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Περίληψη 
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξηµένο ενδιαφέρον από µουσικοπαιδαγωγούς και 
ερευνητές για την µελέτη των πολυδιάστατων πλαισίων στα οποία επιτελείται µουσική 
µάθησης και τους τρόπους που αυτά συσχετίζονται. Τα αξιόλογα αποτελέσµατα της 
έρευνας της Green (2008) µε το πρόγραµµα «Musical Futures» µε προσανατόλισαν 
ερευνητικά στην εµβριθή µελέτη της ενσωµάτωσης άτυπων διαδικασιών µουσικής 
µάθησης σε Ε΄ τάξη δηµοτικού σχολείου στην Κύπρο. Στόχος µου ήταν να «διεισδύσω» 
στο µαθησιακό περιβάλλον των µαθητών µου, ευελπιστώντας να περιγράψω τις 
διαδικασίες που ακολούθησαν και να κατανοήσω όσα αφορούν στις αντιλήψεις, τις 
σκέψεις, τα συναισθήµατα και τις συµπεριφορές τους. Για την προσέγγιση αυτή, 
εκπόνησα έρευνα µελέτης περίπτωσης. Η διερεύνηση του ενιαίου συστήµατος της τάξης 
και των τεσσάρων ειδικών περιπτώσεων παιδιών µε διαφορετικά µαθησιακά προφίλ, 
µου έδωσε τη δυνατότητα να συλλέξω πολυδιάστατα δεδοµένα. Οι πρώτες ενδείξεις από 
την ανάλυση δείχνουν πως τα παιδιά ανταποκρίθηκαν θετικά και µε µεγάλο 
ενθουσιασµό στην αυτονοµία που τους δόθηκε, συνεργάστηκαν αρµονικά µε τους 
φίλους τους και πέτυχαν να αντεπεξέλθουν σε όλες τις µουσικές ή άλλες προκλήσεις που 
αντιµετώπισαν αποκτώντας µουσικές και έξω-µουσικές δεξιότητες και γνώσεις.  

Λέξεις κλειδιά: άτυπες διαδικασίες µουσικής µάθησης, αυτονοµία, οµαδική/συνεργατική 
µάθηση, ενεργή µουσική εµπλοκή 
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Abstract 
In recent years an increasing number of music educators and researchers have drawn 
attention to the multidimensional dynamic of music teaching and learning in various 
settings. During the last twenty years or so, massive consideration is specified on the 
ways informal learning practices could be integrated in classrooms due to the 
important benefits of this practice. In this qualitative case study, I explored the music 
learning processes and strategies that 5th grade primary students’ use when are given 
the agency and opportunity to listen, copy by ear and perform music they chose in 
friendly groups. I endeavored to investigate in depth their experience, (opinion, 
thoughts, feelings, values), the learning benefits (musical or non-musical) and the 
way this approach encouraged and effected their motivation and active involvement 
concerning music. Findings show that children responded to the informal learning 
approach in a great enthusiastic manner and all groups of students, with no 
exception, were observed to be positively and highly motivated to get involved in 
music making activities that found meaningful and joyful! Students valued the 
opportunity to have the autonomy to cooperate and learn in friendly groups and were 
excited by the challenge that was involved in the project. 

