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Περίληψη 
Η έρευνα εστιάζεται στην παρατήρηση της ανάπτυξης των εξής ικανοτήτων των 
χορωδών: α) εκ πρώτης όψης ανάγνωση χορωδιακής παρτιτούρας, β) ερµηνεία 
χορωδιακών έργων ανάλογα µε την εποχή και το ύφος τους, γ) εκτέλεση χορωδιακής 
µουσικής σε τρίο ή κουαρτέτα και δ) φωνητική τεχνική. Από τη διαδικασία της 
πενταετούς έρευνας παρατηρήθηκαν τα εξής αποτελέσµατα: α) σηµαντική πρόοδος της 
ικανότητας ανάγνωσης της παρτιτούρας µέσα από τυπικές µορφές µάθησης, β) 
ανάπτυξη ικανότητας ερµηνείας χορωδιακής µουσικής διαφορετικών εποχών και υφών 
κυρίως µέσα από τυπικές και δευτερευόντως άτυπες µορφές µάθησης, και κυρίως της 
µίµησης της φωνής της διδάσκουσας, γ) Ανάπτυξη ικανότητας τραγουδιού σε φωνητικά 
τρίο/κουαρτέτα µέσα από τυπικές µορφές, ενώ σηµαντικός ήταν και ο ρόλος του 
µουσικού αφτιού του χορωδού και δ)ανάπτυξη φωνητικής τεχνικής κυρίως µέσα από 
την άτυπη µέθοδο της µίµησης της φωνής της διδάσκουσας, η οποία ήταν εξαιρετικά 
αποτελεσµατική έως την ηλικία της έναρξης της µεταφώνησης όπου σταδιακά κατέστη 
αναποτελεσµατική και αντικαταστάθηκε από τυπικές µορφές µάθησης. 

Λέξεις κλειδιά: παιδική χορωδία, φωνητική αγωγή, ανάγνωση παρτιτούρας, τραγούδι 
σε φωνητικά τρίο/κουαρτέτα, ερµηνεία χορωδιακής µουσικής 
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Abstract 
The research focuses on the development of the following abilities of the young 
chorister: a) sight reading of the choral score at the rehearsal, b) understanding of 
different kinds of choral music interpretation, c) singing in vocal trio/quartets and d) 
vocal technique. Through the process of the research the following results were 
observed: a) sight reading was dramatically improved through formal music learning 
and reading methods, b) both formal and informal learning tools helped the singers to 
improve their ability to sing in different musical styles c) musical ear seemed to be the 
crucial factor for a child to sing in trio/quartet along with his/her ability to read his/
her own vocal part, d) informal learning tools were especially effective on developing 
the voice of children under 11 years old, whereas formal tools became primary source 
of help for children 12 and older, especially for those who experienced voice change.   

Keywords: children’s choir, vocal technique, sight-reading, vocal trio/quartet, music 
interpretation. 

?306Πρακτικά 7ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Ε.

Meligopoulou, M.-E. (2016). Music teaching and learning in the choir rehearsal. The results of 
formal and informal teaching during a five years’	  research in a polyphonic children’s choir of equal 

voices. 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. 305-314). Thessaloniki: GSME.



Εισαγωγή 
Η συµµετοχή του παιδιού σε µια χορωδία αποτελεί µια πολύπλευρη εµπειρία. Μέσα 
από τη χορωδιακή πράξη καλλιεργούνται συγκεκριµένες µουσικές δεξιότητες, όπως η 
ικανότητα για τραγούδι στον τόνο, βασικά στοιχεία της τεχνικής του τραγουδιού, η 
µουσική ανάγνωση, η µουσική ερµηνεία ανάλογα µε το ύφος και την εποχή του 
διδασκόµενου ρεπερτορίου. Καλλιεργούνται επίσης και εξω-µουσικές δεξιότητες, 
όπως η οµαδική πειθαρχία, ο αλληλοσεβασµός των µελών της οµάδας, η 
κοινωνικότητα, ο αυτοέλεγχος και η ατοµική υπευθυνότητα. Όλα τα παραπάνω 
στοιχεία συµβάλλουν στη γενική πνευµατική καλλιέργεια και ανάπτυξη του παιδιού 
και του προσφέρουν σηµαντικές γνώσεις και βιώµατα που το βοηθούν να 
διαµορφώσει µια τεκµηριωµένη προσωπική θεώρηση για τη µουσική και τις τέχνες εν 
γένει (Ashworth Bartle, 1993· Choksy, 1974). 

