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Περίληψη 
Tα Μουσικά Σχολεία αποτελούν φορείς τέχνης και πολιτισµού µε θεµελιώδη παράγοντα 
τη Μουσική, όπου επιτυγχάνεται η πολυδιάστατη ανάπτυξη των µαθητών. Ένας 
σηµαντικός στόχος τους είναι η διδασκαλία µουσικών οργάνων, ως προϋπόθεση για τη 
βαθύτερη κατανόηση της µουσικής, µε το πιάνο να αποτελεί όργανο αναφοράς της 
δυτικοευρωπαϊκής µουσικής. H εισαγωγή καινοτοµιών στα Προγράµµατα Σπουδών 
(Π.Σ.) υπό το πρίσµα του «Νέου Σχολείου», θέτει νέες προοπτικές για τη διδασκαλία 
του οργάνου. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση του καινοτόµου «προφίλ» του 
Π.Σ. και της µεθοδολογίας για την εκπόνηση του τοµέα Τεχνικής µε έµφαση στο 
Υποχρεωτικό Περιεχόµενο διδασκαλίας των Κλιµάκων, Συγχορδιών και Συνδέσεών 
τους. H µελέτη τους, εκτός από την ανάπτυξη της τεχνικής, στοχεύει περισσότερο στην 
καλλιέργεια της µουσικής ανάγνωσης και αντίληψης, στον αυτοσχεδιασµό, στην 
εναρµόνιση µελωδιών και στη γενική ανάπτυξη της δηµιουργικότητας. Δεύτερον, 
επιχειρείται µια παιδαγωγική αξιοποίηση επιµέρους στοιχείων µε απώτερο σκοπό την 
ανάδειξη διαφορετικών δεξιοτήτων και προσεγγίσεων που προκύπτουν ως 
απαιτούµενοι «νέοι γραµµατισµοί» για τη διδασκαλία του Πιάνου στα Μουσικά 
Σχολεία. 

Λέξεις κλειδιά: πρόγραµµα σπουδών, καινοτοµία, κλίµακες, αρπισµοί, συγχορδίες, 
συνδέσεις συγχορδιών 
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Abstract 
Music Schools constitute “vehicles” of art and culture based on music, where multi-
faceted development of students is achieved. Musical instruments’ instruction 
constitutes a fundamental objective as a prerequisite for a deeper understanding of 
music. Piano is considered as the basic instrument of Western European Music. In the 
light of the "New School", innovative elements in New Piano Curricula set new 
prospects for instrumental instruction. The principal aim of the study is to present the 
innovative "profile" of the Curricula and the methodology implemented for 
developing the Technical Sector emphasizing on Mandatory Content of Scales, 
Chords, Cadences and Chord Progressions. Their study, apart from the development 
of technique, is mostly oriented to music reading, aural perception, improvisation, 
harmonization and the general development of creativity. Secondly, the study 
proposes a pedagogical implementation of individual aspects of the Curriculum, and 
attempts to highlight different skills and approaches arising as “new literacy” 
required for teaching the piano at Music Schools. 
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Εισαγωγή  
Ο θεσµός των Μουσικών Σχολείων (Μ.Σ.) έδωσε πνοή στη σύγχρονη ελληνική 
Μουσική Εκπαίδευση, αναδεικνύοντας σηµαντικές πλευρές του πολιτισµού µέσω της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το αναγνωρισµένο και πολυδιάστατο έργο τους, καθώς 
και η καλλιέργεια ευρύτερης αισθητικής παιδείας και κουλτούρας αποτελούν ισχυρά 
κίνητρα επιλογής των σχολείων αυτών, τόσο από γονείς, όσο και από µαθητές 
(Κυριαζίδου, 1998· Ζεπάτου, 2014). Υπηρετώντας το «Νέο Σχολείο», τα Μ.Σ. είναι 
ανοιχτά στην κοινωνία µε καλλιτεχνικά δρώµενα, καινοτόµες δράσεις, οµαλότητα 
στη διεξαγωγή εκπαιδευτικών πρακτικών, ανάπτυξη συνεργατικότητας µέσω 
καλλιτεχνικών συνόλων και αποτελεσµατική αξιοποίηση του έµψυχου δυναµικού που 
τα απαρτίζουν (Ντούρου, 2014). Αποτελούν περιβάλλον γόνιµο για πολυεπίπεδη 
ανάπτυξη µέσω της καλλιτεχνικής έκφρασης και διαµορφώνουν ένα πλαίσιο µε 
µηδαµινή εµφάνιση αρνητικών φαινοµένων σχολικού εκφοβισµού, ενώ έχει 
διαπιστωθεί ερευνητικά ότι οι µαθητές τους παρουσιάζουν σηµαντικά χαµηλότερη 
επιθετικότητα συγκριτικά µε συνοµηλίκους τους που φοιτούν σε Γενικά Γυµνάσια, 
καλύτερη κοινωνική συµπεριφορά και υψηλότερη σχολική επίδοση σε βασικά 
µαθήµατα Γενικής Παιδείας (Κολιάδη-Τηλιακού, 2009). Τέλος, παρουσιάζουν 
χαρακτηριστικά ανάλογα του πλαισίου της Διακήρυξης της Βόννης για τη Μουσική 
Εκπαίδευση που θεµελιώνει την αξία της στην Ευρώπη (Ζεπάτου, 2014), 
αντικατοπτρίζοντας ταυτόχρονα τους τρεις συναρτώµενους στόχους της Διακήρυξης 
µε την «Ατζέντα της Σεούλ», ορόσηµο στην ανάπτυξη της καλλιτεχνικής 
εκπαίδευσης στον τοµέα πολιτιστικής και εκπαιδευτικής πολιτικής (Αργυρίου & 
Κασιµάτη, 2014).  