Keywords: informal music practices, autonomy, group-learning, student agency, 
meaningful music making activities 
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Πλαίσιο άτυπων διαδικασιών µουσικής µάθησης 
Στη δυτική κοινωνία υπάρχουν δυο βασικές µορφές µουσικής µάθησης µέσα από τις 
οποίες τα άτοµα λαµβάνουν, µε την εµπλοκή και τη συµµετοχή τους σε αυτές, 
µουσική µόρφωση (γνώσεις και δεξιότητες). Η διεθνής βιβλιογραφία (Campbell, 
1995, 1998, 2000· Jorgensen, 2003· Strauss, 1984· Fornas et al., 1995· Folkestad, 
2006· Green, 2002· Bowman, 1998, 2004· Rodriguez, 2004· Cope & Smith, 1997· 
Prouty, 2002), αναφέρεται στις δυο αυτές µορφές οι οποίες καθορίζουν και 
διαφορετικά µαθησιακά πλαίσια και τις διαχωρίζει ως: (α) τυπική θεσµοθετηµένη 
µουσική εκπαίδευση που εµφανίζεται και εφαρµόζεται, κυρίως, σε σχολικά 
περιβάλλοντα, έχει συγκεκριµένα προγράµµατα σπουδών, περιλαµβάνει αξιολόγηση 
και καταλήγει συνήθως σε πιστοποιητικό φοίτησης και (β) άτυπες, εκτός σχολείων 
και ιδρυµάτων, πρακτικές µουσικής µάθησης, οι οποίες είναι αυθόρµητες, 
ασυνείδητες, τυχαίες, χωρίς καθορισµένους στόχους ή ακολουθία διαδικασιών και 
χωρίς καθοδήγηση. Οι δυο µορφές πρακτικών απόκτησης µουσικών δεξιοτήτων και 
γνώσεων έχουν µεγάλο εύρος, είναι πολυδιάστατες και αποτελούν τους βασικότερους 
τρόπους µουσικής µόρφωσης. Η καθεµία εφαρµόζεται σε διαφορετικά µαθησιακά 
περιβάλλοντα, µε διαφορετική δοµή το καθένα, περιλαµβάνει διαφορετικές 
διαδικασίες απόκτησης µουσικών δεξιοτήτων, όπως και διαφορετικούς τρόπους 
ανάµειξης και συµµετοχής των ατόµων στη µουσική πράξη.  

Τα τελευταία χρόνια, µεγάλος αριθµός ερευνών (µε σηµαντικότερες αυτές 
των Campbell, 1995· Finnegan, 1989· Green, 2002· Fornas et al., 1995· Jaffurs, 2004· 
Davis, 2005· Papazahariou, 2008) έχει στραφεί στην εις βάθος διερεύνηση άτυπων 
πλαισίων µουσικής µάθησης, µε κύριο στόχο την περιγραφή των βιωµάτων των 
ατόµων που εµπλέκονται σε αυτά και τον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών τους. 
Τα αποτελέσµατα ενισχύουν την πεποίθηση πως το ουσιαστικότερο και πιο αξιόλογο 
χαρακτηριστικό των άτυπων διαδικασιών µουσικής µάθησης είναι το ισχυρό κίνητρο 
για µουσική εµπλοκή, λόγω της απόλαυσης που παρέχει η µουσική εκτέλεση 
αγαπηµένων τραγουδιών. Η µουσική µάθηση στηρίζεται στις προσωπικές επιλογές 
του κάθε ατόµου ξεχωριστά, στην απόλαυση της εµπλοκής στη µουσική πράξη, και 
στην οικειότητα µε το συγκεκριµένο είδος µουσικής το οποίο εκτελεί.  

Η εκτεταµένη διερεύνηση άτυπων πλαισίων µουσικής µάθησης έχει φέρει 
στο προσκήνιο πρακτικές και διαδικασίες που µπορούν να αξιοποιηθούν 
παιδαγωγικά, ώστε να εµπλουτίσουν τις προσεγγίσεις µουσικής µάθησης στα 
θεσµοθετηµένα πλαίσια, ενισχύοντας έτσι τα κίνητρα µουσικής εµπλοκής. Το 
ανθρώπινο και δηµοκρατικό σχολείο της σύγχρονης κοινωνίας, το οποίο έχει όραµα 
να δώσει την ευκαιρία σε όλους, ανεξαιρέτως, τους µαθητές να εµπλακούν στη 
µουσική µάθηση, να αναπτύξουν κριτική σκέψη και αυτονοµία, και να νιώσουν τη 
χαρά της µάθησης, παρέχει πρόσφορο έδαφος στις προσπάθειες ενσωµάτωσης και 
υιοθέτησης των στρατηγικών των άτυπων διαδικασιών µουσικής µάθησης στα 
σχολεία. Στα πλαίσια αυτά έχουν διενεργηθεί ποιοτικές έρευνες τα τελευταία χρόνια, 
µε πιο σηµαντική την εφαρµογή του προγράµµατος «Musical Futures» από την Green 
(2008), οι οποίες φανερώνουν τη σηµαντική παιδαγωγική αξία της εφαρµογής 
άτυπων διαδικασιών µουσικής µάθησης σε σχολικές τάξεις (Allsup, 2002, 2003· 
Abramo, 2009· Byrne & Sheridan, 2000· O’ Flynn, 2006· Väkevä, 2006· Westerlund, 
2006· Davis, 2008· Hasty, 2009· Tobias, 2010· Mesbur, 2006· Karlsen, 2010· 
Andrews, 2011· Benson, 2012).  
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Το ερευνητικό πρόγραµµα «Musical Futures» (Green, 2008), είχε εφαρµοστεί 
για περίπου τέσσερα χρόνια σε 21 σχολεία µέσης εκπαίδευσης στο Ηνωµένο 
Βασίλειο και σε αυτό έλαβαν µέρος 1.500 περίπου παιδιά ηλικίας 13 και 14 χρονών 
και 32 δάσκαλοι µουσικής. Τα αποτελέσµατα του προγράµµατος έδειξαν ότι τα 
παιδιά παρουσίασαν πολύ ισχυρά κίνητρα για ενεργή εµπλοκή στη µουσική πράξη 
και απόλαυσαν την οµαδική εργασία µε τους φίλους τους, καθώς και την αυτονοµία 
που τους δόθηκε. Η εκτίµηση και η αναγνώριση της επίδρασης και 
αποτελεσµατικότητας του προγράµµατος για τη µουσική µάθηση των παιδιών από 
γονείς και διευθυντές σχολείων, ώθησε πολλά σχολεία να συνεχίσουν την εφαρµογή 
του µε επιτυχία µέχρι σήµερα.  

