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To 2013 κπνξεί πιένλ λα ραξαθηεξίδεηαη κε ζρεηηθή βεβαηφηεηα, σο ην έηνο ησλ 

ζαξσηηθψλ αιιαγψλ ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε. Αλ ην 2011 ήηαλ ε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο ρψξαο ζε ζρέζε θαη κε ηελ παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή 

αζηάζεηα, θαη ην 2012 ήηαλ ε ρξνληά ησλ πξψησλ ζεκαληηθψλ πεξηθνπψλ θαη ηεο εληαηηθήο 

θνξνιφγεζεο ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ, θηάλνληαο ζην 2013 

αληηιακβαλφκαζηε, φηη εχθνιε έμνδνο απφ ηελ θξίζε δελ ππάξρεη.  

Δελ είκαζηε εηδηθνί επί νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ γηα λα πξνηείλνπκε ιχζεηο γηα ηελ 

αλαδηάξζξσζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Γίκαζηε φκσο εηδηθνί ζε έλα κεγάιν ηκήκα 

θαιιηηερληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο ηέρλεο ηεο κνπζηθήο θαη ησλ 

ζπλαθψλ κε απηή επηζηεκψλ (κνπζηθή παηδαγσγηθή, κνπζηθνινγία, κνπζηθνζεξαπεία θ.ν.θ.). Ε 

ηέρλε έρεη φλησο ηε δχλακε λα ζπλεηζθέξεη ζε απηήλ ηε δχζθνιε πεξίνδν, ζε αηνκηθφ θαη 

ζπιινγηθφ επίπεδν γηα ηελ ππέξβαζε ηνπ θαχινπ θχθινπ ησλ εζφδσλ-εμφδσλ, κηα θαη θάζε 

άιιε ιχζε πνπ πηνζεηήζεθε γηα ηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ, δελ θαίλεηαη λα δηφξζσζε ην πξφβιεκα  

κάιινλ ην επέηεηλε, κνηάδνληαο ζην ζεκείν απηφ κε ηνλ θαηαδηθαζκέλν πνπ θέξλεη βφιηεο γχξσ 

απφ ηνλ εαπηφ ηνπ, βαζαίλνληαο ην ραληάθη πνπ ν ίδηνο θηηάρλεη γχξσ ηνπ.  

Το άλζξσπνη ηεο ηέρλεο ινηπφλ, απφ νπνηαδήπνηε ζέζε θαη αλ ηελ ππεξεηνχκε, μέξνπκε 

φηη «ν ερζξφο ηνπ θαινχ είλαη ην θαιχηεξν» θαη φηη κάιινλ νη πςεινί ζηφρνη είλαη απηνί πνπ καο 

θξαηνχλ αθκαίνπο επηζηεκνληθά θαη απνδνηηθνχο εξγαζηαθά. Γπηθέληξσζε ζηελ πνηφηεηα – θαη 

φρη απιψο ζηελ πνζφηεηα – κνηάδεη λα είλαη ε θξάζε πνπ καο αληηπξνζσπεχεη. Ηαη πξάγκαηη∙ 

φηαλ πξνζθέξνπκε κε ζπλέπεηα ηηο γλψζεηο, ηνλ ρξφλν θαη ηε θαληαζία καο ζηνπο καζεηέο καο, 

πξνθεηκέλνπ θαη απηνί λα βηψζνπλ ηε κέζεμε ζηελ ηέρλε, δελ επελδχνπκε απιψο ζε έλα αθφκε 

γλσζηηθφ αληηθείκελν, νχηε θαλ ζε κηα ελδηαθέξνπζα απαζρφιεζε, επελδχνπκε ζηε ρακέλε 

πνηφηεηα ηεο δσήο καο θαη ζε θζίλνπζεο εζηθέο αξρέο θαη αμίεο πνπ ε ηέρλε δηαρξνληθά 

πξεζβεχεη.  

Οην πιαίζην απηφ ε Ινπζηθή ζε Νξψηε Βαζκίδα γπξλάεη ζειίδα. Ε πξνεγνχκελε 

εμαηξεηηθή ζπληαθηηθή νκάδα ππφ ηελ αθαηαπφλεηε θαζνδήγεζε ηεο εκπλεχζηξηαο φισλ καο, 

Ιαξίαο Αξγπξίνπ, παξαδίδεη ηε ζθπηάιε ζε κηα ζπληαθηηθή νκάδα αλαλεσκέλε θαη δπλακηθή. Πν 

θνξηίν πνπ αλαιακβάλνπκε βαξχ, ε θιεξνλνκηά κεγάιε. Ε Ινπζηθή ζε Νξψηε Βαζκίδα, ε πξψηε 

πεξηνδηθή έθδνζε γηα ηε κνπζηθή ζηελ Νξσηνβάζκηα Γθπαίδεπζε ηεο Γιιάδαο, κε πνιχρξνλε θαη 

επηηπρεκέλε παξνπζία ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν, αλαλεψλεηαη, αλαζπγθξνηείηαη θαη πξνρσξεί. 

Οηφρνο καο ε εγθπξφηεηα, ην δηαξθψο αλαλεσκέλν ελδηαθέξνλ, ε πςειή πνηφηεηα. Άξζξα θαη 

δηδαθηηθέο κεζνδνινγίεο πνπ ζα κπνξνχλ λα απνηεινχλ ζεκείν αλαθνξάο θαη ζην κέιινλ, φηαλ 

ν επηζηεκνληθφο πήρεο ζα έρεη αλέβεη αθφκε πην ςειά. 

Ιε ην παξφλ ηεχρνο (κε ηε ρξνλνινγηθή αξίζκεζε ‗12-‗13, θαη φρη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

δηπινχ ηεχρνπο) δεκνζηεχνπκε θείκελα πνπ είραλ ππνβιεζεί θαηά ηελ πξνεγνχκελε δηεηία. Ε 

πξναλαγγειζείζα ζεκαηηθή ζην ηεχρνο 11 «Κέν ζρνιείν ηνπ 2011: εθπαηδεπηηθέο θαη ζεζκηθέο 

αιιαγέο» θαζίζηαηαη κε ζχγρξνλε κε ηα ησξηλά, δηαξθψο κεηαβαιιφκελα δεδνκέλα ζην ρψξν 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη γηα απηφ ηνλ ιφγν αλαπξνζαξκφδεηαη ζηηο παξνχζεο ζπλζήθεο, κε ζηφρν 

ηελ απνηχπσζε φρη ησλ δηαξθψλ δηνηθεηηθψλ αιιαγψλ, αιιά ησλ λέσλ επηζηεκνληθψλ 
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δεδνκέλσλ πνπ δχλαληαη λα επηθέξνπλ άηππεο, αιιά νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία.  

Έηζη, ζην παξφλ ηεχρνο δίλεηαη κεγάιε ζεκαζία ζηε δηαζεκαηηθφηεηα θαη ζηα ζαπκάζηα 

απνηειέζκαηα πνπ επηηπγράλνληαη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ ηερλψλ ζηελ εθπαίδεπζε, κε 

επηθέληξσζε ζηε ζρέζε ηεο κνπζηθήο θαη ησλ παξαζηαηηθψλ ηερλψλ. Ε ζπλέξγεηα απηή ησλ 

ηερλψλ αλαπηχζζεηαη ηφζν ζην άξζξν ηνπ Γηψξγνπ Ηπξηαδφπνπινπ, φπνπ παξνπζηάδνληαη ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο, σο δηδαθηηθήο ηερληθήο ζηελ 

εθπαίδεπζε αλειίθσλ θαη ελειίθσλ, φζν θαη ζην  άξζξν ηνπ Αληψλε Ηπξκπάηζνπ – ην πξψην 

κηαο ηξηινγίαο αλάινγεο ζεκαηηθήο – φπνπ γίλεηαη εθηεηακέλε αλαθνξά ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ξφιν  

ηεο φπεξαο, ήδε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960.  

Οηελ ελφηεηα ησλ δηδαθηηθψλ κεζνδνινγηψλ ε Βαζηιηθή Ηαξακπέηζνπ, ε Ιαξία αηδή 

θαη ε ξηζηίλα Φξαγθνχιε ζπλεξγνχλ δηαζεκαηηθά γηα ηε δηδαζθαιία ησλ γξακκαηηθψλ θαη 

κνπζηθψλ πηψζεσλ, ελψ ε Ηνξίλα Βαζηιείνπ, ζέηεη ηελ παξα-κπζηθή αθήγεζε ζηελ ππεξεζία 

ηεο εθκάζεζεο ζηνηρείσλ κνπζηθήο ζεσξίαο (θάζεηα δηαζηήκαηα). 

Βέβαηνη γηα ηελ ακθίδξνκε θαη ζπρλή εθεμήο επηθνηλσλία καο, θαη πξνθεηκέλνπ λα 

αλεβνχκε «ιίγν αθφκα», «ιίγν ςειφηεξα», φπσο ιέεη ν λνκπειίζηαο πνηεηήο καο, αλακέλνπκε 

έσο ηηο 30 Απξηιίνπ 2014 ηηο πξνηάζεηο ζαο θαη θπξίσο ηα θείκελά ζαο γηα ην επφκελν ηεχρνο 

(θζηλφπσξν 2014), κε βάζε ηηο λέεο πξνδηαγξαθέο ησλ θεηκέλσλ ηεο Ινπζηθήο ζε Νξψηε 

Βαζκίδα (ζει. 103 θαη http://mspv.primarymusic.gr/mspv/index.php?option=com_content&task= 

view&id=18&Itemid=35). 

 

Ιε ζπλαδειθηθνχο θαη εγθάξδηνπο ραηξεηηζκνχο, 

 

γηα ηε Οπληαθηηθή Μκάδα ηεο ΙζΝΒ, 

 Αιίλα Ηαινπαλά, Γπηκειήηξηα Όιεο 
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Πν εθπαηδεπηηθφ δξάκα (Educational Drama) κπνξεί λα νξηζηεί σο ―κνξθή ηέρλεο‖ πνπ 

ππεξεηεί σο δηδαθηηθή ηερληθή ηελ εθπαίδεπζε, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δηαρσξηζκφο ηνπ απφ 

νπνηνδήπνηε άιιν ζεαηξηθφ είδνο (Woolland, 1999, ζ.24). Πν πνιχπινθν αηζζεηηθφ θαηλφκελν ηεο 

δξακαηηθήο ηέρλεο έρεη ηηο ξίδεο ηνπ κέζα ζε απιά ςπρηθά ραξαθηεξηζηηθά: ηε θαληαζία, ηε 

κίκεζε, ηε κεηακφξθσζε, ηελ αλάγθε λα ―ζεψκεζα‖. Πν δξάκα κπνξεί λα δηδαρηεί είηε σο 

αλεμάξηεην κάζεκα ηέρλεο, είηε λα αμηνπνηεζεί σο κέζν γηα ηελ δηδαζθαιία δηαθφξσλ καζεκάησλ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ (Aπδή & Xαηδεγεσξγίνπ, 2007, ζ.19). 

To εθπαηδεπηηθφ δξάκα αλαπηχρζεθε ζηελ Αγγιία κε ηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή, ζηε δεθαεηία 

ηνπ 1980. Οηφρνο ηνπ ήηαλ ν πξνβιεκαηηζκφο πάλσ ζε ζέκαηα δσήο, ε κειέηε ζεαηξηθψλ θεηκέλσλ 

θαη δεκηνπξγψλ ηνπ ζεάηξνπ, αιιά θαη ην γεθχξσκα ηνπ ράζκαηνο πνπ δεκηνπξγνχζε  ε 

απνμελσκέλε απφ ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ δηδαζθαιία θαη κάζεζε. Ιε ην  εθπαηδεπηηθφ  δξάκα 

ν βξεηαλφο εθπαηδεπηηθφο επεμεξγαδφηαλ κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε πνπ ηνλ βνεζνχζε λα 

πεξηγξάςεη ιεπηνκεξεηαθά ελφηεηεο απφ ηνλ ρψξν ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο 

ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ελίζρπε ηε δηαζεκαηηθή δηδαζθαιία, ελψ έζεηε εξσηήζεηο θαη 

αμηνινγνχζε ηηο απαληήζεηο κέζα απφ κηα δηαθνξεηηθή δηδαθηηθή δηαδηθαζία.  (Davis & Lawrence, 

1986∙ Johnson & O‘Neil, 1984).  

Οηελ Γιιάδα, ν ξφινο ηνπ δξάκαηνο ζηελ εθπαίδεπζε αληηζηνηρεί ζηνλ ηξφπν κε ην νπνίν 

εθαξκφζηεθε θαη αλαπηχρζεθε ζηνλ αγγινζαμνληθφ ρψξν (Ιέγα, 1990), θαζψο ν ξφινο ηνπ 

ζεάηξνπ ζηα ειιεληθά ζρνιεία πεξηνξίδεηαη θπξίσο ζην ―αλέβαζκα‖ παξαζηάζεσλ γηα ηηο εζληθέο 

θαη ζξεζθεπηηθέο γηνξηέο ή ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Πα ηειεπηαία ρξφληα ην «δξάκα» θαη ε 

«δξακαηνπνίεζε» άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ παηδαγσγηθά εξγαιεία, ελψ αλαθέξνληαη 

εθηεηακέλα ζηε βηβιηνγξαθία, απφ εξεπλεηέο θαη παλεπηζηεκηαθνχο ηεο παηδαγσγηθήο, φπσο νη 

Ηνληνγηάλλε (2000), Ηνπξεηδήο (1990) θαη Ινπδαηζάθηο (1994). 

Μη δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ ζηελ δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο ηα δχν εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα (βξεηαληθφ θαη ειιεληθφ) ακβιχλνληαη κέζα απφ ηελ νηθνπκεληθή θχζε ηνπ δξάκαηνο, 

πνπ βξίζθεη εμίζνπ εθαξκνγή θαη ζηα δχν εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. Πν δξάκα αθνξά νπζηαζηηθά 

ζηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ κέζα ζηελ θνηλσλία. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, κπνξεί λα δηεξεπλά 

παλαλζξψπηλα ζέκαηα ζην πιαίζην δηαθνξεηηθνχ θάζε θνξά πνιηηηζηηθνχ πιαηζίνπ θαη λα 

πξνζθέξεη ζην άηνκν ηελ δπλαηφηεηα λα γλσξίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα νξίζεη ηνλ δηθφ ηνπ 

πνιηηηζκφ. Μ νηθνπκεληθφο ραξαθηήξαο, επνκέλσο πνπ έρεη απφ ηε θχζε ηνπ ην δξάκα, ηνπ δίλεη 
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ηε δπλαηφηεηα λα απεπζχλεηαη ζε φινπο εθείλνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πνπ (αλεμάξηεηα 

απφ ηελ θαηαγσγή ηνπο) αλαδεηνχλ έκπλεπζε, δεκηνπξγηθφηεηα θαη κηα κέζνδν, γηα λα 

δψζνπλ λφεκα ζηελ δηδαζθαιία ηνπο θαη πεξηερφκελν ζηελ κάζεζε ησλ παηδηψλ ηνπο 

(Woolland, 1999).  

Οπλνςίδνληαο, ε αλαδήηεζε ηνπ νξηζκνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο ζηε 

βηβιηνγξαθία θαηαιήγεη ζην φηη πξφθεηηαη γηα: «κηα δνκεκέλε παηδαγσγηθή δηαδηθαζία ε 

νπνία πηνζεηεί ηελ ζεαηξηθή θφξκα – δειαδή ηηο ηερληθέο θαη ηα εξγαιεία ηεο δξακαηηθήο 

ηέρλεο – κε ζθνπφ ηελ πξνζσπηθή θαη  θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαζψο 

θαη ηελ θαιχηεξε αθνκνίσζε ηεο γλψζεο κέζα ζην θνηλσληθφ ηεο πιαίζην» (Ηαιιηαληά & 

Ηαξαβφιηζνπ, 2006, ζ.1).  

 

Πν ζεκαληηθφηεξν  ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο είλαη ε έκθαζε 

πνπ δίλεη ζηελ θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ θαη ζηελ αλζξψπηλε 

αιιειεπίδξαζε: «Πν δξάκα είλαη κηα επηιεθηηθή έθθξαζε ηεο αλζξψπηλεο αιιειεπίδξαζεο, 

θαηά ηελ νπνία κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ θψδηθεο θαη ηξφπνη ζπκπεξηθνξάο,  αθνχ ν ηφπνο 

ηνπ δξάκαηνο επηηξέπεη ηελ αλαζεψξεζε, θάηη πνπ δελ κπνξεί λα γίλεη ζηελ ίδηα ηελ δσή» 

(Ηνληνγηάλλε, 2008, ζ.218).  

Έλα δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο είλαη ε νκαδηθφηεηα θαη 

ε δπλαηφηεηα κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ αηφκνπ. Ε Heathcote ππνζηεξίδεη φηη: ε «Δξακαηηθή 

Πέρλε ζηελ Γθπαίδεπζε είλαη λα δεκηνπξγείο ζθφπηκα έλα κηθξφθνζκν ζπκπεξηθνξψλ, κέζα 

ζηνλ νπνίν φζνη ζπκκεηέρνπλ ελεξγνχλ σο νκάδα, γλσξίδνληαο παξάιιεια φηη ηνλ θφζκν 

απηφ ηνλ δεκηνπξγνχλ νη ίδηνη θαη φηη είλαη θαληαζηηθφο. Γίλαη κηα θνηλσληθή δηεξγαζία θαη 

αθνξά ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ ζε θαηαζηάζεηο πνπ ηνπο επεξεάδνπλ κε ηνλ 

έλαλ ή ηνλ άιιν ηξφπν, θσκηθά ή ηξαγηθά. Γλσξίδνπλ σζηφζν φηη απηφ δελ είλαη 

πξαγκαηηθφηεηα, δελ είλαη αιεζηλφ, αιιά αιεζνθαλέο» (Heathcote, 1995, ζ.6-13).  

Πν ηξίην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο είλαη ε δπλαηφηεηά ηνπ λα 

γίλεηαη θνξέαο ηδεψλ θαη κελπκάησλ κε ζπιινγηθφ αληίθηππν. «Ε Δξακαηηθή Πέρλε ζηελ 

Γθπαίδεπζε είλαη έλα απφ ηα βαζηθά κέζα επηθνηλσλίαο  ησλ ηδεψλ θαη ησλ κνξθψλ 

αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο ζηνλ πνιηηηζκφ καο. Ναξέρεη ηα βαζηθά κνληέια ξφισλ κε ηα 
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νπνία ηα άηνκα δηακνξθψλνπλ ηελ ηαπηφηεηα θαη ηα ηδαληθά ηνπο, επηβάιιεη ζρήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο θαη γελλά αμίεο  θαη έκπλεπζε» (Willis, 1990, ζ.48).  

Έλα ηέηαξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο είλαη ε δπλαηφηεηά ηνπ λα 

εζηηάδεη ζηνλ γλσζηηθφ ηνκέα, αμηνπνηψληαο παξάιιεια ηνλ θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθφ. Πν 

εθπαηδεπηηθφ δξάκα είλαη αλακθηζβήηεηα έλαο ηξφπνο κάζεζεο θαη κηα ηερληθή δηδαζθαιίαο, κε 

ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία. «Πν εθπαηδεπηηθφ δξάκα είλαη έλα δπλακηθφ 

κέζν κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο γηα φια ηα παηδηά, αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη ηθαλφηεηαο, πνπ πξψηα 

εληνπίδεηαη ζην θνηλσληθφ-δξακαηηθφ παηρλίδη ηνπ παηδηνχ, ελψ αξγφηεξα ζπληζηά κηα 

αλαπηπμηαθά θαηάιιειε πξαθηηθή γηα ηελ θνηλσληθή θαη εθπαηδεπηηθή εμέιημε ηνπ αηφκνπ» 

(Warren, 1999, ζ.220). 

Έλα πέκπην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο ε κάζεζε 

επηηπγράλεηαη βησκαηηθά, κέζα απφ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ κε ηελ αλάιεςε ξφισλ 

θαη ηελ επεμεξγαζία γεγνλφησλ ηεο δσήο: «Πν εθπαηδεπηηθφ δξάκα είλαη έλαο ηξφπνο κάζεζεο 

κέζα απφ ηελ ελεξγφ ηαπηνπνίεζε ησλ καζεηψλ κε ξφινπο θαη θαηαζηάζεηο, φπσο ηα 

θαληάδνληαη θαη ηα δηακνξθψλνπλ ζηε δξακαηηθή πξάμε, κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα κάζνπλ 

λα εμεξεπλνχλ γεγνλφηα θαη ζρέζεηο.  Πα παηδηά αλαζχξνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο απφ 

ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα πηζηεπηή θαληαζηηθή, 

θαηαζθεπαζκέλε πξαγκαηηθφηεηα. Ιε απηφ ηνλ ηξφπν, θαη αθνχ κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ εκβαζχλνπλ ζε φ,ηη δεκηνχξγεζαλ, θαηαλννχλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνλ θφζκν ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο πνπ ηνπο πεξηβάιιεη» (O'Neil & Lambert, 1982, ζ. 47).    

Πε δεθαεηία ηνπ ‗50, ην εθπαηδεπηηθφ δξάκα έθαλε ηελ εκθάληζε ηνπ ζηελ Αγγιία σο 

παηρλίδη ειεχζεξεο απηνέθθξαζεο (Aπδή & Xαηδεγεσξγίνπ, 2007). Απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‗70 θαη εμήο 

αλαζεσξνχληαη νη βαζηθέο αξρέο, νη ζηφρνη θαη ε δηδαθηηθή ηνπ  ην εθπαηδεπηηθφ δξάκα εκπλέεηαη 

απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο πξννδεπηηθήο εθπαίδεπζεο, ελψ ππνζηεξίδεη πάληα ηε καζεηνθεληξηθή 

εθπαίδεπζε, πνπ απνβιέπεη ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Βαζηθή παξαδνρή δελ 

απνηειεί πιένλ ην γεγνλφο φηη ην εθπαηδεπηηθφ δξάκα είλαη κηα θπζηθή θαη απζφξκεηε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ παηδηνχ κε θχξην ζηφρν ηελ ειεχζεξε έθθξαζε, ζηελ νπνία ν δάζθαινο δελ 

πξέπεη λα παξέκβεη. Αληίζεηα, ηψξα ηνλίδεηαη ε θνηλσληθή θχζε ηνπ δξάκαηνο (Davis & Lawrence, 

1986), ηίζεηαη σο θχξηνο ζηφρνο ε κάζεζε θαη αλαγλσξίδεηαη ε ζπκβνιή ηνπ δαζθάινπ ζηε 
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καζεζηαθή δηαδηθαζία. Πν εθπαηδεπηηθφ δξάκα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο ζεσξίεο γηα ηε 

κάζεζε πνπ δηαηππψζεθαλ ζην ρψξν ηεο αλαπηπμηαθήο ςπρνινγίαο θαη επεξέαζαλ ηελ 

παηδαγσγηθή ζεσξία θαη πξαθηηθή.  

Ε επηζηεκνληθή ζπδήηεζε θαη ν πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν καζαίλνπλ νη άλζξσπνη, νδήγεζε ζηελ δηαηχπσζε δηαθφξσλ ζεσξηψλ κάζεζεο, 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα θαηαηαρζνχλ ζε ηέζζεξηο κεγάιεο θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ην 

ζεκείν, ζην νπνίν επηθεληξψλνληαη, σο εμήο:  

Α) Οπκπεξηθνξηζηηθέο, θαηά ηηο νπνίεο ην θέληξν ηεο κάζεζεο είλαη ν εθπαηδεπηήο, 

ν νπνίνο θαηεπζχλεη ηελ δηαδηθαζία, επηιέγνληαο ηα εξεζίζκαηα πνπ ζα πξνθαιέζνπλ 

αληίδξαζε ζηνλ εθπαηδεπφκελν.  Οηηο ζεσξίεο απηέο ν εθπαηδεπηήο έρεη ελεξγφ ξφιν, ελψ ν 

εθπαηδεπφκελνο είλαη κάιινλ παζεηηθφο (Rogers, 1999). Ιηθξή επίζεο ζεκαζία έρεη εδψ ε 

ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θάζε εθπαηδεπφκελνπ, θαζψο θαη ε ζρέζε αλάκεζα ζε απηφλ θαη ηνλ 

εθπαηδεπηή. Βαζηθνί εθπξφζσπνη απηήο ηεο παιαηφηεξεο θαη πην παξαδνζηαθήο 

ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο είλαη νη Watson, Skinner, Thorndike θαη Tolman.  

