητα να ασχοληθούν στην πράξη µε τη µουσική και να 
αποκοµίσουν τα οφέλη που αυτή προσφέρει. Τα προγράµµατα οµαδικής εκµάθησης 
εγχόρδων έχουν λειτουργήσει µε επιτυχία σε χώρες όπως η Αγγλία και οι ΗΠΑ και 
υπάρχει για αυτά άφθονο διδακτικό υλικό. Επειδή όµως ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα 
ή κάποιο διδακτικό υλικό που εφαρµόστηκε µε επιτυχία σε µια χώρα δεν µεταφέρεται 
απαραιτήτως αυτούσιο σε κάποιο άλλο πολιτισµικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό 
πλαίσιο (Grimmet et al., 2010· Kruger, 1990· Lesniak, 2012), στο παρόν άρθρο 
προτείνεται η ανάπτυξη του κατάλληλου διδακτικού υλικού για οµαδική εκµάθηση 
βιολιού σε σχολεία της Ελλάδας και ένας ενδεικτικός σχεδιασµός για πρόγραµµα 
οµαδικής εκµάθησης βιολιού, στον οποίο θα αξιοποιηθεί το προαναφερθέν διδακτικό 
υλικό.  

Το προτεινόµενο πρόγραµµα 
Θεσµικό, παιδαγωγικό και µεθοδολογικό υπόβαθρο 
Στη συνέχεια θα δοθεί το θεσµικό πλαίσιο στο οποίο µπορεί να λειτουργήσει το 
προτεινόµενο πρόγραµµα, οι γενικοί παιδαγωγικοί του στόχοι, η µεθοδολογία 
ανάπτυξης του διδακτικού υλικού και τα κριτήρια που τέθηκαν για την επιλογή του 
ρεπερτορίου, η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδοµή για τη λειτουργία του 
προγράµµατος και ένα ενδεικτικό παράδειγµα διδασκαλίας τραγουδιού. 

Θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας του προτεινόµενου προγράµµατος 
Το συγκεκριµένο πρόγραµµα σχεδιάστηκε για να εφαρµοστεί σε σχολεία γενικής 
παιδείας της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο των Προγραµµάτων Σχολικών 
Δραστηριοτήτων τα οποία πραγµατοποιούνται δύο ώρες εβδοµαδιαίως µετά το πέρας 
του σχολικού ωραρίου (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, 2014). Πρόκειται 
για προγράµµατα στα οποία είναι δυνατό να πραγµατοποιηθούν εκπαιδευτικές 
καινοτοµίες ως προς τις διδακτικές προσεγγίσεις και τα διδακτικά µέσα 
(Σπυροπούλου κ.ά., 2008). Σε αυτά περιλαµβάνονται και τα Προγράµµατα 
Πολιτιστικών Θεµάτων τα οποία έχουν ως στόχο «την ανάδειξη και προώθηση των 
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στοιχείων του πολιτισµού µας, την καλλιέργεια της αισθητικής αγωγής των µαθητών/ 
τριών και τη σύνδεση της Παιδείας µε τις Τέχνες» (Σπυροπούλου κ.ά., 2008: 201). 
Στο πλαίσιο των Προγραµµάτων Πολιτιστικών Θεµάτων είναι δυνατό να υλοποιηθούν 
«δράσεις και εργαστήρια θεατρικά, µουσικά, χορευτικά και εικαστικά, λέσχες 
φωτογραφίας και µαθητικές εκδόσεις µε θέµατα λαογραφικά, πολιτιστικής 
κληρονοµιάς, τοπικής ιστορίας και µυθολογίας» (ό.π.: 201).  

Πέρα από τα σχολεία γενικής παιδείας της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ο 
προτεινόµενος σχεδιασµός για πρόγραµµα οµαδικής εκµάθησης βιολιού και το 
σχετικό προτεινόµενο διδακτικό υλικό θα µπορούσε επίσης να αξιοποιηθεί στα 
Μουσικά Σχολεία στο πλαίσιο των µαθηµάτων Μουσικών Συνόλων (Οργανοχρησίας 
ή άλλου είδους) (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, 2013). Θα µπορούσε 
ακόµα να εφαρµοστεί και σε χώρους όπως είναι τα µουσεία και γενικότερα τα 
ιδρύµατα τεχνών και πολιτισµού, τα οποία, ενώ δεν αποτελούν φορείς επίσηµα 
θεσµοθετηµένης εκπαίδευσης, προσφέρουν ολοένα και συχνότερα προγράµµατα 
σχετικά µε αθλητισµό, ζωγραφική, θέατρο κ.ά. που απευθύνονται τόσο σε παιδιά όσο 
και σε ενήλικες (Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού, n.d.· Χριστιανική Αδελφότητα 
Νέων Θεσσαλονίκης, n.d.).  