Η καινοτοµία στο πρόγραµµα του πιάνου  
Η αναγκαιότητα αναβάθµισης του εκπαιδευτικού «γίγνεσθαι» µε τις επιταγές του 
«Νέου Σχολείου» οδήγησαν στον εκσυγχρονισµό των Προγραµµάτων Σπουδών 
(Π.Σ.). Η διαµορφούµενη φιλοσοφία τους καλλιεργεί ανοικτό καινοτόµο κλίµα 
αξιοποιώντας σύγχρονα διδακτικά εργαλεία ανταποκρινόµενα στις διαφοροποιηµένες 
εκάστοτε ανάγκες (ΥΠ.Π.Ε.Θ., 2015). Έρευνες για την Εκπαιδευτική Καινοτοµία 
υποστηρίζουν ότι οι κρισιµότερες επιλογές για τη συγκρότηση Προγραµµάτων 
σχετίζονται µε την επιλογή µαθησιακών στόχων και τη διασύνδεσή τους µε τα 
επιµέρους γνωστικά αντικείµενα, την οργάνωση εκπαιδευτικών διαδικασιών, την 
υιοθέτηση νέων ρόλων από τον εκπαιδευτικό, την ανάπτυξη τεχνικών αποτίµησης, το 
περιεχόµενο και την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού (Ιντζίδης κ.ά., 2013). Η 
ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου πραγµατοποιείται µέσω της συνεχούς επιδίωξης 
καινοτοµίας και ανάπτυξης ικανοτήτων ως νέων «γραµµατισµών» του 21ου αιώνα, 
όπου ο εκπαιδευτικός αποκτά απαραίτητα εργαλεία για αποτελεσµατική εφαρµογή 
σύγχρονων πρακτικών (ΥΠ.Π.Ε.Θ., 2015). Το νέο Π.Σ. είναι ανοιχτό, ευέλικτο, 
στοχοκεντρικό, διαθεµατικό µε βιωµατικά στοιχεία, µε περιθώρια ελευθερίας στον 
εκπαιδευτικό, στοχεύοντας στην ολοκληρωµένη ανάπτυξη των µαθητών, ενώ 
περιλαµβάνει πρακτικές για την αποτελεσµατικότερη αποτίµηση του εκπαιδευτικού 
έργου.  

Το πιάνο αποτέλεσε αντικείµενο για το οποίο εκπονήθηκαν ολοκληρωµένα 
Π.Σ. δεδοµένης της βαρύτητάς του για τη φοίτηση σε Μ.Σ. Καινοτοµία αποτελεί η 
εκπόνηση δύο διακριτών Π.Σ., ένα για το Υποχρεωτικό Πιάνο και ένα άλλο για το 
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Πιάνο Επιλογής µε διαφοροποιηµένο προσανατολισµό το καθένα. Καινοτοµία επίσης 
αποτελεί η πινακοποιηµένη µορφή και ο επιµερισµός σε «οργανωτές» γνώσεων-
δεξιοτήτων-συµπεριφορών κοινούς για τα δύο Π.Σ., προκειµένου να εξασφαλιστεί η 
σπειροειδής διάταξη και µια ολιστική προσέγγιση του οργάνου. Επανακαθορίζοντας 
τα επίπεδα σε ετήσια βάση µε λειτουργικά και παιδαγωγικά κριτήρια, επιτυγχάνεται 
ευελιξία, αντικειµενικότερη αξιολόγηση και ξεκάθαρη διαβάθµιση επιµέρους 
παραµέτρων. Επιπρόσθετα, η βαρύτητα που δίδεται στην Prima Vista και άλλες 
δραστηριότητες ανάπτυξης, αποτελούν καινοτοµίες διότι θεσµοθετούνται, 
προτείνεται αντίστοιχο υλικό και αξιολογούνται. Ως στοιχεία (εκτός του 
αυτοσχεδιασµού) προϋπήρχαν και στα προηγούµενα προγράµµατα, χωρίς όµως σαφή 
διάκριση στόχων, περιεχοµένου και τρόπου αξιολόγησης. Τέλος, στο πρώτο 
πρόγραµµα που εφαρµόστηκε (ΥΠ.Π.Ε.Θ., 1995), σύµφωνα µε το γενικό σκοπό του 
µαθήµατος, το πιάνο οριζόταν ως «µέσο» υποστήριξης άλλων αντικειµένων, ενώ στο 
δεύτερο, ο σκοπός αναφερόταν «στην καλλιέργεια της µουσικότητας και αισθητικής 
ευαισθητοποίησης του µαθητή» και σε διδακτικούς στόχους σχετικούς µε τη γνώση 
του οργάνου και ρεπερτορίου, σε ζητήµατα τεχνικής, ερµηνείας, µουσικής 
σύµπραξης, συνοδείας, ανάπτυξης της Prima Vista και σύνδεσής του µε άλλα 
αντικείµενα (ΥΠ.Π.Ε.Θ., 2009, 5.1. και 5.2.). Στα νέα Π.Σ., αναβαθµίζεται ο ρόλος 
του Υποχρεωτικού Πιάνου (ΥΠ.Π.) και επαναπροσδιορίζεται αξιακά ως µέσο 
έκφρασης και δηµιουργικότητας, όπως διατυπώνεται στο σκοπό του ΥΠ.Π. και στο 
διαφοροποιηµένο σκοπό του Πιάνου Επιλογής (Π.Ε.), που δίνει έµφαση στην 
εµβάθυνση, επέκταση των γνώσεων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων τεχνικής και 
ερµηνείας (Χρυσοστόµου κ.ά., 2015: 12).  