Θέµα της παρούσας εισήγησης είναι µια διαχρονική έρευνα, η οποία 
διαµορφώθηκε µέσα από τη συστηµατική συγκέντρωση στοιχείων που αφορούσαν τη 
φωνητική πρόοδo και την ανάπτυξη της ικανότητας ανάγνωσης µουσικού κειµένου 
των µελών µιας παιδικής πολυφωνικής χορωδίας κατά τα ακαδηµαϊκά έτη 2006 - 
2010. Στη χορωδία εφαρµόστηκε ένα πειραµατικό πρόγραµµα διδασκαλίας 
χορωδιακής µουσικής, µε διαβαθµισµένο βαθµό δυσκολίας. Στην αρχή του 
πειράµατος εφαρµόστηκαν απλά µονοφωνικά (unison) χορωδιακά έργα και κατά την 
ολοκλήρωση του, στο τέλος του 5ου έτους, η χορωδία ήταν σε θέση να ερµηνεύει 
ατονική (atonal) µουσική a cappella.  

Ειδικότερα, η έρευνα επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη των εξής ικανοτήτων 
των χορωδών: 

α) εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (prima vista) µέσα από το διδασκόµενο 
ρεπερτόριο, 

β) κατάλληλη ερµηνεία χορωδιακών έργων ανάλογα µε την εποχή και το 
ύφος τους, 

γ) τραγούδι σε φωνητικά τρίο και κουαρτέτα (ανάλογα µε τη διανοµή φωνών 
του έργου) και  

δ) φωνητική τεχνική. 

Μεθοδολογία 
Στο βάθος της πενταετούς έρευνας υπήρξαν τόσο χορωδοί που διέκοψαν την 
παρακολούθηση της χορωδίας, όσο και χορωδοί που εισήχθησαν µεταγενέστερα σε 
αυτήν. Στην παρούσα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα από τα στοιχεία που 
προέκυψαν για τους 37 συνολικά χορωδούς που συµµετείχαν ανελλιπώς στο 
πενταετές πρόγραµµα, ώστε τα στοιχεία που θα διεξαχθούν να είναι συγκρίσιµα 
µεταξύ τους. 

Καθώς η έρευνα ήταν διαχρονική, είναι προφανές ότι οι συµµετέχοντες στο 
τέλος του πειράµατος εκτός από εµπειρότεροι χορωδοί ήταν και κατά πέντε έτη 
µεγαλύτεροι σε ηλικία, στοιχείο το οποίο είχε ιδιαίτερη σηµασία στη διαµόρφωση 
συγκεκριµένων αποτελεσµάτων, κυρίως αυτών που αφορούσαν τη µουσική 
ανάγνωση και τη φωνητική τεχνική, όπως θα δούµε σε επόµενες ενότητες. 

Τα µαθήµατατης χορωδίας είχαν συχνότητα δύο φορές την εβδοµάδα και 
διάρκεια 90 λεπτά. Επιπλέον, εφαρµόστηκε ένα ετήσιο 7ήµερο masterclass, κάθε 
πρώτη εβδοµάδα του µήνα Σεπτεµβρίου, µε καθηµερινή τρίωρη πρόβα, όπου γινόταν 
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διδασκαλία νέου ρεπερτορίου και µαθήµατα φωνητικής τεχνικής από προσκεκληµένη 
καθηγήτρια φωνητικής. 

Κάθε χορωδός είχε ατοµική καρτέλα, όπου αναγραφόταν η ηλικία του, οι 
πιθανές µουσικές του γνώσεις, η οµάδα φωνών που τραγουδούσε το συγκεκριµένο 
έτος στη χορωδία. Στο τέλος κάθε ακαδηµαϊκού έτους συµπληρωνόταν µια 
αξιολόγηση από τη διδάσκουσα κατόπιν ακρόασης των χορωδών σε φωνητικά τρίο ή 
κουαρτέτα, και τηρούνταν σηµειώσεις αναφορικά µε την πρόοδο της φωνητικής 
τεχνικής, το στάδιο της φωνητικής ανάπτυξης (π.χ. µεταφώνηση), την επίδοση στο 
φωνητικό τρίο ορθοτονία (intonation), αναπνοές, µουσικό φραζάρισµα, δυναµικές), 
και την επίδοση, αρχικά στην αναγνώριση των στοιχείων της µουσικής παρτιτούρας 
και στα δύο τελευταία έτη στην εκ πρώτης όψης ανάγνωση ενός σύντοµου µέρους 
χορωδιακού έργου.  