Β) Γλσζηηθέο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ην θέληξν ηεο κάζεζεο είλαη ην πξνο 

θαηαλφεζε ζέκα. Πν γλσζηηθφ «πιηθφ», πνπ ν εθπαηδεπηήο επηβάιιεη θαη ν εθπαηδεπφκελνο 

πξνζπαζεί λα θάλεη «θηήκα» ηνπ, θπξηαξρεί ζηε δηαδηθαζία, παξαρσξψληαο φκσο ζηνλ 

εθπαηδεπφκελν έλα πεξηζζφηεξν ελεξγεηηθφ ξφιν (Rogers, 1999, ζ.140). Έηζη ε κάζεζε 

«ρηίδεηαη» ζηαδηαθά, ελψ ν εθπαηδεπηήο θαίλεηαη λα αμηνπνηεί ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο 

θαη εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Βάζεη απηνχ ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ηνπο, νη ζεσξίεο 

απηέο ζπλέβαιαλ αξθεηά ζηελ θαηαλφεζε ηεο καζεζηαθήο δηεξγαζίαο, επηζεκαίλνληαο 

ίζσο γηα πξψηε θνξά ηελ ζεκαζία ηεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Ηχξηνη εθθξαζηέο ηεο γλσζηηθήο ζεψξεζεο ζεσξνχληαη νη: Piaget, Bruner θαη Gagnè.  

Γ) Αλζξσπηζηηθέο, κε θέληξν ηεο κάζεζεο ηνλ εθπαηδεπφκελν, ηνπ νπνίνπ νη 

επηζπκίεο, ελνξκήζεηο, ηάζεηο γηα απηνλνκία θαη αλάπηπμε εληζρχνπλ ηελ ελεξγνπνίεζε, 

πνπ ζα ηνλ σζήζεη ηειηθά εμειηθηηθά πξνο ηελ γλψζε (Rogers, 1999). Έηζη ε κάζεζε 

εκθαλίδεηαη σο ζπλεηδεηή θαη ππεχζπλε αμηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ αηφκνπ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ εκπεηξία ηνπ θαη ηηο πξνζθεξφκελεο απφ ην πεξηβάιινλ επθαηξίεο. Μ 

εθπαηδεπηήο απφ ηελ πιεπξά ηνπ δελ είλαη κεηαβηβαζηήο γλψζεο, αιιά ζπληνληζηήο θαη 

ππνθηλεηήο ηεο καζεζηαθήο δηεξγαζίαο. Γθπξφζσπνη ηεο αλζξσπηζηηθήο ζεψξεζεο 

ζεσξνχληαη νη: Maslow θαη Carl Rogers.  
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Δ) Ηνηλσληθήο κάζεζεο, κε επίθεληξν ηελ αιιαγή ζπκπεξηθνξάο πνπ ζπκβαίλεη, θαζψο ν 

εθπαηδεπφκελνο αιιειεπηδξά κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Ε ζρέζε αλζξψπνπ θαη πεξηβάιινληνο έρεη 

θαζνξηζηηθή ζεκαζία ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, αληηπξνζσπεπηηθή δε εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο 

είλαη ε αιιειεπίδξαζε πνπ ζπκβαίλεη αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαηά ηελ νκαδηθή εξγαζία. 

Ηχξηνο εθθξαζηήο ηεο ζεσξίαο ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο ζεσξείηαη ν Α. Bandura.  

Μη παξαπάλσ ζεσξίεο εμεηάδνπλ ην θαηλφκελν ηεο κάζεζεο αλεμαξηήησο ειηθίαο. Πα 

ηειεπηαία φκσο ηξηάληα ρξφληα αλαπηχρζεθαλ λέεο ζεκαληηθέο ζεσξίεο πνπ εζηηάδνπλ ζηνλ 

ηδηαίηεξν ηξφπν κε ηνλ νπνίν καζαίλνπλ νη ελήιηθεο.  Το ζεκαληηθφηεξεο  απφ  ηηο ζρεηηθέο ζεσξίεο 

ζα κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ: Ε ζεσξία ηεο «αλδξαγσγηθήο» ηνπ M.Knowles, ε ζεσξία ηνπ 

«αλζξψπνπ- θνηλσληθνχ φληνο» ησλ A. Knox θαη P. Jarvis, ν «ζπλεηδεζηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο» ηνπ 

J. Mezirow, ε ζεσξία ηνπ «θχθινπ ηεο κάζεζεο» ηνπ D.Kolb, θαη ηέινο ε ζεσξία ηεο κάζεζεο σο  

παξάγνληαο δηακφξθσζεο «απειεπζεξσηηθήο ζθέςεο θαη θνηλσληθήο αιιαγήο» ηνπ P.Freire 

(Ηφθθνο, 2005, ζ.83). 

Ε ζεσξία ηεο «αλδξαγσγηθήο» ηνπ M.Knowles απνηειεί κηα αλζξσπηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη βαζίδεηαη ζηηο παξαθάησ έμη παξαδνρέο: 

1. Μη ελήιηθεο έρνπλ αλάγθε λα γλσξίδνπλ γηα πνην ιφγν ρξεηάδεηαη λα κάζνπλ θάηη πξηλ 

εκπιαθνχλ ζηελ δηεξγαζία ηεο κάζεζεο ηνπ. Μη εθπαηδεπηέο ηνπο πξέπεη, ζπλεπψο λα ηνπο 

δηεπθνιχλνπλ λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ ρξεζηκφηεηα απηνχ πνπ καζαίλνπλ. 

2. Μη ελήιηθεο έρνπλ ηελ αλάγθε θαη ηελ ηθαλφηεηα λα απηνθαζνξίδνληαη, λα παίξλνπλ νη 

ίδηνη ηηο απνθάζεηο γηα ηελ δσή ηνπο, θαη ηαπηφρξνλα έρνπλ ςπρνινγηθή αλάγθε απφ αλάινγε 

θνηλσληθή αληηκεηψπηζε.  

3. Μη ελήιηθνη εηζέξρνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηεξγαζία θέξλνληαο καδί ηνπο  έλα απφζεκα 

εκπεηξηψλ (βηψκαηα) πνπ είλαη πνιχ κεγαιχηεξν θαη δηαθνξεηηθήο πθήο απφ εθείλν ησλ παηδηψλ 

θαη απνηειεί γηα απηνχο πνιχηηκε παξαθαηαζήθε. 

4. Θέινπλ λα απνθηνχλ γλψζεηο ζρεηηθέο κε ηηο ζπλζήθεο ηηο νπνίεο αληηκεησπίδνπλ, ψζηε 

λα κπνξνχλ λα δξνπλ απνηειεζκαηηθά. 

5. Μη καζεζηαθνί πξνβιεκαηηζκνί ησλ ελειίθσλ έρνπλ σο επίθεληξν ην ίδην ην πξφβιεκα 

θαη φρη ηελ απφθηεζε αθεξεκέλσλ, αθαδεκατθψλ γλψζεσλ. 
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6. Πα πην ζεκαληηθά θίλεηξα κάζεζεο γηα ηνπο ελειίθνπο δελ είλαη ηα εμσηεξηθά 

(πξναγσγή, θαιχηεξνη κηζζνί θ.ιπ.) αιιά ηα εζσηεξηθά (αλάγθε γηα ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

εξγαζία θαη απηνεθηίκεζε) (Ηφθθνο, 2005). 

Πν εθπαηδεπηηθφ δξάκα ζηεξίδεηαη ζην έξγν ηνπ Vygotsky θαη ηνπ Bruner, νη νπνίνη 

ηφληζαλ ηε ζεκαζία ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ γηα ηε κάζεζε, θαζψο επίζεο θαη ηνλ 

δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν ηνπ δαζθάινπ (Vygotsky, 1997). Πν εθπαηδεπηηθφ δξάκα : 

α. Απνηειεί θνηλσληθή κνξθή ηέρλεο (Ηφθθνο, 2005). 

β. ξεζηκνπνηεί ηε γιψζζα ηεο θαληαζίαο (Johnson & O'Neill, 1984). 

γ. Νξνρσξά πέξα απφ ηελ βησκαηηθή εκπεηξία, ζηελ ζπλεηδεηνπνίεζή ηεο, φπνπ 

ζχκθσλα κε ηε Heathcote, ε δξακαηηθή πξάμε ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην λφεκα ηνπ έξγνπ 

(Johnson & O'Neill, 1984). Γμάιινπ, ε ίδηα εξεπλήηξηα αλαθέξεη φηη ζην εθπαηδεπηηθφ δξάκα 

νη ζπκβάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη παγψλνπλ ή θαζπζηεξνχλ ηελ δξάζε, κε ζθνπφ λα ηελ 

αλαιχζνπλ, λα ηελ εξκελεχζνπλ, θαη λα ηελ θαηαλνήζνπλ. Ε δηαδηθαζία απηή γλσζηή σο 

«αληαλάθιαζε-απεηθφληζε» απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

δξάκαηνο, πνπ κεηαιακπαδεχεηαη απφ ην ζέαηξν ζηελ εθπαίδεπζε. Έηζη ινηπφλ δελ 

καζαίλνπκε κέζσ ηεο πξάμεο, εθηφο εάλ, ε πξάμε καο απηή, ζπκβάιιεη ζηελ αιιαγή ηεο 

αληίιεςήο καο γηα ηελ δσή. Γπνκέλσο, γηα λα ζπληειεζηεί ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο 

πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηηο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεψλ καο. Μη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ 

ζπγρξφλσο ζην λνπ ηνπο ηνλ πξαγκαηηθφ, αιιά θαη ηνλ θαληαζηηθφ θφζκν ηνπ δξάκαηνο,  

θαζψο βξίζθνληαη, φπσο ιέγεηαη, ζε κηα θαηάζηαζε κέζεμεο, ηαπηφρξνλεο χπαξμεο ζε δχν 

θφζκνπο. Έηζη, κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ηελ απηνπαξαηήξεζε θαη λα γίλνπλ ζεαηέο ηνπ 

εαπηνχ ηνπο, πνπ ζεκαίλεη φηη δελ απνξξνθψληαη πιήξσο απφ απηφ πνπ βηψλνπλ, αιιά 

φηη, θξαηνχλ ζπλαηζζεκαηηθή απφζηαζε απφ ην βίσκά ηνπο (Johnson & O'Neill, 1984).  

δ. Νξφθεηηαη γηα κάζεζε ζπλεξγαηηθή. ιεο νη ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κηθξφηεξεο ή κεγαιχηεξεο νκάδεο, ζηηο νπνίεο ζπλεηζθέξνπλ φινη 

θαη ν θαζέλαο νηθνδνκεί ηε ζθέςε ηνπ πάλσ ζε εθείλε ησλ άιισλ. 

ε. Νξφθεηηαη γηα κάζεζε ελεξγεηηθή, εθφζνλ ν δάζθαινο δελ επηρεηξεί λα 

κεηαδψζεη γλψζεηο, φπσο ζπκβαίλεη ζπλήζσο, αιιά επηρεηξεί λα πξνζθέξεη θίλεηξα 

κάζεζεο θαη λα ελδπλακψζεη ην καζεηή λα θαηαθηήζεη ηε γλψζε κφλνο ηνπ θαη λα 

αηζζαλζεί φηη ε γλψζε ηνχ αλήθεη. Οην εθπαηδεπηηθφ δξάκα, αλαηξέπεηαη ν παξαδνζηαθφο 

ξφινο ηνπ δαζθάινπ πνπ θαηέρεη θαη κεηαδίδεη ηε γλψζε (Johnson & O'Neill, 1984). 
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ζη. Πν δξάκα ζηελ εθπαίδεπζε πξνσζεί ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο 

θνηλσληθήο επζχλεο. Μη καζεηέο θαινχληαη λα δηεξεπλήζνπλ θνηλσληθά ζέκαηα, λα ζέζνπλ 

εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ θνηλσληθέο πξαθηηθέο, αμίεο θαη ζηάζεηο δσήο, λα αληηκεησπίζνπλ 

δηιήκκαηα, λα πάξνπλ απνθάζεηο, λα δξάζνπλ θαη λα αλαζηνραζηνχλ πάλσ ζηηο πξάμεηο ηνπο. Ιε 

απηφ ηνλ ηξφπν, ην εθπαηδεπηηθφ δξάκα επηδηψθεη λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα αληηκεησπίζνπλ 

θξηηηθά ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη λα γίλνπλ ζην κέιινλ ππεχζπλνη πνιίηεο  (Freire, 1977).  

Πε δεθαεηία ηνπ '50 ν Peter Slade, πξσηνπφξνο Άγγινο παηδαγσγφο θαη 

δξακαηνζεξαπεπηήο, εκπλεπζκέλνο απφ ηηο αξρέο ηεο πξννδεπηηθήο εθπαίδεπζεο (Rohrs,  1984), 

επηλφεζε ην «Ναηδηθφ Δξάκα» ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα δψζεη ζην ζρνιηθφ ζέαηξν έλαλ θαζαξά 

παηδαγσγηθφ ραξαθηήξα. Μ Slade ππνζηήξημε ηηο απφςεηο ηνπ ζην βηβιίν ηνπ Child Play (1995). Οην 

παηδηθφ εθπαηδεπηηθφ δξάκα, ζχκθσλα κε ηνλ Slade, εκθαλίδνληαη δχν πνηφηεηεο: ε απνξξφθεζε, 

δειαδή ε πιήξεο ζπγθέληξσζε ηνπ παηδηνχ ζε απηφ πνπ θάλεη, ρσξίο λα ελδηαθέξεηαη γηα ηελ 

επηθνηλσλία ηνπ κε ην θνηλφ, θαη ε εηιηθξίλεηα, δειαδή ε ηαχηηζε ηνπ παηδηνχ κε ην ξφιν ηνλ νπνίν 

ππνδχεηαη, ρσξίο λα πξνζπνηείηαη. Ε δηδαθηηθή ηνπ Slade βαζηδφηαλ ζηνλ απηνζρεδηαζκφ. Μ 

δάζθαινο έδηλε ην εξέζηζκα θαη ηα παηδηά απηνζρεδίαδαλ (Aπδή & Xαηδεγεσξγίνπ, 2007).  

Μ  Brian Way, καζεηήο ηνπ Slade, εθπαηδεπηηθφο κε κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηελ αμηνπνίεζε 

ηνπ ζεάηξνπ ζηελ εθπαίδεπζε, ζπλέρηζε ην δξφκν πνπ άλνημε ν δάζθαιφο ηνπ. Γηα ηνλ Way, ην 

εθπαηδεπηηθφ δξάκα έρεη ζηφρν ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ, ηελ απηνπξαγκάησζή ηνπ, 

ηελ απηνγλσζία. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί, ζχκθσλα κε ηνλ Way, κφλν εθφζνλ δηαθξίλνπκε ην 

δξάκα απφ ην ζέαηξν θαη απαιιαγνχκε απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ ζεαηξηθψλ ζπκβάζεσλ. Γηα 

ηνλ Way, βαζηθή δηαθνξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο απφ ην ζέαηξν είλαη φηη ην δεχηεξν αθνξά 

θπξίσο ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εζνπνηψλ θαη ηνπ θνηλνχ, ελψ ην πξψην αθνξά ηελ εκπεηξία 

ησλ ζπκκεηερφλησλ (Aπδή & Xαηδεγεσξγίνπ, 2007). 

Ε ζεσξία ηνπ Vygotsky ππνζηεξίδεη ηελ θνηλσληθή πξνέιεπζε ηεο ζθέςεο θαη απνηέιεζε ηε 

βάζε γηα λα δηαηππσζνχλ νη ζχγρξνλεο ζεσξίεο γηα ηε κάζεζε θαη ηελ αλάπηπμε, πνπ είλαη 

γλσζηέο σο θνηλσληθφο επνηθνδνκηζκφο (social constructivism) θαη θνηλσληθν-πνιηηηζκηθή ζεσξία 
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(Ιαηζαγγνχξαο, 1998). Οχκθσλα κε ηνλ Vygotsky, φιεο νη αλψηεξεο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο 

(εθνχζηα πξνζνρή, ινγηθή κλήκε, ζρεκαηηζκφο ελλνηψλ) εκθαλίδνληαη ηελ πξψηε θνξά ζε 

θνηλσληθφ επίπεδν θαη αξγφηεξα ζε αηνκηθφ (Vygotsky, 1997). Ε λνεηηθή αλάπηπμε, 

επνκέλσο, έρεη ηηο αξρέο ηεο ζηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο πνπ ζπληεινχληαη κέζα ζην 

θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ πιαίζην. Μ Vygotsky αλέπηπμε ηε ζεσξία ηεο «δψλεο ηεο επηθείκελεο 

αλάπηπμεο» (Vygotsky, 1997, ζ.144-145). Οχκθσλα κε απηή, δηαθξίλνπκε ην πξαγκαηηθφ 

επίπεδν αλάπηπμεο, ην νπνίν πξνζεγγίδεη ην παηδί ρσξίο βνήζεηα, θαη ην δπλεηηθφ επίπεδν 

αλάπηπμεο, ζην νπνίν κπνξεί λα θηάζεη κε ηελ αιιειεπίδξαζε πην ηθαλψλ ζπλνκειίθσλ ή 

κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ ελειίθσλ. Ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ δχν απηψλ επηπέδσλ είλαη ε 

«δψλε ηεο επηθείκελεο αλάπηπμεο».  

Μ Vygotsky ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν «δψλε», γηαηί έβιεπε ηελ αλάπηπμε σο 

αιιεινπρία ζπκπεξηθνξψλ ή βαζκψλ σξίκαλζεο θαη ηνλ φξν «επηθείκελε», γηαηί 

αλαθέξεηαη ζηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζην εγγχηεξν κέιινλ. Απφ 

δηδαθηηθή άπνςε  ε ζεσξία ηνπ Vygotsky κάο νδεγεί ζηηο εμήο δηαπηζηψζεηο:  

— Ε καζεζηαθή δηαδηθαζία είλαη κηα ελεξγεηηθή αηνκηθή θαη θνηλσληθή δηαδηθαζία, 

θαηά ηελ νπνία ν καζεηήο νηθνδνκεί γλψζεηο θαη εξγαιεία ζθέςεο, δειαδή λέεο λνεηηθέο 

ηθαλφηεηεο.  

— Ε δφκεζε ηεο γλψζεο θαη ε αλάπηπμε εξγαιείσλ ζθέςεο ζπλδένληαη κε ηηο 

πνηθίιεο αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θαη γη' απηφλ ην ιφγν ε εθπαίδεπζε 

πξέπεη λα πξνσζεί ηελ νκαδηθή εξγαζία. Οε απηή ηε δηαδηθαζία ν εθπαηδεπηηθφο 

αλαιακβάλεη ηνλ θξίζηκν ξφιν ηνπ δηακεζνιαβεηή (mediator), ν νπνίνο νξγαλψλεη ηε 

δηδαζθαιία, έηζη ψζηε νη καζεηέο λα θηλεζνχλ ζηε δψλε ηεο επηθείκελεο αλάπηπμεο 

(Ιαηζαγγνχξαο, 1998). Πελ έλλνηα ηεο δψλεο ηεο επηθείκελεο αλάπηπμεο εθαξκφδεη ν 

Vygotsky θαη ζηε ζεσξία ηνπ γηα ην παηρλίδη, ζηελ νπνία παξαπέκπνπλ νξηζκέλνη 

ζεσξεηηθνί ηνπ δξάκαηνο (Bolton, 1998). 

Μ  Vygotsky (1997) ππνζηεξίδεη φηη ην παηρλίδη δηέπεηαη απφ θαλφλεο θνηλσληθά 

δηακνξθσκέλνπο θαη εκπεξηέρεη κηα θαληαζηαθή θαηάζηαζε. «Οην παηρλίδη, ην παηδί πάληα 

μεπεξλάεη ηνλ κέζν φξν ηεο ειηθίαο ηνπ θαη πεγαίλεη πέξα απφ ηελ θαζεκεξηλή ηνπ 

ζπκπεξηθνξά. Οην παηρλίδη, ην παηδί κνηάδεη λα γίλεηαη έλα θεθάιη πςειφηεξν» (Vygotsky, 

1997, ζ.172). Μ ελήιηθαο επνκέλσο κπνξεί λα παίμεη έλαλ αλαηξνθνδνηηθφ, ππνζηεξηθηηθφ 

ξφιν ζην παηρλίδη, πξνθεηκέλνπ λα σζήζεη ην παηδί ζηε δψλε ηεο εγγχηεξεο αλάπηπμεο. 
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν Bruner  έζεζε ηελ θαηαζθεπή ηνπ λνήκαηνο ζην επίθεληξν ηεο 

ςπρνινγίαο, ππνζηεξίδνληαο φηη ην παηδί είλαη  θνηλσληθή νληφηεηα θαη κέζσ ηεο θνηλσληθήο δσήο 

απνθηά έλα πιαίζην γηα λα εξκελεχεη ηηο εκπεηξίεο ηνπ, δειαδή καζαίλεη πψο λα δηαπξαγκαηεχεηαη 

ην λφεκα ησλ βησκάησλ ηνπ κε ηξφπν ζχκθσλν πξνο  ηηο απαηηήζεηο ηνπ πνιηηηζκνχ. Μ  Bruner, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ έξεπλα ζην ρψξν ηεο αλαπηπμηαθήο ςπρνινγίαο, θαζψο επίζεο θαη ηε 

ζεσξία ηνπ Vygotsky γηα ηε δψλε ηεο επηθείκελεο αλάπηπμεο, εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηνπ πιαηζίνπ 

ζηήξημεο ή ηεο «ζθαισζηάο». Ε «ζθαισζηά» είλαη έλα βνεζεηηθφ ππνζηεξηθηηθφ ζχζηεκα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν δάζθαινο, γηα λα θηλεζνχλ ηα παηδηά ζηε δψλε ηεο επηθείκελεο αλάπηπμεο (Aπδή & 

Xαηδεγεσξγίνπ, 2007, ζ.26). 

Ε Dorothy Heathcote έζεζε σο  θχξην ζηφρν ηεο ηε κάζεζε κε ηελ έλλνηα ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο θαη ηεο θαηαζθεπήο λνήκαηνο. Οχκθσλα κε ηε Heathcote, ε δξακαηηθή πξάμε 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην λφεκα. Οην εθπαηδεπηηθφ δξάκα νη καζεηέο, ζε ζπλεξγαζία κε ην δάζθαιν, 

δηαπξαγκαηεχνληαη ην λφεκα θαη νδεγνχληαη ζηελ πξάμε (Bolton, 1998, ζ.176-177). Έηζη, ε 

δξακαηηθή εκπεηξία ζπλδέεηαη κε ηε δπλαηφηεηα εμήγεζεο, κε ηελ αλαδήηεζε, αιιά θαη ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ λνήκαηνο. 

Μ Gavin Bolton (1998), αλαθέξεη φηη νη δχν βαζηθέο παξαδνρέο ηεο πξαθηηθήο ηεο Heathcote 

είλαη φηη ζην εθπαηδεπηηθφ δξάκα νη ζπκκεηέρνληεο εκπιέθνληαη κε ηελ θαηαζθεπή λνεκάησλ θαη 

φηη ηα λνήκαηα απηά αθνξνχλ ηνλ αγψλα ηνπ αλζξψπνπ. Απφ απηή ηελ άπνςε ε κέζνδνο ηεο 

Heathcote κε ηελ εζηίαζε ζην λφεκα ηεο δξάζεο ησλ πξνζψπσλ δηαθέξεη ξηδηθά απφ απηή ηνπ 

Slade θαη ηνπ Way, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ε έκθαζε δίλεηαη ζηελ ίδηα ηελ δξάζε. Γηα ηνλ Slade 

θαη ηνλ Way ην δεηνχκελν είλαη  λα αλαπαξαζηήζνπλ απιψο ηα παηδηά δηάθνξεο πξάμεηο, ελψ, γηα 

ηε Heathcote, ην δεηνχκελν είλαη λα δηεξεπλήζνπλ ην λφεκα ησλ πξάμεσλ πνπ αλαπαξηζηάλνπλ. 

Γηα ηε Heathcote, εμάιινπ, κε ηε δηαπξαγκάηεπζε ηνπ λνήκαηνο ζην εθπαηδεπηηθφ δξάκα νη 

ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ ζε κηα δηαδηθαζία αιιαγήο, θαζψο απνθηνχλ κηα λέα 

νπηηθή γηα ηα πξάγκαηα. Απηφο είλαη, ζχκθσλα κε ηε Heathcote, ν απψηεξνο ζηφρνο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο, φπσο εμάιινπ θαη ηεο εθπαίδεπζεο γεληθφηεξα, ηελ νπνία ε ίδηα βιέπεη 

σο δηαδηθαζία αιιαγήο (Johnson & O'Neill, 1984). Πν εθπαηδεπηηθφ δξάκα  δίλεη ζπλεπψο ζην παηδί 

ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμεη ζεκαληηθέο  ηθαλφηεηεο, φπσο: δεθηηθφηεηα, θαηαλφεζε, 

επξεκαηηθφηεηα, πεξηέξγεηα, εθθξαζηηθφηεηα, απηνζπλαίζζεζε, ζπλαίζζεζε θαη έιεγρν ηνπ 

ζψκαηφο ηνπ.  
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Το «Θέαηξν ζην Ορνιείν», «Θέαηξν ζηελ Γθπαίδεπζε» ή «Ορνιηθφ Θέαηξν» 

κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηηο δξάζεηο θαη ηνπο ηξφπνπο έθθξαζεο θαη δεκηνπξγίαο πνπ 

εκπεξηέρνπλ ηε «ζεαηξηθφηεηα» σο βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ θαη εθδειψλνληαη κε βάζε 

ηερληθέο θαη θψδηθεο πνπ απνξξένπλ απφ ην ζέαηξν. Πέηνηεο δξάζεηο είλαη: 

i. O απηνζρεδηαζκφο.  

