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Περίληψη 
Στην εισήγηση περιγράφονται οι εµπειρίες και τα οφέλη που αποκοµίζουν οι µαθητές 
συµµετέχοντας σε µια καλλιτεχνική οµάδα που ερευνά, µελετά, σχεδιάζει, προετοιµάζει 
και τελικά παρουσιάζει µια µουσικοθεατρική παράσταση µε άξονα τη γαλλική γλώσσα. 
Όσον αφορά τη µουσική στόχος ήταν να εξοικειωθούν µε την ανάγνωση και την 
εκτέλεση γραφικής παρτιτούρας, να καλλιεργήσουν δεξιότητες εκτέλεσης συνθέσεων µε 
µουσικά όργανα, σε ατοµικό και οµαδικό επίπεδο και να εξασκηθούν στα όργανα αυτά. 
Επιπλέον, να καλλιεργήσουν τις φωνητικές τους δεξιότητες, και να αναπτύξουν 
µουσικές ιδέες µέσω των αυτοσχεδιασµών, των διασκευών και των ενορχηστρώσεων. 
Στην εισήγηση παρουσιάζονται οι µουσικοθεατρικές παραστάσεις που 
πραγµατοποιήθηκαν σε προηγούµενα σχολικά έτη στο 5ο Γυµνάσιο Νεάπολης: «La 
Mom Piaf», παράσταση βασισµένη στη ζωή και το έργο της γαλλίδας τραγουδίστριας 
Edith Piaf, «Μελίνα, Μελινάκι», µουσικοθεατρική παράσταση µε αφορµή τα 20 χρόνια 
από το θάνατο της Μελίνας Μερκούρη, «Τα παιδιά της χορωδίας» µια θεατρική 
απόδοση της ταινίας του Ch. Barratier. 

Λέξεις κλειδιά: µουσικοθεατρικές παραστάσεις, δεξιότητες σε µουσική, γαλλικά, 
συνεργασία 
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Abstract 
Τhis paper deals with the music and language development of students through the 
experiences gained by participating in an artistic group at the school, which is 
directly connected with the musical literacy of students. The aim of this study is to 
describe the experiences gained by students who participated in an artistic group 
which researches, designs, prepares and finally presents a musical show based on the 
French language. Specifically regarding music, the goal is for students to become 
familiar with reading and performing graphic score, to cultivate performing skills on 
compositions using musical instruments, both individually and in groups and practice 
in them. Moreover, to cultivate their vocal skills, and develop musical ideas through 
improvisation, beyond the arrangements and orchestrations. The purpose of this 
paper is to present the musical and theatrical performances that took place in 
previous school years and more particularly of the performances: “La Mom Piaf”, 
“Melina Melinaki”, and “The Chorus children”. 

Keywords: music-drama performance, music, French, cooperation skills 

=494Πρακτικά 7ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Ε.

Tarseni, S. (2016). French… in the pentagram! 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. 493-502).  
Thessaloniki: GSME.

mailto:tarseni.so@gmail.com


Εισαγωγή 
Τα «Γαλλικά… στο πεντάγραµµο» αποτελούν µια έρευνα δράσης η οποία αναφέρεται 
σε µια άτυπη µορφή µάθησης: τη διδακτική ενασχόληση των µαθητών µε τη µουσική 
και τη γαλλική γλώσσα, µέσα από την εµπειρία της συµµετοχής τους σε µια 
µουσικοθεατρική παράσταση, στα πλαίσια των Πολιτιστικών Προγραµµάτων που 
έλαβαν χώρα στο 5ο Γυµνάσιο Νεάπολης κατά τα σχολικά έτη 2012-2015. Στα 
προγράµµατα αυτά αξιοποιήθηκε το εκπαιδευτικό δράµα ως εργαλείο προσέγγισης µε 
καθαρά παιδαγωγικό χαρακτήρα, ως ένα αποτελεσµατικό µέσο µάθησης. Η 
προσέγγιση αυτή δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να ανακαλύψει αθέατες 
πλευρές του µαθητή, να συνεργαστεί µαζί του και να συνδηµιουργήσει (Αυδή & 
Χατζηγεωργίου, 2007). Το εκπαιδευτικό δράµα µπορεί να αξιοποιηθεί ως µέσο για τη 
διδασκαλία διαφόρων µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών, όπως είναι τα 
γαλλικά και η µουσική. Όπως αναφέρει ο Neelands (1984) ο εκπαιδευτικός οφείλει 
να συνδέσει την υπάρχουσα εµπειρία του παιδιού από το παιχνίδι και συνδυάζοντάς 
την µε τις θεατρικές τεχνικές να του δώσει τη δυνατότητα να αποκτήσει µια βαθιά 
θεατρική εµπειρία. Το δράµα, χρησιµοποιούµενο ως µέσο διδασκαλίας, στοχεύει στην 
κατάκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν τα διδασκόµενα µαθήµατα, ενώ 
παράλληλα αξιοποιείται στη διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης αποσκοπώντας 
ταυτόχρονα και στην ψυχαγωγία.  