Σκοπός της εργασίας 
Μετά τη µοντελοποίηση και οργάνωση του Π.Σ., δηµιουργήθηκε η αναγκαιότητα 
συζήτησης παραµέτρων που προέκυψαν, ώστε να αναπτυχθεί προβληµατισµός και 
αναστοχασµός στην εκπαιδευτική κοινότητα. Η εργασία στοχεύει: α) στην 
παρουσίαση της µεθοδολογ ίας εκπόνησης στο ιχε ίων του πρώτου 
«Οργανωτή» (Μουσική Ανάγνωση και Τεχνική του πιάνου) και ανάδειξη του 
Υποχρεωτικού Περιεχοµένου 1 (ΥΠ1: Κλίµακες/Αρπισµοί/Συνδέσεις Συγχορδιών), 
µέσω του οποίου υλοποιούνται οι στόχοι και αξιολογούνται και β) στην παιδαγωγική 
αξιοποίησή τους µε απώτερο σκοπό όχι την απλή παράθεσή τους, αλλά την ανάδειξη 
διαφορετικών δεξιοτήτων και προσεγγίσεων που προκύπτουν ως νέοι γραµµατισµοί. 

Μεθοδολογία 
Ακολουθήθηκε µεθοδολογική προσέγγιση µε στοιχεία ποιοτικής ανάλυσης 
περιεχοµένου και συγκριτικής µελέτης αναφορικά µε: α) ανασκόπηση βιβλιογραφίας, 
διαδικτυακών τόπων και πηγών αναφερόµενων στο λειτουργικό πλαίσιο των M.Σ., β) 
ανάλυση παραµέτρων προγραµµάτων άλλων χωρών και προγενέστερων 
εφαρµοζόµενων στα Μ.Σ. και γ) µελέτη της εκπαιδευτικής και κοινωνικής 
φιλοσοφίας που τα διέπει και διαµορφώνει αξίες-«οδηγούς» του γενικού 
προσανατολισµού τους. Εντούτοις, η αξιολογική τους προσέγγιση είναι «δύσκολο και 
πολυδιάστατο έργο και συνεπάγεται τη συλλογή, οργάνωση, ανάλυση και αναφορά 
δεδοµένων σχετικά µε ένα σύνολο χαρακτηριστικών του προγράµµατος καθώς και τη 
µελέτη της επίδρασης αυτού στους άµεσα εµπλεκόµενους» (Κοκκίδου, 2009: 3).  
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Για την εκπόνηση των Π.Σ., έγινε πρόσκληση ενδιαφέροντος από το 
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και κατόπιν αξιολόγησης κάθε 
υποψηφίου από Επιστηµονική Επιτροπή, έγινε επιλογή Ειδικών Επιστηµόνων-
Εµπειρογνωµόνων µε πιστοποιηµένη διδακτική εµπειρία σε Μ.Σ. και ευρύτερη 
επιστηµονική και παιδαγωγική κατάρτιση. Συγκροτήθηκαν διακριτές οµάδες για την 
εκπόνηση Π.Σ. και συγγραφή Ο.Ε., οι οποίες υπό ασφυκτική πίεση χρόνου, κλήθησαν 
να ολοκληρώσουν το έργο σε διάρκεια ενός περίπου µηνός. Έγινε καταµερισµός 
εργασιών και εν συνεχεία πραγµατοποιήθηκαν «δια ζώσης» και «εξ’ αποστάσεως» 
συναντήσεις µεταξύ των µελών και ανταλλαγές απόψεων και κειµένων, προκειµένου 
στο σύντοµο χρονικό διάστηµα να καλυφθούν 6 επίπεδα σπουδών για δύο 
προγράµµατα και να εξασφαλιστεί η απαιτούµενη ενιαία µορφή, συνοχή και 
συνέπεια.  