Τα στοιχεία που προέκυψαν από τις ατοµικές καρτέλες απεικόνισαν το 
διάγραµµα της προόδου του κάθε χορωδού καθώς και τη συλλογική πρόοδο της 
χορωδίας στα προαναφερθέντα γνωστικά αντικείµενα. 

Στην πρώτη τριετία της έρευνας εφαρµόστηκαν τόσο άτυπες όσο και τυπικές 
µορφές µάθησης σε µια σχέση σταδιακής µείωσης των πρώτων και αντίστοιχης 
αύξησης των δεύτερων µέσα από ένα προσχεδιασµένο µοντέλο, αντικατάστασης 
κάθε διδασκόµενης έννοιας µε άτυπη µορφή µε την αντίστοιχη τυπική της. Για 
παράδειγµα, η διδασκαλία της έννοιας του crescendo - diminuendo ξεκίνησε µε 
παλαµάκια (από την ψιχάλα στη βροχή κ.λπ.) προχώρησε στην απεικόνιση της 
µουσικής έννοιας στο πεντάγραµµο και στην αποκλειστική χρήση της ορολογίας και 
της έννοιας από το πεντάγραµµο. 

Στον παρακάτω πίνακα 1 φαίνεται το ποσοστό των παιδιών που είχαν 
µουσικές γνώσεις κατά την αρχική εγγραφή τους στη χορωδία το 2006. Μόλις 9 
παιδιά (24%) µάθαιναν κάποιο µουσικό όργανο (σε ωδείο ή µε ιδιαίτερα µαθήµατα), 
ποσοστό το οποίο έφτασε στο 84% στην αρχή του 5ου έτους του πειράµατος το 2010. 
Η στατιστικά σηµαντική αυτή αύξηση συνδέεται άµεσα µε το µουσικό ερέθισµα που 
δέχθηκαν τα παιδιά στη χορωδία, το οποίο τα ώθησε να ασχοληθούν µε τη µουσική 
µέσω της εκµάθησης ενός µουσικού οργάνου, αλλά και µέσω της εγγραφής τους στα 
δύο τελευταία έτη σε τµήµατα λυρικού τραγουδιού, όπως αναφέρεται διεξοδικά 
παρακάτω.   

Πίνακας 1. Μουσικές γνώσεις χορωδών 

Μουσικές 2006 2007 2008 2009 2010

Γνώσεις N % N % N % N % N %

Ναι 9 24,0 19 51,0 23 62,0 29 78,0 31 84,0

Όχι 28 76,0 18 49,0 14 38,0 8 22,0 6 16,0

Σύνολο 37 100,
0

37 100,
0

37 100,
0

37 100,
0

37 100,
0
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Ο µέσος όρος ηλικίας των παιδιών το 2006 ήταν 9,3 έτη. Τα πιο µεγάλα ήταν µαθητές 
της Α΄ Γυµνασίου και τα µικρότερα της Γ΄ Δηµοτικού. Κανένα δεν είχε προηγούµενη 
συστηµατική χορωδιακή εκπαίδευση, ενώ όλα είχαν εισαχθεί στη χορωδία κατόπιν 
ακρόασης και ήταν καλλίφωνα.  

Από το πρώτο µάθηµα εφαρµόστηκε η µέθοδος της διδασκαλίας του 
χορωδιακού έργου µε τα εξής εργαλεία: 
1. Χρήση χορωδιακής παρτιτούρας  
2. Προετοιµασµένο προφορικό ερωτηµατολόγιο για κάθε διδασκόµενο τραγούδι, το 

οποίο ωθούσε συστηµατικά στην αναγνώριση των στοιχείων που αναγράφονται 
στη χορωδιακή παρτιτούρα (λ.χ. η αναγνώριση του πενταγράµµου που διαβάζει η 
κάθε οµάδα φωνών (πρώτη φωνή - δεύτερη φωνή), η αναγνώριση των σηµείων 
της µουσικής στίξης: επανάληψη, δυναµικές, παύσεις, καθώς και στοιχεία 
µουσικής ανάγνωσης, αρχικά ρυθµικά, όπως η αναγνώριση των παύσεων και των 
αξιών των νοτών και κατόπιν µελωδικά, όπως η µουσική ανάγνωση Α’ όψης 
προεπιλεγµένων απλών µελωδικών γραµµών του έργου, λ.χ. ένα σηµείο 
διαβατικής ανοδικής ή καθοδικής πορείας. 