Γενικοί παιδαγωγικοί στόχοι του προτεινόµενου προγράµµατος  
Προτού αναφερθούν οι γενικοί στόχοι του συγκεκριµένου προγράµµατος οµαδικών 
µαθηµάτων βιολιού, πρέπει να διευκρινιστεί ότι βασικός στόχος του δεν είναι να 
εκπαιδεύσει µελλοντικούς επαγγελµατίες, αλλά να καλλιεργήσει στα παιδιά το 
ενδιαφέρον για την έµπρακτη ενασχόληση µε τη µουσική. Πιο συγκεκριµένα, οι 
γενικοί στόχοι του προτεινόµενου προγράµµατος είναι να προσφέρει στους µαθητές: 

• τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον πλούτο και την ποικιλία της ελληνικής 
µουσικής µέσα από την εκµάθηση οργάνου, 

• ευκαιρίες για κοινωνική συναναστροφή και συνεργασία µε συνοµηλίκους τους, 
• τις βάσεις για το ορθό παίξιµο του βιολιού,  
• ευκαιρίες για ανάπτυξη της φαντασίας και της δηµιουργικότητάς τους, µέσα από 
δραστηριότητες αυτοσχεδιασµού, 

• ευκαιρίες ανάπτυξης της κριτικής τους ικανότητας,  
• επιπλέον βιωµατικές εµπειρίες µουσικής εκτέλεσης,  
• το ερέθισµα να ασχοληθούν µε το βιολί και τη µουσική περαιτέρω, πράγµα 
ιδιαίτερα σηµαντικό για παιδιά που είτε δεν τους δίνονται τέτοιου είδους 
ερεθίσµατα από το οικογενειακό τους περιβάλλον, είτε δεν έχουν την οικονοµική 
δυνατότητα να παρακολουθήσουν µαθήµατα βιολιού σε κάποιο ωδείο.  

Η επιρροή των µεθοδολογιών των Paul Rolland και Shinichi Suzuki  
Για την ανάπτυξη του προτεινόµενου διδακτικού υλικού µελετήθηκαν οι διδακτικές 
µεθοδολογίες των Rolland και Suzuki. Οι λόγοι για τους οποίους επελέγησαν οι δύο 
αυτές µεθοδολογίες είναι οι ακόλουθοι: 

• Επηρέασαν τη νεότερη παιδαγωγική του βιολιού (Fanelli, 2001) 
• Διέφεραν ριζικά από τις προϋπάρχουσες ως προς την παρουσίαση των στοιχείων 
της τεχνικής του δοξαριού. Ενώ, δηλαδή, οι µέθοδοι του 19ου και των αρχών του 
20ού αιώνα ξεκινούσαν µε νότες µεγάλης αξίας χρησιµοποιώντας όλο το µήκος 
του δοξαριού, κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο για έναν αρχάριο, οι Rolland 
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και Suzuki ξεκινούσαν µε µικρές δοξαριές στο µεσαίο τµήµα του τόξου (Rolland 
& Mutschler, 1974· Starr, 2000) 

• Εστιάζουν στην εκπαίδευση µεγάλου αριθµού παιδιών στο βιολί και όχι µόνο 
των ιδιαίτερα προικισµένων (Nelson, 1994) 

• Το οµαδικό µάθηµα κατέχει κεντρικό ρόλο σε αυτές (Rolland & Mutschler, 
1974· Starr, 2000). Ο µεν Rolland προόριζε τη διδασκαλία του για οµαδικές 
τάξεις εγχόρδων, παρά το γεγονός ότι αυτή µπορεί να εφαρµοστεί και σε ατοµικό 
µάθηµα (Fanelli, 2001· Rolland & Colwell, 1966), ο δε Suzuki έδινε µεγάλη 
σηµασία στο ρόλο του οµαδικού µαθήµατος, ενώ η µέθοδός του, παρ’ ότι ήταν 
κατά βάση ατοµική, χρησιµοποιήθηκε για οµαδική εκµάθηση εγχόρδων σε 
σχολεία των ΗΠΑ (Brunson, 1969· Lee, 1992· Starr, 2000) 