Νξφθεηηαη γηα κηα πξσηνγελή, απιή κνξθή ζεαηξηθήο έθθξαζεο, πνπ ζηεξίδεηαη 

ζηνλ απζνξκεηηζκφ θαη ηελ παηγληψδε δηάζεζε, ρσξίο πξνγξακκαηηζκφ, πξνεηνηκαζία ή 

δηφξζσζε, κε κφλε ζπλζήθε ηελ αλάπηπμε ηνπ «ξφινπ» θαη ηεο «ππνθξηηηθήο». 

ii. H παληνκίκα.  

Πν θαηεμνρήλ πεδίν ζσκαηηθήο έθθξαζεο, θαηά ηελ νπνία ε ιεθηηθή επηθνηλσλία 

θαηαξγείηαη θαη ν θσλεηηθφο θψδηθαο επηθνηλσλίαο ππνθαζίζηαηαη απφ ηνπο άιινπο 

(εθθξαζηηθφ, θηλεζηνινγηθφ), κε αληίζηνηρε λνεκαηηθή θφξηηζε θαη απζηεξή ηππνπνίεζε. 

iii. H παξακπζηαθή αθήγεζε.  

Οχγρξνλνο ηξφπνο αμηνπνίεζεο ηεο παξαδνζηαθήο ηέρλεο ηεο πξνθνξηθήο 

αθήγεζεο παξακπζηψλ, κε πξνζζήθε ζηνηρείσλ ζεαηξηθφηεηαο, πνπ αλαδεηθλχνπλ ην 

ζπγθεθξηκέλν είδνο ζε είδνο παξάζηαζεο (performance) θαη κάιηζηα ζνιηζηηθήο (one man 

show). 

iv. To ζεαηξηθφ παηρλίδη. 

Οπγθεξαζκφο παληνκίκαο θαη απηνζρεδηαζκνχ ζ‘ έλα παηρλίδη ξφισλ, νη νπνίνη 

δηακνξθψλνληαη απζφξκεηα θαη δηακνξθψλνπλ αληίζηνηρα ηε δπλακηθή ηεο νκάδαο, κε 

επίθεληξν ηνλ εκςπρσηή θαη βαζηθή επηδίσμε ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ έθθξαζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, δεκηνπξγψληαο ζεαηξηθέο ζρέζεηο θαη θαηαζηάζεηο κέζα ζηε ζπιινγηθά 

αλαπηπζζφκελε θαληαζηηθή ηζηνξία. 

v. H δξακαηνπνίεζε. 

Νξνζαξκνγή αθεγεκαηηθνχ ή άιινπ θεηκέλνπ ζε ζεαηξηθφ ιφγν κε ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ θσδίθσλ ηνπ δξάκαηνο, πνπ επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε δξακαηνπνηήζηκσλ δνκψλ θαη 

ηελ αληίζηνηρε ζθεληθή ηνπο απφδνζε. 
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vi. To ζεαηξηθφ δξψκελν. 

Απηφλνκε ζεαηξηθή δξάζε ζηεξηδφκελε ζε ζηνηρεία θαη ηερληθέο ηνπ ζεάηξνπ, κε ζηφρν ηνλ 

εκβνιηζκφ ηνπ εθεζπραζκνχ θαη ηεο αδηαθνξίαο γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ηελ αληίζηνηρε 

ελεξγνπνίεζε ηεο ζπλείδεζεο κέζα απφ ηνλ εθάζηνηε ξφιν. 

vii. To ζεαηξηθφ αλαιφγην. 

Ρβξηδηθή κνξθή ζεαηξηθήο έθθξαζεο, πνπ ζπλδπάδεη ζηνηρεία ινγνηερληθήο απαγγειίαο κε 

ζηνηρεία ζεαηξηθφηεηαο, ζε κηα ηδηαίηεξε ζχλζεζε πνπ θηλείηαη ζην κεηαίρκην ηεο έληερλεο ιεθηηθήο 

επηθνηλσλίαο θαη ηεο παξαζηαηηθήο ηέρλεο, αληιψληαο θψδηθεο θαη απφ ηηο δχν θαη 

δεκηνπξγψληαο έλα ζχλζεην απνηέιεζκα. 

viii. To ζθεηο. 

Ορεδίαζκα ζεαηξηθήο παξάζηαζεο (ζπγγελέο κε ην είδνο ζεαηξηθνχ κνλφπξαθηνπ) ηφζν ζε 

επίπεδν θεηκέλνπ, φζν θαη ζθεληθήο αλαπαξάζηαζεο. Γίλαη, νιηγνπξφζσπν, κε πεξηνξηζκέλε 

ζεακαηηθή, κνλνππξεληθή αλάπηπμε θαη κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα, ελψ ηαπηφρξνλα πεξηέρεη ηα 

δνκηθά ζπζηαηηθά θαη ηηο αηζζεηηθέο επηδηψμεηο ηεο παξάζηαζεο, κε ηελ νπνία νπζηαζηηθά 

ηαπηίδεηαη. 

ix. Ε παξάζηαζε. 

Οχλζεηε θαιιηηερληθή δεκηνπξγία, πνπ εκπεξηέρεη επηκέξνπο ή ζπλνιηθά ζηνηρεία απφ 

δηάθνξεο κνξθέο ζεαηξηθήο έθθξαζεο, ζηεξίδεηαη ζε αξρέο θαη ζπλζήθεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην 

ζέαηξν (ζθεληθφο ρψξνο, ζθελνζεζία, ππνθξηηηθή, εηθαζηηθή πιαηζίσζε θ.ά.) θαη ιακβάλεη 

παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε κέζα απφ ην εθπαηδεπηηθφ δξάκα. 

x. Πν ζέαηξν ζθηψλ. 

Ζδηαίηεξε κνξθή ζεάκαηνο, ζηεξηδφκελε ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ θσηηζκνχ θαη ηεο ζθηάο πνπ 

δεκηνπξγείηαη αληίζηνηρα κε ηελ θαηάιιειε θίλεζε ησλ κνξθψλ, νη νπνίεο εκςπρψλνληαη απφ 

εηδηθφ θαιιηηέρλε, δεκηνπξγψληαο ζρέζεηο θαη θαηαζηάζεηο αλάκεζα ζηα δξψληα πξφζσπα πνπ 

εκθαλίδνληαη επί ζθελήο, ρσξίο απνθιεηζηηθή ηαχηηζε κε ην «ειιεληθφ ζέαηξν ζθηψλ», ηνλ 

Ηαξαγθηφδε. 

xi. Πν θνπθινζέαηξν. 

Άςπρα αληηθείκελα πνηθίιεο πξνειεχζεσο θαη θαηαζθεπήο, κεγέζνπο θαη κνξθήο, πνπ 

εκςπρψλνληαη απφ ηνλ άλζξσπν πνπ ηα ρεηξίδεηαη θξεκψληαο ηα απφ ςειά κε θισζηέο ή ζρνηληά, 
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ή θηλψληαο ηα απφ θάησ κε ηα δάρηπια, απνθηνχλ ―δσή‖ θαη ―ζπλαίζζεκα‖ απφ ηε θσλή 

θαη ηελ θηλεηηθή εθθξαζηηθφηεηα ηνπ ρεηξηζηή ηνπο. 

ιεο νη πξνεγνχκελεο κνξθέο απνηεινχλ ηζφηηκεο εθθάλζεηο ηεο έλλνηαο «Θέαηξν 

ζηελ Γθπαίδεπζε», πθίζηαληαη φκσο δηαθνξεηηθή αμηνιφγεζε αλάινγα ην ζπγθεθξηκέλν 

ξφιν πνπ θαινχληαη θάζε θνξά λα δηαδξακαηίζνπλ κέζα ζηε ζρνιηθή κνλάδα (Γξακκαηάο, 

2010, ζ.11-14). 

Γηα ηνπο παηδαγσγνχο ππάξρεη έλαο ρακέλνο παξάδεηζνο πνπ πξέπεη λα 

μαλαθεξδεζεί, εθείλνο φπνπ ε έλλνηα ηεο επραξίζηεζεο δελ ζπγθξνχεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο 

εξγαζίαο. Μ δξφκνο απηφο είλαη εθείλνο πνπ αλνίγεη ην ζεαηξηθφ παηρλίδη. Πν ζεαηξηθφ 

παηρλίδη, σο κνξθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο, είλαη κηα απζφξκεηε έθθξαζε ησλ 

καζεηψλ, φπνπ, ρσξίο δηαθνπή, επηηπγράλεηαη ην πέξαζκα απφ ηελ απαγγειία ζηελ 

θαηαζθεπή ζρεδηαζκάησλ, απφ κηα ερεηηθή ή δσγξαθηθή δεκηνπξγία ζηελ έθθξαζε κε ην 

ζψκα, απφ κηα ζπλάληεζε γηα καθηγηάδ, ζηνλ νκαδηθφ απηνζρεδηαζκφ (Faure & Lascar, 

1990). 

Πν παηρλίδη ξφισλ είλαη κηα δηδαθηηθή ηερληθή – αλάινγε κε ην ζεαηξηθφ παηρλίδη – 

θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο ππνδχνληαη ξφινπο, πνπ ζπλδένληαη κε κηα εμεηαδφκελε 

θαηάζηαζε ζηνλ επαγγεικαηηθφ ή ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα, κε ζηφρν κέζα απφ ην βίσκα λα 

θαηαλνήζνπλ βαζχηεξα ηφζν ηελ θαηάζηαζε, φζν θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπο ζε απηήλ. 

Γθαξκφδεηαη θπξίσο, φηαλ επηδηψθεηαη ε αλάιπζε πξνβιεκαηηθψλ ή ζπγθξνπζηαθψλ 

θαηαζηάζεσλ, πνπ αθνξνχλ ηθαλφηεηεο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, ε αιιαγή ησλ νπνίσλ 

επηδηψθεηαη (Ηφθθνο & Θηνλαξάθεο, 1998). 

Ε πξνζνκνίσζε είλαη κηα δηδαθηηθή ηερληθή, ε νπνία, αλ θαη έρεη αξθεηά θνηλά κε 

ην παηρλίδη ησλ ξφισλ, ελ ηνχηνηο δηαθνξνπνηείηαη ζε πνιιά ζεκεία. Ηαηά ηνλ Ηφθθν 

(Ηφθθνο 2006, ζ.243) «ε πξνζνκνίσζε είλαη κηα κεγάιε άζθεζε, ζηελ νπνία νη 

εθπαηδεπφκελνη δελ παίξλνπλ ξφινπο, αιιά ζπκκεηέρνπλ λνεξά ζηελ αλαπαξάζηαζε κηαο 

θαηάζηαζεο πνπ αληαπνθξίλεηαη  ζηελ  πξαγκαηηθφηεηα» Μη καζεηέο εδψ  δελ δξνπλ κε 

έλα ζεαηξηθφ ηξφπν, αιιά πξνζπαζνχλ λα αληηιεθζνχλ πψο ζθέθηνληαη θαη 

ζπκπεξηθέξνληαη ηα άηνκα θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο.  

Ιε ηνλ ηξφπν απηφ νη εθπαηδεπφκελνη θαηαζέηνπλ ηελ δηθή ηνπο εκπεηξία θαη 

άπνςε γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ εμεηάδεηαη. Ε ηερληθή ρξεζηκνπνηείηαη ηδηαίηεξα ζηελ 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θπξίσο ζηελ αλαπαξάζηαζε θαηαζηάζεσλ πνπ ελέρνπλ 
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έλα βαζκφ θηλδχλνπ, φπσο ην πηινηάξηζκα ελφο αεξνπιάλνπ, ν ρεηξηζκφο ελφο επηθίλδπλνπ 

κεραλήκαηνο θ.ιπ. (Courau, 2000, ζ.75). Το πιενλεθηήκαηα ηεο ηερληθήο ηεο πξνζνκνίσζεο ζα 

κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε φηη: 

• ην πξνο δηδαζθαιία αληηθείκελν έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα,  

• ε   κάζεζε  ζπληειείηαη  βησκαηηθά, κέζα απφ απηά πνπ νη εθπαηδεπφκελνη πξάηηνπλ,  

• νη εθπαηδεπφκελνη σζνχληαη λα αληηιεθζνχλ ζε βάζνο κηα θαηάζηαζε, θαζψο θαη ηα 

αίηηα πνπ ηελ πξνθαινχλ,  

• ε    κάζεζε    γίλεηαη    κέζα    ζε αζθαιέο πεξηβάιινλ, παξφιν πνπ νη πξαγκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο κε ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη εκπεξηέρνπλ θηλδχλνπο, 

• εληζρχεηαη    ε    εγθαηάιεηςε ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ θαη αληηζηάζεσλ απέλαληη 

ζην καζεζηαθφ αληηθείκελν (Ηφθθνο, 2006). 

Το  κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ, θπξίσο ζπγθξηηηθά κε ην παηρλίδη ησλ ξφισλ πνπ είλαη 

απιφ ζηε δνκή ηνπ, πεξηεθηηθφ θαη εχθνιν ζηελ εθαξκνγή ηνπ, δηεπθξηλίδνπκε φηη ε πξνζνκνίσζε 

είλαη κηα ηερληθή ζχλζεηε, θαζψο ζπλήζσο απαηηεί ηελ αμηνπνίεζε θαη άιισλ ηερληθψλ, ελψ 

πξνυπνζέηεη  ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο,  θαζψο θαη εηδηθφ εμνπιηζκφ. 

Μ ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή εκθαλίδεηαη θαη ζε απηή ηελ ηερληθή δηεπξπκέλνο: θξνληίδεη λα 

εμαζθαιίδεη ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, λα πξνκεζεχεη ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ, 

φπνπ απηφο ρξεηάδεηαη, θαη λα ηεξεί κε αθξίβεηα ην εθάζηνηε ρξνλνδηάγξακκα. Ηπξίσο φκσο, φπσο 

θαη ζην παηρλίδη ξφισλ ρξεηάδεηαη λα δηαζέζεη αξθεηφ ρξφλν γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ 

εθαξκνγή ηεο ηερληθήο, θαζψο θαη ηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζην ηέινο, έηζη ψζηε νη 

εθπαηδεπφκελνη λα πξνβιεκαηηζηνχλ  γηα ηηο δηθέο ηνπο δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο, σζνχκελνη ηειηθά 

ζηελ κεηαβνιή ησλ ζηεξενηππηθψλ ηνπο αληηιήςεσλ (Ηφθθνο, 2006). Νέξα φκσο απφ ηηο δηαθνξέο, 

πνπ θαίλεηαη λα εκθαλίδνληαη αλάκεζα ζηηο δπν ηερληθέο (παηρλίδη ξφισλ-πξνζνκνίσζε), απνηειεί 

θνηλή παξαδνρή φηη: α) ε πξνζνκνίσζε πεξηιακβάλεη πάληα θάπνην ζηνηρείν απφ ην παηρλίδη 

ξφισλ, θαη ηαπηφρξνλα β) είλαη κηα πην επξεία ζχιιεςε ηνπ παηρληδηνχ ξφισλ (Ννιίηε, 2006). 

Μη πξναλαθεξζείζεο ηερληθέο (παηρλίδη ξφισλ θαη πξνζνκνίσζε) απνηεινχλ ζίγνπξα 

ηδηαίηεξεο ηερληθέο δηδαζθαιίαο, θαζψο επηηξέπνπλ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα εκβαζχλνπλ ζην 

πξνο δηδαζθαιία αληηθείκελν, λα εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη λα πξνβιεκαηίδνληαη γηα 

ηελ ζηάζε ηνπο απέλαληη ζην πξνο εμέηαζε δήηεκα. Αθφκα, επλννχλ ηδηαίηεξα ηελ ελεξγεηηθή 

ζπκκεηνρή ηνπο επηβάιινληαο έλαλ βησκαηηθφ ηξφπν επεμεξγαζίαο ησλ πξνβιεκάησλ, 
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πξνσζψληαο ηειηθά ηελ  δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Ναξφια απηά δελ ζηεξνχληαη 

κεηνλεθηεκάησλ, φπσο φιεο νη παηδαγσγηθηθέο  ηερληθέο, γεγνλφο πνπ επηβάιεη ζηελ 

επηζηεκνληθή θαη εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ηελ ζπλερφκελε αλαδήηεζε λέσλ κεζφδσλ, πνπ 

ζα εθπιεξψλνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο πξνυπνζέζεηο απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο. 

Πν εθπαηδεπηηθφ δξάκα απφ ηελ άιιε, ην νπνίν εμεηάδεηαη ζαλ ηερληθή ζηελ παξνχζα 

κειέηε, ρξεζηκνπνηεί θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ φρη κφλν ην παηρλίδη  ξφισλ θαη ηελ 

πξνζνκνίσζε, αιιά θαη άιιεο ηερληθέο, πνπ άπηνληαη ηεο δξακαηηθήο ηέρλεο 

(δξακαηνπνίεζε, ζέαηξν αγνξάο θ.ι.π). Έηζη, έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζπλδπάδεη ηηο λνεηηθέο, 

ζπγθηλεζηαθέο θαη θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηεί ε εξκελεία ησλ ξφισλ, 

ηξνθνδνηψληαο κε ―ελέξγεηα‖ θάζε δξψκελν. Ναξάιιεια, δίλεη ηελ επθαηξία γηα 

ζπλεξγαζία ζηελ νκάδα, θαη θπξίσο «θηλείηαη ζε θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο» 

(Ηνληνγηάλλε, 2000, ζ.63). Ιε ηνλ ηξφπν απηφ θαιιηεξγείηαη ε θνηλσληθή ζπλείδεζε, 

επλνείηαη ε θαηαλφεζε θαη αλάιπζε ησλ θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ, ελψ «κεηψλεηαη ε 

έληαζε θαη ν αληαγσληζκφο» (Ηνπξεηδήο, 1990, ζ.51). Πα παξαπάλσ πιενλεθηήκαηα ηεο 

κεζφδνπ, ηα νπνία έρνπλ δηαπηζησζεί θπξίσο ζε δνκέο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ αλειίθσλ, 

έζεζαλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ, αλ ηειηθά κπνξεί ην εθπαηδεπηηθφ δξάκα λα ρξεζηκνπνηεζεί 

θαη σο  δηδαθηηθή ηερληθή ζηνπο ελήιηθεο θαη πνηεο κπνξνχλ λα είλαη νη δηαθνξέο κε ηνπο 

καζεηέο ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο. 

Ε δξακαηνζεξαπεία είλαη ε επηιεγκέλε θαη κε επηζηεκνληθφ ηξφπν ρξήζε ησλ 

ζεξαπεπηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ δξάκαηνο θαη ηνπ ζεάηξνπ ζηα πιαίζηα ηεο 

ςπρνζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Ρπάγεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ ςπρνζεξαπεηψλ κέζα απφ 

ηελ ηέρλε θη έρεη ζπλζεηηθφ ραξαθηήξα, κηα θαη πέξα απ' ηε ρξήζε ζεαηξηθψλ πξαθηηθψλ, 

αληιεί γλψζε θη εκπεηξία απφ δηάθνξεο ςπρνζεξαπεπηηθέο θαηεπζχλζεηο, φπσο π.ρ. ηελ 

ςπραλαιπηηθή ςπρνζεξαπεία, ηελ αλαιπηηθή/αξρεηππηθή ςπρνζεξαπεία ηνπ C. Jung θαη ηε 

ζπζηεκηθή ςπρνζεξαπεία. Ε δξακαηνζεξαπεία απεπζχλεηαη ζε ελήιηθεο θάζε ειηθίαο, πνπ 

επηζπκνχλ λα έξζνπλ ζ' επαθή κε ηελ δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο, κε ηνλ εαπηφ θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο (Malchiodi, 2003). 

Ε ζρέζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο κε ηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ θαη ηε 

κεηαζρεκαηηδφκελε κάζεζε αλαιχεηαη σο εμήο: ν εθπαηδεπφκελνο πνπ ζπκκεηέρεη ζην 
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παηρλίδη ξφισλ δελ απνξξίπηεη ην ζχλνιν ησλ πξνζσπηθψλ παξαδνρψλ ηνπ, αιιά θαη εθείλεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην, φπνπ απηφο αλήθεη. Οπλεπψο, απνξξίπηεη ηελ ηαχηηζή ηνπ 

κε ηηο παξαδνρέο απηέο, γηαηί δελ ηηο δέρεηαη σο αιεζείο. Ε δηεξγαζία ηεο απφξξηςεο είλαη κηα 

δηεξγαζία κεηαηφπηζεο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο δηεξγαζίαο απφθηεζεο γλψζεο απφ ηε ζέζε ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ζηε ζέζε ηνπ αληηθεηκέλνπ (Malchiodi, 2003).  

Ναξφιν πνπ ε δηδαζθαιία παηδηψλ ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ Δεκνηηθνχ Ορνιείνπ θαίλεηαη 

κεξηθέο θνξέο πνιχ δηαθνξεηηθή απφ ηε δηδαζθαιία κεγαιχηεξσλ καζεηψλ θαη ελειίθσλ, πνιιέο 

απφ ηηο αξρέο θαη ηηο πξνζεγγίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην εθπαηδεπηηθφ δξάκα είλαη θνηλέο 

(Woolland, 1999) θαη ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα:

1. Έιεγρνο θαη πεηζαξρία 

2. Αμηνιφγεζε ησλ φζσλ πξνεγήζεθαλ 

3. Ηαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ ζηνλ ηξφπν ππνβνιήο εξσηήζεσλ 

4. Αθήγεζε, έληαζε θαη νπηηθή γσλία ζην δξάκα 

5. Ιε ιεθηηθή επηθνηλσλία: ε ρξήζε ηνπ ρψξνπ θαη ησλ ζπκβφισλ  

6. Οπλεξγαηηθή δηδαζθαιία 

7. Αιιειεμάξηεζε, θαηαλνκή ξφισλ 

8. ηίζηκν πίζηεο, εκπινθήο, ζπκκεηνρήο , δέζκεπζεο  

9. Οπδεηήζεηο θαη ζπλαληήζεηο 

Ναξφιν πνπ ππάξρνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο ζεσξίεο γηα ην παηρλίδη θαη θαη‘ επέθηαζε γηα 

ην ζεαηξηθφ παηρλίδη, ππάξρεη ζίγνπξα νκνθσλία ζηε ζεκαζία ηνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ. 

Απφ πνιχ κηθξή ειηθία ην άηνκν ρξεζηκνπνηεί δηάθνξεο κνξθέο παηρληδηνχ γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

θφζκνπ πνπ ην πεξηβάιιεη. Πα κηθξά παηδηά παίδνπλ κε ηε γιψζζα, δνθηκάδνπλ ήρνπο, πξηλ 

αξρίζνπλ λα πεηξακαηίδνληαη κε ιέμεηο (Woolland, 1999). 

Μ ζθελνζέηεο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ Ξνκάλ Ννιάλζθη ηζρπξίζηεθε φηη καζαίλεη μέλεο 

γιψζζεο φρη απνκλεκνλεχνληαο ζπζηήκαηα ιεμηινγίνπ, αιιά παίδνληαο κε ηνπο ήρνπο θάζε 

θαηλνχξηαο γιψζζαο θαη ρξεζηκνπνηψληαο αξρηθά ηε ―κνπζηθή ηεο γιψζζαο‖ ρσξίο θάπνην λφεκα, 
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γηα λα αλαθαιχςεη πψο αηζζάλεηαη θαλείο παξάγνληαο απηνχο ηνπο ήρνπο θαη ηα 

γισζζηθά ζρήκαηα. πσο ππνζηεξίδεη, θαη εθφζνλ είλαη ζε ζέζε λα κηιάεη δεθαεπηά 

γιψζζεο, ε ηαθηηθή απηή ιεηηνπξγεί. 

Μη ελήιηθεο, πνπ καζαίλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, 

δηδάζθνληαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πνιχ βαζηθέο αξρέο, φπσο πψο λα αλνίγνπλ ην 

κεράλεκα θαη λα θνξηψλνπλ κηα δηζθέηηα θαη ζηε ζπλέρεηα ελζαξξχλνληαη λα 

δηαζθεδάζνπλ ιίγν καδί ηνπ. Πν παθέην επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ ζπγγξαθή ελφο θεηκέλνπ, γηα παξάδεηγκα, πεξηέρεη ελζσκαησκέλα δχν παηρλίδηα. Μ 

ξφινο ηνπο είλαη ελ κέξεη ςπραγσγηθφο, αλακθηζβήηεηα, αιιά επηπιένλ δίλεη ηελ επθαηξία 

ζηνπο πξφζθαηα κπεκέλνπο λα απνθηήζνπλ απηνπεπνίζεζε ζηελ ρξήζε ησλ πνηθίισλ 

εξγαιείσλ ηνπ ππνινγηζηή. 