3. Διδασκαλία κάθε νέας έννοιας χωριστά και αφού παρατηρείτο εµπέδωση στην 
εκάστοτε προηγούµενη. Για παράδειγµα, πρώτα διδάχθηκαν τα είδη των 
δυναµικών ανά βαθµίδες (p, mp, mf, f) και όταν η χορωδία µπορούσε να τις 
αποδώσει πειστικά, έγινε η διδασκαλία των εννοιών του crescendo - diminuendo, 
η οποία προϋποθέτει καλό χειρισµό των πρώτων για να µπορέσει να αποδοθεί 
αποτελεσµατικά. 

Ο βαθµός αφοµοίωσης των στοιχείων της παρτιτούρας ήταν ικανοποιητικός 
ήδη από το Α΄ έτος, όπως φαίνεται στον Πίνακα 2. 

Πίνακας 2. Αναγνώριση στοιχείων παρτιτούρας 

Η πρόοδος της µουσικής ανάγνωσης και του τραγουδιού σε τρίο / κουαρτέτα 
Οι χορωδοί ήδη από τέλος του πρώτου έτους µπορούσαν να παρακολουθούν 
αλάνθαστα τη χορωδιακή παρτιτούρα, να αναγνωρίζουν και να εκτελούν µουσικά 
στοιχεία όπως: τα σηµεία της επανάληψης, τις δυναµικές διακυµάνσεις, το ύφος 
(staccato - legato), τις αναπνοές, τις κορώνες, τον αριθµό του µέτρου που υποδείκνυε 
ο µαέστρος, τις αναγραφόµενες παύσεις µε ρυθµική ακρίβεια. 

Αναγνώριση 2006 2007 2008

Στοιχείων 
παρτιτούρας N % N % N %

Μέτρια 3 8,0 1 2,5 1 2,5

Καλή 12 32,5 9 24,0 4 11,0

Πολύ καλή 18 48,5 19 51,5 21 57,0

Άριστη 4 11,0 8 22,0 11 29,5

Σύνολο 37 100,
0

37 100,
0

37 100,
0
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Η εκ πρώτης όψεως µουσική ανάγνωση κατά τα δύο πρώρα έτη σηµείωσε µια 
σταθερά χαµηλή επίδοση. Οι χορωδοί µπορούσαν να αποδίδουν σε εκ πρώτης όψεως 
ανάγνωση µελωδικές γραµµές µόνο σε ανιούσες ή κατιούσες φράσεις µε διαδοχική 
µελωδική γραµµή. Τα µουσικά διαστήµατα που µπορούσαν να αναγνωριστούν σε 
αυτό το στάδιο ήταν οι 2η Μεγάλη και 2η µικρή και τα καθαρά: οκτάβα, πέµπτες, 
τέταρτες κυρίως αυτές που είτε ξεκινούσαν είτε κατέληγαν στην τονική. Τα 
διαστήµατα 3ης, 6ης και 7ης ήταν δυσκολότερο ή αδύνατο να αποδοθούν από τη 
συντριπτική πλειοψηφία των χορωδών και η αναγνώρισή τους άρχισε να εξελίσσεται 
κυρίως από το 3ο έτος της έρευνας. Η µέθοδος µουσικής ανάγνωσης που 
εφαρµόστηκε από το πρώτο έτος ήταν η εξάσκηση στην εκ πρώτης όψεως ανάγνωση 
ενός προεπιλεγµένου σύντοµου και απλού αποσπάσµατος του διδασκόµενου έργου 
για 7 - 10 λεπτά σε κάθε πρόβα. 

Πίνακας 3. Ανάγνωση παρτιτούρας 

Όπως φαίνεται στον παραπάνω Πίνακα 3, τα ποσοστά της αρχικής επίδοσης στην εκ 
πρώτης όψεως ανάγνωση δεν συµβαδίζουν µε τα αντίστοιχα της αναγνώρισης και 
εκτέλεσης των λοιπών στοιχείων της παρτιτούρας. Αξιοσηµείωτη πρόοδος 
παρατηρείται στο τέλος του τρίτου έτους, όπου σηµειώνεται µια γεωµετρική άνοδος 
του ποσοστού των χορωδών που µπορούν πλέον να αποδίδουν από καλά έως άριστα 
την εκ πρώτης όψεως ανάγνωση µιας µελωδικής γραµµής, ιδιαίτερα από τα παιδιά 
που ήταν στην ανώτερη ηλικιακή οµάδα (15 - 16 ετών). 