Για την εκπόνηση στοιχείων του πρώτου «Οργανωτή» και του ΥΠ1, 
λήφθηκαν υπόψη τα εξής: 
- Η απουσία προηγούµενου προγράµµατος µε τη µορφή σύγχρονου syllabus, όπως 
υφίσταται σε άλλες χώρες για τη διδασκαλία του Πιάνου  
- Το ισχύον επίσηµο πρόγραµµα, το οποίο ήταν συνοπτικό στη διατύπωση στόχων και 
περιεχοµένου και ανοιχτό στη δοµή που ορίζει ανά τάξη διαφορετικά επίπεδα 
- Η εφαρµογή εσωτερικών «κατά συνθήκη» προγραµµάτων διαµορφωµένων από τους 
ίδιους τους διδάσκοντες (Μ.Σ. Ρόδου, 2010· Μ.Σ. Παλλήνης, 2011-2012· κ.ά.) 
- Η αναγκαιότητα εκσυγχρονισµού του ισχύοντος προγράµµατος για να συνάδει µε το 
«Νέο Σχολείο» και τα syllabi άλλων ευρωπαϊκών χωρών 
- Η αναγκαιότητα δηµιουργίας πλαίσιου αναφοράς σε εθνικό επίπεδο, ώστε να 
εξασφαλιστεί η σαφήνεια, η µεθοδολογική προσέγγιση, η παιδαγωγική συνέχεια στις 
διαδοχικές τάξεις και ο καθορισµός ανάπτυξης προσδοκώµενων µουσικών 
ικανοτήτων (Χρυσοστόµου κ.ά., 2015) 
- Η µελέτη στα Π.Σ. άλλων χωρών, µε έµφαση στις πρόσφατες δηµοσιεύσεις τους και 
κατόπιν συγκριτικής θεώρησης, η αξιοποίηση στοιχείων ώστε µε τροποποίηση και 
προσαρµογή να ενσωµατωθούν λειτουργικά στις συνθήκες, δεδοµένα και ανάγκες 
των Μ.Σ. 
- Οι γενικές αρχές των Διατάξεων του «Νέου Σχολείου» (ΥΠ.Π.Ε.Θ., 2011) 
- Οι Γενικές Διατάξεις της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος Δηµιουργίας Μητρώου 
Ειδικών Εµπειρογνοµώνων για την Εκπόνηση Π.Σ. (ΥΠ.Π.Ε.Θ., 2014) 
- Το πλαίσιο της γενικής Φιλοσοφίας και Σκοπών του Π.Σ. (Χρυσοστόµου κ.ά., 2015) 
- Οι διαµορφούµενες τάσεις διδασκαλίας της σύγχρονης Παιδαγωγικής του Πιάνου, 
της Ψυχολογίας και Κοινωνιολογίας της Μουσικής Εκπαίδευσης 
- Το κοινωνικο/πολιτισµικό πλαίσιο των σχολείων που διαµορφώνουν µαθησιακά 
περιβάλλοντα, αντιλήψεις και ενδιαφέροντα 
- Η διδακτική εµπειρία των εκπονητών  
- Οι υφιστάµενες αντικειµενικές δυσκολίες και η γνώση της σχολικής 
πραγµατικότητας 
- Η µέριµνα για καλλιέργεια θετικής στάσης προς το µάθηµα του πιάνου  

Αποτελέσµατα 
Οι στόχοι του πρώτου «Οργανωτή» αναφέρονται στην ανάπτυξη αναγνωστικής 
ικανότητας της µουσικής σηµειογραφίας, της αναγνώρισης φθόγγων, µουσικών 
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αξιών, σχηµάτων, κανονικοτήτων (patterns), συγχορδιών, διαφόρων ενδείξεων και 
µουσικών στοιχείων ενός κοµµατιού, στην καλλιέργεια της Prima Vista και στην 
ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων. Oι στόχοι αποκτούν ευρύτερη παιδαγωγική χροιά, 
αναφερόµενοι στην καλλιέργεια αυτοπεποίθησης του µαθητή και ανάπτυξη 
µεταγνωστικών λειτουργιών σχετικών µε τη συστηµατική µελέτη, αυτονοµία, 
επίλυση προβληµάτων και κριτική σκέψη. Οι στόχοι επαναλαµβάνονται ανά επίπεδο 
και εξελίσσονται µε σπειροειδή µορφή αποτυπώνοντας την πορεία των µαθητών. Στο 
Π.Ε., οι στόχοι έχουν παρόµοια διατύπωση µε διαφορές στο βαθµό εµβάθυνσης σε 
επιµέρους στοιχεία, την επέκταση γνώσης και την έµφαση στην ανάπτυξη περαιτέρω 
δεξιοτήτων. 