Το είδος της µάθησης που χρησιµοποιείται είναι η βιωµατική, συνεργατική 
και ενεργητική µάθηση που προωθεί την κριτική σκέψη και αναπτύσσει το αίσθηµα 
της κοινωνικής ευθύνης. Η εκπαιδευτική αυτή διαδικασία παραπέµπει σε ένα 
«εξανθρωπιστικό» αναλυτικό πρόγραµµα το οποίο κατά τον Freire σηµαίνει να 
αναπτύξει ο άνθρωπος κριτική συνείδηση, ώστε να γίνει δηµιουργός της ιστορίας και 
της κουλτούρας (Γρόλλιος, 2005). 

Η χρησιµότητα της επαφής των παιδιών µε τις τέχνες είναι τεράστιας 
σηµασίας. Η µουσική, το θέατρο, τα εικαστικά και οποιαδήποτε µορφή τέχνης 
εξάπτει τη φαντασία και τη δηµιουργικότητα των παιδιών, πλουτίζει τη σκέψη, τον 
λόγο και την έκφρασή τους, τους βοηθάει να «ξεκλειδώσουν» το σώµα τους, αλλά 
και να εκφράσουν µε δηµιουργικό τρόπο τα συναισθήµατά τους. Η τέχνη είναι το 
«πάθος» και η ενασχόληση µε την τέχνη λειτουργεί ως επένδυση για την εξέλιξη της 
ζωής τους, στοιχείο που θα έπρεπε άλλωστε να είναι και το ζητούµενο κάθε 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η τέχνη φέρνει τα παιδιά σε καθηµερινή επαφή µε τον 
πολιτισµό. Μέσα από την επαφή τους µ’ αυτήν αναπτύσσεται η πολιτισµική 
συνείδηση των παιδιών, καλλιεργείται το αισθητικό τους κριτήριο και τους 
προσφέρεται η χαρά της προσωπικής και συλλογικής δηµιουργίας. Η βιωµατική 
µάθηση αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο εκπαίδευσης που επεκτείνεται πέρα από 
τα θρανία, τα σχολικά βιβλία, τη µετωπική διδασκαλία και την αποµνηµόνευση της 
«ύλης» (Τριλίβα & Αναγνωστοπούλου, 2008). Στόχος της είναι να φέρει τον µαθητή 
σε άµεση επαφή µε το αντικείµενο µάθησης, µέσα από την έρευνα, την εργασία 
πεδίου, την παρατήρηση, τις συνεντεύξεις, τα παιχνίδια ρόλων και άλλες παρόµοιες 
µεθόδους (Δεδούλη, 2002). Η βιωµατική µέθοδος επιδιώκει την ενεργό συµµετοχή 
των µαθητών στη µάθηση θεωρώντας ιδιαίτερα σηµαντικές τις συναισθηµατικές 
αντιδράσεις, τις ερωτήσεις και απορίες των µαθητών που αποτελούν και αντικείµενο 
ελεύθερης συζήτησης µέσα στην τάξη.  
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Η κοινωνική και πολιτική πραγµατικότητα καθώς επίσης οι επικοινωνιακές 
και κοινωνικές ανάγκες στη σηµερινή εποχή έχουν τροποποιηθεί σε µεγάλο βαθµό. 
Καθίσταται λοιπόν σαφές πως η διδασκαλία της µουσικής θα πρέπει να αλλάξει 
προσανατολισµό και στοχοθεσία. Η διδασκαλία θα πρέπει να προάγει την κριτική 
σκέψη των µαθητών και να προωθεί τη µελέτη, την ανάλυση και την αξιολόγηση 
των επιµέρους αντικειµένων της µουσικής διδασκαλίας. Μια τέτοια θεώρηση είναι 
σύµφωνη µε τις θέσεις της κριτικής παιδαγωγικής και του Freire. Στόχος των 
µουσικοθεατρικών παραστάσεων είναι η επίτευξη της χειραφέτησης των µαθητών 
και της κοινωνικής µεταβολής (Χατζησαββίδης, 2002). 