Οι οµοιότητες των µεθόδων των Rolland και Suzuki µπορούν να 
συνοψιστούν στα εξής: 

• Χρήση µικρού τµήµατος του τόξου και πρώιµο κράτηµά του στα αρχικά στάδια 
διδασκαλίας 

• Χρήση ηχογραφήσεων του διδακτικού ρεπερτορίου για ακρόαση-µελέτη στο 
σπίτι 

• Τοποθέτηση σηµαδιών στην ταστιέρα (σε διαφορετικά σηµεία όµως ο καθένας) 
• Χρήση οικείων µελωδιών στις µεθόδους τους (παιδικά τραγούδια) 
• Έµφαση στην ρυθµική εξάσκηση  
• Μάθηση µέσω ακουστικής αλλά και οπτικής µίµησης 
• Ο ρόλος του δασκάλου ήταν αυτός του µοντέλου προς µίµηση 
• Η απόκτηση ικανότητας στην ανάγνωση της µουσικής σηµειογραφίας επόταν 
της απόκτησης των βασικών κιναισθητικών δεξιοτήτων (Rolland & Mutschler, 
1974· Starr, 2000) 

Παρόλες τις οµοιότητες οι δύο µεθοδολογίες παρουσιάζουν και αρκετές 
διαφορές (Rolland, όπως φαίνεται στον Fischbach, 1972). Αναφορικά µε την 
παρουσίαση των στοιχείων της τεχνικής του οργάνου, ο Suzuki θεωρήθηκε 
εκπρόσωπος της πεπαλαιωµένης Γερµανικής Σχολής Βιολιού ο Rolland, αντιθέτως, 
έφερε νέα πνοή στη διδασκαλία του οργάνου αξιοποιώντας τις τότε επιστηµονικές 
ανακαλύψεις από το χώρο της φυσιολογίας και των νευροεπιστηµών (Nelson, 1994). 
Πιο συγκεκριµένα, ο Rolland έθετε στη διδασκαλία του τις βάσεις για όλη τη 
µετέπειτα τεχνική του βιολιού, χρησιµοποιώντας µεγάλες κινήσεις, αλλαγές θέσεων 
και pizzicato αριστερού και δεξιού χεριού από τα πρώτα στάδια της εκµάθησης 
(Fischbach, 1972), αλλά και συνδυασµό των δαχτυλοθεσιών I και II (Rolland & 
Mutchler, 1974). Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η δαχτυλοθεσία I αντιστοιχεί στις 
πέντε πρώτες νότες της µείζονος κλίµακας ξεκινώντας από την ανοιχτή χορδή, ενώ η 
δαχτυλοθεσία II στις πέντε πρώτες νότες της ελάσσονος κλίµακας ξεκινώντας από 
την ανοιχτή χορδή. Στον Suzuki, από την άλλη πλευρά, οι σύνθετες κινήσεις του 
βιολιστικού παιξίµατος αναλύονταν στις επιµέρους και διδάσκονταν µε παύσεις και 
προετοιµασία, ενώ στα αρχικά στάδια υπήρχε περιορισµός στις χορδές Λα και Μι, 
στην 1η θέση και στην δαχτυλοθεσία I (Starr, 2000). Άλλες διαφορές των Rolland και 
Suzuki ήταν ότι η διδασκαλία του πρώτου απευθυνόταν σε όλες τις ηλικιακές οµάδες, 
από παιδιά µέχρι ενηλίκους, στο πλαίσιο κυρίως του οµαδικού µαθήµατος και χωρίς 
τη γονική συµµετοχή, ενώ η διδασκαλία του Suzuki απευθυνόταν κυρίως σε παιδιά 
προσχολικής ηλικίας, στο πλαίσιο ατοµικών µαθηµάτων, µε πολύ έντονη και 
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καθοριστική τη γονική συµµετοχή. Επιπλέον, οι Σπουδές Δράσης (Action Studies) που 
ανέπτυξε ο Rolland µπορούν να χρησιµοποιηθούν παράλληλα µε οποιοδήποτε 
διδακτικό υλικό· το διδακτικό ρεπερτόριο της µεθόδου Suzuki, αντιθέτως, είναι 
αυστηρά καθορισµένο. 