Το ΥΠ1 περιλαµβάνει τη διδασκαλία κλιµάκων, αρπισµών και συγχορδιών, 
ανά επίπεδο και στα δύο προγράµµατα. Αναφορικά µε τις κλίµακες, ορίζονται 
τονικότητες, έκταση και τρόποι εκτέλεσης, ενώ οι στόχοι διευρύνονται πέραν της 
τεχνικής στην ανάπτυξη της µουσικής αντίληψης, ακοής και µνήµης, στην επίτευξη 
βιωµατικής σχέσης µε την κλίµακα µέσω του «τοπογραφικού» της σχήµατος, στην 
κατανόηση τονικοτήτων, µετατροπιών, διαδοχής φθόγγων και σύνδεση µε τη θεωρία 
της µουσικής. Στο Π.Ε. η ανάπτυξη της τεχνικής αποκτά βαρύτητα µε αυξανόµενες 
απαιτήσεις στην εκτέλεση, έκταση και ταχύτητα. Η εξέλιξη διδασκαλίας ανά επίπεδο 
διαµορφώθηκε κατόπιν προβληµατισµού ως προς τη σειρά διδασκαλίας, δεδοµένης της 
ύπαρξης ποικίλων θεωριών, όπως αυτές µε γνώµονα τη φυσική θέση του χεριού στο 
πληκτρολόγιο που υποστήριξαν τη διδασκαλία αρχόµενη από τη Si+ (Neuhaus, 1992), 
άλλες µε έναρξη της σπουδής από τη ντο+ και κατόπιν κατά τη διάταξη του κύκλου των 
πεµπτών λόγω της συµµετρίας δακτυλισµών (Μιρόσνικωφ, 2001), ενώ νεότερες 
δακτυλοθετικές προσεγγίσεις υποστηρίζουν πιο εµπειρικό τρόπο προτείνοντας 
ξεχωριστές οµαδοποιήσεις, χωρίς προϋπάρχουσα θεωρητική κατάρτιση (Χαρατσή, 
2015). Μετά από αξιολόγηση και επιπλέον κριτήριο τη Θεωρία της Μουσικής, έγινε 
συγκερασµός και πρόταση κατά τη διάταξη του «κύκλου των 5ων», ξεκινώντας από τη 
Ντο+ µε προσπάθεια: α) οµαδοποίησης κλιµάκων βάσει δακτυλοθεσίας και οµάδων 
µαύρων πλήκτρων και β) έγκαιρης εισαγωγής ελασσόνων, και των εννοιών των 
σχετικών, οµώνυµων και εναρµόνιων κλιµάκων, ώστε να εντοπίζονται οι ακουστικές 
και δοµικές διαφορές τους. Δόθηκε έµφαση στην οργάνωση και κατηγοριοποίηση 
µνηµονικού υλικού και πληροφοριών για αποτελεσµατικότερη κατανόηση και 
εκµάθηση των δεδοµένων (Κολιάδης, 2002). Η αναγκαιότητα κάλυψης όλων των 
κλιµάκων στο Γυµνάσιο, ώστε οι µαθητές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της 
Αρµονίας, οδήγησε στη µειωµένη βαρύτητα σε θέµατα έκτασης, αντίθετης κίνησης και 
ταχύτητας όσον αφορά το ΥΠ.Π., δόθηκε όµως έµφαση στην εκµάθησή τους από 
µνήµης, στη φθογγική ακολουθία σε έκταση µίας οκτάβας, στη δακτυλοθεσία και στην 
απόκτηση δεξιότητας «σχηµατισµού» τους. Η προτεινόµενη ύλη ως προς τη 
διδασκαλία κλιµάκων εξελίσσεται ταχύτερα σε σχέση µε τα προηγούµενα 
προγράµµατα, πιο αργά όµως ως προς την ανάπτυξη της τεχνικής τους. Επίσης, η ύλη 
περιγράφεται αναλυτικότερα περιέχοντας οµαδοποιήσεις κλιµάκων και στοχεύοντας σε 
µια οµαλή µετάβαση ανά επίπεδο µε εναλλακτικές προτάσεις διδασκαλίας. Απώτερος 
σκοπός είναι η εκµάθηση όλων των κλιµάκων σε παράλληλη και αντίθετη κίνηση, ενώ 
στο Π.Ε. οι απαιτήσεις, οι στόχοι και η αξιολόγηση διαφοροποιούνται. 

Αναφορικά µε τους αρπισµούς και τις συγχορδίες, προτείνονται εξ’ αρχής 
απλές τρίφωνες συγχορδίες και αρπισµοί («σπασµένες συγχορδίες») και τρόποι 
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εκτέλεσης σύµφωνα µε υποδειγµατικά µοντέλα. Σταδιακά, εισάγονται αναστροφές, 
τρίφωνες συγχορδίες και αρπισµοί µε διπλασιασµό θεµελίου, διαδοχές αναστροφών 
µε µετάθεση χεριού, τετράφωνες συγχορδίες, αρπισµοί µεθ’ εβδόµης, κ.ά. Η 
διδασκαλία και ανάλυση συγχορδιών και αναστροφών βοηθούν στην επισήµανση της 
αρµονικής σειράς των συγχορδιών και χρήση τους στην εναρµόνιση και συνοδεία 
µελωδιών µε βάση την ακοή, αλλά και στην εφαρµογή τους στα πλαίσια της άτυπης 
µάθησης στον αυτοσχεδιασµό. Δεύτερον, µέσω της Prima Vista, οι συγχορδίες και οι 
αρπισµοί στηρίζουν δραστηριότητες για «αναγνώριση αρµονικών κανονικοτήτων», 
εστιάζοντας στις κύριες συγχορδίες βασικών κλιµάκων, που αποτελούν θεµελιώδεις 
«εναρµονίσεις» (Φυτίκα κ.ά., 2015). Στο ΥΠ.Π, δόθηκε βαρύτητα σε βασικές 
τονικότητες που συναντώνται συχνότερα στο ρεπερτόριο, έτσι ώστε οι µαθητές να 
κατανοούν το µηχανισµό σχηµατισµού τους.  

Αναφορικά µε τις συνδέσεις συγχορδιών, εισήχθησαν εξ’ αρχής οι έννοιες 
των βασικών βαθµίδων και, συνεπώς, των κυρίων συγχορδιών, έστω και ως 
ακολουθία απλών τρίφωνων συγχορδιών στη Ντο+. Θεωρήθηκε αναγκαίο, διότι η 
οπτική επαφή µε το πληκτρολόγιο ενισχύει τη διαστηµατική κατανόηση, διευκολύνει 
τη σχηµατική τοποθέτηση του χεριού και µετάθεσή του στο πληκτρολόγιο για την 
εκτέλεση απλών τρίφωνων συγχορδιών και αναστροφών τους, καλλιεργώντας 
ταυτόχρονα την ακουστική αντίληψη. Σταδιακά, οι συνδέσεις γίνονται µε αναστροφές 
µε τρόπο που επιτυγχάνεται το άκουσµα της «λύσης του προσαγωγέα» στην ανώτερη 
µελωδική γραµµή, χωρίς απαραίτητα να εµπλέκεται ο εκπαιδευτικός σε θεωρητικά 
ζητήµατα αρµονικών συνδέσεων. Αυτό γίνεται µόνον εµπειρικά σε βασικές 
τονικότητες για κατανόηση του µηχανισµού της σύνδεσης και όχι εξαντλητική 
µεταφορά του σε όλες τις τονικότητες. Μόλις οι µαθητές αποκτήσουν γνώσεις 
Αρµονίας, οι συνδέσεις συνεπικουρούν στοχεύοντας στην εµπέδωση της ύλης και 
αναπτύσσουν την αντίληψη της σχέσης τονικής-υποδεσπόζουσας-δεσπόζουσας ως 
«τονική αίσθηση», αποτελώντας συνάµα τις απλούστερες συνοδευτικές βάσεις. 