Πν ειεχζεξν παηρλίδη ησλ παηδηψλ δελ είλαη δξάκα, παξφιν πνπ δελ δηαθέξεη πνιχ 

απφ απηφ. Πα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ ξφινπο, δεκηνπξγνχλ ηζηνξίεο, δίλνπλ ζπκβνιηθή 

ζεκαζία ζηνπο ρψξνπο πνπ παίδνπλ (ι.ρ. έλα θξεβάηη κεηαηξέπεηαη ζε πεηξαηηθφ πινίν, ην 

ρέξη ηεο πνιπζξφλαο γίλεηαη ε πιάηε ελφο αιφγνπ θ.ν.θ.), εμεξεπλψληαο ηα ελδηαθέξνληά 

ηνπο θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπο κε ηξφπνπο θαη ζθνπνχο παξφκνηνπο, παξφκνηνπο κε απηνχο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζην δξάκα πξνθεηκέλνπ λα ηα σζήζνπκε λα εμεξεπλήζνπλ θαη λα 

αλαθαιχςνπλ ηελ γλψζε γηα ηνλ θφζκν (Woolland, 1999). 

Πν δξάκα κε παηδηά ζηα πξψηα ρξφληα ηνπ ζρνιείνπ δηαθέξεη απφ ην δξάκα κε 

κεγαιχηεξα παηδηά θαη ελήιηθεο  κφλν σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη ηελ νξγάλσζε, φρη 

σζηφζν σο πξνο ηε βαζηθή πξνζέγγηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. Οηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφ, πνπ 

ηα κηθξά παηδηά απαηηνχλ απφ καο, δελ είλαη λα κεηψζνπκε ηελ έληαζε ηνπ παηδαγσγηθνχ 

καο έξγνπ, αιιά λα ην θάλνπκε πην εληππσζηαθφ θαη πην ζηελά επηθεληξσκέλν. Γλψ κε 

κεγαιχηεξα παηδηά θαη ελήιηθεο κπνξνχκε κεξηθέο θνξέο λα βξνχκε ηνλ δξφκν ηεο 

δηδαζθαιίαο καο ζηελ πνξεία, κε ηα κηθξφηεξα παηδηά πξέπεη λα θεξδίζνπκε ην ελδηαθέξνλ 

απφ ην πξψην ζηάδην. Πα παηδηά ήδε απφ ηελ ειηθία ησλ πέληε έσο επηά εηψλ δηαζέηνπλ 

ηελ ηθαλφηεηα λα αζρνιεζνχλ κε ην εθπαηδεπηηθφ δξάκα γηα κηάκηζε ψξα ή θαη 

πεξηζζφηεξν θαηά δηαζηήκαηα. Τζηφζν, έρνπλ αλάγθε απφ ζαθέζηαηα δνκεκέλε δνπιεηά, 

δπλαηέο εηθφλεο θαη αθεγήζεηο, πνπ λα ηνπο πξνθαινχλ ην ελδηαθέξνλ θαη πάλσ απφ φια 

είλαη ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλε δξακαηηθφηεηα. Απηή είλαη κηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο 
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πνπ ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο νη δάζθαινη ηνπ δξάκαηνο, πάληνηε φηαλ δνπιεχνπλ κε 

κηθξά παηδηά (Woolland, 1999).  

ζνλ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο δνπιεχνληαο κε παηδηά κηθξήο 

ειηθίαο, κπνξνχλ λα αθνινπζεζνχλ δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο (Wooland, 1999), φπσο: 

α. Γξέζηζκα εθπαηδεπηηθνχ γηα ειεχζεξν παηρλίδη ζε κηα νκάδα παηδηψλ θαη πεξηνδηθή 

παξεκβνιή ηνπ. 

β. Οπκκεηνρή εθπαηδεπηηθνχ ζηε δνπιεηά κηαο κηθξήο νκάδαο. 

γ. Μξγάλσζε θαη θαζνδήγεζε εθπαηδεπηηθνχ κέζα απφ πνιχ θαιά δνκεκέλεο ζπλαληήζεηο, 

ζηηο νπνίεο νη καζεηέο παίδνπλ ην ξφιν ηνπ δαζθάινπ. 

δ. Γλνπνίεζε παηδηψλ ζε κηα ζπλνιηθή νκάδα, πνπ έρεη έλα μεθάζαξν ζέκα θαη έλα ζαθή 

ζηφρν λα πξαγκαηνπνηήζεη. 

Ρπάξρνπλ θνξέο φπνπ θάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ θαηεπζχλζεηο είλαη θαηάιιειε, αλ θαη ε 

ηξίηε θαηεχζπλζε (νξγαλσκέλεο ζπλαληήζεηο, ζελάξην δαζθάινπ), εμππεξεηήζεη έλαλ πνιχ ζαθή 

ζθνπφ, σο ηερληθή πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη εηζαγσγηθά ζε έλα αθεγεκαηηθφ κέξνο, φπνπ ηα ίδηα ηα 

παηδηά ζα αλαιάβνπλ κεγάιε ππεπζπλφηεηα. Τζηφζν, φπνηα θη αλ είλαη ε ειηθία κε ηελ νπνία 

δνπιεχνπκε (είηε είλαη πέληε, είηε πελήληα ρξνλψλ) ηα εμήο  βαζηθά ζηνηρεία ηνπ δξάκαηνο 

παξακέλνπλ ηα ίδηα: 

— αθήγεζε 

— παίμηκν ξφισλ 

— ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή επηθνηλσλία (γηα παξάδεηγκα, ρεηξνλνκίεο, γιψζζα ζψκαηνο, 

έθθξαζε πξνζψπνπ, ρψξνο κεηαμχ αλζξψπσλ).  

Οαθψο δελ πξέπεη πνηέ λα ππνηηκνχκε ην κεγάιν εχξνο ηεο  ιατθήο γλψζεο πνπ ηα παηδηά 

θέξνπλ καδί ηνπο, φηαλ πξσηνέξρνληαη ζην ζρνιείν. Ε γλψζε θαη ε εκπεηξία ηνπο απφ ην δξάκα 

ζα δηεπξπλζεί πεξηζζφηεξν απ' φ,ηη ζπλήζσο λνκίδνπκε, αλ αμηνπνηήζνπκε ην παηρλίδη ηνπο (πνπ 

ζπρλά εκπεξηέρεη παίμηκν ξφισλ), ηηο ηζηνξίεο πνπ αθεγνχληαη αιιά θαη αθνχλε, ηα ζεαηξηθά έξγα, 

ηηο θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο θαη εθπνκπέο πνπ παξαθνινπζνχλ. Οε κεξηθέο απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο ην παηδί είλαη ελεξγφο ζπκκέηνρνο, δεκηνπξγεί δειαδή θάπνην είδνο 

δξάκαηνο. Οε άιιεο αληαπνθξίλεηαη ζ' απηά πνπ άιινη έρνπλ δεκηνπξγήζεη (Woolland, 1999). 

ια ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ δξάκαηνο είλαη έσο έλα κεγάιν βαζκφ παξφληα ζην παηρλίδη 

ησλ παηδηψλ. Τζηφζν, ελψ πνιιά παηδηά έξρνληαη ζην ζρνιείν έρνληαο ήδε επραξηζηεζεί πνιιέο 
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ψξεο κηκεηηθνχ παηρληδηνχ, ππάξρνπλ θαη παηδηά πνπ ε εκπεηξία ηνπο ζε απηφ ην είδνο 

παηρληδηνχ είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε, θαη επνκέλσο δπζθνιεχνληαη ηδηαίηεξα λα θάλνπλ ην 

δηαρσξηζκφ κεηαμχ ηνπ ―παίδσ‖ έλα ξφιν θαη ―δξσ‖ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα. ξεηάδεηαη λα 

ιάβνπκε ππφςε καο ην εχξνο ησλ δηαθνξεηηθψλ εκπεηξηψλ ησλ παηδηψλ, φηαλ 

ζρεδηάδνπκε ηελ εθαξκνγή θάπνηνπ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο. Έλαο έκπεηξνο δάζθαινο 

κπνξεί λα μεθηλήζεη λα δνπιεχεη κε φιε ηελ ηάμε, κπψληαο ηα πην δηζηαθηηθά παηδηά ζην 

δξάκα κέζα απφ ηνλ ελζνπζηαζκφ πνπ ην ίδην ην δξάκα πξνθαιεί, φληαο γεκάην απφ 

δξακαηηθή έληαζε θαη πινχζηεο εηθφλεο, ελψ ππάξρεη θαη ε επηινγή ζηεο νξγάλσζεο ηεο 

εξγαζίαο ζηελ ηάμε κε κηθξέο νκάδεο. Ε θαιχηεξε πξαθηηθή ζπλδπάδεη ίζσο θαη ηηο δχν 

απηέο πξνζεγγίζεηο: νιφθιεξε ε ηάμε λα δνπιεχεη ζηελ αίζνπζα εθδειψζεσλ (ή ζηελ 

αίζνπζα δηδαζθαιίαο ηνπ δξάκαηνο) ζε ηαθηηθή βάζε θαη κηθξέο νκάδεο λα δνπιεχνπλ ζε 

πνιχ πην ζχληνκεο ρξνληθά πεξηφδνπο ζηελ ηάμε (Woolland, 1999). 

Οηελ παξνχζα κειέηε έγηλε αλαθνξά ζηελ πξνέιεπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

δξάκαηνο, ζηηο παηδαγσγηθέο ηνπ δηαζηάζεηο, ζηηο ζεσξίεο κάζεζεο κε ηηο νπνίεο 

ζρεηίδεηαη, αιιά θαη ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο ησλ ελειίθσλ, θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο 

πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ δηδαζθαιία ηνπο.  

Ε ρξήζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο σο δηδαθηηθήο ηερληθήο ζηελ Νξσηνβάζκηα 

θαη ηελ Δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, αιιά θαη ηελ Γθπαίδεπζε Γλειίθσλ νδήγεζε ζηελ 

εμέηαζε ησλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο, ησλ 

δηδαθηηθψλ κεζφδσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζε απηφ,  ζηελ πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, αιιά θαη ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηή, ζηε δηαζχλδεζε κε ηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, αιιά θαη ζηνλ ηξφπνο ζπκβνιήο  ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

δξάκαηνο ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ θαη κεηαζρεκαηίδνπζα κάζεζε ησλ 

ελειίθσλ. Δπν ζπλαθείο κε ην εθπαηδεπηηθφ δξάκα εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο (παηρλίδη ξφισλ 

θαη πξνζνκνίσζε), εκθαλίδνπλ πνιιά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ην εθπαηδεπηηθφ δξάκα θαη 

παξνπζηάζηεθαλ αλαιπηηθά.  

Πέινο, ε αλαθνξά ζηηο  δηαθνξέο θαη ηηο νκνηφηεηεο ζηε δηδαζθαιία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο αλάκεζα ζε αλήιηθνπο καζεηέο θαη ελήιηθεο θαηέδεημαλ ηε 

ζεκαζία ηνπ γηα θάζε είδνο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, αμηνπνηψληαο θάζε θνξά ηα 

θαηάιιεια απφ ηα πνιιαπιά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.  
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Πν παξφλ άξζξν απνηειεί ην πξψην απφ κηα ζεηξά ηξηψλ άξζξσλ πνπ εξεπλνχλ ηε 

δηαζχλδεζε φπεξαο θαη ζρνιείνπ, ηνπο ηξφπνπο δειαδή κε ηνπο νπνίνπο ε φπεξα έρεη ήδε 

εκπιαθεί ή δχλαηαη ζην κέιινλ λα εκπιαθεί ζηε ζρνιηθή πξάμε. Γμππαθνχεηαη φηη κηα ηέηνηα 

έξεπλα έξρεηαη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ επηζηεκνληθή ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην αθαλζψδεο δήηεκα ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηεο γεληθφηεξεο αμηνπνίεζεο ησλ ηερλψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Νξνθεηκέλνπ κάιηζηα 

λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ παξαλνήζεηο, είλαη ρξήζηκν λα απνζαθεληζηεί εμαξρήο ην πψο 

πξνζεγγίδνληαη  ζην θείκελν νη φξνη φπεξα θαη ζρνιείν.  

Έηζη ινηπφλ ν φξνο φπεξα, ζε απηή ηνπιάρηζηνλ ηε ζεηξά άξζξσλ, απνηειεί αληηθείκελν 

κειέηεο πνηθηινηξφπσο. Αληηκεησπίδεηαη δειαδή αθελφο σο ζεαηξηθφ είδνο κε ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά, πνπ έρεη εμειηρζεί ηζηνξηθά, αθεηέξνπ σο αθξφακα θαη σο ζέακα, αιιά θαη σο 

παξαγσγή. Αθφκε πεξηζζφηεξν, σο πξφθιεζε γηα δεκηνπξγία θαη σο καζεηηθή επηηέιεζε. 

Γπνκέλσο, ε νληνινγία ηεο φπεξαο απνηειεί βαζηθφ ελλνηνινγηθφ άμνλα ηνπ θεηκέλνπ. Αληίζηνηρα, 

ν φξνο ζρνιείν ζπκπεξηιακβάλεη παηδαγσγηθέο αιιά θαη δηνηθεηηθέο πηπρέο. Δεηήκαηα φπσο ν 

θαηαξηηζκφο ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο, ε δηαζεκαηηθφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε, ε έληαμε ησλ 

ηερλψλ ζηε ζρνιηθή πξάμε, ε φπεξα σο δηδαθηηθφ αληηθείκελν, αιιά θαη σο εξγαιείν γηα ηελ 

πξνζέγγηζε άιισλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

δηδάζθνπλ Αηζζεηηθή Αγσγή (Ινπζηθή, Γηθαζηηθά, Θέαηξν), κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε άιινπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ζρνιείσλ θαη νπεξαηηθψλ νξγαληζκψλ δηαηξέρνπλ ην 

θείκελν θαη ησλ ηξηψλ άξζξσλ, σο  δηαξθή ζέκαηα πξνο κειέηε θαη πξνβιεκαηηζκφ.   

Γίλαη επίζεο απαξαίηεην λα επηζεκαλζεί φηη ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, πνπ πξνεγήζεθε 

ηεο ζπγγξαθήο ηεο παξνχζαο κειέηεο, πξνζέδσζαλ αλαπφθεπθηα ζε απηή ηζηνξηθφ ραξαθηήξα 

θαη  παξνπζηάδνληαη ζε ηξία κέξε. Έηζη, ινηπφλ, ζην πξψην άξζξν δίλεηαη ε ζεσξεηηθή αιιά θαη 

ηζηνξηθή ηεθκεξίσζε ηεο εκπινθήο ηεο φπεξαο ζην ζρνιείν, κέζα απφ ηε βηβιηνγξαθηθή 

επηζθφπεζε κειεηψλ θπξίσο απφ ηηο Ε.Ν.Α. Οην δεχηεξν άξζξν παξνπζηάδνληαη σο επί ην πιείζηνλ 

ηεθκήξηα απφ ηνπο ηζηνρψξνπο ιπξηθψλ ζεάηξσλ ηφζν ηεο Γιιάδαο φζν θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, κε 

πξνεμάξρνληα απηφλ ηεο Ιεηξνπνιηηηθήο πεξαο ηεο Κέαο Ρφξθεο. Πέινο, ην ηξίην άξζξν 

επηθεληξψλεηαη ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, φπνπ – θαη  παξά ηηο δπζρέξεηεο πνπ επέθεξε ε 

πνιχρξνλε θξίζε – ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ φπεξαο θαη ζρνιείνπ έρεη απνθηήζεη κηα ειπηδνθφξα 

θαη πνιπδηάζηαηε πξννπηηθή. Οην ηξίην κέξνο απηήο ηεο κειέηεο ε έξεπλα εκπινπηίδεηαη θαη κε 

αλζξσπνινγηθά εξγαιεία. 
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Γπηρεηξψληαο θαλείο λα αλαθαιχςεη, ζηελ αγγιφθσλε ηνπιάρηζηνλ βηβιηνγξαθία,  ηηο 

απαξρέο ηεο πξνο εμέηαζε δηαζχλδεζεο φπεξαο-ζρνιείνπ, βξίζθεηαη κπξνζηά ζε κηα απξνζδφθεηε 

δηαπίζησζε: ε φπεξα κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ηξφπν αμηνπνηείηαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ΕΝΑ 

ηνπιάρηζηνλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960. Το ελαξθηήξηα κάιηζηα ρξνλνινγία κπνξεί λα ζεσξεζεί ην 

1965 (Speake, 1993). Ε ζπγγξαθέαο πεξηγξάθεη φιε ηε δηαδηθαζία, απφ ηε ζχιιεςε ηεο ηδέαο γηα ηε 

δεκηνπξγία κηαο φπεξαο απφ παηδηά επηπέδνπ αληίζηνηρνπ ηεο δεπηέξαο δεκνηηθνχ (Second Grade),  

κέρξη ηελ επηηέιεζή ηεο απφ απηά. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ίδηα δελ θαηέγξαςε ηελ εκπεηξία ηεο 

απηή ζε έλα επηζηεκνληθφ θείκελν παξά κφλν χζηεξα απφ είθνζη επηά νιφθιεξα ρξφληα,  

επηζεκαίλνληαο φηη ηφηε (ην 1965) δελ γλψξηδε λα έρεη γξαθηεί ηίπνηε ζρεηηθφ κε ην ζέκα, ελψ 

φηαλ ην 1993 δεκνζηεχεη ζρεηηθφ θείκελν, αηζζάλεηαη πιένλ ππνρξεσκέλε λα θαηαζέζεη ηηο ζθέςεηο 

ηεο, θαζψο ήδε έρνπλ δεκνζηεπηεί κηα ζεηξά απφ άξζξα γηα ηελ φπεξα ζην ζρνιείν. Ε ίδηα είρε 

θιεζεί απφ ηε δαζθάια ηεο ηάμεο λα ζπλδξάκεη κε ηηο κνπζηθέο ηεο γλψζεηο ζε απηήλ ηελ 

πξνζπάζεηα. Ηαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζπγγξαθήο ηνπ άξζξνπ, αλαζηνραδφκελε ην ζπγθεθξηκέλν 

ζρέδην εξγαζίαο κε ηε καηηά πηα ηεο επίθνπξεο θαζεγήηξηαο ηεο Ινπζηθήο ζε Ναλεπηζηήκην ηνπ 

Οηθάγν, δηαηππψλεη σο βαζηθφ ζπκπέξαζκα ην φηη: «έλα έξγν ηέρλεο κπνξεί λα παξαρζεί είηε κε 

παηδηά πνπ θνηηνχλ ζηε δεπηέξα δεκνηηθνχ, είηε κε ζπνπδαζηέο θνιιεγίνπ» (Speake, 1993, ζ. 22). 

Απηή ηελ άπνςε ηε ζηεξίδεη ζηε δηαπίζησζή φηη «νη καζεηέο έρνπλ ηεξάζηηεο δεκηνπξγηθέο 

ηθαλφηεηεο» (Speake, 1993, ζ. 22) θαη φηη «νη δάζθαινη ηεο ηάμεο, αθφκε θαη κε ειάρηζην ή κεδεληθφ 

κνπζηθφ ππφβαζξν, έρνπλ επίζεο ηεξάζηην δεκηνπξγηθφ δπλακηθφ» (Speake, 1993, ζ. 22). Απφ ηα 

παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κε θαηεμνρήλ κνπζηθφ πεξηερφκελν 

δηεπθνιχλνληαη σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπο απφ έλαλ ζεηηθά δηαθείκελν δάζθαιν, είλαη φκσο 

απνιχησο αδχλαην λα αλαπηπρζνχλ πιήξσο ρσξίο ηελ θαζνξηζηηθή ζπκβνιή  ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

κνπζηθήο. 

Γίλαη αμηνζεκείσην φηη ε παηδαγσγηθή σθέιεηα ηεο φπεξαο ζε καζεηέο κηθξήο ειηθίαο έρεη 

επηζεκαλζεί ζρεδφλ κηα δεθαεηία λσξίηεξα (Miller, 1984). Μ Samuel Miller έρνληαο ζεηεχζεη σο 

δάζθαινο ζηελ πξσηνβάζκηα  εθπαίδεπζε θαη θαηέρνληαο πιένλ ζέζε εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ 

ζην Ναλεπηζηήκην ηνπ Ιίζηγθαλ, ππνζηεξίδεη φηη είλαη σθέιηκν ε πξψηε επαθή ησλ παηδηψλ κε 

ηελ φπεξα λα γίλεηαη θαηά ην δπλαηφλ λσξίηεξα, δειαδή απφ ην λεπηαγσγείν θαη ηηο πξψηεο 
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ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ. To θχξην επηρείξεκά ηνπ ζπλνςίδεηαη ζην φηη «ε φπεξα είλαη έλα είδνο 

θαιιηηερληθήο έθθξαζεο πνπ ζπκπεξηιακβάλεη πνιιά ζηνηρεία πνπ αξέζνπλ ηδηαίηεξα ζηα παηδηά 

θαη ηνπο θαίλνληαη νηθεία, φπσο είλαη ε κνπζηθή, ηα ζεαηξηθά ελδχκαηα, ην παίμηκν ξφισλ, ν 

ρνξφο, ηα ζθεληθά θαη ε θαληαζία» (Miller, 1984). 

Ε αλαγλψξηζε ηεο ζεηηθήο επίδξαζεο πνπ κπνξεί λα  αζθήζεη ε αμηνπνίεζε ηεο φπεξαο ζηε 

ζρνιηθή εθπαίδεπζε εκπινπηίδεηαη θαη απφ άιιε κηα καξηπξία (Bland, 1993). Ιε ηελ ηδηφηεηα ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ ζην Warren Street School ζηε Κέα Ρφξθε, ε Anita Bland έιαβε κέξνο κε ηνπο καζεηέο 

ηεο ζην πξφγξακκα Creating Original Opera (Δεκηνπξγψληαο απζεληηθή φπεξα)  πνπ αλαπηχρζεθε 

απφ ην Πκήκα Γθπαίδεπζεο ηεο Metropolitan Opera Guild, κνινλφηη δελ είρε ε ίδηα ηδηαίηεξεο 

κνπζηθέο γλψζεηο. Οηε ζπλέρεηα, έγξαςε ην άξζξν «Original Opera in Middle School» («Απζεληηθή 

πεξα ζην Γπκλάζην»), φρη ηφζν γηα λα θαηαγξάςεη ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε, φζν γηα λα 

πεξηγξάςεη ηηο σθέιεηεο απφ ην ελ ιφγσ πξφγξακκα, θαη κάιηζηα απφ ηελ νπηηθή ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ κε κνπζηθνχ. Γίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε επηζήκαλζή ηεο: «νη ηέρλεο, εηδηθά ε κνπζηθή, 

θαίλεηαη λα αλνίγνπλ δξφκνπο ζηε κάζεζε, δηφηη απεπζχλνληαη ζε φινπο ηνπο καζεηέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο» (Bland, 1993). Γμαηηίαο κάιηζηα ηεο 

επεξγεηηθήο επίδξαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηνπο πην αδχλακνπο καζεηέο ηεο, θαηαιήγεη ζην φηη ην 

πξφγξακκα ζα έπξεπε λα απνθαιείηαη «δεκηνπξγψληαο ην νινθιεξσκέλν παηδί, απνιακβάλνληαο 

θάζε ζηηγκή ηεο εκπεηξίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο» (Bland, 1993). 

Δελ είλαη φκσο κφλν νη καζεηέο κε γεληθά ρακειέο επηδφζεηο πνπ επσθεινχληαη απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ φπεξα. Αληίζηνηρα ζεηηθή 

ζπκβνιή δηαπηζηψλεηαη θαη γηα ηνπο πεξηζζφηεξν πξνηθηζκέλνπο  καζεηέο (Berman, 2003), ζε έλα 

άξζξν φπνπ δηεξεπλψληαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ε ελαζρφιεζε κε ηελ φπεξα ησλ καζεηψλ 

πνπ δηαζέηνπλ  απμεκέλεο δπλαηφηεηεο κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζεηηθά ζηελ θνηλσληθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο αλάπηπμε. Πν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ησλ ΕΝΑ επηηξέπεη ζηα ραξηζκαηηθά 

παηδηά λα ιακβάλνπλ εθπαίδεπζε ζχκθσλε πξνο ηηο αλάγθεο ηνπο. Έηζη δελ πξέπεη λα μελίδεη έλα 

πεξηζηαηηθφ πνπ αθεγείηαη ε ζπγγξαθέαο, ε νπνία είλαη θαζεγήηξηα Ινπζηθήο ζε εθπαηδεπηηθά 

θέληξα γηα ραξηζκαηηθά παηδηά. Αλαθέξεη ινηπφλ φηη ζε κηα  απνγεπκαηηλή παξάζηαζε ηεο φπεξαο 

«Ηάξκελ» ηνπ Ιπηδέ, φπνπ είραλ καδεπηεί ζρεδφλ δχν ρηιηάδεο νθηαθφζηνη καζεηέο κέζεο 

εθπαίδεπζεο, ππήξρε θαη έλα παηδάθη  κφιηο επηά εηψλ, ζπλνδεπφκελν απφ ηε κεηέξα ηνπ. 