Όπως αναφέρθηκε από τους ερευνητές, ο µουσικός γραµµατισµός είναι µια 
εξαιρετικά ευρεία και πολυδιάστατη έννοια η οποία συνδέεται µε διάφορες µορφές 
τυπικής και άτυπης µουσικής διδασκαλίας. Στην περίπτωσή µας ο µουσικός 
γραµµατισµός συνδέεται και επιτυγχάνεται µε τη µουσική και γλωσσική ανάπτυξη 
των µαθητών µέσα από τις εµπειρίες που αποκτούν συµµετέχοντας σε µια 
καλλιτεχνική οµάδα που ερευνά, µελετά, σχεδιάζει, προετοιµάζει και τελικά 
παρουσιάζει µια µουσικοθεατρική παράσταση µε άξονα τη γαλλική γλώσσα. Είναι 
γνωστό ότι η δηµιουργία µουσικοθεατρικών παραστάσεων µε αφορµή διάφορες 
σχολικές εκδηλώσεις και πολιτιστικά προγράµµατα, προσφέρει τη δυνατότητα 
διαθεµατικής προσέγγισης ενός θέµατος. Όµως στη συγκεκριµένη περίσταση η 
πρόκληση ήταν διαφορετική, εφόσον επρόκειτο για τη δηµιουργία µιας παράστασης 
µε άξονα τη γαλλική και τη µουσική γλώσσα. Η µουσική ως διεθνής γλώσσα, 
µπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικό εργαλείο άτυπης µάθησης µιας ξένης γλώσσας. 
Μέσα από τη µουσική και το θέατρο τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να µιλήσουν, να 
εκφραστούν, να προφέρουν σωστά και τελικά να επικοινωνήσουν στα γαλλικά. Η 
µουσική, ως κώδικας επικοινωνίας, µε τον ρυθµό, τη µελωδία, την έκφραση 
συνδυασµένη µε τη γλώσσα του σώµατος που χρησιµοποιεί το θέατρο και µε τη 
γαλλική γλώσσα και κουλτούρα µπορεί να συντελούν στο µουσικό γραµµατισµό. 

Τα οφέλη από τη συµµετοχή των µαθητών σε τέτοιου είδους άτυπες µορφές 
µάθησης αναµένεται να είναι, σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, η εδραίωση και 
αναθεώρηση δεξιοτήτων και γνώσεων που σχετίζονται µε τη µουσική, τα γαλλικά, 
το θέατρο, τις νέες τεχνολογίες. Παράλληλα, η υιοθέτηση στάσεων και 
συµπεριφορών που σχετίζονται µε τη συνεργασία, τη συνυπευθυνότητα, την 
ανάληψη πρωτοβουλιών, τη συνέπεια, την αλληλεγγύη, την αποδοχή της 
διαφορετικότητας, τον αυτοσεβασµό, την αυτοεκτίµηση, την έκφραση και τη 
διαχείριση συναισθηµάτων. 

Στόχοι προγραµµάτων 
Η διαδικασία του βαθµιαίου µετασχηµατισµού των γενικών σκοπών στους 
παρακάτω συγκεκριµένους και εξειδικευµένους στόχους ήταν απαραίτητη για την 
οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση της διδασκαλίας. Αρχικά, η στοχοθεσία αυτή 
βασίστηκε στη γνωστική στοχοταξινοµία του Bloom, σύµφωνα µε την άποψη του 
οποίου ο εκπαιδευτικός αποφασίζει για τις έννοιες, µεθόδους, γενικεύσεις και αρχές 
που θα αποτελέσουν το αντικείµενο της διδασκαλίας του (Ματσαγγούρας, 1998). 
Σύµφωνα, λοιπόν, µε την ταξινόµηση του Bloom οι στόχοι διακρίνονται σε 
γνωστικούς, ψυχοκινητικούς και παιδαγωγικούς. Συγκεκριµένα, όσον αφορά τη 
µουσική, γνωστικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι ήταν:  
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• να εξοικειωθούν µε την ανάγνωση και την εκτέλεση γραφικής παρτιτούρας,  
• να καλλιεργήσουν δεξιότητες εκτέλεσης συνθέσεων µε µουσικά όργανα, σε 
ατοµικό και οµαδικό επίπεδο,  