Τέλος, η Αξιολόγηση για την ενότητα Κλίµακες/Αρπισµοί/Συγχορδίες 
περιλαµβάνει: α) προτάσεις για διαµορφωτική/διαγνωστική αξιολόγηση, β) την 
ελάχιστη προτεινόµενη ύλη για πρόσβαση στο επόµενο επίπεδο και γ) την τελική 
αξιολόγηση που ορίζει διαφορετικό αριθµό κλιµάκων, αρπισµών, συγχορδιών και 
συνδέσεων ανάµεσα στα δύο προγράµµατα, ενώ προτείνεται η έκταση κλιµάκων και 
ο τρόπος εκτέλεσης αρπισµών και συγχορδιών, ειδικότερα στο Π.Ε. 

Παιδαγωγική αξιοποίηση στοιχείων 
Στην παρούσα ενότητα παρατίθεται ενδεικτική διδακτική προσέγγιση, µε άλλα λόγια 
µια «πορεία διδασκαλίας», σύµφωνα µε διατυπωµένους στόχους, περιεχόµενο και 
δραστηριότητες του νέου Προγράµµατος στον τοµέα «Συνδέσεις Συγχορδιών» και 
των εφαρµογών τους σε µαθητή Β’ Επιπέδου του ΥΠ.Π. Κάποιες δραστηριότητες 
µπορούν να ολοκληρωθούν σε µία διδακτική ώρα, ενώ άλλες σε κύκλο µαθηµάτων 
υπό µορφή project. Οι στόχοι έχουν διατυπωθεί συνοπτικά και έχουν επιλεγεί αυτοί 
που σχετίζονται περισσότερο µε την ανάπτυξη των «Συνδέσεων Συγχορδιών», ενώ 
παρατίθενται παραδείγµατα προτεινόµενες δραστηριότητες και ασκήσεις, τα οποία 
υπάρχουν και αναλύονται ως κωδικοποιηµένες δραστηριότητες (π.χ. 2ΥΠ1.3.1.) µέσα 
στο νέο Πρόγραµµα και µπορούν να εφαρµοστούν από τους εκπαιδευτικούς του 
Πιάνου, ανάλογα το µαθητή, το διαθέσιµο χρόνο και το ρεπερτόριο που διδάσκονται. 
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Στόχοι  
Ο µαθητής µέχρι το τέλος του Β’ Επιπέδου επιδιώκεται να: 
- µπορεί να χρησιµοποιεί ολοένα και µεγαλύτερη έκταση του πιάνου  
- διαβάζει από µνήµης νέες συγχορδίες σε µία/περισσότερες οκτάβες µε σωστούς 
δακτυλισµούς 
- παίζει απλές συνδέσεις συγχορδιών 
- αναπτύξει την ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών 
- αναγνωρίζει κανονικότητες µελωδικές, ρυθµικές, µορφολογικές και αρµονικές 
- εξασκήσει την ακουστική αγωγή 
- εδραιώσει την κιναισθητική αντίληψη της τοπογραφίας του πληκτρολογίου 
- παίζει µε τη συνοδεία του δασκάλου κοµµάτια µε ρυθµικά περίπλοκη συνοδεία και 
µε διαφορετικά στυλ  
- αυτοσχεδιάσει ρυθµικά/µελωδικά εξερευνώντας όλο το πληκτρολόγιο 

Πορεία Διδασκαλίας 
Διαµορφωτική αξιολόγηση/Σύνδεση προηγούµενης γνώσης µε νέα 
 Έλεγχος γνώσεων επάνω στις τρίφωνες συγχορδίες (ευθεία κατάσταση) από 
διδαγµένες κλίµακες - επανάληψη 

Επαφή µε τα νέα δεδοµένα/περιεχόµενο και προτάσεις δραστηριοτήτων 
- Προσθήκη συγχορδιών από τις νέες διδασκόµενες κλίµακες, για καλύτερη 
εµπέδωση µορφολογικά, τοπογραφικά και ακουστικά της τρίφωνης συγχορδίας και 
των δοµικών στοιχείων της και β) διδασκαλία αναστροφών στην τονική (2ΥΠ1.3.1.). 
- Διδασκαλία Αρπισµών ή «σπασµένων» συγχορδιών σε ευθεία κατάσταση και σε 
αναστροφές (σε δύο ή και περισσότερες οκτάβες µε εναλλαγές, διασταύρωση χεριών 
κλπ.) σύµφωνα µε το προτεινόµενο µοντέλο ή άλλο κατά την κρίση του 
εκπαιδευτικού στη Ντο και µεταφορά σε άλλες κλίµακες κατά την κρίση του, µε 
σκοπό την εκµάθηση των αναστροφών της συγχορδίας (2ΥΠ1.2.1., 2ΥΠ1.2.2): 