Αν και η ανάπτυξη του διδακτικού υλικού βασίστηκε στις οµοιότητες των 
µεθοδολογιών των Rolland και Suzuki, εντούτοις µεγαλύτερη έµφαση δόθηκε στη 
µεθοδολογία του Rolland, µια και αυτή θεωρήθηκε ως καταλληλότερη για το 
συγκεκριµένο πρόγραµµα οµαδικής εκµάθησης βιολιού. Οι κυριότεροι λόγοι για την 
επιλογή αυτή ήταν ότι στη µέθοδο του Rolland:  

• δεν είναι απαραίτητη η γονική συµµετοχή, η οποία στο προτεινόµενο 
πρόγραµµα είναι δύσκολο να εξασφαλιστεί, µια και αυτό απευθύνεται σε 
µαθητές Γυµνασίου 

• η τεχνική του βιολιού παρουσιάζεται µε πιο σύγχρονο, βασισµένο σε 
επιστηµονικές µελέτες τρόπο  

• το διδακτικό ρεπερτόριο δεν είναι αυστηρά καθορισµένο, συνεπώς οι Σπουδές 
Δράσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν παράλληλα µε το ελληνικό ρεπερτόριο 

• η διδασκαλία µπορεί να εφαρµοστεί σε µαθητές βιολιού οποιασδήποτε 
ηλικίας, σε αντίθεση µε τη µέθοδο Suzuki η οποία ενδείκνυται για µικρότερες 
ηλικίες 
Στο προτεινόµενο διδακτικό ρεπερτόριο, όπως φαίνεται και στο Παράρτηµα 

που ακολουθεί στο τέλος του άρθρου, δηµιουργήθηκαν συνοδευτικά µέρη πλάι στις 
κύριες µελωδίες των τραγουδιών µε βάση τις Σπουδές Δράσης του Rolland. 
Παράλληλα, στο Προτεινόµενο Αναλυτικό Πρόγραµµα τηρήθηκε κατά κανόνα η 
σειρά παρουσίασης των στοιχείων της τεχνικής του βιολιού, όπως προτείνεται από 
τον Rolland στο σύγγραµµά του The teaching of action in string playing: 
Developmental and remedial techniques (Rolland & Mutschler, 1974). Εξαίρεση 
αποτελεί η εκµάθηση της τοποθέτησης του 2ου δαχτύλου η οποία στον Rolland 
πραγµατοποιείται στη χαµηλή και στην ψηλή της θέση ταυτόχρονα, µε χρωµατική 
δηλαδή, κίνηση του 2ου δαχτύλου από τη δαχτυλοθεσία I στη δαχτυλοθεσία II, ενώ 
στον παρόντα σχεδιασµό κρίθηκε προτιµότερο να αποφευχθεί η χρωµατική κίνηση 
στα πρώτα στάδια και να διδαχθούν οι δαχτυλοθεσίες I και II ξεχωριστά, όπως 
ακριβώς διδάσκονται, δηλαδή, στη µέθοδο Suzuki.  

Η δηµιουργία συνοδευτικών φωνών, πέρα από το ότι ενσωµατώνει τις 
Σπουδές Δράσης του Rolland, οδηγεί σε έναν σπειροειδή τρόπο διδασκαλίας των 
κοµµατιών που έχει πολλαπλά οφέλη για τους µαθητές. Ο δάσκαλος επανέρχεται 
αρκετές φορές σε κάθε κοµµάτι, για να διδάξει µια καινούρια δεξιότητα µέσα από µια 
διαφορετική συνοδεία. Αυτό σηµαίνει ότι οι µαθητές προτού φτάσουν στο σηµείο να 
παίξουν την κύρια µελωδία του τραγουδιού είναι εξοικειωµένοι µε αυτή διότι την 
έχουν προηγουµένως ακούσει και συνοδεύσει αρκετές φορές. Επιπλέον, το 
προτεινόµενο διδακτικό υλικό προσφέρει τη δυνατότητα για διαφοροποιηµένη 
διδασκαλία, ανάλογα µε το επίπεδο και τις δυνατότητες του κάθε µαθητή, καθώς όλοι 
οι µαθητές συµµετέχουν στο σύνολο αποδίδοντας κάθε φορά τη συνοδεία που είναι 
σε θέση να εκτελέσουν. Ταυτόχρονα, η απόκτηση των δεξιοτήτων στην τεχνική του 
οργάνου από τους µαθητές συµβαδίζει µε την απόκτηση δεξιοτήτων στην οµαδική 
εκτέλεση και το παίξιµο σε µουσικό σύνολο. 
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Επιλογή ρεπερτορίου 
Όπως προαναφέρθηκε, για να µπορέσει να έχει επιτυχία ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα 
και το αντίστοιχο για αυτό διδακτικό υλικό θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στο 
σχεδιασµό τους οι κοινωνικοπολιτικές συνθήκες και η πολιτισµική κληρονοµιά του 
τόπου στον οποίο αυτό πρόκειται να εφαρµοστεί. Αφετηρία, λοιπόν της παρούσας 
πρότασης είναι ότι, εάν οι Σπουδές Δράσης του Rolland, συµπεριλαµβανοµένων και 
των κοινών στοιχείων από τη µεθοδολογία του Suzuki, χρησιµοποιηθούν για την 
ανάπτυξη διδακτικού υλικού βασισµένου σε ελληνικό ρεπερτόριο, θα προσφέρουν 
καλύτερα µαθησιακά αποτελέσµατα διότι: 