• να αναπτύξουν µουσικές ιδέες µέσω των αυτοσχεδιασµών, των διασκευών και των 
ενορχηστρώσεων και  

• να καλλιεργήσουν τις φωνητικές τους δεξιότητες, µέσα από το οµαδικό ή 
σολιστικό τραγούδι.  
Στους παιδαγωγικούς και συναισθηµατικούς στόχους συµπεριλήφθησαν στάσεις, 
συναισθήµατα των διδασκοµένων και αξίες που καθορίζουν τη συµπεριφορά τους, 
όπως το να είναι κανείς δεκτικός και προσεκτικός απέναντι σε ένα φαινόµενο, σε 
ένα ερέθισµα, να αντιδρά κανείς µε ενεργητικό και κατάλληλο τρόπο, να αποκτά 
αυτοεκτίµηση και αυτοπεποίθηση, να λειτουργεί µε κοινωνική ευθύνη ως µέλος της 
οµάδας στην οποία ανήκει, να αποδέχεται τη διαφορετικότητα. 

Παρουσίαση προγραµµάτων 
Τα τελευταία τρία χρόνια, στο 5ο Γυµνάσιο Νεάπολης, δόθηκε η ευκαιρία µιας 
εποικοδοµητικής συνεργασίας µε τη συνάδελφο-καθηγήτρια της γαλλικής γλώσσας. 
Στα πλαίσια των Πολιτιστικών Προγραµµάτων επιλέξαµε να προσεγγίσουµε 
διαθεµατικά (Ματσαγγούρας, 2002) τρεις διαφορετικούς τίτλους µε αποτέλεσµα τη 
δηµιουργία των αντίστοιχων µουσικοθεατρικών παραστάσεων. Η πρώτη µας κοινή 
παράσταση ήταν τη σχολική χρονιά 2012-2013, ένα αφιέρωµα στη γαλλίδα 
τραγουδίστρια Edith Piaf, µε αφορµή τα 50 χρόνια από το θάνατό της. Ονοµάστηκε 
«La Mom Piaf», από το παρατσούκλι της, και ήταν µια µουσικοθεατρική παράσταση 
βασισµένη στην προσωπική της ζωή και το καλλιτεχνικό της έργο.  

Δηµιουργήσαµε οµάδες εργασίας και αναθέσαµε στα παιδιά να βρουν 
πληροφορίες και τραγούδια της Piaf που τους άρεσαν. Στη συνέχεια συλλέξαµε τις 
πληροφορίες και η καθηγήτρια της γαλλικής γλώσσας βοήθησε τους µαθητές να 
συντάξουν ένα κείµενο που µοιραζόταν ανάµεσα στην αφήγηση και την 
αυτοβιογραφία σε ελληνική γλώσσα διανθισµένο όµως µε διάφορες γαλλικές 
εκφράσεις. Στο θεατρικό στήσιµο είχαµε την πολύτιµη βοήθεια της ηθοποιού- 
σκηνοθέτη Φωτεινής Αθανασιάδου. Το κείµενο ήταν γραµµένο στα ελληνικά µε 
κάποιες γαλλικές εκφράσεις τις οποίες και τα παιδιά που δε διδάσκονταν γαλλικά, 
είχαν µάθει και τις χρησιµοποιούσαν ακόµη και στα διαλείµµατα των προβών, στις 
µεταξύ τους συζητήσεις. Τα τραγούδια ήταν όλα στα γαλλικά: µεγάλο εγχείρηµα για 
µη γαλλόφωνους τραγουδιστές. Στην αρχή τους φαινόταν αδιανόητο και υπερβολικά 
δύσκολο να τραγουδήσουν στα γαλλικά, όµως µε την επιµονή και τη δουλειά 
κατάφεραν στο τέλος να µάθουν τα τραγούδια απ’ έξω και να τα σιγοτραγουδούν 
ακόµα και στους διαδρόµους του σχολείου. Ιδιαίτερη αναφορά θα έπρεπε να γίνει 
για την περίπτωση µιας µαθήτριας από την Αλβανία η οποία κυριολεκτικά 
ξεδίπλωσε το ταλέντο της και από ένα εσωστρεφές παιδί µεταµορφώθηκε σε µικρή 
καλλιτέχνη που µάγεψε µε τις φωνητικές και υποκριτικές της ικανότητες τους 
συµµαθητές της και το κοινό. Η περίπτωση αυτή συνάδει µε τους σκοπούς της 
διδασκαλίας της γλώσσας και της µουσικής, καθώς στόχος της διδασκαλίας των 
µαθηµάτων αυτών θα πρέπει να είναι εκτός από την απόκτηση της επικοινωνιακής 
ικανότητας και της µουσικής καλλιέργειας των µαθητών, η ταυτόχρονη έκφραση 
των συναισθηµάτων τους σε συνδυασµό µε την ενίσχυση της αυτοεκτίµησης και της 
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δηµιουργικότητάς τους, καθώς και την αποδοχή της διαφορετικότητάς τους. Μέσα 
από τη µουσικοθεατρική παράσταση οι µαθητές φάνηκε ότι έχουν τη δυνατότητα να 
εξερευνούν, να δείχνουν, να αναλύουν, να µετατρέπουν και να αλλάζουν την 
πραγµατικότητα στην οποία ζουν (Boal, 1979). Η παράσταση παρουσιάστηκε στο 
κλειστό θέατρο του Δήµου Νεάπολης-Συκεών στα πλαίσια του Φεστιβάλ Παιδείας, 
στο θέατρο του σχολείου και στο Κολλέγιο Δελασάλ (ως Ελληνογαλλικό σχολείο). 