:  
Σχήµα 1: Αρπισµός σε διαδοχή αναστροφών µε µετάθεση χεριού στη Do+ 

-Διδασκαλία βαθµίδων και παρουσίαση των βασικών συνδέσεων συγχορδιών (I-ΙV-I, 
I-V-I ή V-I) αρχικά στη Ντο και ακολούθως σε άλλες βασικές τονικότητες (Sol+, Re
+, La-, Re-). Αρχικά µπορεί να παρουσιαστεί η σύνδεση ως ακολουθία βαθµίδων µε 
συγχορδίες σε ευθεία κατάσταση (βλ. Σχ. 2), ώστε να γίνει αρχικά κατανοητή η 
διαφοροποίηση µεταξύ βαθµίδων και σταδιακά να εισαχθεί η σύνδεση µε 
αναστροφές, που είναι αρµονικά πιο «δόκιµη» και στην οποία γίνεται περισσότερο 
αισθητή η «λύση» του προσαγωγέα (βλ. Σχ. 4) χωρίς απαραίτητα να εµπλέκεται ο 
εκπαιδευτικός σε θεωρητικά ζητήµατα κανόνων αρµονικών συνδέσεων. Τα 
παραδείγµατα είναι ενδεικτικά και σαφώς ο εκπαιδευτικός µπορεί να τα διαµορφώσει 
κατά την κρίση του: 
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�  
Σχήµα 2: Απλή σύνδεση συγχορδιών I-V-I 

�  
Σχήµα 3: Σύνδεση συγχορδιών I-IV-I 

:  
Σχήµα 4: Σύνδεση συγχορδιών V-I 

- Διδασκαλία σπουδών και κοµµατιών που περιέχουν συγχορδίες, είτε σε κανονική, 
είτε σε σπασµένη µορφή, σε ευθεία κατάσταση και αναστροφές, µε σκοπό να 
αναγνωριστούν και ν’ αναλυθούν από τους µαθητές (2ΥΠ2-Μουσικά Έργα, Οµάδα 
Α-Σπουδές). 
- Ασκήσεις για αναγνώριση αρµονικών κανονικοτήτων (patterns), που επιτρέπουν τη 
συνολική αντίληψη σηµειογραφικών δεδοµένων, αντί της µεµονωµένης 
αποκωδικοποίησης µουσικών συµβόλων µε επικέντρωση σε αναγνωρίσεις αρµονικών 
σχηµατισµών, δηλαδή συγχορδιών και των αναστροφών τους µε επικέντρωση σε 
συγχορδίες Ι-IV και V στις κλίµακες Do+, Sol+, Fa+ και στις σχετικές ελάσσονες 
(2ΥΠ3.2.3.). 

 

:  
Σχήµα 5: Αναγνώριση αρµονικών κανονικοτήτων 

- Ασκήσεις για την ενίσχυση αντίληψης της τοπογραφίας του πληκτρολογίου και της 
περιφερικής όρασης κατά τη διάρκεια της οπτικής επεξεργασίας του κειµένου, ώστε ο 
µαθητής να επεξεργάζεται το µέγιστο αριθµό πληροφοριών, αντί να εστιάζει στο σηµείο 
που εκείνη τη στιγµή εκτελεί. (Μπορεί π.χ. για την ανάπτυξη της αντίληψης της 
τοπογραφίας του πληκτρολογίου να γίνεται εξάσκηση στην εκτέλεση συγχορδιών µε 
κλειστά µάτια, ώστε να µπορέσει ο µαθητής να εσωτερικεύσει το «σχήµα» της συγχορδίας 
και των αναστροφών της και να το «αποτυπώνει» στο πληκτρολόγιο) (2YΠ3.3.). 
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- Ασκήσεις για την ανάπτυξη της ακουστικής αγωγής µε κατάλληλο σχεδιασµό και σε 
συνδυασµό µε την πορεία των θεωρητικών µαθηµάτων (π.χ. ακουστική ενίσχυση 
διαστηµάτων, διαφοροποίηση 3ης µεγάλης και 3ης µικρής και κατ’ επέκταση 
διαφοροποίηση µείζονας και ελάσσονας συγχορδίας). Ασκήσεις για καλλιέργεια 
ακοής και µίµησης όπως π.χ. να ακούει ο µαθητής από τον δάσκαλο και να 
επαναλαµβάνει τυχαίες τρίφωνες συγχορδίες, ν’ ακούσει τρίφωνες συγχορδίες των 
κυρίων βαθµίδων (I-IV-V) µιας κλίµακας, να την αναγνωρίσει και να παίξει την 
κλίµακα που ανήκουν. 
- Ασκήσεις συνοδείας, ώστε να αναπτύσσεται σταδιακά η ακουστική αντίληψη των 
διαστηµάτων, κυρίως 2ας-3ης-5ης-8ης. Επίσης, ο µαθητής να µπορεί ν’ ακούει και να 
παίζει τρίφωνο άρπισµα πιανιστικής συνοδείας και να προσθέτει στο δεξί χέρι 
ταιριαστή µελωδία µε τέταρτα, µισά και παρεστιγµένα όγδοα, για 8 µέτρα. 
- Εντοπισµός και παρακολούθηση των συστατικών στοιχείων του κοµµατιού 
(µελωδία-συνοδεία) και επιδίωξη εντοπισµού κυρίων συγχορδιών µέσα από τη 
σπασµένη µορφή (2ΕΔΜ3).  
- Μέτρηση διαστηµάτων, ώστε να µάθει ο µαθητής την έννοια της συνοδείας ως µία 
από τις τρεις πιθανές εκδοχές της βασικής συγχορδίας και να γίνεται αντιληπτή ως 
οµάδα φθόγγων της συγχορδίας και όχι ως πολλές ξεχωριστές, άσχετες µεταξύ τους 
νότες (2ΕΔΜ4). 
- Εφαρµογή των συγχορδιών και των βασικών συνδέσεών τους στον αυτοσχεδιασµό 
µε συνοδεία δασκάλου, όπου µπορεί να δοθούν περιορισµοί, όπως δραστηριότητες 
αυτοσχεδιασµού επάνω σε ορισµένες δοσµένες νότες που συµβαδίζουν µε την 
αρµονία, ώστε να εξασφαλίζεται ένα µουσικό αποτέλεσµα. 
- Εφαρµογή των συγχορδιών και των βασικών συνδέσεών τους ως συνοδεία σε 
µελωδίες και κατ’ επέκταση σε διασκευές τραγουδιών µε τεχνικές άτυπης µάθησης 
για την ανάπτυξη της ακουστικής αγωγής, ώστε ο µαθητής να εντοπίζει «µε το αυτί» 
τη συνοδεία που ταιριάζει, να αναπτύξει δεξιότητες ηχητικής προσαρµογής και να 
συµπράξει µουσικά µε τους συνοµηλίκους του. 