• οι µαθητές θα γνωρίζουν ακουστικά αυτό που θα κληθούν κάθε φορά να 
µελετήσουν και να παίξουν, οπότε θα τους είναι πιο εύκολο να το αναπαράγουν 

• θα υπάρχει µεγαλύτερο ενδιαφέρον και επιπρόσθετο κίνητρο από την πλευρά 
των µαθητών για το νέο αυτό ρεπερτόριο 

• θα υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης του συγκεκριµένου διδακτικού υλικού µε το 
υπάρχον αναλυτικό πρόγραµµα για το µάθηµα µουσικής στο σχολείο και χρήσης 
του συγκεκριµένου υλικού στις σχολικές εκδηλώσεις 

Στο συγκεκριµένο διδακτικό υλικό συµπεριλήφθησαν τραγούδια που 
ανήκουν στην πολιτισµική παράδοση της Ελλάδας, όπως είναι τα παραδοσιακά (από 
διάφορες γεωγραφικές περιοχές), τα ρεµπέτικα αλλά και κάποια τραγούδια νεότερων 
Ελλήνων συνθετών. 

Σύµφωνα µε τα κριτήρια επιλογής που τέθηκαν, τα επιλεγµένα τραγούδια 
κρίθηκε σκόπιµο: 

• Να έχουν χρονική, γεωγραφική αλλά και αριθµητική ποικιλία, να προέρχονται 
δηλαδή από διάφορες γεωγραφικές περιοχές και ιστορικές περιόδους της 
Ελλάδας, να είναι όµως παράλληλα και επαρκή σε αριθµό 

• Να έχουν στίχο κατάλληλο για το σχολικό περιβάλλον 
• Να περιλαµβάνουν ποικιλία διατονικών κλιµάκων, να αποφεύγεται όµως σε 
αυτά η χρωµατική κίνηση και το τριηµιτόνιο 

• Να περιλαµβάνουν ποικιλία µέτρων και ρυθµικών σχηµάτων 
• Να έχουν απλότητα, σαφήνεια και ποικιλία ως προς τη δοµή 
• Να µπορούν να ενσωµατώσουν τις Σπουδές Δράσης του Rolland 
• Να µπορούν να παιχθούν µε τις δαχτυλοθεσίες I και ΙΙ 
• Να περιλαµβάνουν στην αρχή νότες µικρής διάρκειας έτσι ώστε η απόκτηση 
δεξιοτήτων στον χειρισµό του δοξαριού να ξεκινά µε µικρές δοξαριές  

• Να δυσκολεύουν σταδιακά, έτσι ώστε η εκµάθηση να πραγµατοποιείται από το 
πιο απλό στο πιο δύσκολο 

Οργάνωση µαθηµάτων και απαραίτητη υλικοτεχνική υποδοµή 
Τα µαθήµατα στο προτεινόµενο πρόγραµµα προβλέπεται να είναι οµαδικά, να 
πραγµατοποιούνται δύο φορές την εβδοµάδα και να διαρκούν 45΄ το καθένα, 
σύµφωνα µε τη σχετική εγκύκλιο για τα Προγράµµατα Πολιτιστικών Θεµάτων 
(Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, 2014). Μοναδικό κριτήριο για την επιλογή 
των µαθητών θα είναι η εκδήλωση ενδιαφέροντος για το βιολί, χωρίς να προηγείται 
οποιοδήποτε τεστ µουσικής δεκτικότητας.  