Την επόµενη χρονιά, 2013-2014, αποφασίσαµε από κοινού να αφιερώσουµε 
το πρόγραµµά µας στην «Τελευταία Ελληνίδα Θεά» όπως την είχαν αποκαλέσει, µε 
αφορµή τα 20 χρόνια από το θάνατό της. Η καλλιτεχνική, πολιτική και πολιτισµική 
προσφορά της εκρηκτικής Μελίνας Μερκούρη µας ενέπνευσε, ενώ συνδυάσαµε την 
παραµονή της στη Γαλλία µε την εκτέλεση γαλλικών τραγουδιών που η ίδια είχε 
ερµηνεύσει. Το τελικό αποτέλεσµα ήταν η δηµιουργία της µουσικο-θεατρικής 
παράστασης «Μελίνα, Μελινάκι» µιας µουσικής δραµατοποίησης της ζωής και του 
έργου της. Παράλληλα µια οµάδα παιδιών δηµιούργησε µια «σελίδα» σε κοινωνικό 
δίκτυο (Facebook) µε την οποία ζητούσαν την υποστήριξη των χρηστών στο όραµα 
της Μελίνας για την επιστροφή των µαρµάρων του Παρθενώνα. Η παράσταση 
παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Παιδείας του Δήµου Νεάπολης-Συκεών, στη γιορτή 
πολυγλωσσίας του Δήµου Θεσσαλονίκης, στο Γυµνάσιο του Κολλεγίου Δελασάλ 
και βέβαια στο σχολείο. Ακόµη η µουσική οµάδα προσκλήθηκε να συνδράµει και 
συµµετείχε µε µεγάλη χαρά στην παρουσίαση της παράστασης του ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ 
του Δήµου Νεάπολης-Συκεών. Σ’ αυτή την παράσταση είχαµε την τιµή να 
συµµετέχει ένας µαθητής της Β΄ γυµνασίου, που -λόγω µιας σοβαρής εγχείρησης 
στο παρελθόν- αντιµετωπίζει κινητικά προβλήµατα και διαταραχές στην άρθρωσή 
του. Όµως η δύναµή του και η απαράµιλλη θέλησή του για ζωή έκανε και τα 
υπόλοιπα παιδιά της οµάδας να τον βοηθούν όποτε το χρειαζόταν και να κάνουν 
απίστευτη ησυχία κάθε φορά που ήταν η σειρά του να µιλήσει. Η µελέτη της 
συγκεκριµένης περίπτωσης καταδεικνύει την κοινωνική δεξιότητα που αποκτούν οι 
µαθητές που συµµετέχουν σε τέτοιου είδους άτυπες µορφές µάθησης, καθώς 
καθίστανται ικανοί να στέκονται αλληλέγγυοι και να υποστηρίζουν ένα άτοµο της 
ηλικίας τους µε διαφορετικά χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες. 