Αξιολόγηση 
Α) Διαµορφωτική αξιολόγηση δια της ακροάσεως καθ’ όλη τη χρονιά µε συζήτηση 
και διερευνητικές ερωτήσεις, β) τελική αξιολόγηση για διαπίστωση επίτευξης 
επιδιωκόµενων στόχων µε εκτέλεση συγχορδιών και αναστροφών σε κάποια 
ζητούµενη κλίµακα. 

Συζήτηση 
Καταληκτικά, η ανάπτυξη αρµονικής και ακουστικής αντίληψης, η δηµιουργική 
εφαρµογή των παραπάνω στοιχείων στον αυτοσχεδιασµό, εναρµόνιση µελωδιών και 
ανάπτυξη πειραµατισµού αποτελεί θεµελιώδη µουσική γνώση τεράστιας 
παιδαγωγικής σηµασίας που προσφέρει κίνητρα έκφρασης, απέχοντας από τη στείρα 
διεκπεραίωση τεχνικών ασκήσεων και υποχρεωτικής διδακτέας ύλης. Η διδασκαλία 
νέων µουσικών ειδών και χρήση τους σε περιβάλλον άτυπης µάθησης, εµπλουτίζει το 
µουσικό αισθητήριο των µαθητών µε διαφορετικά ερεθίσµατα και «ακούσµατα». 

Επιπλέον, η ανατροφοδότηση µεταξύ εγχώριων και ευρωπαϊκών 
εκπαιδευτικών πολιτικών και η συγκριτική θεώρηση µεταξύ Μ.Σ. και άλλων 
αντίστοιχων ευρωπαϊκών ιδρυµάτων δύνανται να αποτελέσουν εφαλτήριο για 
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αναστοχασµό για τις προοπτικές υλοποίησης της σύγχρονης µουσικής εκπαίδευσης 
µέσα απ’ αυτά τα σχολεία. Έχει υποστηριχθεί ότι η ένταξη των Μ.Σ. στην Πράξη µε 
τίτλο «Αναβάθµιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων» σηµατοδοτεί µια νέα 
εποχή και είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η Πράξη για διασφάλιση κονδυλίων προς 
κάλυψη αναγκών και χρηµατοδότηση (Ντούρου, 2014). Επίσης, η αναγκαιότητα 
επιµόρφωσης εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες και απαιτούµενες µεθοδολογικές 
προσεγγίσεις για εφαρµογή πρακτικών του «Νέου Σχολείου» απαιτεί συγκροτηµένο 
επιµορφωτικό ανατροφοδοτικό σχεδιασµό για επικαιροποίηση των γνώσεων των 
εκπαιδευτικών επάνω στο ζητούµενο νέο µουσικό γραµµατισµό. Η ενδυνάµωση του 
εκπαιδευτικού έργου όµως δεν πραγµατώνεται µόνο µε νέα προγράµµατα, αλλά και 
µε δηµιουργία υλικού προσβάσιµου σε κάθε εκπαιδευτικό, υλικοτεχνική υποδοµή, 
εύκολη πρόσβαση σε Τ.Π.Ε., ενηµερωµένες µουσικές βιβλιοθήκες σε όλες τις 
σχολικές µονάδες και άρτια στελέχωσή τους από εκπαιδευτικό προσωπικό. 

Προσδοκούµε ότι το νέο Π.Σ., παρά τις αντίξοες συνθήκες υπό τις οποίες 
συντάχθηκε, θα προµηθεύσει τον εκπαιδευτικό του πιάνου µε νέα εργαλεία, ώστε να 
κάνει το µάθηµά του ελκυστικότερο. Κλείνοντας, ευχής έργον θα ήταν η πολιτεία να 
συνεχίσει να εξασφαλίζει προϋποθέσεις, ώστε τα Μ.Σ. να προσφέρουν σύγχρονη 
αγωγή ικανή να εµπνεύσει στους µαθητές δηµιουργικότητα, πνεύµα συνεργασίας και 
ελευθερία έκφρασης που χρειάζονται ως µελλοντικοί πολίτες µιας µεταλλασσόµενης 
κοινωνίας.  
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