Η αγορά και συντήρηση των οργάνων θα είναι η µοναδική ίσως δαπάνη που 
θα αναλογεί στους µαθητές για το πρόγραµµα. Άλλη λύση θα ήταν να γίνει από το 
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σχολείο προσπάθεια εξεύρεσης χορηγιών για την αγορά οργάνων, έτσι ώστε τα 
όργανα να παραµένουν στην ιδιοκτησία του σχολείου και να παρέχονται στους 
µαθητές υπό το καθεστώς δανεισµού. 

Αναφορικά µε την υλικοτεχνική υποδοµή, στο πρόγραµµα θα 
χρησιµοποιηθεί ένας υπολογιστής συνδεδεµένος µε ηχεία από όπου θα µπορούν να 
ακούγονται τα τραγούδια και οι συνοδευτικές τους µελωδίες. Τα τραγούδια είναι 
καταγεγραµµένα µε το λογισµικό Sibelius το οποίο δίνει τη δυνατότητα 
αναπαραγωγής είτε του συνόλου είτε κάθε φωνής ξεχωριστά (Lay, 2004b). Με τον 
τρόπο αυτό οι µαθητές θα µπορούν να εκτελούν τα διάφορα µέρη των τραγουδιών 
έχοντας ως οδηγό τα ηχητικά αποσπάσµατα, ενώ ο δάσκαλος θα µπορεί να 
πηγαινοέρχεται και να παρέχει την αναγκαία εξατοµικευµένη βοήθεια. Επίσης, το 
συγκεκριµένο λογισµικό δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής του υλικού σε mp3 έτσι ώστε 
να µπορεί να δοθεί στα παιδιά για την ατοµική τους µελέτη. Συµπληρωµατικά θα 
δοθεί στους µαθητές και µια λίστα προτεινόµενων ακροάσεων, έτσι ώστε να µπορούν 
να ακούσουν τα τραγούδια και στην αυθεντική τους εκδοχή.  

Στην ατοµική τους µελέτη οι µαθητές, µε τη βοήθεια ίσως και των γονέων 
τους, προβλέπεται να κρατούν ηµερολόγια µελέτης τα οποία θα ελέγχονται κάθε 
εβδοµάδα από το δάσκαλο. Σε αυτά θα σηµειώνεται η χρονική διάρκεια της µελέτης 
για την κάθε ηµέρα και θα δίνονται λεπτοµέρειες για το τι ακριβώς µελετήθηκε. 
Τέλος, στο προτεινόµενο πρόγραµµα δεν θα χρειαστούν αναλόγια διότι αφενός µεν η 
µάθηση θα πραγµατοποιείται χωρίς να είναι αναγκαία η ανάγνωση παρτιτούρας, 
αφετέρου, όταν χρειαστεί να παρουσιαστεί η παρτιτούρα του κοµµατιού αυτό µπορεί 
να γίνει µε βιντεοπροβολέα στον πίνακα.  

Συµπερασµατικά 
Τον 21ο αιώνα η τεχνολογική ανάπτυξη από τη µια έδωσε τη δυνατότητα στους 
ανθρώπους να ακούν περισσότερη µουσική, από την άλλη οδήγησε στη µείωση της 
ενεργούς συµµετοχής τους στη µουσική πράξη (Green, 2003). Κατά συνέπεια, µόνο 
«οι λίγοι ταλαντούχοι είναι εξουσιοδοτηµένοι να παράγουν µουσική… και η 
πλειοψηφία των ανθρώπων έχει στερηθεί τη µουσικότητα που της ανήκει 
δικαιωµατικά εκ γενετής» (Σµολ, 2010: 27-28). Για να µπορέσει να αλλάξει αυτή η 
κατάσταση, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να δοθεί σε όλα τα παιδιά η δυνατότητα να 
ασχοληθούν εµπράκτως µε τη µουσική και να σχετιστούν µε αυτήν και µέσω αυτής. 
Προς αυτή την κατεύθυνση θα βοηθούσε ιδιαίτερα η εισαγωγή προγραµµάτων 
οµαδικής εκµάθησης οργάνων και η δηµιουργία µουσικών συνόλων στα σχολεία 
παράλληλα µε το ήδη υπάρχον µάθηµα της µουσικής. Η παρούσα διδακτική πρόταση 
φιλοδοξεί να συνεισφέρει στις προσπάθειες για εισαγωγή της οργανικής εκπαίδευσης 
στα σχολεία του Ελλαδικού χώρου, µε την ελπίδα ότι αυτή θα οδηγήσει σε αύξηση 
του αριθµού των παιδιών αλλά και των µελλοντικών ενηλίκων που θα αγαπήσουν και 
θα ασχοληθούν µε τη µουσική σε ερασιτεχνικό, αλλά, γιατί όχι και σε επαγγελµατικό 
επίπεδο.  