Τέλος την περσινή χρονιά αποφασίσαµε να κάνουµε ένα ακόµη µεγαλύτερο 
εγχείρηµα και να ανεβάσουµε σε θεατρική διασκευή τη γαλλική ταινία «Les 
choristes», «Τα παιδιά της χορωδίας» του Christophe Barratier σε µουσική του 
Bruno Coulais. Το έργο πραγµατεύεται την αυστηρή και τιµωρητική 
διαπαιδαγώγηση που εφαρµόζει ένα ίδρυµα στο οποίο φιλοξενούνται παιδιά µε 
παραβατική συµπεριφορά και πώς αυτή η συµπεριφορά βελτιώνεται µε τη 
συµµετοχή των παιδιών σε µια χορωδία και την ενασχόλησή τους µε τη µουσική υπό 
την καθοδήγηση ενός καθηγητή µουσικής που διορίζεται στο σχολείο-ίδρυµα. Η 
καινούργια «κατάκτηση» που καταφέραµε σε σχέση µε τις προηγούµενες 
παραστάσεις ήταν η εκτέλεση δίφωνων τραγουδιών από τη χορωδία. Παράλληλα, 
µελετήθηκε και αναλύθηκε από την οµάδα η χρησιµότητα και η 
αποτελεσµατικότητα ενός αυστηρού και τιµωριτικού εκπαιδευτικού πλαισίου, καθώς 
και η στάση και η ευθύνη των µαθητών σε κάθε περίπτωση. Η παράσταση 
παρουσιάστηκε, εκτός από το σχολείο, στις Ανοιχτές Εκδηλώσεις του Πολιτιστικού 
Φεστιβάλ του Κολλεγίου Δελασάλ και στις Θεατρικές Συναντήσεις στο Κλειστό 
Θέατρο του δήµου Συκεών. 
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Μεθοδολογία 
Η διαδικασία που ακολουθήθηκε, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία των Cohen & Manion 
(1994), περιέλαβε σε πρώτη φάση την αναγνώριση, αξιολόγηση και διατύπωση της 
αναγκαιότητας της καινοτοµίας στα πλαίσια του καθιερωµένου σχολικού 
προγράµµατος. Στη συνέχεια έγιναν διαδοχικές συζητήσεις µε τη Σύµβουλο, τον 
Διευθυντή και τους συναδέλφους που θα εµπλέκονταν, για την αναγκαιότητα αυτής 
της διαφοροποίησης στη διδασκαλία καθώς επίσης και για την επίτευξη των στόχων 
της διδασκαλίας στο µάθηµα της µουσικής και των γαλλικών µέσω µιας άλλης 
προσέγγισης. Τα ερωτήµατα που τέθηκαν ήταν το κατά ποιον τρόπο να µπορούν τα 
µαθήµατα της µουσικής και των γαλλικών να γίνουν ελκυστικότερα προς τους 
µαθητές, ποιοι είναι οι παράγοντες που περιορίζουν τον εκπαιδευτικό της µουσικής 
και της γαλλικής γλώσσας στο πλαίσιο του υφιστάµενου προγράµµατος σπουδών του 
Γυµνασίου και τέλος για ποιο λόγο επιλέγεται η έρευνα δράσης ως προτεινόµενος 
τρόπος διδασκαλίας των παραπάνω µαθηµάτων. Για το λόγο αυτό, αρχικά, 
πραγµατοποιήθηκε βιβλιογραφική έρευνα και αναζητήθηκαν ανάλογες µελέτες.  

Ως αποτέλεσµα της βιβλιογραφικής έρευνας και των διαπιστώσεων των 
συζητήσεων, έγινε επιτακτικότερη η ανάγκη εφαρµογής µιας τέτοιας διδασκαλίας. Τα 
εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν ήταν το ερωτηµατολόγιο που τέθηκε στους 
συναδέλφους και στους µαθητές, οι συνεντεύξεις που έγιναν στις οµάδες δράσης των 
µαθητών, το ηµερολόγιο το οποίο και ενηµερωνόταν εβδοµαδιαία, οι 
βιντεοσκοπήσεις και οι φωτογραφήσεις που αποτύπωναν την πορεία και 
καταδείκνυαν την πρόοδο της έρευνας δράσης, η παρατήρηση, οι µελέτες 
περιπτώσεων όπως αυτή της µαθήτριας από άλλη χώρα και του µαθητή µε τις 
κινητικές ιδιαιτερότητες, καθώς επίσης και κοινωνιοµετρικές τεχνικές που 
πραγµατοποιήθηκαν σε διάφορα στάδια του προγράµµατος µέσα από αντίστοιχα 
τεστ, στα οποία καταγράφηκαν οι διαφοροποιήσεις των στάσεων των µαθητών στην 
πορεία της υλοποίησης των προγραµµάτων. Στις δράσεις που επιλέχθηκαν υπήρξε 
συνέχεια ενώ κάθε φορά που ενηµερωνόταν το ηµερολόγιο (µετά από κάθε πρόβα) 
γινόταν αξιολόγηση και ανατροφοδότηση της οµάδας (Cohen & Manion, 1994).  