Γληνχηνηο ην ελδηαθέξνλ ηεο  Berman ζηξέθεηαη, αξρηθά ηνπιάρηζηνλ, φρη ζην παηδί, αιιά ζε κηα 

θξάζε ηεο κεηέξαο πξνο ην παηδί, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηζαγσγήο:  «ε Ηάξκελ είλαη φκνξθε ζηελ 
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φςε, άζρεκε φκσο ζηελ ςπρή» (Berman, 2003). Νξφθεηηαη γηα έλα απφ ηα παξαδείγκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ε ζπγγξαθέαο γηα λα θαηαδείμεη πσο ε επαθή κε ηελ φπεξα εληζρχεη ηελ αλάπηπμε 

ηεο αλζξσπηζηηθήο επθπΐαο, αθππλίδνληαο ηελ εζηθή ζπλείδεζε. Αλ θαη κνπζηθφο ε ίδηα, δελ 

εζηηάδεη θπξίσο ζηελ αηζζεηηθή αμία ηνπ είδνπο. Αληίζεηα ζηξέθεηαη πξνο ην παλαλζξψπηλν θαη 

δηαρξνληθφ αμηαθφ ζχζηεκα πνπ πξνβάιιεηαη κέζα απφ ηε ζεκαηνινγία ησλ θαηαμησκέλσλ 

ηζηνξηθά νπεξαηηθψλ έξγσλ θαη ηε ζπλδπαζηηθή – κέζσ ιφγνπ, κνπζηθήο θαη θίλεζεο – δηαγξαθή 

ησλ ραξαθηήξσλ. Ιηα ηέηνηα εζηίαζε δίλεη αθνξκή, γηα λα ηνληζηεί ε ζχλδεζε ηεο φπεξαο κε ηελ 

αξραία ειιεληθή ηξαγσδία, απφ ηελ νπνία άιισζηε θαη πξνέξρεηαη. Αμίδεη εδψ λα ππνκλεζζεί φηη 

ζηηο αξρέο ηνπ 17νπ αηψλα Ζηαινί θαιιηηέρλεο, ινγνηέρλεο θαη ζπλζέηεο, ιάηξεηο ηεο θιαζζηθήο 

αξραηφηεηαο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα αλαβηψζνπλ ηελ ηξαγσδία, δεκηνχξγεζαλ έλα λέν είδνο 

ζεάηξνπ, ηελ φπεξα.    

Έρνληαο ινηπφλ θαηαδεηρζεί ε σθειηκφηεηα ηεο φπεξαο ζε δηάθνξεο ειηθηαθέο νκάδεο θαη 

ζε φιν ην εχξνο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, αλεμάξηεηα απφ ηηο καζεζηαθέο δπλαηφηεηεο ησλ 

καζεηψλ, θαληάδεη αλακελφκελε ε πξνηξνπή λα απνηειέζεη ε φπεξα αλαπφζπαζην θνκκάηη ελφο 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ (Bullen, 1993). Ε Nancy Bullen πεξηγξάθεη ηελ εκπεηξία ηεο απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηεο ζην πξφγξακκα OPERAtion θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 1991-92, ππνζηεξίδνληαο φηη ε 

φπεξα κπνξεί λα απνηειέζεη αλαπφζπαζην θνκκάηη ελφο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ιφγσ ησλ 

δηεπηζηεκνληθψλ πηπρψλ ηεο. Πν ζρέδην εξγαζίαο απηφ απεπζπλφηαλ ζε εθπαηδεπηηθνχο πνηθίισλ 

εηδηθνηήησλ θαη ζε καζεηέο κέζεο εθπαίδεπζεο. Οηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε εθπαηδεπηηθνί θαη 

καζεηέο παξαθνινχζεζαλ ηα ζηάδηα πξνεηνηκαζίαο ησλ νπεξαηηθψλ έξγσλ «Ηάξκελ» ηνπ Ιπηδέ 

θαη «Μ θνπξέαο ηεο Οεβίιιεο» ηνπ Ξνζίλη απφ ηελ Sarasota Opera ζηελ πνιηηεία  Φιφξηληα. Οην 

ζεκείν απηφ ζεκεηψλεηαη φηη απηά ηα δχν έξγα, φπσο θαη «Μ καγηθφο απιφο» ηνπ Ιφηζαξη 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλεζέζηαηα σο ην θαηεμνρήλ ξεπεξηφξην «πξψηεο επαθήο» ησλ καζεηψλ κε 

ηελ φπεξα. Οην ηέινο ηνπ πξναλαθεξζέληνο πξνγξάκκαηνο δφζεθαλ παξαζηάζεηο ησλ δχν έξγσλ 

εηδηθά γηα ηα ζρνιεία πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ. Μ ηίηινο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

OPERAtion, ν νπνίνο δηαθξίλεη εχζηνρα ηε ιέμε OPERA κέζα ζηε ιέμε operation (ζπλεξγαζία), 

απνηειεί επθπέο φζν θαη απνηειεζκαηηθφ ινγνπαίγλην γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο νκαδηθήο 

εξγαζίαο, ψζηε λα νξγαλσζεί επηηπρψο ε παξαγσγή κηαο φπεξαο. πσο κάιηζηα δηαπηζηψλεη ε 

ίδηα ε ζπγγξαθέαο, «OPERAtion είλαη έλαο φξνο πνπ δεκηνπξγεί ιέμεηο, εηθφλεο θαη κνπζηθνχο ήρνπο 

ζην κπαιφ πνιιψλ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ» (Bullen, 1993, ζ. 35). Γη‘ απηφ θαη ην ζπκπέξαζκα 

ηεο εξγαζίαο ηεο δελ αξθείηαη ζηε δηαπίζησζε φηη ε φπεξα κπνξεί λα απνηειέζεη αλαπφζπαζην 



 ISSN 1790-773 
© GAPMET / ΓΓΙΑΝΓ 2013 

 

 

ηκήκα ελφο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ· επεθηείλεηαη ζηελ αλαβάζκηζε ηφζν ηεο επαγγεικαηηθήο 

επάξθεηαο ησλ εκπιεθνκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ, φζν θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο κεηαμχ ηνπο 

ζπλεξγαζίαο, ζηνηρείν ηδηαηηέξσο ελδηαθέξνλ φρη κφλν απφ παηδαγσγηθή, αιιά θαη απφ 

θνηλσληνινγηθή θαη αλζξσπνινγηθή άπνςε. Αμίδεη λα παξαηεζεί ην ζπκπέξαζκά ηεο απηνχζην: «Ιε 

ηε ζπκθσλία ηνπο λα κνηξαζηνχλ αθελφο ηελ πξφθιεζε ηεο δηδαζθαιίαο λένπ πεξηερνκέλνπ, 

αθεηέξνπ ηε ραξά ηεο αλαθάιπςεο απηνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ απφ ηνπο καζεηέο, νη ίδηνη νη 

εθπαηδεπηηθνί έρνπλ κάζεη θαη έρνπλ πξναρζεί επαγγεικαηηθά. Μη εθπαηδεπηηθνί κνπζηθήο θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί άιισλ αληηθεηκέλσλ έρνπλ γίλεη κέληνξεο θαη κνχζεο ν έλαο γηα ηνλ άιινλ, 

αλαπηχζζνληαο ηα πξνζσπηθά ηνπο κνληέια εξγαζίαο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο» (Bullen, 

1993, ζ. 35). 

Ε ζπνπδαηφηεηα ηεο φπεξαο ζηελ αλάπηπμε ηνπ νκαδηθνχ πλεχκαηνο ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα 

θαη ζε άιιν άξζξν (Ames, 1993). Γίλαη κάιηζηα ραξαθηεξηζηηθή ηεο πξνζέγγηζήο ηνπ ζπγγξαθέα ε 

δηαζχλδεζε ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο – βαζηθνχ γλσξίζκαηνο ηεο φπεξαο θαη δεηνχκελν απφ έλα 

πξφγξακκα πνπ αλαπηχζζεηαη ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο – κε ηελ έλλνηα ηεο 

δεκνθξαηίαο. Οχκθσλα κε ηνλ Roger Ames, ζηε ζρεδίαζε ελφο πξνγξάκκαηνο γηα ηε δεκηνπξγία 

νπεξαηηθνχ ζπλφινπ ππάξρεη νπζηαζηηθά κηα επζαξζψο δεισκέλε πνιηηηθή δηάζηαζε, κε ηελ 

έλλνηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο φπεξαο σο επθαηξίαο θαηάξγεζεο ηεο ηεξαξρηθήο αλσηεξφηεηαο ηνπ 

θαζεγεηή έλαληη ησλ καζεηψλ ηνπ θαη ηεο επίηεπμεο κηαο ζπλεξγαζίαο, βαζηζκέλεο ζε 

πεξηζζφηεξν ηζφηηκεο ζρέζεηο. Οην πιαίζην απηφ, θαη πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ην είδνο απηφ ηεο 

δεκνθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο είλαη εππξφζδεθηε ε ζπλεηζθνξά κειψλ ηεο θνηλφηεηαο είηε ζε 

επαγγεικαηηθή, είηε ζε εζεινληηθή βάζε. Ε αλαθνξά ηνπ ζπγγξαθέα ζε αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δηάθνξεο πνιηηείεο ησλ Ε.Ν.Α. ηα πξψηα ρξφληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1990 δελ κπνξεί λα πεξάζεη απαξαηήξεηε. Μπζηαζηηθά ζεκαηνδνηεί κηα γεληθεπκέλε απνδνρή ηεο 

φπεξαο σο εθπαηδεπηηθνχ εξγαιείνπ θαη κηα ηάζε εμαθηίλσζεο ηέηνησλ πεηξακαηηζκψλ ζε 

νιφθιεξε ηε ρψξα. Απηή αθξηβψο ηελ ηάζε πηζηνπνηεί θαη ην γεγνλφο φηη ε έθδνζε ηνπ Music 

Educators Journal ην Φεβξνπάξην ηνπ 1993 θηινμέλεζε ηέζζεξα άξζξα πνπ θσηίδνπλ απφ δηάθνξεο 

νπηηθέο γσλίεο ην ζέκα «φπεξα ζην ζρνιείν». 

Απφ φζα έρνπλ αλαθεξζεί κέρξη ηψξα πξνθχπηεη φηη ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ησλ ΕΝΑ, 

ην νπνίν είλαη αξθεηά επέιηθην, ρσξίο σζηφζν εληαίν εζληθφ ραξαθηήξα, ε φπεξα κπνξεί λα 

απνηειέζεη κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ηφζν ζηελ πξσηνβάζκηα φζν θαη ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Νξάγκαηη, ν πξψηνο δηζηαθηηθφο πεηξακαηηζκφο ηνπ 1965 νδήγεζε 



ISSN 1790-773 
© GAPMET / ΓΓΙΑΝΓ 2013 

 

 

ζηαδηαθά αθελφο ζηελ  θαηαμίσζε, αθεηέξνπ  ζηελ νινέλα εληεηλφκελε εκπινθή ηνπ είδνπο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, κε δηπιφ κάιηζηα ηξφπν: είηε σο θάηη παγησκέλν, ήδε ππάξρνλ, πνπ 

πξνζεγγίδεηαη σο εμσηεξηθή γλψζε, είηε σο θάηη δηακνξθνχκελν, κηα πξφθιεζε γηα δεκηνπξγία, 

βαζηδφκελε ζε γλψζε πξνυπάξρνπζα θαη πξνεξρφκελε απφ πξνζσπηθά βηψκαηα. Πν ηδαληθφ είλαη 

λα ζπκβαίλνπλ θαη ηα δχν. Οε έλα πξψην επίπεδν είλαη επηζπκεηφ λα παξνηξχλνληαη νη καζεηέο λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο ζεαηέο-αθξναηέο, ψζηε λα εθηεζνχλ ζηελ νκνξθηά ηεο φπεξαο θαη λα ηελ 

εθηηκήζνπλ. Οε έλα δεχηεξν επίπεδν θαιιηεξγείηαη θαη ελζαξξχλεηαη ε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία, 

ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ κηα δηθή ηνπο, ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο, νπεξαηηθή 

δεκηνπξγία. Ιηα ηέηνηα θαηάζηαζε, πνπ ν Ames πεξηγξάθεη ζην πξναλαθεξζέλ άξζξν ηνπ σο 

«ζπλδπαζκφ έκπλεπζεο θαη πξαθηηθφηεηαο», απαηηεί απφ έλα ζεκείν θαη κεηά επηζηεκνληθή ζηήξημε 

θαη θαιιηηερληθή θαζνδήγεζε πνπ κφλν νη κεγάινη νξγαληζκνί πεξαο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ. 

Έηζη ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαβάιιεηαη ζηαδηαθά θαη, ελψ αξρηθά δξνπλ σο ελζνπζηψδεηο – 

ακαζείο ή έζησ εκηκαζείο – ιάηξεηο ηεο φπεξαο, ζηελ πνξεία  ιεηηνπξγνχλ σο νη θαηαξηηζκέλνη 

δηακεζνιαβεηέο κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο ησλ καζεηψλ κε ηα κεγάια ιπξηθά 

ζέαηξα. 

Μη Sherwood, Gregoire & Iverson (1994) θαζηζηνχλ ηδηαίηεξα ζαθή απηνχ ηνπ είδνπο ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, πεξηγξάθνληαο ιεπηνκεξψο ηα ζηάδηα πξνεηνηκαζίαο κηαο φπεξαο απφ 

καζεηέο, νη νπνίνη θαζνδεγνχληαη απφ έλαλ κεγάιν νπεξαηηθφ νξγαληζκφ. Οε ζρεηηθφ ηνπο άξζξν, 

ηνπ νπνίνπ ε ρξνλνινγία έθδνζεο (1994) επηβεβαηψλεη ην επηρείξεκα ηνπ ζπλερψο απμαλφκελνπ 

ελδηαθέξνληνο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο γηα ηελ φπεξα, φπσο απηφ εθδειψλεηαη ζην πξψην 

κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘90, παξέρεηαη επαξθέο πιηθφ,  θαζψο θαη πιήζνο πξνβιεκαηηζκψλ πεξί 

ησλ πνηθίισλ δηαζηάζεσλ (θνηλσληθψλ, αηζζεηηθψλ, επηηειεζηηθψλ) ηνπ πεξηγξαθνκέλνπ 

εγρεηξήκαηνο. Οεκεηψλεηαη φηη άξζξα απηνχ ηνπ είδνπο ζπαλίδνπλ πιένλ, θαζψο έρνπλ 

αληηθαηαζηαζεί κε ηηο ηζηνζειίδεο ησλ κεγάισλ ιπξηθψλ ζθελψλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

εθπαηδεπηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα. Γπηπιένλ δηεπθξηλίδεηαη φηη ε χπαξμε ηξηψλ ζπγγξαθέσλ ζην 

άξζξν ππνδεηθλχεη  – ηνπιάρηζηνλ ζην επίπεδν ηεο ζπγγξαθήο – ηελ επίηεπμε ηεο επηδησθφκελεο  

δεκνθξαηηθήο θαη ηζφηηκεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ (εθπαηδεπηηθφο 

κνπζηθήο θαη γεληθήο παηδείαο ζε ηάμε αληίζηνηρε ηεο ειιεληθήο Έθηεο Δεκνηηθνχ.  
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Πν πξφγξακκα πνπ πεξηγξάθνπλ νη Sherwood, Gregoire & Iverson (1994) δηελεξγήζεθε ην 

1993, φηαλ ήδε ν ζπκκεηέρσλ νπεξαηηθφο νξγαληζκφο είρε ηξηεηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζηελ 

εθπφλεζε θαη πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ (Creating Original Opera: 1989-1992, New 

York: Metropolitan Opera Guild). Αληηπαξαβάιινληαο ην πξναλαθεξζέλ πξφγξακκα OPERAtion, ην 

νπνίν σζηφζν λνεκαηνδνηνχζε ηειείσο δηαθνξεηηθά ηελ εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο φπεξαο, 

απνθαιχπηνπκε, έζησ θαη κέζα απφ γφληκεο αληηπαξαζέζεηο, έλαλ πινπξαιηζκφ απφςεσλ, πνπ επί 

ηεο νπζίαο θαηαδεηθλχεη πφζν ζνβαξά θαη ζε πφζν κεγάιε έθηαζε δηδάζθνληαη εδψ θαη πνιιά 

ρξφληα νη ηέρλεο ζηα ζρνιεία ησλ ΕΝΑ. Αληίζηνηρα ζεκεηψλεηαη φηη, ζηελ Γιιάδα ηνπ 1993 νη 

ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε εκθαλίδνληαη εμαηξεηηθά ππνβαζκηζκέλεο θαζψο είλαη ε πξψηε κφιηο 

ρξνληά πνπ δηνξίδνληαη κε θάπνηα καδηθφηεηα κνπζηθνί ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ελψ ην 

επξένπο πνιηηηζηηθνχ θάζκαηνο πξφγξακκα «Ιειίλα: Γθπαίδεπζε θαη Ννιηηηζκφο» δελ έρεη ηεζεί 

αθφκε ζε εθαξκνγή. 

Απφδεημε ηεο ζνβαξφηεηαο κε ηελ νπνία αληηκεησπίζηεθε ε δηδαζθαιία ησλ ηερλψλ ζηηο 

ΕΝΑ, κέζα απφ ηελ εθαξκνγή νπεξαηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηα ζρνιεία, απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο εκπιαθέληεο εθπαηδεπηηθνχο επηκνξθψλνληαλ δηαξθψο  ζε εηδηθά ζεξηλά 

ζεκηλάξηα, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ αξρηθά ηελ απαηηνχκελε θαηάξηηζε θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ 

θαηάιιειε αλαηξνθνδφηεζε πνπ ζα ηνπο επέηξεπε λα ζηεξίμνπλ ην φιν εγρείξεκα. Ιε απηφλ ηνλ 

ηξφπν δελ ππήξμε κφλν πξνεηνηκαζία γηα ηελ πξνγξακκαηηζκέλε δξάζε, αιιά θαη αλαζηνραζκφο 

ηεο επί ηεο εθαξκνγήο ηεο, θαζψο θαη αλαηξνθνδφηεζε γηα αληίζηνηρα κειινληηθά πξνγξάκκαηα. 

Μη Sherwood, Gregoire & Iverson (1994) θαζηζηνχλ ζαθή ηελ επηζπκία ησλ ζπκκεηερφλησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα επαλάιεςε ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο, θαη κάιηζηα κε αθφκε θαιχηεξνπο φξνπο. 

Γίλαη ζαθέο φηη ε επαλάιεςε ηέηνησλ πξνγξακκάησλ δελ πξνθχπηεη απιψο απφ ηελ επηηπρία ηεο 

πξψηεο απφπεηξαο. Ηπξίσο δίλεη ηελ επθαηξία γηα δηφξζσζε ηπρφλ ζθαικάησλ θαη γηα ηε 

γεληθφηεξε βειηίσζε ησλ πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ζην ζχλνιφ ηεο. 

Ο‘ απηφ ην ζεκείν είλαη απαξαίηεηε κηα επηζήκαλζε. Μ ραξαθηήξαο ησλ πξνγξακκάησλ 

απηνχ ηνπ είδνπο είλαη ζεζκηθφο, κε ηελ έλλνηα φηη επξφθεηην γηα κηα νξγαλσκέλε, βήκα πξνο βήκα, 

εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζηελ νπνία ν ξφινο ππεξέβαηλε ην πξφζσπν. Μη ηθαλφηεηεο θαη ην 

ηαιέλην θάζε εθπαηδεπηηθνχ έρνπλ αζθαιψο κία βαξχηεηα πνπ αληαλαθιάηαη έσο θάπνην βαζκφ 
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ζην ηειηθφ απνηέιεζκα, σζηφζν ζε ηέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα πξνέρεη θπξίσο ην πιαίζην ηεο 

δξάζεο, νη θαλφλεο ηνπ «παηρληδηνχ», νη νπνίνη νπζηαζηηθά ηίζεληαη απφ ηνλ εθάζηνηε νπεξαηηθφ 

νξγαληζκφ. Γηα λα γίλεη επνκέλσο δεθηφ έλα ζρνιείν ζην πξφγξακκα, πξέπεη λα ππνβάιεη αίηεζε 

θαη λα αληαπνθξηζεί ηππηθά ζε θάπνηεο ππνρξεψζεηο, φπσο ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ε ηήξεζε ησλ νξγαλνγξακκάησλ θαη ησλ ρξνλνδηαγξακάησλ απφ φινπο, θπξίσο κάιηζηα απφ 

ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη ζεσξνχληαη δεκηνπξγνί ή ηνπιάρηζηνλ ζπλδεκηνπξγνί κηαο απζεληηθήο 

φπεξαο.  

Μ ζθνπφο ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εθάξκνζαλ ηέηνηνπ είδνπο νπεξαηηθά 

πξνγξάκκαηα ήηαλ λα δηδαρηνχλ ην «πψο ζα κπνξνχζαλ νη καζεηέο λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ 

θαηαλφεζή ηνπο γηα ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο κηαο φπεξαο». Γδψ ε δηαηχπσζε έρεη κεγάιε 

ζεκαζία, δηφηη αληηθαηνπηξίδεη ην θηινζνθηθφ ππφβαζξν πάλσ ζην νπνίν βαζίδνληαη έλα ηέηνηνπ 

είδνπο πξφγξακκα, θαη αθξηβψο επεηδή ε φπεξα είλαη έλα ζχλζεην ζεαηξηθφ είδνο, κπνξεί θαλείο λα 

αλαθέξεηαη ζε απηήλ, εζηηάδνληαο ζε κία απφ ηηο πνιιέο παξακέηξνπο πνπ ηε ζπλαπνηεινχλ. Οηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε (Sherwood, Gregoire & Iverson, 1994), ε φπεξα έγηλε αληηιεπηή θπξίσο σο 

παξαγσγή, νδεγψληαο ζηε βάζηκε ππφζεζε φηη νη ηζχλνληεο πνπ εθπφλεζαλ ην ζπγθεθξηκέλν 

πξφγξακκα λνεκαηνδνηνχζαλ ηελ φπεξα πεξηζζφηεξν σο κέξνο ηεο βηνκεραλίαο ηνπ ζεάκαηνο 

θαη ιηγφηεξν σο έξγν ηέρλεο, κε πξνζσπηθή θαιιηηερληθή ζθξαγίδα, αληίιεςε απνιχησο ζπκβαηή 

κε ηελ ακεξηθαληθή λννηξνπία. Αληίζεηα ν επξσπατθφο ρψξνο είλαη πεξηζζφηεξν επαίζζεηνο ζε 

δεηήκαηα πξνζσπηθήο δεκηνπξγίαο. Νξνο επίξξσζε ηνπ επηρεηξήκαηνο απηνχ, αξθεί λα 

αλαινγηζηεί θαλείο φηη κε ηε ιέμε «φιπγνπλη» ελλννχκε ζπλεθδνρηθά κηα ηεξάζηηα 

θηλεκαηνγξαθηθή βηνκεραλία, ελψ ζηελ Γπξψπε αληίζεηα είλαη επξέσο δηαδεδνκέλνο ν φξνο 

«θηλεκαηνγξάθνο ηνπ δεκηνπξγνχ». 

Ε πξνεγνχκελε ππφζεζε επαιεζεχεηαη άκεζα, θαζψο ζηηο ζρεηηθέο δηαπηζηψζεηο 

δηεπθξηλίδεηαη φηη: «ην πξφγξακκα δελ ελζσκάησζε απιψο ηηο ηέρλεο ζην ζρνιείν, αιιά επέηξεςε 

επίζεο ζηνπο καζεηέο λα κάζνπλ λα εξγάδνληαη θαηά νκάδεο θαη λα ιεηηνπξγνχλ κε 

ππεπζπλφηεηα» (Sherwood, Gregoire & Iverson, 1994, ζ.2). Έηζη ινηπφλ ην απηνλφεην, ε πξνζέγγηζε 

ηεο φπεξαο σο θαιιηηερλήκαηνο, πθίζηαηαη αζθαιψο ζε θάπνην βαζκφ, πξνέρεη φκσο ε εληφο 

ζρνιείνπ αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, απαξαίηεησλ φρη κφλν γηα ην πξνζσπηθφ 

επαγγεικαηηθφ κέιινλ ησλ καζεηψλ, αιιά θαη γηα ην κέιινλ ηεο θνηλσλίαο κέζα ζηελ νπνία ζα 

δξάζνπλ σο πνιίηεο. Ιε απηή ηελ έλλνηα ε δηδαζθαιία ηεο φπεξαο δελ απνηειεί απηνζθνπφ, αιιά 

έλα πξφζθνξν κέζν γηα ηε δηδαζθαιία δεμηνηήησλ πνπ δελ ζπλδένληαη απαξαίηεηα κφλν κε ηηο 
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θαιέο ηέρλεο. Απηφ πξνθχπηεη εμάιινπ θαη απφ ηελ εληφο ηνπ άξζξνπ επηζήκαλζε ησλ 

ζπγγξαθέσλ φηη νη ιέμεηο-θιεηδηά γηα λα πξνζεγγίζεη θαλείο ηε θηινζνθία ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη 

νη εμήο δχν: ην νπζηαζηηθφ «δηαδηθαζία» θαη ην επίζεην «απζεληηθφο». Γη‘ απηφ θαη ν ηίηινο 

πεξηιακβάλεη ην γεξνχλδην creating (δεκηνπξγψληαο), ψζηε λα ηνληζηεί ν ραξαθηήξαο ηεο 

δηαδηθαζίαο, θαη ηνλ επηζεηηθφ πξνζδηνξηζκφ original (απζεληηθή) κπξνζηά απφ ην νπζηαζηηθφ 

φπεξα, γηα λα ηνληζηεί ε απζεληηθφηεηα ηεο εθάζηνηε καζεηηθήο δεκηνπξγίαο. Νξφθεηηαη κάιηζηα 

γηα ηίηιν ηφζν θαίξην θαη ζαθή σο πξνο ηηο πξνζέζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ψζηε λα δηαηεξείηαη 

αθφκε θαη ζήκεξα ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο Metropolitan Opera. Πν πξψην ζηάδην 

εθαξκνγήο ηνπ ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλεη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ 

θαηαηγηζκνχ ηδεψλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ, κε ζθνπφ ηελ εμεχξεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο φπεξαο. Πν 

δήηεκα ηεο ζεκαηνινγίαο έρεη πξάγκαηη ηδηαίηεξε βαξχηεηα. Άιισζηε θάπνηα είδε  φπεξαο (π.ρ. 