Ενσωµάτωση άτυπων διαδικασιών µουσικής µάθησης σε Ε΄ τάξη δηµοτικού 
σχολείου στην Κύπρο 
Το έντονο ενδιαφέρον µου, για τις νέες αυτές τάσεις στη µουσική παιδαγωγική, µε 
ώθησε να σκεφτώ τρόπους εφαρµογής άτυπων διαδικασιών µουσικής µάθησης σε 
σχολική τάξη δηµοτικού σχολείου. Το ερευνητικό µου ενδιαφέρον στράφηκε στην 
περιγραφή και κατανόηση των βιωµάτων των παιδιών της Ε’ τάξης του δηµοτικού 
σχολείου της Ορµίδειας στην Κύπρο στο οποίο υπηρετώ ως δασκάλα µουσικής. Στα 
παιδιά της συγκεκριµένης τάξης δόθηκε η ευκαιρία να εργαστούν σε φιλικές οµάδες 
και να εφαρµόσουν άτυπες διαδικασίες µουσικής µάθησης στο πλαίσιο του 
ωρολογίου προγράµµατος του σχολείου στο µάθηµα της µουσικής. 

Η σηµαντικότητα της έρευνας έγκειται: (α) στο γεγονός ότι εφαρµόστηκε σε 
παιδιά δηµοτικού σχολείου, ερευνητικό πεδίο στο οποίο υπάρχουν ελάχιστες έρευνες 
(Andrews, 2011· Benson, 2012· Davis, 2008), (β) στο γεγονός ότι πραγµατοποιήθηκε 
στον Ελληνικό χώρο και συγκεκριµένα στην Κύπρο όπου η προσέγγιση αυτή δεν έχει 
γίνει πολύ γνωστή στους µουσικοπαιδαγωγούς και (γ) στο γεγονός ότι τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά/παράµετροι και ιδιαιτερότητες της συγκεκριµένης οµάδας µαθητών, 
όπως και των τεσσάρων κύριων συµµετεχόντων που έχουν µελετηθεί, τη 
διαφοροποιούν από άλλες περιπτώσεις και έχουν εξαίρετο ενδιαφέρον. 

Κύριος σκοπός της έρευνας ήταν η περιγραφή και κατανόηση των εµπειριών 
του ενιαίου συστήµατος µιας τάξης µαθητών Δηµοτικού Σχολείου, αλλά και 
ειδικότερα της µελέτης τεσσάρων διαφορετικών περιπτώσεων (µαθητών), όταν 
βιώνουν την εφαρµογή άτυπων διαδικασιών µουσικής µάθησης στο µάθηµα της 
Μουσικής. Με την έρευνα αυτή θέλησα να κατανοήσω σε βάθος τα βιώµατα των 
µαθητών µου µέσα στο µαθησιακό πλαίσιο της σχολικής τάξης. Ανέπτυξα και 
εισήγαγα στην Ε’ τάξη, για 5 περίπου µήνες, ένα µοντέλο εφαρµογής άτυπων 
διαδικασιών µουσικής µάθησης, το οποίο προτείνει η Lucy Green (2014). Ο 
σχεδιασµός του µοντέλου αυτού έγινε µε βάση τις θεµελιώδεις αρχές των άτυπων 
διαδικασιών µουσικής µάθησης τις οποίες καθορίζει η Green (2002).  