Παράρτηµα: Ενδεικτικό παράδειγµα διδασκαλίας τραγουδιού 
Δίνεται το πρώτο κοµµάτι του διδακτικού ρεπερτορίου και ένας ενδεικτικός τρόπος 
διδασκαλίας του. Το συγκεκριµένο τραγούδι, παρόλο που είναι παιδικό και 
προορίζεται για παιδιά προσχολικής κυρίως ηλικίας επιλέχθηκε λόγω της 
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καταλληλότητάς του για την εκµάθηση του βιολιού· παίζεται µε τη δαχτυλοθεσία II, 
περιέχει τέσσερις µόνο φθόγγους και απλά ρυθµικά σχήµατα µε τέταρτα και όγδοα. 

;  

Πορεία διδασκαλίας:  
Αφού οι µαθητές έχουν αποκτήσει τις βασικές κιναισθητικές δεξιότητες για σωστή 
στάση και κράτηµα βιολιού και δοξαριού, ξεκινούν να παίζουν τη Συνοδεία 1, 2 και 3, 
αρχικά µε pizzicato αριστερού και δεξιού χεριού, παράλληλα µε την κύρια µελωδία η 
οποία ακούγεται από µια συσκευή αναπαραγωγής ήχου. Αφού έχει επιτευχθεί αυτός ο 
στόχος από τους µαθητές µπορούν οι ίδιες αυτές συνοδείες σε άλλο µάθηµα να 
παιχθούν µε το δοξάρι, είτε σε µία ανοιχτή χορδή (Συνοδεία 1), είτε µε εναλλαγή δύο 
ανοιχτών χορδών (Συνοδεία 2), είτε σε δύο ανοιχτές χορδές ταυτόχρονα (Συνοδεία 3). 
Στη συνέχεια, σε επόµενη διδακτική ενότητα, µπορεί να αποδοθεί η κύρια µελωδία 
του τραγουδιού, αρχικά µε pizzicato δεξιού χεριού και στη συνέχεια µε το δοξάρι. Το 
συγκεκριµένο κοµµάτι µπορεί να διδαχθεί αρχικά στη Ρε χορδή και στη συνέχεια να 
ζητηθεί από τους µαθητές να το µεταφέρουν µε το αυτί από άλλη νότα µε την ίδια 
δαχτυλοθεσία (παίζοντάς το, δηλαδή, στις χορδές Λα και Μι και παρατηρώντας τι 
συµβαίνει µε τη θέση του αριστερού και του δεξιού χεριού). Επίσης µπορεί να 
ζητηθεί από τους µαθητές να γίνει µεταφορά του κοµµατιού από άλλη νότα µε άλλους 
όµως δαχτυλισµούς (ξεκινώντας, για παράδειγµα, από τη νότα Μι µε πρώτο δάχτυλο 
στη Ρε χορδή). Η Συνοδεία 4 διδάσκεται σε µεταγενέστερο στάδιο, προς το τέλος του 
έτους µε στόχο να εισάγει τους µαθητές στις αλλαγές θέσεων, αρχικά µε το παίξιµο 
αρµονικών. Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι έχουν τοποθετηθεί σηµάδια στην 
ταστιέρα για τις θέσεις των αρµονικών, όπως επίσης και για τη θέση του 1ου και 3ου 
δαχτύλου στη δαχτυλοθεσία I. Η διδασκαλία της κύριας µελωδίας και των 
συνοδευτικών φωνών πραγµατοποιείται µέσω µίµησης. Όπως µπορεί κανείς να 
διαπιστώσει πρόκειται για πολύ απλή στην αποµνηµόνευση µελωδία και για 
συνοδείες µε ισοκράτες (Συνοδείες 1, 2 και 3) ή µε απλά ostinati (Συνοδεία 4).  
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