Opera buffa, opera seria) δηαθξίλνληαη κε απηφ ην θξηηήξην θπξίσο, δηφηη ην ίδην ην ζέκα θαζνξίδεη 

ηε δεκηνπξγία ηφζν ηνπ γισζζηθνχ θεηκέλνπ (ιηκπξέηνπ), φζν θαη ηνπ κνπζηθνχ (παξηηηνχξαο). 

Γίλαη θπζηθφ επηπιένλ, θαη εθφζνλ ην ζέκα επηιέγεηαη απφ ηνπο καζεηέο, απηφ λα έρεη ζρέζε κε ηα 

βηψκαηα θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο, ζηνηρείν ηδηαίηεξα ζεηηθφ, θαζψο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ 

εθάζηνηε ηξφπν, νη καζεηέο ζα αζρνιεζνχλ κε θάηη πνπ ηνπο ελδηαθέξεη θαη φρη κε θάηη πνπ ηνπο 

έρεη νξηζηεί, ρσξίο λα έρνπλ εξσηεζεί πξνεγνπκέλσο. Ε επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηνπ νπεξαηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο απφ ηνπο καζεηέο έρεη επίζεο θαη άιιε κία αμηνζεκείσηε πηπρή: επηθαηξνπνηεί ηε 

γλψζε, κε ηελ έλλνηα φηη αλαγθάδεη ην ζρνιείν λα ζηξαθεί ζε ζχγρξνλα πξνβιήκαηα θαη 

πξνβιεκαηηζκνχο. Φπζηθά ηίπνηε δελ απαγνξεχεη ζηνπο καζεηέο λα θαηαπηαζηνχλ κε έλα ηζηνξηθφ, 

γηα παξάδεηγκα, ζέκα, αιιά είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν αλακελφκελν λα επηιέμνπλ έλα ζέκα, φπσο «ε 

δήιεηα ζηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο», φπσο αθξηβψο ζπλέβε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ πεξηγξάθεη ην 

άξζξν  (Sherwood, Gregoire & Iverson, 1994, ζ. 3). 

Πα ακέζσο επφκελα βήκαηα, είλαη ηα αθφινπζα: δηακφξθσζε ηεο ππφζεζεο ηνπ έξγνπ, 

επηινγή αξηζκνχ ραξαθηήξσλ, δηακφξθσζε θάζε ραξαθηήξα, γεληθή δηαγξαθή ησλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ ησλ ραξαθηήξσλ, θαζνξηζκφο ηεο θαίξηαο ζχγθξνπζεο (πνηνη δχν βαζηθνί ραξαθηήξεο 

ζπγθξνχνληαη, γηα πνην ιφγν, πνην ην απνηέιεζκα  ηεο ζχγθξνπζεο). Ε πεξάησζε απηψλ ησλ 

βεκάησλ απνηειεί ην ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ ιηκπξέηνπ. ιν απηφ ην θάζκα ηεο 

πξνεξγαζίαο ζπλδέεηαη θαη κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ ηάμε. Γηα 

παξάδεηγκα, ζην κάζεκα ηεο γιψζζαο αθνινπζείηαη ε αληίζηξνθε δηαδηθαζία, δειαδή νη καζεηέο 

θαινχληαη λα βξνπλ ζηα θείκελα πνπ κειεηνχλ ην ζέκα, ηελ ππφζεζε, ηνπο βαζηθνχο ήξσεο θαη ηα 
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ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, θαζψο επίζεο θαη ηηο κεηαμχ ηνπο ζπγθξνχζεηο. Πέινο νη καζεηέο νλνκάδνπλ 

ηηο νκάδεο εξγαζίαο ηνπο, επηβεβαηψλνληαο ηε ιεηηνπξγία ηνπο σο εληαίν ζχλνιν. Ιε ηνλ ηξφπν 

απηφ δίλνπλ έλα φλνκα ζηελ «εηαηξεία» ηνπο.  Γίλαη πξνθαλέο φηη κέρξη εδψ ε δηαδηθαζία ηεο 

δεκηνπξγίαο κηαο φπεξαο δε δηαθέξεη ζε ηίπνηε απφ ηελ αληίζηνηρε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο 

νπνηνπδήπνηε ζεαηξηθνχ έξγνπ. Ε κνπζηθή πξνο ην παξφλ αγλνείηαη θαη ην εθπαηδεπηηθφ 

ελδηαθέξνλ ζηξέθεηαη ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ θπξίσο ζηνλ δάζθαιν ηεο ηάμεο. 

Πν επφκελν ζηάδην αθνξά ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ εξγαζηψλ θαη είλαη πνιχ θξίζηκν, δηφηη 

απφ απηφ ην ζηάδην πξνθχπηνπλ ηα ζεκαληηθφηεξα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην πψο 

αληηκεησπίδεηαη ε φπεξα ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ΕΝΑ. Μη Sherwood, Gregoire & Iverson (1994) 

θαηαγξάθνπλ ηηο εμήο απαηηνχκελεο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: ζπγγξαθέαο (δειαδή 

ιηκπξεηίζηαο), ζπλζέηεο, εξκελεπηήο (ηξαγνπδηζηήο, εζνπνηφο θαη, αλ ρξεηαζηεί, ρνξεπηήο), 

ζρεδηαζηήο θνζηνπκηψλ, καθηγηέξ, μπινπξγφο, ειεθηξνιφγνο, ππεχζπλνο δεκνζίσλ ζρέζεσλ, 

ζθελνζέηεο, βνεζφο ζθελνζέηε, δηεπζπληήο παξαγσγήο. Έηζη ινηπφλ νη καζεηέο βξίζθνληαη 

κπξνζηά ζε έληεθα ελδερφκελεο ελαζρνιήζεηο απφ ηηο νπνίεο, αθνχ πξψηα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά, 

δηαιέγνπλ ηξεηο θαη ππνβάιινπλ αίηεζε. Πν παηδαγσγηθά ελδηαθέξνλ είλαη φηη ζηελ αίηεζή ηνπο νη 

καζεηέο νθείινπλ λα αηηηνινγήζνπλ ηηο επηινγέο ηνπο, δείρλνληαο φηη ηα ελδηαθέξνληα θαη ηα 

πξνζφληα ηνπο ηαηξηάδνπλ κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ελαζρνιήζεηο. Απηφ ην ηκήκα ηεο δηαδηθαζίαο σζεί 

ηνπο καζεηέο ζε αξθεηά κηθξή ειηθία (γχξσ ζηα δψδεθα) λα πξνβνχλ ζε κηα άζθεζε απηνγλσζίαο 

πνιχ σθέιηκε. Αληηιακβάλνληαη φηη ππάξρνπλ εξγαζίεο πνπ ηνπο ηαηξηάδνπλ θαη άιιεο πνπ ηνπο 

θαίλνληαη δχζθνιεο ή απσζεηηθέο. Γίλαη πάλησο ζεκαληηθφ ην φηη ε ηξηάδα επηινγψλ, κνινλφηη 

εκπεξηέρεη ηνλ θίλδπλν λα αζρνιεζεί θάπνην παηδί κε ηελ ηξίηε επηινγή ηνπ, εμαζθαιίδεη ην φηη ζα 

αζρνιεζεί ηειηθά κε θάηη πνπ έρεη επηιέμεη ην ίδην θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ειαρηζηνπνηείηαη ην 

ελδερφκελν λα βηψζεη θάπνηα κνξθή απφξξηςεο.  

Ναξνπζηάδεη  επίζεο ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη ζε έλα ζεαηξηθφ είδνο πνπ ιαηξεχεηαη απφ 

ηνπο κνπζηθφθηινπο, πεξηιακβάλνληαη κφλν δχν ελαζρνιήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κνπζηθή, απφ 

ηηο έληεθα ζπλνιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεαηξηθνχ είδνπο. 

Απηή ε παξαηήξεζε έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ έρεη δηαηππσζεί πξσηχηεξα 

γηα ηελ ζηνρνζεζία ηνπ πξνγξάκκαηνο. Αλ κηα θξάζε ηνπ ηχπνπ ε «Ηάξκελ» ηνπ Ιπηδέ ή ε 

«Πξαβηάηα»  ηνπ Βέξληη ερεί ζηα απηηά καο ηφζν θπζηθή, είλαη γηαηί έρνπκε ζπλεζίζεη λα 

απνδίδνπκε ηελ δεκηνπξγία κηαο φπεξαο πξσηίζησο ζηνλ ζπλζέηε ηεο. Ηάηη ηέηνην θαίλεηαη πσο 

δελ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε. Πελ πξσηνθαζεδξία γηα ηε δεκηνπξγία κηαο φπεξαο 
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έρεη πιένλ ε νκαδηθφηεηα θαη ε ππεπζπλφηεηα· θαη ε απαίηεζε γηα ππεπζπλφηεηα παίξλεη ζάξθα 

θαη νζηά κε ηε κνξθή ελφο ζπκβνιαίνπ (ζα κπνξνχζακε λα ην νλνκάζνπκε επίζεο ζπκθσλεηηθφ ή 

ζχκβαζε) πνπ ππνγξάθεη ν καζεηήο θαη νη γνλείο ηνπ. Ιε απηφ ην ελππφγξαθν ζπκβφιαην ν 

καζεηήο δεζκεχεηαη θαη επηζήκσο λα θέξεη ζε πέξαο ηελ εξγαζία πνπ έρεη αλαιάβεη.  

Ο‘ απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη είλαη ινγηθφ λα επηιέγεηαη ε ζπιινγηθή έλαληη 

ηεο αηνκηθήο κνπζηθήο δεκηνπξγίαο ιφγσ ηεο δπζθνιίαο ηνπ θψδηθα ηεο κνπζηθήο. Θα ήηαλ 

αθχζηθν παηδηά πνπ αθφκα θνηηνχλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε λα θαηέρνπλ ηφζν βαζηά 

γλψζε πνπ λα κπνξνχλ λα ζπλζέηνπλ κνπζηθή απνδίδνληαο ζε παξηηηνχξα ηηο κνπζηθέο ηνπο 

ηδέεο. Γη‘ απηφ θαη είλαη απαξαίηεην φρη κφλν λα δηακεζνιαβήζεη ν εθπαηδεπηηθφο κνπζηθήο πνπ 

κπνξεί λα θαηαγξάςεη κηα κεισδία πνπ ζθαξθίδεηαη έλαο καζεηήο, αιιά θαη λα ελζαξξχλεη ηνπο 

καζεηέο λα απνδψζνπλ ηηο κνπζηθέο ηνπο ηδέεο κε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο, δεισηηθνχο ηεο 

δεκηνπξγηθήο θαληαζίαο ηνπο. Πν ζέκα απηφ πξαγκαηεχεηαη ε ιπξηθή ηξαγνπδίζηξηα Kay 

Raplenovich (1996), πεξηγξάθνληαο ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο κηαο φπεξαο ζε ζρνιείν 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ην νπνίν ζπκκεηείρε ζην πξφγξακκα ―create your own‖ ππφ ηελ αηγίδα 

ηνπ Ohio Arts Council. Ιεηαμχ άιισλ παξαδεηγκάησλ παξαηίζεηαη απηνχζηα κηα παξηηηνχξα-

δσγξαθηά πνπ απεηθνλίδεη έλαλ ιαγφ πάλσ απφ ηα κέηξα 1 - 4 θαη αθνινχζσο έλα ζαιηγθάξη πάλσ 

απφ ηα κέηξα 5-8. Ε ιεδάληα επεμεγεί: «Μη ζπλζέηεο ηεο ηεηάξηεο δεκνηηθνχ απνθάζηζαλ λα  

ρξεζηκνπνηήζνπλ δψα, γηα λα δειψζνπλ ηε ξπζκηθή αγσγή ζηελ φπεξά ηνπο ―A magical place called 

Snace‖ («‘Γλα καγηθφ κέξνο απνθαινχκελν Ολέηο»), κε ζαθέο ην ινγνπαίγλην ηνπ ηίηινπ place-snace. 

Πν ζαιηγθάξη θαλεξψλεη αξγή ξπζκηθή αγσγή, ελψ ν ιαγφο είλαη γηα ηε γξήγνξε» (Raplenovich, 

1996).  

Οπγθξίλνληαο ηηο παξαηεξήζεηο ησλ Sherwood, Gregoire & Iverson (1994) θαη Raplenovich 

(1996), δηαπηζηψλεη θαλείο πνιιέο νκνηφηεηεο, θαζψο θαη ηα δχν αληίζηνηρα θείκελα πεξηγξάθνπλ 

κηα παξφκνηα δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο θαη επηηέιεζεο κηαο φπεξαο απφ καζεηέο, ζην πιαίζην ελφο 

πξνγξάκκαηνο πνπ έρεη εθπνλεζεί απφ θαιιηηερληθφ νξγαληζκφ. Φηάλνληαο φκσο ζην ζεκείν φπνπ 

ζπκπιεξψλνληαη νη αηηήζεηο γηα ηελ αλάιεςε κηαο εξγαζίαο παξαηεξείηαη κία ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε. Γλψ ζην πξφγξακκα ―creating an original opera‖, νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

επηινγήο ζην πξφγξακκα ―create your own‖ ηα παηδηά πνπ επηζπκνχλ λα παξνπζηαζηνχλ επί ζθελήο 

πεξλάλε απφ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, γηα λα δηαπηζησζεί ε θαηαιιειφηεηά ηνπο ζηε ζθεληθή 

παξνπζία, ηδηαίηεξα κάιηζηα ζην ηξαγνχδη. Απηή ε δηαθνξά αληηκεηψπηζεο ησλ επηζπκηψλ ησλ 

καζεηψλ θαηαδεηθλχεη ηελ πθέξπνπζα αιιά νπσζδήπνηε ππάξρνπζα αληηπαξάζεζε αλάκεζα ζην 
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παηδαγσγηθά σθέιηκν θαη ην θαιιηηερληθά αμηφινγν. Απφ ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία γίλεηαη 

πξνθαλέο φηη φια ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα φπεξαο ζηελ εθπαίδεπζε επηδηψθνπλ θαη ηα δχν. Πν 

δήηεκα φκσο πνπ πξνθχπηεη είλαη αλ ε θαηεχζπλζε πξνο ηελ νπνία επηηπγράλνληαη ηα θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα είλαη ε παηδαγσγηθή ή ε αηζζεηηθή;  

Ε απάληεζε δελ είλαη νχηε εχθνιε νχηε πξνθαλήο θαη ην ζεκείν ηζνξξνπίαο αλαγθαζηηθά 

κεηαηνπίδεηαη αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο. Γίλαη πάλησο ελδηαθέξνλ φηη κηα πνιχ γφληκε 

πξνζέγγηζε επί ηνπ ζέκαηνο έρεη επξσπατθή πξνέιεπζε (Tambling, 1999). Πν ελ ιφγσ άξζξν 

απνηειεί πξντφλ εθηελνχο κειέηεο  ηξηψλ ζρεδίσλ εξγαζίαο πνπ εθπνλήζεθαλ απφ ην Royal Opera 

House Education κεηαμχ 1985 θαη 1997 θαη ζηα νπνία ζπκκεηείραλ καζεηέο, θαιιηηέρλεο θαη 

θαζεγεηέο. Ο‘ απηφ ε ζπγγξαθέαο δεκηνπξγεί έλα θαζνιηθφ ελλνηνινγηθφ πιαίζην (overall conceptual 

framework) εληφο ηνπ νπνίνπ εληάζζεη ηελ  φιε δξαζηεξηφηεηα. Βαζηζκέλε ζηελ ππφζεζε φηη ε 

θαιιηηερληθή εθπαίδεπζε ππνβνεζά ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ επαγγεικαηηθήο εξγαζίαο ησλ 

θαιιηηερλψλ θαη  εθπαηδεπηηθψλ δεηεκάησλ, θαηαιήγεη ζηε ζέζε φηη «ε εθπαίδεπζε ζηηο ηέρλεο 

κπνξεί λα είλαη πην απνηειεζκαηηθή φηαλ νη καζεηέο ελζαξξχλνληαη λα δνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο 

σο θαιιηηέρλεο» (Tambling, 1999). Ιε άιια ιφγηα, απηή ε πξνζέγγηζε θαίλεηαη λα κελ 

αληηπαξαβάιιεη ηελ παηδαγσγηθή έλαληη ηεο αηζζεηηθήο, αιιά κάιινλ λα ελζσκαηψλεη ηηο 

επηδηψμεηο ηεο πξψηεο ζηηο απαηηήζεηο ηεο δεχηεξεο. Έηζη γίλεηαη πην εχθνια θαηαλνεηφ ην 

ζπκπέξαζκα πσο «δεκηνπξγψληαο (νη καζεηέο-θαιιηηέρλεο) ην πξνζσπηθφ ηνπο έξγν κπνξνχλ λα 

ζπλδεζνχλ κε ην έξγν άιισλ θαιιηηερλψλ» (Tambling, 1999). 

Οπλεπψο, ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν δελ πεξηνξίδεηαη ζε κηα  – έζησ θαη ιεπηνκεξή – 

πεξηγξαθή. Νξνρσξψληαο ζε κηα βαζχηεξε αλάιπζε ησλ γεγνλφησλ, καο παξέρεη έλα πνιχηηκν 

εξγαιείν πξνζέγγηζεο ησλ ακεξηθαληθήο πξνέιεπζεο άξζξσλ πνπ κειεηάκε. Ε δηεηζδπηηθή καηηά 

ηνπ βξεηαληθνχ άξζξνπ πνπ αλαδεηθλχεη ηηο απφςεηο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζε αληίζηνηρα 

πξνγξάκκαηα (ησλ καζεηψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ θαιιηηερλψλ θαη ησλ θαιιηηερληθψλ 

νξγαληζκψλ), καο βνεζά λα θαηαλνήζνπκε κε κεγαιχηεξε ζαθήλεηα φζα θαηαγξάθεη ζηα 

ακεξηθαληθά άξζξα ε θπξίαξρε θσλή (ησλ εθπαηδεπηηθψλ) θαη καο παξέρεη έλα θξίζηκν 

εξκελεπηηθφ εξγαιείν γηα λα αληρλεχζνπκε ηηο δηαζηάζεηο πνπ αζθαιψο πθίζηαληαη, αιιά  

ηαπηφρξνλα αθίζηαληαη ηεο νπηηθήο ησλ ζπγγξαθέσλ εθπαηδεπηηθψλ. Πν θαζνιηθφ ελλνηνινγηθφ 

πιαίζην (overall conceptual framework) εληφο ηνπ νπνίνπ αλαπηχζζεηαη δηάδξαζε κεηαμχ 

πξνζψπσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ πνιπδηάζηαηα, δελ αξθείηαη ζην λα επηηξέπεη ζηνλ καζεηή ην 

πέξαζκα απφ ηελ παζεηηθή πξφζιεςε γλψζεσλ ζηελ επηζπκεηή δξαζηεξηνπνίεζε θαη ηελ 
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αλάιεςε επζχλεο γηα ηελ επίηεπμε ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζηφρνπ, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ηέρλεο. Ννιχ 

πεξηζζφηεξν, έλα ηέηνην πιαίζην επηηξέπεη ζηνλ καζεηή ην πέξαζκα ζε κηα επί ηεο νπζίαο 

θαιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα πνπ φκσο ζπληειείηαη ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο κηαο ζρνιηθήο 

κνλάδαο. Νην απιά: ζηε κηα πεξίπησζε ε φπεξα ζην ζρνιείν λνείηαη σο κία αθφκε εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, ελψ ζηελ άιιε ηαπηφρξνλα ζεσξείηαη πσο θαιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα θαη 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. 

Γπηζηξέθνληαο ζηα δχν πξναλαθεξζέληα άξζξα πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο δηαδηθαζίεο 

δεκηνπξγίαο, παξαγσγήο θαη επηηέιεζεο κηαο φπεξαο ζην ζρνιείν, κπνξνχκε λα αληρλεχζνπκε, 

πέξα απφ ηηο αλακελφκελεο θαη πξνθαλείο νκνηφηεηεο, αξθεηέο ελδηαθέξνπζεο δηαθνξνπνηήζεηο. 

Πν πξφγξακκα ―Creating an Original Opera‖ εθηείλεηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, 

απαζρνιεί κία κφλν ηάμε (δχν ηκήκαηα ηεο έθηεο) θαη απαηηεί εηδηθή επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εθ ησλ πξνηέξσλ. Πν πξφγξακκα ―create your own‖εθηείλεηαη ζε δηάξθεηα ελφο κήλα 

θαη εκπιέθεη πεξηζζφηεξεο ηάμεηο, ελψ δελ πξνυπνζέηεη θάπνηα κνξθή επηκφξθσζεο. Ε 

δηαθνξεηηθή δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ εμεγεί πνιιέο απφ ηηο δηαθνξέο ηνπο. Έηζη, γηα 

παξάδεηγκα, ε επηβνιή ηεο αθξφαζεο γηα θσλεηηθή αμηνιφγεζε ζην ζπληνκφηεξν πξφγξακκα 

εξκελεχεηαη θαη σο αδπλακία βειηίσζεο ησλ ιηγφηεξν ψξηκσλ θσλεηηθά καζεηψλ, ιφγσ 

πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ. 

Ε πην βαζηθή πάλησο δηαθνξά κεηαμχ ησλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθψλ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή 

αμηνπνίεζε ηεο φπεξαο, πξνγξακκάησλ ―Creating an Original Opera‖ θαη ―create your own‖ βξίζθεηαη 

ζην πψο αληηιακβάλεηαη θαη επηρεηξεί λα πξνζεγγίζεη θάζε πξφγξακκα ηελ φπεξα, γεγνλφο πνπ 

αληαλαθιάηαη θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο ζπγγξαθείο ησλ αληίζηνηρσλ θεηκέλσλ. Ε ηξηάδα 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππνγξάθεη ην θείκελν γηα ην πξψην πξφγξακκα πεξηγξάθεη ηελ φιε δηαδηθαζία 

σο έλα δηαζεκαηηθφ κάζεκα, εζηηάδνληαο ζην παηδαγσγηθά σθέιηκν, γη‘ απηφ θαη θαηαγξάθεη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο κε παηδαγσγηθνχο θπξίσο φξνπο: «Μη εκπιεθφκελνη καζεηέο […] 

είραλ ηελ επθαηξία λα δηαιέμνπλ κηα εξγαζία, κέζα απφ ηελ νπνία κπνξνχζαλ λα εθθξάζνπλ ηνλ 

εαπηφ ηνπο κέζσ  εμαηνκηθεπκέλσλ ζηπι κάζεζεο» (Sherwood, Gregoire & Iverson, 1994, ζ. 5),  θαη 

παξαθάησ: «Ε φπεξα έζεζε ηηο αξρέο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο θαη ηεο ελεξγεηηθήο κάζεζεο κέζα ζε 

κηα αιεζηλά απζεληηθή εκπεηξία». Αληίζεηα ε Raplenovich (1996), ππνγξάθεη ην άξζξν γηα ην 

δεχηεξν πξφγξακκα κε ηελ ηδηφηεηα ηεο «θαιιηηέρληδαο ζηελ εθπαίδεπζε» (ηνπ πξνζψπνπ δειαδή 

πνπ αλήθεη ζε έλαλ θαιιηηερληθφ νξγαληζκφ θαη ηνλ εθπξνζσπεί ζεζκηθά θαηά ηε ζπλεξγαζία ηνπ 

νξγαληζκνχ απηνχ κε κία ζρνιηθή κνλάδα) θαη θαηαιήγεη ζε κηα πεξηζζφηεξν ζπγθηλεζηαθά 
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θνξηηζκέλε απνηίκεζε: «Λεθάζαξα, πηζηεχσ πσο ε επηηέιεζε είλαη ην πξντφλ κηαο ππέξνρεο 

δηαδηθαζίαο θαη ε εζηίαζε επί ηνπ νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηελ 

ελδνζθφπεζε, ζηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο αλαθαιχςεηο πνπ φινη εκείο θάλακε ζην ηαμίδη» (Raplenovich, 

1996). Γδψ είλαη ελδηαθέξνλ λα ζηαζεί θαλείο ζην πέξαζκα απφ ηελ ηξηηνπξφζσπε αθήγεζε θαη 

πεξηγξαθή ηνπ πξψηνπ θεηκέλνπ, φπνπ νη καζεηέο λννχληαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο σο δέθηεο 

ησλ δηαθφξσλ δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζηε ρξήζε ηνπ πξψηνπ πιεζπληηθνχ πξνζψπνπ ζην 

δεχηεξν θείκελν, πνπ αλαδεηθλχεη ηελ θαζνιηθφηεηα ηεο επίδξαζεο πνπ άζθεζε ε φπεξα ζε φζνπο 

αζρνιήζεθαλ κε ηε δεκηνπξγία θαη ηελ επηηέιεζή ηεο, θαη ηνλίδεη ηνλ κεηακνξθσηηθφ ραξαθηήξα 

ηεο επίδξαζεο απηήο. Έηζη ε θξάζε «φινη εκείο» θαίλεηαη λα εθπιεξψλεη ην αίηεκα γηα ηζνηηκία θαη 

δεκνθξαηία ζηελ πξάμε θαη λα δίλεη θαη κηα άιιε δηάζηαζε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε φπεξα ζην 

ζρνιείν ζεσξείηαη σθέιηκε. Ε σθέιεηα απηή δελ πξννξίδεηαη κφλν γηα ηνπο καζεηέο θαη ηνπο 

θαζεγεηέο, αιιά θαη γηα φινπο ηνπο άιινπο: ηνλ θαιιηηερληθφ νξγαληζκφ, κε πξνεμάξρνληα ηνλ 

ππεχζπλν θαιιηηέρλε επί εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ (artist in education),  ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο πνπ 

είηε ελεπιάθεζαλ ζηελ παξαγσγή ηεο φπεξαο, είηε ππήξμαλ απιψο ζεαηέο, θαζψο θαη ηνπο 

καζεηέο άιισλ ζρνιείσλ πνπ ηελ παξαθνινχζεζαλ.  