Οι αρχές αυτές είναι: 
• ο σχηµατισµός φιλικών οµάδων και η συνεργατική µάθηση µεταξύ των µελών 
της οµάδας 

• η επιλογή αγαπηµένου µουσικού κοµµατιού (ή τραγουδιού) από τους µαθητές το 
οποίο τους ενδιαφέρει και απολαµβάνουν  
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• η «αντιγραφή»  και εκτέλεση του µουσικού κοµµατιού (ή τραγουδιού) µε το 1

αυτί από ηχογράφηση (ακουστική προσέγγιση) µε χρήση µουσικών οργάνων 
που επιλέγουν τα παιδιά 

• η «ολιστική» µουσική µάθηση που δεν ακολουθεί καθορισµένη πορεία 
• η δυνατότητα ενσωµάτωσης του αυτοσχεδιασµού και της σύνθεσης µαζί µε την 
ακρόαση και εκτέλεση του κοµµατιού (ή τραγουδιού). 
Ο στόχος µου ήταν να «διεισδύσω» στο µαθησιακό περιβάλλον των δικών 

µου µαθητών, ευελπιστώντας να µάθω και να περιγράψω τις διαδικασίες που 
ακολούθησαν µέσα στις οµάδες που δηµιούργησαν, καθώς και να κατανοήσω όσα 
αφορούσαν στις αντιλήψεις, τις σκέψεις, τα συναισθήµατα και τις συµπεριφορές τους 
για την προσέγγιση αυτή. Για τον λόγο αυτό κατευθύνθηκα σε ποιοτική έρευνα η 
οποία δίνει έµφαση στη λεπτοµερή περιγραφή του πλαισίου που διερευνά, 
ενσωµατώνοντας τις αντιλήψεις και ερµηνείες των συµµετεχόντων στο ερευνητικό 
αυτό πλαίσιο (Geertz, 1973· Lincoln & Guba, 1985). Συγκεκριµένα, επιστράτευσα τη 
µεθοδολογική προσέγγιση της µελέτης περίπτωσης του ενιαίου συστήµατος της 
σχολικής τάξης. Παράλληλα, σχεδίασα και την επιλεγµένη µελέτη τεσσάρων 
διαφορετικών περιπτώσεων µαθητών οι οποίοι λειτούργησαν ως κύριοι 
συµµετέχοντες. Μέσα από τη λεπτοµερή µελέτη των διαφορετικών µαθησιακών 
προφίλ των κύριων συµµετεχόντων, τις οποίες έχω µελετήσει σε συνάρτηση µε το 
σύνολο των παιδιών της τάξης µου, είχα τη δυνατότητα να κατανοήσω σε βάθος τις 
εµπειρίες των µαθητών µου και να αντλήσω πληροφορίες που αφορούν τις σκέψεις, 
αντιλήψεις και συναισθήµατά τους. Βασικά ερευνητικά εργαλεία για τη συλλογή 
πληροφοριών απετέλεσαν η προσωπική µου παρατήρηση και η προσεκτική 
λεπτοµερής καταγραφή σηµειώσεων (field notes), όπως και η ηχογράφηση της 
συµπεριφοράς και των δράσεων των κύριων συµµετεχόντων καθ’ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας εφαρµογής της έρευνας. Παράλληλα, διεξήγαγα ανοιχτές και ηµι-
δοµηµένες συνεντεύξεις στην ολοµέλεια της οµάδας και σε ατοµικό επίπεδο για τους 
κύριους συµµετέχοντες. Ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις διεξήχθησαν και στους γονείς 
των κύριων συµµετεχόντων, όπως και στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό της 
συγκεκριµένης τάξης µαθητών.  