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο της εκµάθησης της µελωδικής γραµµής 
του έργου, εφαρµόστηκε αρχικά η άτυπη µορφή µάθησης δια της µίµησης της φωνής 
της διδάσκουσας. Η άτυπη αυτή µέθοδος είχε εφαρµογή τόσο κατά τη φωνητική 
προθέρµανση όσο και στην πρόβα. Μελωδικά ή ρυθµικά στοιχεία του διδασκόµενου 
έργου αποτελούσαν επιµέρους ασκήσεις κατά την προθέρµανση, ώστε ο χορωδός να 
τα αντιµετωπίσει προετοιµασµένος κατά τη διδασκαλία του έργου που ακολουθούσε. 
Όσο πιο µικροί σε ηλικία οι χορωδοί τόσο πιο αποτελεσµατική ήταν η απόδοσή τους 
αποκλειστικά δια της µίµησης, καθόσον παρατηρείτο εξαιρετική ικανότητα 
αποµνηµόνευσης µε ταχύτητα και άριστη απόδοση στις λεπτοµερείς παρατηρήσεις 
της διδάσκουσας. 

Επιπλέον, η χρήση των χειρονοµιών του Z. Kodály αποτέλεσε ένα ιδιαίτερα 
χρήσιµο άτυπο εργαλείο, καθώς συντέλεσε στην αποµνηµόνευση των µουσικών 
διαστηµάτων και στην ανάγνωση µελωδικών γραµµών από το χέρι του µαέστρου, 
ενώ αποτέλεσε και το πρώτο στάδιο ανάγνωσης prima vista χωρίς παρτιτούρα. 

Ανάγνωση 2006 - 7 2007 - 8 2008 - 9 2009 - 10 2010 - 11

Παρτιτούρας N % N % N % N % N %

Μέτρια 29 78,0 23 62,0 14 38,0 3 8,0 1 2,5

Καλή 6 16,0 11 30,0 16 43,0 12 32,5 9 24,0

Πολύ καλή 2 6,0 3 8,0 5 13,5 18 48,5 19 51,5

Άριστη 0 0,0 0 0,0 2 5,5 4 11,0 8 22,0

Σύνολο 37 100,0 37 100,0 37 100,0 37 100,0 37 100,0
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Η µέθοδος της µίµησης στην εκµάθηση της µελωδικής γραµµής άρχισε να 
καθίσταται προβληµατική όσο το ρεπερτόριο γινόταν απαιτητικότερο και τα 
τραγούδια µακρύτερα σε διάρκεια. Ο µη στροφικός χαρακτήρας, η συνθετότητα της 
αρµονικής δοµής, η ξένη γλώσσα του στίχου άρχισαν σταδιακά να µην 
υποστηρίζονται αποτελεσµατικά από τη µίµηση - αποστήθιση. Η ταχύτητα 
εκµάθησης σηµείωνε δραµατική πτώση και το ενδιαφέρον των επιµέρους οµάδων 
φωνών εξανεµιζόταν όταν η διδάσκουσα αφιέρωνε µεγάλα χρονικά διαστήµατα στην 
εκµάθηση αποκλειστικά δια της µίµησης µιας µακριάς και σύνθετης µελωδικής 
γραµµής, σε µια συγκεκριµένη οµάδα φωνών, για παράδειγµα στις άλτο. Η µέθοδος 
που δοκιµάστηκε στο στάδιο αυτό, ήταν αυτή της ταυτόχρονης ανάγνωσης prima 
vista µιας µικρής και µελωδικά βατής ενότητας του έργου. Το αποτέλεσµα από την 
πρώτη του εφαρµογή ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Οι χορωδοί µπόρεσαν να 
διαβάσουν οµαδικά σωστά ή πολύ κοντά στο σωστό τη µελωδική γραµµή της οµάδας 
της φωνής τους. Ατοµικά ένιωθαν πιο ανασφαλείς, ιδιαίτερα οι νεότεροι σε ηλικία και 
οι µουσικά πιο αδύνατοι, αλλά η οµαδική εκ πρώτης όψεως ανάγνωση έφερε ένα 
ιδιαίτερα ενθαρρυντικό αποτέλεσµα. Η πρακτική αυτή άρχισε να εφαρµόζεται 
συστηµατικά σε κάθε πρόβα και µέσα σε ένα τρίµηνο η πρόοδος των χορωδών είχε 
φτάσει στο σηµείο να µπορούν να διαβάσουν prima vista στο σύνολό τους τις 
µελωδικές γραµµές του χριστουγεννιάτικου ρεπερτορίου που ετοίµασε η χορωδία το 
2008. 