Προκειµένου να εξοικειωθούν οι µαθητές και να δηµιουργήσουν µια 
«δεµένη» οµάδα χρησιµοποιήθηκαν παιχνίδια γνωριµίας, ενεργοποίησης, 
αποσαφήνισης στόχων, µη-λεκτικής επικοινωνίας, ανάπτυξης εµπιστοσύνης, 
δυναµικής οµάδας, επικοινωνίας και άλλα παρόµοια (Αρχοντάκη & Φιλίππου, 2003). 
Η διδακτική µεθοδολογία που ακολουθήθηκε στις παραπάνω δράσεις και βασίστηκε 
στις αρχές της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και της βιωµατικής µάθησης, 
περιλάµβανε τα επιµέρους στάδια: προβληµατισµός/επιλογή θέµατος, 
προγραµµατισµός δραστηριοτήτων, διεξαγωγή/εφαρµογή δραστηριοτήτων, 
αξιολόγηση οµαδική και ατοµική (αυτoαξιολόγηση), παρουσίαση των 
αποτελεσµάτων στη σχολική και τοπική κοινότητα µέσα από δραµατοποιηµένη 
µουσική παράσταση (Ματσαγγούρας, 2000). Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που 
εφαρµόστηκαν για τη δηµιουργία των µουσικο-θεατρικών παραστάσεων ήταν η 
εισήγηση, η µελέτη περίπτωσης, το παίξιµο ρόλων, η συζήτηση, ο καταιγισµός ιδεών 
και οι οµάδες εργασίας, µε στόχο την παρουσίαση της δραµατοποιηµένης 
µουσικοθεατρικής παράστασης (Ματσαγγούρας, 2000). 

Επιλέχθηκε η ποιοτική ανάλυση των αποτελεσµάτων µέσα από τις 
συναντήσεις των οµάδων (εκπαιδευτικών και µαθητών), τη συγκέντρωση προτάσεων, 
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τις παρατηρήσεις και τα ηµερολόγια προκειµένου να εξετασθεί η απόδοση, η 
αποτελεσµατικότητα, η επιτυχία, η ικανοποίηση, η χρηστικότητα και η συµπεριφορά 
των µαθητών (Τοράκη, 2006).  

Το σχολείο και συγκεκριµένα το µάθηµα της µουσικής, είναι απαραίτητο να 
καλύπτει τις ανάγκες της ψυχοσυναισθηµατικής ανάπτυξης όλων των µαθητών µέσα 
από ένα υποστηρικτικό περιβάλλον και κατάλληλες διαδικασίες. Σύµφωνα µε τον 
Μπακιρτζή (2000), η παιδαγωγική της βιωµατικής εµπειρίας αποσκοπεί στη 
διαµόρφωση ενός περιβάλλοντος που παρέχει τη δυνατότητα εµπειριών που θα 
διευκολύνουν τη διαµόρφωση του ψυχικού κόσµου, της προσωπικότητας και των 
επιθυµιών, αναγκών, κινήτρων, ενδιαφερόντων. Εποµένως, οι διαδικασίες και οι 
µέθοδοι που χρησιµοποιούνται στη βιωµατική µάθηση συµβάλλουν στη διαδικασία 
κατανόησης του εαυτού µας (Καµαρινού, 1998), αλλά και της ανάπτυξης της 
προσωπικότητας συνολικά (Τριλίβα & Αναγνωστοπούλου, 2008). 