Κύριες πτυχές του ερευνητικού µου ερωτήµατος ήταν: 
• Ποιες οι εµπειρίες των µαθητών όταν καλούνται να «αντιγράψουν» µε το αυτί 
και να εκτελέσουν µουσικά κοµµάτια σε οµάδες, χωρίς τη βοήθεια του 
εκπαιδευτικού; 

• Τι ακριβώς µαθαίνουν οι µαθητές όταν εµπλακούν σε άτυπες διαδικασίες 
µουσικής µάθησης; 

• Πώς και γιατί η εµπειρία αυτή διαµορφώνει τη σχέση των παιδιών µε τη 
Μουσική;  
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Ο όρος «αντιγραφή» χρησιµοποιείται από τη συγγραφέα του άρθρου για να αποδώσει την αγγλική 1

ορολογία «copying from recordings» που χρησιµοποιεί η Lucy Green στη βιβλιογραφία της για να 
περιγράψει τη στρατηγική που χρησιµοποιούν οι µουσικοί της ποπ, όταν µε τη βοήθεια ακουστικού 
αρχείου και χωρίς τη χρήση παρτιτούρας προσπαθούν να «βγάλουν» µε το αυτί τη µουσική και να την 
εκτελέσουν ακουστικά  µετά από πειραµατισµό και µίµηση στα όργανα (Green, 2005: 27).



Το ερευνητικό πεδίο-κύριοι συµµετέχοντες 
Η επιλογή της οµάδας παιδιών της Ε΄ τάξης ήταν συνειδητή και σκόπιµη, γιατί στο 
σύνολο υπήρχαν περιπτώσεις παιδιών µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία θα 
µπορούσαν, για µένα, να αποτελέσουν ενδιαφέρουσες πηγές άντλησης δεδοµένων. 
Παρόλο το νεαρό της ηλικίας τους (παιδιά 10-11 χρόνων) τα περισσότερα παιδιά 
είχαν άριστη δεξιότητα προφορικής επικοινωνίας και µπορούσαν µε µεγάλη ευκολία 
να εκφραστούν προφορικά.  

«Είναι µια πολύ ζωντανή και ζωηρή θα έλεγα τάξη... παιδιά που δεν 
µπαίνουν εύκολα σε όρια, δεν µπορούν δηλαδή να θέσουν όρια στους εαυτούς τους 
οπότε και πολλές φορές χρειάζεται να βάζω τιµωρίες και ποινές για να µπορώ να 
κάνω µάθηµα!» (υπευθ. εκ/κος, συνέντευξη #1). Μαθησιακά, η πλειοψηφία των 
παιδιών βρισκόταν σε ικανοποιητικό επίπεδο, αλλά πολλά παιδιά παρουσίαζαν 
προβλήµατα συµπεριφοράς, ήταν αδιάφορα για µάθηση και είχαν αρνητική στάση για 
το σχολείο.  

Οι τέσσερις κύριοι συµµετέχοντες που επέλεξα για να εξετάσω ειδικότερα, 
πιστεύω πως σκιαγραφούν τα βασικά προφίλ µαθητών που µπορεί να συναντήσει 
κάποιος δάσκαλος µουσικής σε µια σχολική τάξη.  

• Ο Γρηγόρης είναι καλός µαθητής, µε ενδιαφέρον στα µαθηµατικά. Με τη 
µουσική δεν έχει ιδιαίτερη σχέση, και µάλιστα σε προηγούµενες χρονιές 
εξέφραζε τη δυσαρέσκειά του για το µάθηµα. Πιστεύει ότι δεν µπορεί να πετύχει 
κάτι µε τη µουσική, γιατί δεν ξέρει κάποιο µουσικό όργανο, δεν έχει σωστή 
φωνή, και δεν πιστεύει στην αξία της µουσικής. Δεν ήθελε να εµπλακεί στις 
µουσικές δραστηριότητες που οργάνωνα στην τάξη ούτε συµµετείχε στα 
µουσικά σύνολα του σχολείου.  

• Η Μία είναι µια άριστη µαθήτρια µε ενδιαφέρον για µάθηση. Αγαπά τη µουσική 
και συµµετείχε αποτελεσµατικά σε όλες τις δραστηριότητες του µαθήµατος. 
Είναι µέλος της χορωδίας του σχολείου και αν οι γονείς της είχαν την 
οικονοµική άνεση θα ήθελε να µάθει πιάνο.  

• Η Εβελίνα είναι πολύ καλή µαθήτρια και ασχολείται µε τη µουσική και εκτός 
σχολείου. Μαθαίνει βιολί σε ωδείο, συµµετέχει σε παιδική ορχήστρα εγχόρδων 
και το οικογενειακό της περιβάλλον ασχολείται µε τη µουσική. Είναι µέλος της 
ορχήστρας του σχολείου και θέλει να γίνει µουσικός.  