Ο χρόνος που γινόταν η οµαδική εξάσκηση στην εκ πρώτης όψεως 
ανάγνωση κάθε νέου έργου ήταν 7-10 λεπτά. Τα δυσκολότερα σηµεία ξεκαθαριζόταν 
ανά φωνή, αλλά η διδασκαλία εκµάθησης του έργου είχε αποκτήσει πλέον ένα νέο, 
ταχύτερο ρυθµό που επέτρεπε την εκµάθηση δυσκολότερων και αριθµητικά 
περισσότερων έργων σε σχέση µε αυτά των προηγούµενων ετών. Επιπλέον, η 
πρόκληση της ανάγνωσης άγνωστου µουσικού κειµένου άρχισε να αποτελεί το πιο 
ενδιαφέρον τµήµα της πρόβας για τους χορωδούς.  

Η πρόοδος της φωνητικής τεχνικής - µουσικής ερµηνείας 
Ως προς το γνωστικό αντικείµενο της φωνητικής αγωγής, η φωνή της διδάσκουσας 
αποτέλεσε αρχικά το βασικό όργανο καθοδήγησης, καθώς οι χορωδοί µιµούνταν το 
χρώµα, το ύφος, τις δυναµικές και την κεφαλική τοποθέτηση του ήχου που τους 
παρουσίαζε µε τη φωνή της. Στο τέταρτο και πέµπτο έτος της έρευνας ο µέσος όρος 
ηλικίας ανέβηκε στα 13,7 έτη προέκυψε το φυσικό φαινόµενο της µεταφώνησης στην 
πλειοψηφία των χορωδών, τόσο των αγοριών όσο και των κοριτσιών. Στη φάση αυτή 
η µέθοδος της διδασκαλίας δια της µίµησης άρχισε να γίνεται ιδιαίτερα 
αναποτελεσµατική ακόµη και προβληµατική, κυρίως για τα αγόρια. Τα αγόρια 
άλλαζαν γκάµα φωνής, τα κορίτσια είχαν τα συµπτώµατα της τονικής αβεβαιότητας 
στην ψηλή περιοχή τους, ενώ άρχιζαν να διαµορφώνουν προσωπική χροιά και χρώµα 
φωνής, και όλα αυτά καθιστούσαν µη λειτουργική τη µίµηση της φωνής του 
µαέστρου. Η φωνητική καθοδήγηση στο στάδιο αυτό άρχισε να διαµορφώνεται µέσα 
από τη µέθοδο της επεξήγησης και της υπόδειξης της τεχνικής που πρέπει να 
εφαρµόζεται φωνητικά π.χ. διαφραγµατική τεχνική, εσωτερικό χαµόγελο, χαµηλή 
γλώσσα, ανοιχτός λάρυγγας, ήταν έννοιες που επεξηγήθηκαν αναλυτικά και οι 
χορωδοί εφάρµοζαν αντίστοιχα τις οδηγίες. Η λειτουργική χρήση της αφηρηµένης 
σκέψης σε συνδυασµό µε την εµπειρική γνώση που προϋπήρχε συντέλεσαν στη 
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συνειδητή ανάπτυξη της ατοµικής φωνητικής των χορωδών. Οι χορωδοί 
αντιλαµβάνονται πλέον την λειτουργία του διαφράγµατος, τα κεφαλικά τους ηχεία, 
χρησιµοποιούν συνειδητά τη χαµηλή γλώσσα, τα ψηλά µάγουλα, στο χαλαρό και 
χαµηλό σαγόνι µε πλήρη έλεγχο της διαµόρφωσης του ήχου τους, αντιλαµβάνονται το 
ρόλο της κατάλληλης στάσης του σώµατος, και αποκτούν ολοένα και 
αποτελεσµατικότερο αυτοέλεγχο της εισπνοής και κυρίως της εκπνοής κατά το 
τραγούδι. 