Ε νπζία πάλησο ηεο δηαθνξάο ησλ πξνζεγγίζεσλ ζπκππθλψλεηαη ζηηο ιέμεηο «παξαγσγή» 

θαη «ηαμίδη»: ελψ θαη νη δχν ζπλδειψλνπλ κηα ζεηξά απφ ζηάδηα πνπ έρνπλ πάξα πνιιά θνηλά 

ζεκεία, απνθαιχπηνπλ δχν αληίζεηεο ζηάζεηο δσήο. Ε παξαγσγή, ιέμε πνπ παξαπέκπεη ζε κηα 

ηερλνθξαηηθή αληίιεςε ηνπ θφζκνπ, εμππεξεηεί έλα λνεζηαξρηθφ κνληέιν κάζεζεο, φπνπ 

επηδηψθεηαη θπξίσο ε ζπζζψξεπζε γλψζεσλ θαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ. Γη‘ απηφ θαη ην 

δεηνχκελν, ζχκθσλα κε ην άξζξν ησλ Sherwood, Gregoire & Iverson ήηαλ ε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

θαηαλφεζεο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο κηαο φπεξαο. Αληίζεηα, ε ιέμε 

ηαμίδη, πνπ γηα ηνπο Έιιελεο ζπκίδεη ηελ θαβαθηθή «Ζζάθε», ππεξβαίλεη ηα ζηεγαλά ηεο ζεηηθηζηηθήο 

θαηαλφεζεο ησλ πξαγκάησλ, κεηαηνπίδνληαο ην θέληξν βάξνπο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

αλάπηπμεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο.  

Οπκπεξαζκαηηθά ε αθεηεξία, ε εκπινθή θαη ε πξνζεηηθφηεηα  ησλ νπεξαηηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ παξνπζηάδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη ε θαιιηηέρληδα δηαθέξνπλ 

ξηδηθά. Ινινλφηη ηφζν νη πξψηνη φζν θαη ε δεχηεξε αληηκεησπίδνπλ ηελ φπεξα σο ρξήζηκν 

εξγαιείν, ζηε κηα πεξίπησζε έρνπκε λα θάλνπκε κε έλα πνιπεξγαιείν πνπ ππνβνεζά ηε 

δηδαζθαιία άιισλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ελψ ζηε δεχηεξε κε έλα εξγαιείν θνηλσληθνπνίεζεο 

θαη απηνγλσζίαο πνπ γίλεηαη ηειηθά απηνζθνπφο. Γλ θαηαθιείδη, ε κειέηε ησλ άξζξσλ πνπ 
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παξνπζηάζηεθαλ θξηηηθά παξέρεη κηα ζπλνπηηθή αιιά ζαθή εηθφλα ζρεηηθά κε ηα πξψηα βήκαηα 

ηεο ζχδεπμεο  φπεξαο  θαη  ζρνιείνπ, φπσο απηή ζπληειέζηεθε θπξίσο ζηηο ΕΝΑ απφ ην 1965 έσο 

θαη ηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα. Γληνχηνηο, ην παξφλ θείκελν δελ θηινδνμεί λα ζεσξεζεί ηζηνξηθή 

κειέηε.  Αληίζεηα, επειπηζηεί λα δψζεη αθνξκέο γηα πξνβιεκαηηζκφ, θαη γφληκεο ηδέεο σο θίλεηξα 

γηα εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ζε δεκηνπξγηθνχο ζπλαδέιθνπο. Πν ζέκα «φπεξα ζην ζρνιείν» αζθαιψο 

δελ έρεη θαιπθζεί ζηελ νιφηεηά ηνπ, θαζψο ε εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε κε ηα ρξφληα, έρεη 

αμηνπνηεζεί πνιχπιεπξα θαη επθάληαζηα απφ κεγάινπο νπεξαηηθνχο νξγαληζκνχο δηεζλψο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Γζληθήο Θπξηθήο Οθελήο). Γίλαη ινηπφλ απαξαίηεηε ε νινθιήξσζε απηήο 

ηεο αλαθνξάο κε ην δεχηεξν κέξνο ηεο  κειέηεο ηνπ γξάθνληνο ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαπηχζζνπλ νη πξναλαθεξζέληεο νξγαληζκνί ζηηο κέξεο καο, κηα ηέηνηα 

κειέηε πνπ νθείιεη φρη κφλν λα θαηαγξάςεη ζεσξίεο θαη πξαθηηθέο αιιά θαη λα πξνβεί ζε 

πξνηάζεηο, έζησ θαη  αλ απηέο κνηάδνπλ αλεδαθηθέο, κε βάζε ηελ νιφηεια κίδεξε – ειέσ θξίζεο –

εθπαηδεπηηθή ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. 
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 Ε ζεκαληηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο κνπζηθήο θαη ηεο γιψζζαο είλαη ε επηθνηλσλία. Φηιφζνθνη 

θαη επηζηήκνλεο φπσο νη Ξνπζζψ θαη Δαξβίλνο (Βesson & Schön, 2006) ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο θνηλήο 

θαηαγσγήο ηνπο θαη ζεσξνχλ φηη νη πξψηεο γιψζζεο ζα πξέπεη λα ήηαλ ηξαγνπδηζηέο θαη φρη 

νκηινχκελεο. Ηαη ηα δχν ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα εθθξάδνπλ θαη 

ζπγθηλεζηαθά λνήκαηα κέζσ ηεο δηαθχκαλζεο ηνπ επηηνληζκνχ (πξνζσδίαο) θαη ηνπ ξπζκνχ 

(Βesson & Schön, 2006). Πηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, έξεπλεο ησλ Γλσζηηθψλ Κεπξνεπηζηεκψλ 

(Cognitive Neurosciences), ηεο Σπρνινγίαο, ηεο Ινπζηθήο θαη ηεο Γισζζνινγίαο ζπγθιίλνπλ 

ζπλερψο ζηελ άπνςε φηη ε κνπζηθή θαη ε γιψζζα έρνπλ ζηελή ζρέζε θαη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 

ηνπο σο πξνο ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο (Welch, 2005· Patel, 2008· Ludke, 2010· Meyer et al., 

2011), ψζηε έλλνηεο θαη νξηζκνί πνπ έρνπλ απνδνζεί ζηελ πξψηε λα εθαξκφδνληαη ζπρλά ζηε 

δεχηεξε θαη αληίζηξνθα (Βesson & Schön, 2006).  

Ε κνπζηθή θαη ε γιψζζα κεηαδίδνληαη κέζσ ήρσλ θαη είλαη ζπζηήκαηα βαζηζκέλα ζε 

θαλφλεο. Απνηεινχληαη απφ βαζηθά ζηνηρεία  – φπσο νη κνπζηθνί θζφγγνη γηα ηελ πξψηε θαη ηα 

θσλήκαηα γηα ηε δεχηεξε – πνπ φηαλ ζπλδπαζηνχλ θαη νξγαλσζνχλ, κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

πεξηζζφηεξν ζχλζεηεο δνκέο (κεισδηθά ζρήκαηα θαη θξάζεηο γηα ηε κνπζηθή, ιέμεηο θαη πξνηάζεηο 

γηα ηε γιψζζα) κέζσ ησλ θαλφλσλ ηεο αξκνλίαο θαη ηεο ζχληαμεο αληίζηνηρα (Βesson & Schön, 

2006· Ναπαδέιεο, 2008). Απηή ηελ αληηζηνηρία κνπζηθήο θαη γιψζζαο εληζρχνπλ  απνηειέζκαηα 

πεηξακάησλ ηεο Γλσζηηθήο Κεπξνεπηζηήκεο κε κεζφδνπο εγθεθαιηθήο απεηθφληζεο, ζχκθσλα κε ηα 

νπνία  ε επεμεξγαζία ηεο δνκήο ησλ πξνηάζεσλ θαη ησλ κνπζηθψλ θξάζεσλ, αιιά θαη ησλ ιέμεσλ 

αληίζηνηρα κε ηα κεισδηθά ζρήκαηα θαη ζηνπο δπν ηνκείο επηηειείηαη κε θνηλνχο κεραληζκνχο 

(Slevc, Rosenberg & Patel, 2008· Ναπαδέιεο, 2008). Απηφ ζεκαίλεη φηη, φηαλ παξάκεηξνη ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχληαμεο ζηε γιψζζα ζπγθξηζνχλ κε ζηνηρεία ηεο αξκνλίαο ζηε κνπζηθή, εληνπίδνληαη 

θνηλά εκπιεθφκελεο γεληθέο γλσζηηθέο αξρέο (Βesson & Schön, 2006). Οχκθσλα κε ηνπο 

λεπξνεπηζηήκνλεο Besson & Schön (2006, ζ. 235) «νη θαλφλεο ηεο αξκνλίαο πεξηγξάθνληαη ζπρλά σο 

ε γξακκαηηθή ηεο ηνληθήο κνπζηθήο. πσο ε ζχληαμε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εμαγάγεη ηε βαζηθή 

δνκή κηαο πξφηαζεο […] έηζη θαη νη θαλφλεο ηεο αξκνλίαο καο επηηξέπνπλ λα πξνζδηνξίζνπκε ηα 

δηάθνξα ζηνηρεία, λφηεο θαη ζπγρνξδίεο, πνπ επηηεινχλ κηα ζπγθεθξηκέλε αξκνληθή ιεηηνπξγία». 

 ηαλ ε γιψζζα κέζσ ηνπ ζηίρνπ ζπλδπαζηεί κε ηε κνπζηθή, δεκηνπξγείηαη  ην ηξαγνχδη. 

Πν ηξαγνχδη ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά σο παηδαγσγηθφ εξγαιείν απφ εθπαηδεπηηθνχο, παηδαγσγνχο 

θαη ζεσξεηηθνχο, θαζψο είλαη ην κέζν πνπ εδξαηψλεη ζεηηθή αηκφζθαηξα κέζα ζηελ ηάμε, 
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πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ θαη εληζρχεη ζπλαηζζεκαηηθά θαη καζεζηαθά ηνπο καζεηέο δηαθφξσλ 

ειηθηψλ θαη επηπέδσλ (Spicher & Sweeney, 2007· Ting, 2002).  Πν ηξαγνχδη κπνξεί επίζεο λα 

ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ ζηε γξακκαηηθή, ζην ιεμηιφγην θαη ζηνλ 

πξνθνξηθφ ιφγν (Ludke, 2010)  θαζψο θαη λα ππνζηεξίμεη ηελ εθκάζεζε ιέμεσλ απφ ηνπο καζεηέο 

ζηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα (Thaut, Peterson, Sena & Mclntosh, 2008) .   

Ιειεηεηέο, φπσο νη Kellaris (2003), Rubin θαη Wallace (1989), έρνπλ πξνηείλεη νξηζκέλεο 

βαζηθέο ηδηφηεηεο ησλ ηξαγνπδηψλ, πνπ – πηζαλψο –  κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ εθκάζεζε 

ιέμεσλ. Το ηέηνηεο κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ κηα απιή θαη πξνβιέςηκε δνκή ελφο ηξαγνπδηνχ ή κηα 

ζπκκεηξηθή κεισδηθή γξακκή πνπ θνξπθψλεηαη ηνληθά θαη αθνινπζείηαη απφ κηα πηψζε, ε νπνία 

δηεπθνιχλεη ηελ κλεκνληθή αλάθιεζε ή ηέινο, κνπζηθέο θαη γισζζηθέο θξάζεηο ησλ νπνίσλ ην 

ηέινο νδεγεί πίζσ ζηελ αξρή, δειαδή παξνπζηάδνπλ θπθιηθή κνξθή (Ludke, 2009).  

Ε κνπζηθή εθπαίδεπζε, θπξίσο κέζσ ηνπ ξπζκνχ, αλαπηχζζεη ηηο αληηιεπηηθέο ηθαλφηεηεο 

ησλ παηδηψλ, νη νπνίεο βνεζνχλ θαη ζηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο θαζψο ζπκβάιινπλ ζηελ 

θαηαλφεζε, ζηελ αλάιπζε θαη επνκέλσο ζηελ θαηάθηεζε ηνπ γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ 

(Hallam, 2010). Ε επαθή ησλ καζεηψλ κε ηε κνπζηθή παίδεη επίζεο θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 

αλάπηπμε ηεο παξαηήξεζεο, ζηελ απνθσδηθνπνίεζε θαη αλαγλψξηζε ησλ γισζζηθψλ ζρεκάησλ, 

θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ πξνζσδηαθή θαη 

κεισδηθή εθθνξά ηνπ ιφγνπ, θαζψο θαη ζηε δηαδηθαζία  ηνπ ηνληζκνχ, ε νπνία θαίλεηαη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη λσξίηεξα ζηε κνπζηθή απ‘ φ, ηη ζηε γιψζζα (Hallam, 2010). Γπηπιένλ, ε εθκάζεζε 

ηεο γιψζζαο κέζσ ηεο κνπζηθήο αγσγήο εληζρχεη ζεκαληηθά ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ιεμηινγίνπ θαη 

ηηο ηθαλφηεηεο απνκλεκφλεπζή ηνπ (Ho, Cheung & Chan, 2003).  

Ορεηηθά κε ηελ εηπκνινγηθή πξνέιεπζε ηεο ιέμεο «πηψζε», ν αηδηδάθηο ζεκεηψλεη: «Μη 

παιαηνί απφ ηνπ Αξηζηνηέινπο ππέιαβνλ ηελ νλνκαζηηθήλ σο ην πξψηνλ, σο ηελ βάζηλ, νπφζελ 

κεηέπηπηνλ θαηά ηελ γλψκελ ησλ νη ινηπνί ηχπνη θαη ηα παξάγσγα, δηά ηνχην ηνπο κελ άιινπο 

ηχπνπο θαη ηα παξάγσγα σλφκαζαλ πηψζεηο, ηελ δε νλνκαζηηθήλ νπρί. Νξψηνη δε νη Οησηθνί 

εθάιεζαλ θαη ηαχηελ πηψζηλ, ηξφπνλ ηηλά ηχπνλ ηδηαίηεξνλ, αιιά πξνο δηάθξηζηλ πξνζέζεθαλ ην 

επίζεηνλ νξζήλ ή επζείαλ, ηξφπνλ ηηλά πξψηελ βάζηλ, φηε ελ αληηζέζεη πξνο απηήλ αη άιιαη 

σλνκάζζεζαλ πιάγηαη» (αηδηδάθηο, 1930, ζ. 26). 
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Οχκθσλα κε ην Δ.Γ.Ν.Ν.Ο (Δηαζεκαηηθφ Γληαίν Νιαίζην Νξνγξακκάησλ Οπνπδψλ), ε 

δηαπινθή αλάκεζα ζηελ επηζηήκε ηεο γιψζζαο θαη ηελ ηέρλε ηεο κνπζηθήο έρεη ζηφρν λα 

ππνζηεξίμεη θαη λα αλαπηχμεη γλψζεηο ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ γλσζηνινγηθνχο ηνκείο θαη λα 

αλαδεηήζεη θνηλνχο ζηφρνπο αλάκεζα ζηα δπν καζήκαηα ηνπ Α.Ν.Ο. (Αλαιπηηθφ Νξφγξακκα 

Οπνπδψλ). Θακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο πξναλαθεξζείζεο κειέηεο, ζθνπφο ηεο δεηγκαηηθήο  

δηδαζθαιίαο πνπ αλαιχεηαη ζην παξφλ θείκελν θαη πεξηγξάθεηαη παξαθάησ ήηαλ, κέζσ ηνπ 

ηξαγνπδηνχ, ε  νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο  «πηψζε»  απφ ηνπο καζεηέο ηεο Γ‘ ηάμεο  ηνπ 

Δεκνηηθνχ Ορνιείνπ. Ιε άιια ιφγηα, ε δεηγκαηηθή δηδαζθαιία ζηνρεχεη αθελφο ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

πξνέιεπζε ηεο ιέμεο «πηψζε» θαη ηεο ζπληαθηηθήο ηεο ιεηηνπξγίαο αθεηέξνπ ζηελ αληίιεςε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο κνπζηθήο πηψζεο θαη ηνπ ξφινπ ηεο ζηηο αξκνληθέο ζπλδέζεηο ησλ κνπζηθψλ 

θξάζεσλ ελφο ηξαγνπδηνχ. 

Γισζζηθφο ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο είλαη ηα παηδηά, 

αληηκεησπίδνληαο έλα νινθιεξσκέλν θιηηηθφ παξάδεηγκα, λα αληηιεθζνχλ φηη ν αξρηθφο ηχπνο 

ηνπ (ε βάζηο, δει. ε νλνκαζηηθή) αιιάδεη, κεηα-πίπηεη (εμ‘ νπ θαη πηψζε) θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ηε 

ζεηξά κε ηελ νπνία εκθαλίδνληαη νη πηψζεηο θαηά ηελ θιίζε ελφο νπζηαζηηθνχ. Γπίζεο, επηδηψθεηαη 

λα αληηιεθζνχλ νη καζεηέο φηη θάζε πηψζε δηαθνξνπνηείηαη θαη κε βάζε ηε ιεηηνπξγία πνπ 

επηηειεί. Πειηθφο ζηφρνο παξακέλεη ε δηδαζθαιία ησλ θιηηηθψλ παξαδεηγκάησλ «αξζεληθψλ 

νμχηνλσλ θαη παξνμχηνλσλ νπζηαζηηθψλ ζε -νο»  θαη ν έιεγρνο ηεο αθνκνίσζήο ηνπο. 

Ινπζηθφο ζηφρνο ζηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή κεζνδνινγία είλαη νη καζεηέο λα κπνξέζνπλ 

λα θαηαλνήζνπλ ηελ αξκνληθή δνκή ησλ κνπζηθψλ θξάζεσλ θαη ηνλ ξφιν ησλ κνπζηθψλ 

πηψζεσλ κέζα ζε απηέο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ επηρεηξήζεθε ν ζπζρεηηζκφο ηεο δνκήο ηεο πξφηαζεο 

θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ζπγθεθξηκέλσλ θιηηηθψλ ηχπσλ κέζα ζε απηέο κε ηε δνκή  ησλ κνπζηθψλ 

θξάζεσλ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ θαηαιεθηηθψλ πηψζεψλ ηνπο. Γηα ηελ επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο 

θαη πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνχλ νη αλάγθεο ηεο παξνχζαο δηδαζθαιίαο δεκηνπξγήζεθε απφ 

ηνπο εκπιεθφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο έλα θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ηξαγνχδη, κέζα απφ ην νπνίν 

νη καζεηέο κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ εκπεηξηθά φηη κηα κνπζηθή θξάζε ζρεκαηίδεηαη απφ κηθξφηεξα 

ζρήκαηα (κνηίβα) θαη φηη απηή θάζε θνξά νδεγείηαη ζε κία ζπγθεθξηκέλε θαηαιεθηηθή  ερεηηθή 

θαηάζηαζε (εξεκίαο, αζηάζεηαο θ.ά.), πνπ νλνκάδεηαη κνπζηθή πηψζε. Γπηπιένλ ζηφρνο ηεο 
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κνπζηθήο ππήξμε ε θαιιηέξγεηα ηεο αθνπζηηθήο αληίιεςεο ησλ καζεηψλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

δηαθξίλνπλ ηηο κνπζηθέο πηψζεηο κεηαμχ ηνπο θαη, ηειηθά, λα εληζρχζνπλ ηελ απηνζπγθέληξσζε, 

ηελ παξαηεξεηηθφηεηα θαη ηελ  αθνπζηηθή κλήκε ηνπο. 

πσο ζεκεηψλεη ν Γεψξγηνο αηδηδάθηο (1930) νη πηψζεηο είλαη ηχπνη πνπ ππφθεηληαη ζε 

κεηαβνιή ζε ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ ηχπν, ηελ νλνκαζηηθή. Μ Ζσάλλεο Οηακαηάθνο ζηελ Ζζηνξηθή 

Γξακκαηηθή (1990, ζ. 105) αλαιχεη ηε ζεκαζία ησλ πηψζεσλ. Αλαιπηηθφηεξα, αλαθέξεη φηη ε 

νλνκαζηηθή νλνκάδεη εθείλν ην νπνίν θάλεη ή παζαίλεη απηφ ην νπνίν δειψλεηαη απφ ην ξήκα. Ε 

γεληθή εθθξάδεη απηφ απφ ην νπνίν γίλεηαη θάηη («Δαξείνπ θαη Ναξπζάηηδνο γίγλνληαη παĩδεο δχν»). 

πσο ν ίδηνο αλαθέξεη, είλαη ε πηψζε ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία αλήθεη ε έλλνηα ηνπ νλφκαηνο ή 

ηνπ ξήκαηνο· εθθξάδεη ηελ έλλνηα ελφο επξχηεξνπ φινπ, πξνο ην νπνίν έρεη θάπνηα ζρέζε ε έλλνηα 

ελφο άιινπ νλφκαηνο ή ξήκαηνο. Ιε αθεηεξία ηε ζεκαζία απηή, ζεσξήζεθε φηη ζα ήηαλ 

πξνηηκφηεξε ε  εκβάζπλζε ζηηο θχξηεο ιεηηνπξγίεο ηεο γεληθήο δείρλνληαο φηη είλαη ν ζπρλφηεξνο 

ηξφπνο γηα λα πξνζδηνξίζνπκε έλα φλνκα κε έλα άιιν.  

Ορεηηθά κε ηε ζεκαζία ηεο αηηηαηηθήο (φ.π.), φπσο ζπλάγεηαη θαη απφ ηε ιέμε, ε αηηηαηηθή 

δειψλεη θπξίσο ην αηηηαηφλ, δειαδή εθθξάδεη ην πξφζσπν ή ην πξάγκα ζην νπνίν επηδξά ε 

ελέξγεηα ηνπ ξήκαηνο θαηά ηξφπν άκεζν θαη πιήξε. Γίλαη ε πηψζε ηνπ άκεζνπ (ηνπ εγγχηεξνπ) 

αληηθεηκέλνπ. Ε θιεηηθή, φπσο είλαη γλσζηφ, ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα λα θαιέζεη, γηα λα 

πξνζθσλήζεη θάπνηνλ. πσο ζεκεηψλεη ν Γεψξγηνο αηδηδάθηο (1930) νη πηψζεηο είλαη ηχπνη πνπ 

ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή ζε ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ ηχπν, ηελ νλνκαζηηθή. 

Οηε κνπζηθή ζεσξία ηεο Δχζεο, ν φξνο πηψζε πξνέξρεηαη απφ ηε ιαηηληθή ιέμε cadentia. 

Γίλαη ε κεισδηθή ή αξκνληθή δηαδνρή θζφγγσλ ή ζπγρνξδηψλ, πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ θαηάιεμε κηαο 

κνπζηθήο θξάζεο ή νιφθιεξεο κνπζηθήο ζχλζεζεο (Ακαξαληίδεο, 1983). Ε αξκνληθή πηψζε, 

επηπιένλ, είλαη ε εμέιημε (chord progression) δχν ηνπιάρηζηνλ ζπγρνξδηψλ, ε νπνία ζπκβαίλεη ζε κηα 

κνπζηθή θξάζε· νδεγεί ζηελ επίιπζε ηεο δηαθσλίαο ζε ζπκθσλία θαη δίλεη ηελ θαζνιηθή αίζζεζε 

ηεο ηνληθφηεηαο. Ρπάξρνπλ ηέζζεξηο ζεκειηψδεηο κνπζηθέο πηψζεηο (Ακαξαληίδεο, 1983): 
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 Ε απζεληηθή ή θιεηζηή πηψζε (V-I),  πνπ είλαη ν κηθξφθνζκνο ηνπ ηνληθνχ κνπζηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηεο Δπηηθήο Γπξσπατθήο Ινπζηθήο. Μξίδεη ηελ ηνληθφηεηα θαη δίλεη ηελ αίζζεζε ηεο 

ζηαζεξφηεηαο, ηεο εξεκίαο θαη ηεο πιεξφηεηαο. 