• Η Άννα είναι αρκετά αδύνατη µαθήτρια µαθησιακά και έχει αρνητική στάση για 
το σχολείο και τη µάθηση. Διοχετεύει όλη την ενέργειά της σε αρνητικές και 
αντικοινωνικές συµπεριφορές (καβγάδες, εκφοβιστική συµπεριφορά, ζηµιές, 
σωµατική βία κ.ά.) και στο µάθηµα της µουσικής ποτέ δεν συµµετείχε σε 
δραστηριότητες που οργάνωνα, ποτέ δεν είχε φέρει τον αυλό ή τα βιβλία της και 
συνήθως ζωγράφιζε σε ένα πρόχειρο για να περάσει η ώρα ή κουβέντιαζε 
δηµιουργώντας «φασαρία». 

Ενδείξεις για τα αποτελέσµατα της έρευνας 
Από την ανάλυση και διασταύρωση των δεδοµένων φαίνεται ότι και τα 19 παιδιά 
ανταποκρίθηκαν θετικά και µε µεγάλο ενθουσιασµό στην αυτονοµία που τους 
δόθηκε, συνεργάστηκαν αρµονικά µε τους φίλους τους και πέτυχαν να αντεπεξέλθουν 
σε όλα τα µουσικά ή άλλα προβλήµατα που αντιµετώπισαν, αποκτώντας δεξιότητες 
και γνώσεις. 
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Όταν ζήτησα από τα παιδιά στο τέλος της εφαρµογής να σκεφτούν µια 
ιδεοθύελλα µε λέξεις που θα µπορούσαν να περιγράψουν τα όσα έζησαν, είπαν: 
«Γνώση, συνεργασία, απόλαυση, χαρά, διασκέδαση, αγωνία» (συνέντευξη 
οµαδική#3). Επιπλέον εκφράστηκαν ως εξής: «Ήταν τέλεια!», «Είµαστε τυχεροί που 
το ζήσαµε! Είναι ωραία εµπειρία. Συνδυάζει µάθηµα και αστείες στιγµές, 
διασκέδαση. Πολύ ενδιαφέρον», «Πολύ διαφορετικός τρόπος να µαθαίνεις, 
παράξενος αλλά ωραίος» (οµαδική συνέντευξη#3). 

Εκτίµησαν την αυτονοµία που τους δόθηκε παρόλο που είχαν να 
αντιµετωπίσουν αρκετές προκλήσεις. 

Πιο δύσκολος θα έλεγα τρόπος γιατί ακόµα και για να βρούµε µια νότα 
χρειαζόµασταν πολλή ώρα... Δεν είναι όλα έτοιµα από κάποιο δάσκαλο έτσι δεν 
ήταν τόσο απλός τρόπος να µαθαίνεις µουσική. Αν µας έγραφε τις νότες ο 
δάσκαλος θα είχαµε µόνο να τις µάθουµε στο όργανο (οµαδική συνέντευξη#2). 

Μου άρεσε που δουλέψαµε οµαδικά. Με αυτό τον τρόπο ήµαστε όλοι πιο 
εργατικοί. Ο κάθε ένας µπορούσε να εκφράσει τη γνώµη του και παίζαµε όλοι 
οµαδικά (οµαδική συνέντευξη#2). 

Αν σου δείχνει κάποιος δάσκαλος δεν θα έχεις την ευχαρίστηση να πεις ότι εγώ τα 
κατάφερα µόνη µου χωρίς να µου δείξει κανένας! (οµαδική συνέντευξη#2).  
Ακολουθούσαµε τη δική µας πορεία. Σταµατούσαµε λίγο για να ξεκουραστούµε 
όποτε αποφασίζαµε, µετά ακούγαµε το τραγούδι... Στο σχολείο γενικότερα ο 
δάσκαλος βγάζει πρόγραµµα για το τι θα κάνουµε (Γρηγόρης συνέντευξη#1). 

Να είσαι µε φίλους σου και να µαθαίνεις είναι πιο καλά. Έχουµε τη δική µας 
πορεία µπορούµε να κάνουµε αυτό που θέλουµε (Άννα συνέντευξη#2). 

Είµαι περισσότερη ώρα µε τις φίλες µου και µου αρέσει. Δικαιούµαστε να 
παίξουµε ό,τι όργανο θέλουµε, να κάνουµε ό,τι θέλουµε, να παίρνουµε αποφάσεις 
για να βγει πιο καλό αποτέλεσµα (Μία συνέντευξη#2). 