Κατά τα δύο τελευταία έτη, τόσο στις πρόβες όσο και στο ετήσιο 
masterclass η προσκεκληµένη καθηγήτρια φωνητικής εφάρµοζε εκτενείς φωνητικές 
ασκήσεις για την ανάπτυξη της φωνητικής γκάµας, την κεφαλική τοποθέτηση της 
φωνής, την παραγωγή οµοιογενών φωνηέντων, την τεχνική απόδοσης των δυναµικών 
διακυµάνσεων µιας µελωδικής γραµµής, στοιχεία τα οποία οι χορωδοί τώρα 
αντιλαµβάνονται και εφαρµόζουν συνειδητά και όχι µιµητικά. Οι ατοµικές 
επισηµάνσεις στον κάθε χορωδό, είχαν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσµατα. Στα 
παιδιά της εφηβείας αρέσει η ατοµική καθοδήγηση γιατί τα βοηθά να 
συνειδητοποιούν τη µοναδικότητα της φωνής τους και τα συγκεκριµένα ζητήµατα 
που αφορούν την καλλιέργεια της δικής τους φωνής. Ως αποτέλεσµα αυτής της 
πρακτικής συνολικά 11 από τα 37 παιδιά άρχισαν φωνητική στο ωδείο µε δική τους 
πρωτοβουλία είτε αφήνοντας το µουσικό όργανο που ήδη σπούδαζαν είτε ως δεύτερο 
όργανο. 

Ο συνδυασµός της ανάπτυξης της ικανότητας ανάγνωσης prima vista και της 
φωνητικής καλλιέργειας, συντέλεσε στην ανάπτυξη της οµαδικής ικανότητας της 
χορωδίας να µπορεί όχι µόνο να αποδίδει µε φυσικότητα τα διάφορα ύφη χορωδιακών 
έργων αλλά και να τραγουδάει εκτενή έργα a cappella καθώς και έργα διευρυµένης 
τονικότητας ή ατονικά. Η παρτιτούρα σε τέτοιου είδους έργα είναι αναντικατάστατος 
βοηθός του χορωδού. Τα clusters, οι τενούτες για πολλά µέτρα νότες, οι ασύµµετρες 
παύσεις και τα µεγάλα µελωδικά διαστήµατα αποδίδονται αρτιότερα µε σηµαντικά 
µικρότερες πιθανότητες λάθους, όταν  ο χορωδός µπορεί να διαβάζει την παρτιτούρα. 
Δια της µελωδικής αποστήθισης ο χορωδός νιώθει ανασφάλεια όταν του διαφεύγει 
στιγµιαία κάποιο σηµείο του έργου, αδυνατεί να κατανοήσειτην αρµονική συνήχηση 
της πολυφωνίας του έργου που εκτελεί, δε µπορεί να αποδώσει ικανοποιητικά τη 
µουσική ερµηνεία του έργου, λ.χ. πώς θα αποδώσει µια διαφωνία και τη λύση της, 
όταν δε γνωρίζει τι είναι διαφωνία και πώς λύνεται; Πώς θα αποδώσει µελωδικά το 
κορύφωµα µιας µουσικής φράσης όταν δε µπορεί να αντιληφθεί το ρόλο της δικής 
του φωνής στην αρµονία του πολυφωνικού έργου; 

Συµπεράσµατα 
Τα συµπεράσµατα της έρευνας ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Η καθεαυτή πρόοδος 
της µουσικής επίδοσης της χορωδίας ως µουσικό σύνολο ήταν το πιο ορατό στοιχείο 
της επιτυχίας της µεθόδου. Η χορωδία κατάφερε σε πέντε χρόνια να περάσει από το 
µονοφωνικό (unison) χορωδιακό τραγούδι στο πεντάφωνο ατονικό (atonal) a 
cappella. Μάλιστα κατά τα τρία τελευταία έτη του πειράµατος απέσπασε σε 
αντίστοιχους διεθνείς διαγωνισµούς στον Καναδά, τη Ρωσία και τη Γερµανία 
ισάριθµα χρυσά µετάλλια. Ένα έτος µετά την ολοκλήρωση του πειράµατος 
αναδείχθηκε καλύτερη χορωδία του 9th Competition Venezia in Musica Choir (2011). 

Μερικά από τα επιµέρους συµπεράσµατα της έρευνας συνοψίζονται στα εξής: 
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• Η χρήση της παρτιτούρας από την πρώιµη επαφή του παιδιού µε το τραγούδι 
επιταχύνει τη διαδικασία ανάπτυξης της ικανότητας µουσικής ανάγνωσης.  

• Οι άτυπες µορφές µάθησης της µίµησης – αποστήθισης χορωδιακής µουσικής 
παρουσιάζουν ένα φθίνον αποτέλεσµα σε σχέση µε την άνοδο της ηλικίας και 
την αύξηση του βαθµού δυσκολίας του διδασκόµενου ρεπερτορίου και σταδιακά 
µετατρέπονται σε ανεπαρκείς, ακόµη και προβληµατικές, καθιστώντας αναγκαία 
την ανάπτυξη της ικανότητας µουσικής ανάγνωσης, η καλλιέργεια της οποίας 
ξεκινά από το αρχικό στάδιο της χορωδιακής εκπαίδευσης. 