Σε µια µουσικοθεατρική παράσταση τα παιδιά δουλεύουν σε οµάδες, 
επικοινωνούν τα βιώµατά τους, επεξεργάζονται από κοινού τις αντιδράσεις τους, 
θέτουν τους δικούς τους στόχους, εκφράζονται και συν-δηµιουργούν. Τέλος, 
µαθαίνουν να προβληµατίζονται και να αναρωτιούνται για την εµπειρία τους και να 
αναπτύσσουν την ικανότητα για κριτικό αναστοχασµό. Η βιωµατική µάθηση 
προτείνει και εφαρµόζει ορισµένες εξειδικευµένες τεχνικές, όπως: παραγωγή και 
χρήση οπτικοακουστικών µέσων, βιωµατικές αναπαραστάσεις και παιχνίδια ρόλων, 
τεχνικές λόγου (ηµερολόγιο, αφήγηση ιστοριών, δηµιουργική γραφή), 
δραστηριότητες εικαστικής δηµιουργίας και θεατρική δηµιουργία (Τριλίβα & 
Αναγνωστοπούλου, 2008).  

Ευρήµατα - Αποτελέσµατα 
Σε καθένα από τα παραπάνω προγράµµατα που υλοποιήσαµε υπήρξε κοινός τόπος η 
ανάπτυξη και εδραίωση δεξιοτήτων και γνώσεων στα πλαίσια των µαθηµάτων της 
µουσικής, των γαλλικών, της υποκριτικής, των νέων τεχνολογιών αλλά και στάσεων 
και συµπεριφορών συνεργασίας, υπευθυνότητας και αλληλεγγύης µεταξύ των 
µαθητών (Γκανά κ.ά., 1998). Οι µαθητές κατάφεραν να ερευνήσουν, να σχεδιάσουν, 
να συνεργαστούν, να αλληλοβοηθηθούν, να παίξουν χρησιµοποιώντας το σώµα τους 
αλλά και µουσικά όργανα, να τραγουδήσουν στα γαλλικά και στο τέλος να 
παρουσιάσουν µια µουσικοθεατρική παράσταση µε το θέµα που είχαµε από κοινού 
επιλέξει να µελετήσουµε στην αρχή της σχολικής χρονιάς. 

Συµβολή στο πεδίο 
Στόχος των άτυπων µορφών µάθησης και της βιωµατικής µάθησης είναι η υιοθέτηση 
µιας ολιστικής προσέγγισης, η οποία αποσκοπεί στην απόκτηση όχι µόνο σωµατικής 
αλλά και συναισθηµατικής-ψυχικής υγείας. Η βιωµατική µάθηση απελευθερώνει τα 
παιδιά, προωθεί τη δηµιουργικότητα, τον πειραµατισµό, την απόκτηση εµπειριών. 
Πρόκειται για παιδαγωγική πρακτική που αναπτύσσει την αυτοεκτίµηση, κάνει την 
επικοινωνία αποτελεσµατικότερη, βρίσκει τρόπους να µεταδίδονται οι επιθυµίες και 
οι ανάγκες και καθιστά τα παιδιά καλούς ακροατές και ανταποκριτές (Χρυσοστόµου 
& Νικολαΐδης, 2012). Mέσα από αυτή τη βιωµατική δράση οι µαθητές αναµένεται να 
έχουν την εµπειρία της µουσικής ακρόασης, της µουσικής εκτέλεσης, της µουσικής 
δηµιουργίας, της µουσικής απόδοσης γαλλικών στίχων µέσω των τραγουδιών. Οι 
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δραστηριότητες αυτές παρακινούν τους µαθητές στην κατανόηση βιωµατικά της 
δραµατολογικής λειτουργίας της µουσικής και την ανάπτυξη του αισθητικού τους 
κριτηρίου. Η δηµιουργία µουσικοθεατρικών παραστάσεων στο σχολείο µπορεί να 
συνεισφέρει στην εκπαιδευτική διαδικασία και δύναται να παίξει σηµαντικό ρόλο 
τόσο στη µουσική καλλιέργεια των µαθητών, όσο και στη διδασκαλία των ξένων 
γλωσσών. Στο πλαίσιο της ενασχόλησης των µαθητών µε τα παραπάνω θέµατα 
επιτυγχάνεται ο µουσικός τους γραµµατισµός µέσα από την βιωµατική προσέγγιση 
των θεµάτων που ερευνούνται, χωρίς αυτό να γίνεται αντιληπτό ως καταναγκαστικό 
µάθηµα που ενέχει τη στείρα µελέτη και αποστήθιση πληροφοριών. Αυτό καθιστά 
την ενασχόληση των µαθητών µε αντίστοιχες δραστηριότητες ένα σπουδαίο αλλά και 
διασκεδαστικό εργαλείο µάθησης, γνώσης, καλλιέργειας µουσικών, γλωσσικών, 
θεατρικών, τεχνολογικών, επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων (Fontana, 
1986). 
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