Ήταν ωραίο που δεν µας έβλεπες για να µας διορθώνεις. Θέλαµε να 
διορθωθούµε µόνοι µας (οµαδική συνέντευξη#2). 

Επέδειξαν πολύ ισχυρά κίνητρα για µουσική εµπλοκή, και φάνηκε ότι βασικές 
στρατηγικές µάθησης που εφάρµοσαν ήταν: 
(α) η αυτοµόρφωση, δηλαδή η ατοµική προσπάθεια του καθενός να βελτιωθεί και να 
επιτύχει την εκτέλεση του µουσικού ρόλου που αναλαµβάνει µέσα από εξάσκηση 
στο σχολείο αλλά και στο σπίτι, 

(β) η οµαδική µάθηση, δηλαδή η ασυνείδητη χωρίς καθορισµένο στόχο µάθηση που 
επέρχεται αβίαστα µέσα από την αλληλεπίδραση και την εργασία στην οµάδα. Στη 
διαδικασία της αντιγραφής των µουσικών τραγουδιών από τα ηχητικά αρχεία, τα 
παιδιά βλέποντας, ακούγοντας και παρακολουθώντας το ένα το άλλο αποκτούσαν 
µουσικές γνώσεις και δεξιότητες. Ήταν πολλές οι φορές που τα παιδιά µάθαιναν 
να εκτελούν τον ρόλο άλλου παιδιού της οµάδας, χωρίς να προηγηθεί ειδική 
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προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση: «Δεν έχουµε δάσκαλο, αλλά ο ένας 
µαθαίνει από τον άλλο... Δείχνει ο ένας που ξέρει στον άλλο που δεν 
ξέρει!» (Γρηγόρης συνέντευξη#2), 

(γ) η αλληλοδιδασκαλία, δηλαδή η συνειδητή και στοχευµένη καθοδήγηση και 
διδασκαλία του ενός παιδιού από το άλλο. Όταν κάποια παιδιά είχαν δυσκολίες να 
αντεπεξέλθουν µε επιτυχία στους µουσικούς ρόλους που ανέλαβαν, άλλα παιδιά 
από την οµάδα τους αναλάµβαναν τον ρόλο του δασκάλου: «Είµαστε οµάδα, 
είµαστε µαζί, αποφασίζουµε, µαθαίνουµε η µια της άλλης» (Μία συνέντευξη#2), 

(δ) οι δηµοκρατικές συζητήσεις οι οποίες φάνηκε να έχουν σηµαντικό ρόλο στη λήψη 
αποφάσεων και στην επίλυση µουσικών προβληµάτων ανάµεσα στις οµάδες: «Ναι 
είχαµε διαφωνίες, όχι έντονες! Τα συµφωνήσαµε... το συζητήσαµε ποιος τα 
καταφέρνει καλύτερα. Το κάνουµε µε πλειοψηφία δηµοκρατικά» (Μία 
συνέντευξη#2) . «Τα προβλήµατα τα λύναµε µε κουβέντα . . . µε 
συζήτηση» (Γρηγόρης συνέντευξη#3), 

(ε) η συµπτωµατική µάθηση, δηλαδή η απρόβλεπτη χωρίς συνέπεια και συνέχεια 
µάθηση που επερχόταν στην οµάδα χωρίς συγκεκριµένη πορεία. Από την 
παρακολούθηση των οµάδων φάνηκε ότι αρκετές φορές εκεί που είχα την 
εντύπωση ότι οι δραστηριότητες που ακολουθούσαν ήταν χαώδεις και δεν θα 
κατέληγαν σε αποτέλεσµα, τα παιδιά συµπτωµατικά πετύχαιναν κάτι σηµαντικό 
και προόδευαν. 

Όλα τα παιδιά, χωρίς εξαίρεση, συµµετείχαν ενεργά στη µουσική δράση: «Παίζει όλη 
η τάξη όργανα, όχι µόνο ένα δύο παιδιά» (οµαδική συνέντευξη#2). Κανένα παιδί δεν 
έµεινε στο περιθώριο χωρίς να αναµειχθεί σε κάποιο βαθµό µε τη µουσική εργασία 
που τους είχε δοθεί. Σύµφωνα µε τα ενδιαφέροντα και τις προϋπάρχουσες µουσικές 
τους δεξιότητες, τα παιδιά επέδειξαν µεγάλο ενδιαφέρον να ασχοληθούν µε 
ενθουσιασµό και αφοσίωση στις προσπάθειες της οµάδας τους.  