• Η άτυπη µορφή διδασκαλίας φωνητικής αγωγής δια της µίµησης της φωνής του 
διδάσκοντος καθίσταται αναποτελεσµατική, όταν οι χορωδοί αρχίζουν να 
διανύουν το στάδιο της µεταφώνησης και εξής. 

• Η ικανότητα ανάγνωσης της παρτιτούρας αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρηστικό 
εργαλείο στην ικανότητα άριστης απόδοσης ενός χορωδιακού έργου τόσο 
µελωδικά όσο και ερµηνευτικά. 

Προτάσεις για το µέλλον 
Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα της έρευνας, τα οποία είχαν ως υποκείµενά τους 
µαθητές Δηµοτικού και Γυµνασίου, µε την πραγµατική κατάσταση που παρατηρείται 
στο µάθηµα της µουσικής του σύγχρονου ελληνικού σχολείου,  στον τοµέα που 
αφορά τη φωνητική καλλιέργεια των Ελλήνων µαθητών, θα µπορούσαν να 
παρατεθούν οι παρακάτω προτάσεις, οι οποίες ίσως δώσουν έναυσµα για 
προβληµατισµό και κάποιες καινοτόµες δράσεις σε µελλοντικούς εκπαιδευτικούς 
σχεδιασµούς διδασκαλίας του µαθήµατος της µουσικής στο ελληνικό σχολείο: 

• Η µουσική ανάγνωση να αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους του 
µαθήµατος της µουσικής, ως βασικό στοιχείο τυπικού µουσικού γραµµατισµού 
των µαθητών. Το αποτέλεσµά της είναι ισόβιο και ο µαθητής µεταβαίνει από το 
ρόλο του παπαγάλου στο ρόλο του γνώστη. 

• Η φωνητική εκπαίδευση των καθηγητών µουσικής να αποτελεί µέρος των 
ακαδηµαϊκών τους σπουδών, ώστε να είναι σε θέση να µπορούν να διδάξουν 
οµαδικό τραγούδι και οµαδική φωνητική αγωγή στο σχολείο. Με τον τρόπο 
αυτό θα µειωθεί δραστικά το ποσοστό φάλτσων ενηλίκων, λόγω απουσίας 
φωνητικής καλλιέργειας των µαθητών στο σχολείο (Μαστροσάββα, 2014). 

• Το τραγούδι να αποτελεί κεντρικό άξονα του µαθήµατος τη µουσικής, 
οργανωµένο µεθοδικά, µε σεβασµό στην έκταση της παιδικής φωνής ανάλογα 
µε την ηλικία, στο περιεχόµενο του στίχου του ανάλογα µε τα πνευµατικά 
ενδιαφέροντα του µαθητή, στην ποιότητά του ως µουσική σύνθεση, ώστε ο 
µαθητής να προσεγγίζει µια κατά το δυνατόν ευρύτερη γκάµα αυθεντικής 
κλασικής ελληνικής και διεθνούς χορωδιακής µουσικής. 

• Το µάθηµα της χορωδίας να ενταχθεί στο ωρολόγιο πρόγραµµα τόσο στην Α΄ 
Βάθµια όσο και στη Β΄ Βάθµια εκπαίδευση και να εφαρµοστεί ένα οργανωµένο 
ρεπερτόριο για κάθε βαθµίδα που θα βοηθήσει τους µαθητές να µάθουν να 
τραγουδούν πολυφωνικά, να χρησιµοποιούν τη γκάµα της κεφαλικής τους 
φωνής και να διευρύνουν τους πνευµατικούς τους ορίζοντες µέσα από τη 
µουσική κουλτούρα που θα διαµορφώνουν από το µάθηµα της µουσικής. 

• Το µάθηµα της µουσικής να αποκτήσει µια αξιοπρεπέστερη θέση στο σύστηµα 
της ελληνικής εκπαίδευσης µέσω του πρίσµατος της τυπικότητάς του. Έτσι θα 
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απαγκιστρωθεί από την επιστηµονική πενία που το χαρακτηρίζει σήµερα, 
φθάνοντας στο σηµείο να του αποδίδεται ο όχι και τόσο κολακευτικός τίτλος της 
«ώρας του παιδιού», διότι ο µαθητής δε βρίσκει εκπαιδευτικό έρεισµα σε αυτό 
µε τον αποκλειστικά άτυπο τρόπο που διδάσκεται στο σύγχρονο ελληνικό 
σχολείο. 
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