Τώρα στις οµάδες που κάναµε στην µουσική όλοι συµµετέχουν σε κάτι. Σε άλλα 
µαθήµατα για παράδειγµα στα µαθηµατικά ένας σκέφτεται και οι άλλοι 
αντιγράφουν. Στην τάξη δεν συνεργαζόµαστε. Εδώ ναι! Συνεργαζόµαστε 
πραγµατικά (οµαδική συνέντευξη#2).  

Έµαθαν να συνεργάζονται και να λειτουργούν συλλογικά σαν οµάδα µε κοινούς 
στόχους και επιδιώξεις. Χαρακτηριστικά αναφέρουν τα παιδιά: «Μάθαµε να 
συνεργαζόµαστε πιο πολύ µε τους συµµαθητές µας στην οµάδα για να µπορέσουµε 
να κάνουµε πρόοδο. Ήταν ο µόνος τρόπος να κάνουµε πρόοδο» (οµαδική 
συνέντευξη#2). «Μάθαµε να έχουµε υποµονή να µην θυµώνουµε, να δείχνουµε ο 
ένας του άλλου και έτσι να προχωρούµε» (οµαδική συνέντευξη#2). 

Αναµείχθηκαν σε κάποιο βαθµό µε ολόκληρο το φάσµα του τρίπτυχου της 
µουσικής, στην ακρόαση, εκτέλεση και αυτοσχεδιασµό/σύνθεση. Άκουσαν τη 
µουσική που επέλεξαν να «αντιγράψουν» µε προσοχή, τραγούδησαν το τραγούδι µε 
κέφι, κινήθηκαν στο ρυθµό του, εκτέλεσαν απλά και πιο σύνθετα µέρη της 
ενορχήστρωσης που αποφάσισαν στα µουσικά όργανα και έδειχναν να έχουν όρεξη 
να παίζουν µουσική για µεγάλα χρονικά διαστήµατα κατά τη διάρκεια των 
συναντήσεων σε όλα τα µέρη εφαρµογής µε αµείωτο ενδιαφέρον.  
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«Μάθαµε να τραγουδούµε και πιο σωστά γιατί ακούγαµε το cd συνέχεια και 
τραγουδούσαµε µαζί του» (οµαδική συνέντευξη#2). «Μάθαµε να παίζουµε διάφορα 
όργανα» (οµαδική συνέντευξη#2). «Έµαθα να βρίσκω µε το αυτί νότες από ένα 
τραγούδι, ενώ παλιά έπαιζα µόνο από παρτιτούρα» (Εβελίνα συνέντευξη#2). «Παλιά 
άκουγα τραγούδια στο σπίτι µου... δεν ήξερα ότι θα µπορούσα να τα βγάζω µε το αυτί 
και να παίζω. Δεν ήξερα ότι γίνεται αυτό. Τώρα που το έµαθα το κάνω και στο σπίτι 
µου» (οµαδική συνέντευξη#3). 

Νιώθω ότι άλλαξε η σχέση µου µε τη µουσική (Γρηγόρης συνέντευξη#3). 

Εµένα µε άλλαξε. Δεν µου άρεσε η µουσική. Ήταν µόνο αυλός και θεωρία. Φέτος 
µου αρέσει! Το διασκεδάζαµε! (οµαδική συνέντευξη#3). 

Παλιά βαριόµουν πολύ! Τα ίδια πράγµατα συνέχεια... βαρετά. Τώρα µου αρέσει! 
Νοµίζω να κάνουµε κι άλλα, να συνεχίσουµε (Άννα συνέντευξη#3). 

  
Επίλογος  
Η ενσωµάτωση άτυπων διαδικασιών µουσικής µάθησης στη σχολική τάξη έχει 
καταδείξει πως κρύβει µεγάλη αξία γιατί ισχυροποιεί πρωτίστως τα κίνητρα 
εµπλοκής των παιδιών και αναπτύσσει µουσικές και έξω-µουσικές δεξιότητες µέσα 
από την ενεργή τους ανάµειξη στην µουσική πράξη. Τα παιδιά φαίνεται να εκτιµούν 
και να απολαµβάνουν την αυτονοµία που παρέχει η προσέγγιση αυτή και µέσα από 
την ουσιαστική οµαδική εργασία να αντεπεξέρχονται µε επιτυχία στις προκλήσεις και 
ιδιαιτερότητες της.  
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