 Ε κηζή πηψζε (V) θαηαιήγεη ζηε ζπγρνξδία ηεο δεζπφδνπζαο. Μ ξφινο ηεο είλαη λα 

δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε ηεο αζηάζεηαο, ηεο εθθξεκφηεηαο, ηεο κε νινθιήξσζεο. H κηζή πηψζε κέζα 

ζε κηα κνπζηθή ζχλζεζε αλαδεηά πάληα ηε ιχζε θαη ηε ζηαζεξφηεηα ηεο ζπγρνξδίαο ηεο ηνληθήο. 

 Ε απξνζδφθεηε πηψζε (V-IV6 ή V-VI) νδεγεί ζηελ ζπγρνξδία ηεο ηέηαξηεο  ζε πξψηε 

αλαζηξνθή ή ηεο έθηεο βαζκίδαο, πνπ είλαη ε  ζρεηηθή ζπγρνξδία θάζε κείδνλαο  ηνληθφηεηαο. Ε 

πξψηε βαζκίδα δίλεη ηε ζέζε ηεο ζηελ ηέηαξηε ή ηελ έθηε θαη δεκηνπξγεί  ηελ αίζζεζε ηεο 

αλαζηνιήο, ηεο δηαζεζηκφηεηαο. 

 Ε πιάγηα πηψζε (I-IV-I) είλαη γλσζηή θαη σο «Ακήλ», δηφηη ζπρλά ηαπηηδφηαλ ζηνπο 

εθθιεζηαζηηθνχο χκλνπο κε ηε ιέμε απηή. Γκθαλίδεηαη ζπάληα, αθνχ ε δνκή ηεο δελ κπνξεί λα 

νξίζεη ηελ ηνληθφηεηα θαη δελ επηζθξαγίδεη απφιπηα ηελ αίζζεζε ηνπ ηέινπο. Αθνινπζεί κεηά απφ 

κηα ηέιεηα πηψζε. 

 

Οην πιαίζην ηεο – πνιχηηκεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο – αξρήο ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο, 

εληνπίδνληαη, θαη αλαδεηθλχνληαη ζηε ζπλέρεηα, ελδηαθέξνληεο παξαιιειηζκνί αλάκεζα ζηε 

γιψζζα θαη ηε κνπζηθή. Μη παξαιιειηζκνί απηνί πξνέθπςαλ θαηφπηλ κειέηεο εξεπλψλ ηεο 

γλσζηηθήο λεπξνεπηζηήκεο, πνπ ζπζρεηίδνπλ ηε γισζζηθή κε ηε κνπζηθή ζχληαμε (αξκνλία) κέζα, 

φκσο, απφ εγθεθαιηθέο απεηθνλίζεηο (Meyer et al., 2011∙ Patel, 2008).  

Έηζη, ηα κνπζηθά κνηίβα παξαιιειίδνληαη κε ηηο ιέμεηο, ελψ νη κνπζηθέο θξάζεηο κε ηηο 

πξνηάζεηο. Ε έληαμε ηεο ιέμεο ζην γισζζηθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα παξαιιειηζηεί κε ηελ έληαμε 

ηνπ κεισδηθνχ ζρήκαηνο (κνηίβνπ) ζηε κνπζηθή θξάζε. Τζηφζν, απηφ πνπ επηρεηξείηαη ζηελ 

παξνχζα δηδαθηηθή κέζνδν, είλαη ε αλάδεημε πηζαλψλ ζπζρεηηζκψλ αλάκεζα ζηηο γξακκαηηθέο θαη 

ηηο κνπζηθέο πηψζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ε πηψζε ηεο νλνκαζηηθήο, πνπ νξίδεη ην φλνκα ηνπ 

νπζηαζηηθνχ, κπνξεί λα παξαιιειηζηεί κε ηε κνπζηθή ηέιεηα, απζεληηθή πηψζε, γηαηί είλαη ε πηψζε 

πνπ νξίδεη ηελ ηνληθφηεηα κηαο κνπζηθήο ζχλζεζεο. Ε  θιεηηθή κπνξεί λα παξαιιειηζηεί κε ηελ 

πιάγηα κνπζηθή πηψζε, γηαηί, φπσο ε θιεηηθή δελ έρεη ζπλδεηηθφ ξφιν (Ηιαίξεο & Ιπακπηληψηεο, 

1998, ζ. 40-41), αληίζηνηρα θαη ε πιάγηα δελ ―ζηέθεηαη‖ κφλε ηεο κέζα ζε κηα κνπζηθή θξάζε, γηαηί 
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δελ κπνξεί λα νξίζεη ηελ ηνληθφηεηα, θαζψο απνπζηάδεη απφ απηή  ν πξνζαγσγέαο). Γπηπιένλ, 

φπσο ε θιεηηθή είλαη ε ηειεπηαία πηψζε ηνπ θιηηηθνχ παξαδείγκαηνο, έηζη ε πιάγηα κνπζηθή 

πηψζε βξίζθεηαη πάληα ζην ηέινο ελφο έξγνπ θαη εθηειείηαη ακέζσο κεηά απφ κηα ηέιεηα πηψζε, ε 

νπνία θαη νξίδεη ηελ ηνληθφηεηα.  

Ε παξνχζα δηδαθηηθή πξφηαζε εθαξκφζηεθε πεηξακαηηθά ζην Δεκνηηθφ ζρνιείν ηεο 

Γιιελνγαιιηθήο Ορνιήο Μπξζνπιηλψλ, ζε ηάμε εηθνζηελλέα  καζεηψλ ηεο Πξίηεο Δεκνηηθνχ 

κνηξαζκέλσλ ζε επηά νκάδεο, θαη δηήξθεζε δπν δηδαθηηθέο ψξεο. Θφγσ ηεο ζχληνκεο δηάξθεηάο ηεο 

είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή ηεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δίσξεο δηδαζθαιίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηεο επέιηθηεο δψλεο. 

Ε δηδαθηηθή κεζνδνινγία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ ζπλήζε αίζνπζα δηδαζθαιίαο καζεηψλ, 

παξνπζία ηφζν ησλ ηξηψλ πξνζψπσλ ηεο νκάδαο κειέηεο, φζν θαη ηεο ππεχζπλεο δαζθάιαο ηνπ 

ηκήκαηνο, ε ζπκβνιή ηεο νπνίαο ήηαλ ζεκαληηθή. Πα παηδαγσγηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

θαη πνπ δηακνξθψζεθαλ γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο 

δηαζεκαηηθήο δηδαζθαιίαο ήηαλ ην παξακχζη «Μ ςεχηεο βνζθφο» ηνπ Αηζψπνπ θαη ην αληίζηνηρν 

ηξαγνχδη, ηα νπνία παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα. Πα επνπηηθά φξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε 

δηδαζθαιία πεξηειάκβαλαλ: ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, δηαδξαζηηθφ πίλαθα, θξνπζηά φξγαλα 

κνπζηθνθηλεηηθήο αγσγήο, έλα κεισδηθφ κνπζηθφ φξγαλν (ειεθηξηθφ πηάλν), θαζψο θαη ηνλ 

παξαδνζηαθφ καπξνπίλαθα.  

 

Ε πξνηεηλφκελε πνξεία δηδαζθαιίαο εθαξκφζηεθε ηαπηφρξνλα απφ ηηο δχν εθ ησλ ηξηψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο νκάδαο κειέηεο (θηιφινγνο θαη κνπζηθφο), παξνπζία ηεο δαζθάιαο ηεο ηάμεο.     

Το αθεηεξία, ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο κχζνο ηνπ Αηζψπνπ, θαζψο πξφθεηηαη γηα  είδνο 

θεηκέλνπ ηδηαίηεξα νηθείν ζηα κηθξά παηδηά. Γπηιέρζεθε «Μ ςεχηεο βνζθφο», θαζψο ζε απηφλ ηνλ 

κχζν ζπλαληάηαη πιήζνο νπζηαζηηθψλ αξζεληθψλ νμχηνλσλ θαη παξνμχηνλσλ ζε –νο (o βνζθφο, ν 

ιχθνο). Τζηφζν, θξίζεθε απαξαίηεηε ε δηαζθεπή ηνπ απφ ηελ νκάδα κειέηεο (δηαθάλεηα αξ. 1), 

ψζηε λα εμππεξεηεζνχλ πιεξέζηεξα νη ζηφρνη ηεο δηδαζθαιίαο. 
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Δηαθάλεηα αξ. 1 

 

Αξρηθά, ν δάζθαινο δηαβάδεη κεγαιφθσλα ην θείκελν ζηα παηδηά, ην νπνίν πξνβάιιεηαη 

επίζεο ζηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα ηεο ηάμεο. Οηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο παξαθηλνχληαη λα εζηηάζνπλ 

ηελ πξνζνρή ηνπο ζηε ιέμε βνζθφο θαη λα δηαθξίλνπλ ηηο κνξθέο πνπ παίξλεη θάζε θνξά πνπ 

εκθαλίδεηαη κέζα ζην θείκελν. Ακέζσο κεηά, ν δάζθαινο δεκηνπξγεί ζηνλ καπξνπίλαθα δπν ζηήιεο 

θαη δεηά απφ ηα παηδηά λα ηνπνζεηήζνπλ φινπο ηνπο ηχπνπο ηεο ιέμεο αλάινγα κε ην πιήζνο πνπ 

δειψλνπλ (δει. εληθφο θαη πιεζπληηθφο αξηζκφο). Αθνινπζεί ε δηδαζθαιία ησλ πηψζεσλ κε έκθαζε 

ζηνλ ξφιν πνπ επηηεινχλ κέζα ζηελ πξφηαζε. Οηε ζπλέρεηα, ν δάζθαινο παξαθηλεί ηνπο καζεηέο 

λα νξγαλψζνπλ φινπο ηνπο ηχπνπο ηεο ιέμεο θαηά ηελ νξζή δηαδνρή ησλ πηψζεσλ θαη ησλ 

αξηζκψλ (δηαθάλεηα αξ. 2).  
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Δηαθάλεηα αξ. 2 

 

Οηε ζπλέρεηα, ν εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ζπγθεληξσηηθά ηηο πηψζεηο ηνπ νπζηαζηηθνχ «ν 

ιχθνο» θαη ζηνπο δπν αξηζκνχο, νινθιεξψλνληαο ηε δηδαζθαιία ηνπ γξακκαηηθνχ θαηλνκέλνπ, 

πξηλ πεξάζεη ζηε κνπζηθή επεμεξγαζία ηνπ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ.  

Ιε ηε βνήζεηα ηεο κνπζηθήο θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηε δεκηνπξγία κεισδηθψλ ζρεκάησλ 

(κνηίβσλ), ηα νπνία κπνξνχλ ζην ζεκείν απηφ λα παξαιιειηζηνχλ κε ηηο ιέμεηο ηεο γιψζζαο, ζα 

πξνζεγγηζηεί δηαζεκαηηθά ε έλλνηα ηεο κεηαβνιήο θαη ζα αηζζεηνπνηεζεί. Έηζη, φηαλ ηα παηδηά  

αληηιεθζνχλ ηε κεηαβνιή θαη ζε κνπζηθφ επίπεδν, ζα είλαη ζε ζέζε λα εκπεδψζνπλ εθ λένπ ηελ 

εθαξκνγή ηεο θαη ζηε γιψζζα. 

Οηε ζπλέρεηα, ε εθπαηδεπηηθφο ηεο κνπζηθήο θιίλεη ην νπζηαζηηθφ «ν ιχθνο» ζπλνδεχνληαο 

ηελ θιίζε ηνπ κε ξπζκηθά παιακάθηα θαη δεηά απφ ηα παηδηά λα επαλαιάβνπλ, ελψ ειέγρεη κε 

ΟΙ ΠΤΩΣΕΙΣ 

(ο βοσκός) 

Ενικός Αριθμός 

• Ονομαστική : ο βοσκός 

• Γενική          : τοσ βοσκού 

• Αιτιατική      : το(ν) βοσκό 

• Κλητική       :  βοσκέ    

 

Πληθσντικός Αριθμός 

• Ονομαστική : οι βοσκοί 

• Γενική          : των βοσκών 

• Αιτιατική      : τοσς βοσκούς 

• Κλητική       : βοσκοί 
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εξσηήζεηο ηελ θαηαλφεζε ηνπ αξηζκνχ ρηππεκάησλ ησλ ρεξηψλ πνπ  πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε θάζε 

ζπιιαβή. Οηε ζπλέρεηα, εμεγεί πσο έλα ρηχπεκα ησλ ρεξηψλ αληηζηνηρεί ζην ηέηαξην, ελψ έλα 

ρηχπεκα κε δηάξθεηα δχν ρξφλσλ ζην κηζφ. Ναξνπζηάδεη ζηνλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα δχν ξπζκηθά 

ζρήκαηα (δχν ηέηαξηα κε έλα κηζφ θαη έλα κηζφ κε δχν ηέηαξηα) θαη δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα 

αληηζηνηρήζνπλ ην ζσζηφ ξπζκηθφ ζρήκα ζηελ νλνκαζηηθή πηψζε «ν ιχθνο» (δηαθάλεηα αξ. 3).  

Ηαη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, αμηνινγείηαη ην αλ θαη θαηά πφζν νη καζεηέο έρνπλ αληηιεθζεί ηηο ξπζκηθέο 

αμίεο θαη ηε ζχλδεζή ηνπο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ξπζκηθνχ κνηίβνπ ηνπ νπζηαζηηθνχ: ν ιχθνο 

(δηαθάλεηα αξ. 4). 

 

Δηαθάλεηα αξ. 3: Ξπζκηθά κνηίβα Α θαη Β 

  

 

Δηαθάλεηα αξ. 4 

 

 Οηε ζπλέρεηα, ην ξπζκηθφ κνηίβν εκθαλίδεηαη ζε λέα δηαθάλεηα, ηνπνζεηεκέλν, αξρηθά, ζε 

κηα γξακκή (δηαθάλεηα αξ. 5) θαη, ζηε ζπλέρεηα, ζην πεληάγξακκν (δηαθάλεηα αξ. 6). Πν ξπζκηθφ 

κνηίβν έρεη, πιένλ, κεηαηξαπεί ζε κεισδηθφ. Ε εθπαηδεπηηθφο ηεο Ινπζηθήο καζαίλεη ηψξα ζηα 

παηδηά λα ηξαγνπδνχλ ην δηάζηεκα ηεο ηξίηεο κεγάιεο θαη ηεο ηξίηεο κηθξήο κε πήδεκα, αιιά θαη 
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δηαβαηηθά, αληφλ θαη θαηηφλ. Ναξάιιεια, εμεγεί πσο ην ζχλνιν δχν ή ηξηψλ θζφγγσλ νλνκάδεηαη 

κνπζηθφ κνηίβν, θαη κπνξεί λα παξαιιειηζηεί κε ηε ιέμε.  

 

  

Δηαθάλεηα αξ. 5 

 

Δηαθάλεηα αξ. 6 
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Ακέζσο κεηά, ε εθπαηδεπηηθφο ηξαγνπδά θαη απνδίδεη ζην κεισδηθφ φξγαλν πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε δηδαζθαιία κηα κνπζηθή θξάζε ζηελ νπνία εηζάγεη ην κεισδηθφ ζρήκα πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ  πηψζε ηεο νλνκαζηηθήο (π.ρ. ν ιχθνο αλέβεθε ςειά). Γμεγεί πσο κφιηο έπαημε κηα 

κνπζηθή θξάζε (δηαθάλεηα αξ. 7), δειαδή κηα κηθξή κεισδία, κέζα ζηελ νπνία πεξηέρεηαη ην κνηίβν 

πνπ αληηζηνηρεί ζηελ νλνκαζηηθή πηψζε, ελψ παξάιιεια δεκηνχξγεζε κηα κνπζηθή πξφηαζε. 

Γπηζεκαίλεη πσο, φπσο ε πξφηαζε είλαη κηα ζεηξά απφ ιέμεηο πνπ ππαθνχνπλ ζε γξακκαηηθνχο 

θαλφλεο θαη εθθξάδνπλ έλα λφεκα, έηζη θαη ζηε κνπζηθή ππάξρεη ε κνπζηθή θξάζε, δειαδή κηα 

κηθξή κεισδία απνηειείηαη απφ κηθξά ξπζκηθά θαη κεισδηθά κνηίβα, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο 

ππαθνχεη ζε κνπζηθνχο θαλφλεο θαη δίλεη ηελ αίζζεζε ηεο πιεξφηεηαο (Ακαξαληίδεο, 1990).  

  

 

Δηαθάλεηα αξ. 7: Ινπζηθή θξάζε πνπ πεξηέρεη κηθξά κνηίβα 

 

Πέινο, ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηα παηδηά λα ηξαγνπδήζνπλ κε ηνλ ίδην ηξφπν φιεο ηηο 

επφκελεο κνπζηθέο θξάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπλ ην ηξαγνχδη ην νπνίν έρεη δεκηνπξγήζεη γηα ηελ 

αλάγθε ηεο παξνχζαο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο (δηαθάλεηα αξ. 8).  
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Δηαθάλεηα αξ. 8 

Ινπζηθέο θξάζεηο Α, Β, Γ, Δ: Ηάζε κνπζηθή θξάζε είλαη κηα ζεηξά απφ ήρνπο (λφηεο). 

 

Μη πιήξεηο ζηίρνη ηνπ ηξαγνπδηνχ είλαη νη εμήο: 

Μ ιχθνο αλέβεθε ςειά, 

ηνπ ιχθνπ ήηαλ πεζπκηά. 

Πν(λ) ιχθν είδε ν βνζθφο: 

«Θχθε, θχγε νινηαρψο». 

Μη ιχθνη καδεχηεθαλ ζηκά, 

ησλ ιχθσλ άγξηα νπξιηαρηά. 

Πνπο ιχθνπο δηψμαλ ηα ζθπιηά: 

«Θχθνη, πνηέ εδψ μαλά». 

 

ηαλ νινθιεξσζεί ε δηδαζθαιία θαη ε απφδνζε ηνπ ηξαγνπδηνχ απφ ηνπο καζεηέο, ε 

εθπαηδεπηηθφο ηεο κνπζηθήο παίδεη ζηα παηδηά, κε ηπραία ζεηξά, ηηο δηδαρζείζεο κνπζηθέο θξάζεηο 

θαη ηα ξσηά αλ κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ κε πνηα γξακκαηηθή πηψζε ηαπηίδεηαη ε θαζεκία. 

Γπηζεκαίλεη πσο ζε θάζε κνπζηθή θξάζε ζπλδπάδνληαη δηαθνξεηηθέο θάζε θνξά λφηεο/ζπγρνξδίεο 

θαη έηζη ―πέθηνπκε‖, δειαδή νδεγνχκαζηε ζε κηα – δηαθνξεηηθή θάζε θνξά – ερεηηθή θαηάζηαζε. 

Απηή ε αιιαγή ζηε κνπζηθή νλνκάδεηαη πηψζε (δηαθάλεηα αξ. 9). Ηάζε ηξαγνχδη, ινηπφλ, 

απνηειείηαη απφ κηθξφηεξεο κνπζηθέο θξάζεηο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα μερσξίδνπλ κεηαμχ ηνπο απφ 

ηηο δηάθνξεο πηψζεηο πνπ εκπεξηέρνπλ (Ακαξαληίδεο, 1990).  
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Δηαθάλεηα αξ. 9 : Ινπζηθέο Νηψζεηο ησλ Α, Β, Γ θαη  Δ Ινπζηθψλ Φξάζεσλ 

   

Οηε ζπλέρεηα, κε ηελ θαζνδήγεζε ηεο εθπαηδεπηηθνχ ηεο κνπζηθήο, νκάδεο παηδηψλ 

ηξαγνπδνχλ θαη εθηεινχλ κε θξνπζηά κνπζηθά φξγαλα (κεηαιιφθσλα, καξάθεο, ληέθηα, 

ηπκπαλάθηα, θαζηαληέηεο, μπιάθηα θ.ιπ.) ην ηξαγνχδη θαη ηηο κνπζηθέο θξάζεηο-πηψζεηο 

αλαθαηεκέλα. 

Ε δεκηνπξγία θαη ε απφδνζε ησλ κνπζηθψλ θξάζεσλ εμππεξεηεί εθηφο απφ ηνπο 

κνπζηθνχο θαη ηνπο γισζζηθνχο ζηφρνπο ηεο δηδαζθαιίαο, θαζψο γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε ίδηα ε 

ιέμε εληάζζεηαη ζε δηαθνξεηηθφ θάζε θνξά γισζζηθφ πεξηβάιινλ, φπσο ην κεισδηθφ ζρήκα 

(κνηίβν) εληάζζεηαη ζε δηαθνξεηηθφ θάζε θνξά κνπζηθφ πεξηβάιινλ. Ε δηαπίζησζε απηή απνηειεί 

ηε γέθπξα γηα ην πέξαζκα ζηνλ επφκελν ζηφρν, πνπ είλαη ε εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε ηηο βαζηθέο 

ζπληαθηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο θάζε πηψζεο.  

Οηε ζπλέρεηα, ν δάζθαινο ηεο ηάμεο ζέηεη ζηα παηδηά ζπλήζεηο γξακκαηηθέο εξσηήζεηο θαη 

γισζζηθέο αζθήζεηο ψζηε, απαληψληαο ζε απηέο, λα αληηιεθζνχλ ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ 

πηψζεσλ σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπο.  

π.ρ. Ννηνο αλέβεθε ςειά; 

Ννηνλ/ηη είδε ν βνζθφο; 

Πη θψλαμε ν βνζθφο; θ.ιπ. 
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Έηζη, γίλεηαη ζαθέο φηη ε νλνκαζηηθή δείρλεη: ην «πνηνο», ε γεληθή ην: «πνηαλνχ», ε αηηηαηηθή 

ην: «πνηνλ/ηη» θαη ε θιεηηθή απηφ(λ) πνπ θαινχκε.  πνπ θξίλεηαη εθηθηφ απφ ην δηδάζθνληα, 

κπνξεί λα γίλεη ζπζρεηηζκφο ηεο νλνκαζία ηεο πηψζεο κε ηε βαζηθή ζεκαζία ηεο θαη, ηε βαζηθή 

ιεηηνπξγία πνπ απηή επηηειεί (π.ρ. ε νλνκαζηηθή νλνκάδεη ηα αληηθείκελα ηνπ θφζκνπ καο, κε ηελ 

θιεηηθή θαινχκε θ.ν.θ.). 

Απηέο νη πξψηεο δηαπηζηψζεηο κπνξνχλ λα απνδνζνχλ θαη κεισδηθά, κε ηηο παξαθάησ 

ξίκεο, νη νπνίεο δηακνξθψζεθαλ απφ ηηο εθπαηδεπηηθνχο θηινιφγνπο θαη πξνζαξκφδνληαη ζηηο 

κνπζηθέο θξάζεηο ηνπ ηξαγνπδηνχ. Έηζη, έρνπκε: 

Ννηνο, πνηα, πνην θαη ηη 

δείρλνπλ ηελ νλνκαζηηθή. (Α΄ κνπζηθή θξάζε) 

Πίλνο, πνηαλνχ θαη πνηαλήο 

είλαη ε πηψζε ηεο γεληθήο. (Β΄  κνπζηθή θξάζε) (δηαθάλεηα αξ. 10) 

Ηάλσ, δείρλσ, ηψξα, ηη; 

ην ιέεη ε αηηηαηηθή. (Γ‘ κνπζηθή θξάζε) 

Αλ θσλάμεηο «Έη, ςηη!», 

έξρεηαη ε θιεηηθή. (Δ‘ κνπζηθή θξάζε)  (δηαθάλεηα αξ. 11) 

 

Δηαθάλεηα αξ. 10 
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Δηαθάλεηα αξ. 11. 

 

Νξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ νη καζεηέο, θαη λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δηαζεκαηηθήο δηδαζθαιίαο ησλ πηψζεσλ, κηζή ψξα  πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε 

ηεο δεηγκαηηθήο δηδαζθαιίαο νη καζεηέο θιήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ έλα έληππν κε θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλεο αζθήζεηο. Ε αμηνιφγεζε ηεο κνπζηθήο δηδαζθαιίαο ζηεξίρζεθε ζηνλ βαζηθφ άμνλα: 

αθξφαζε, εθηέιεζε θαη δεκηνπξγία ζχκθσλα κε ην Α.Ν.Ο. θαη ην Δ.Γ.Ν.Ν.Ο. θαη κε βάζε ηηο 

παξαθάησ αζθήζεηο: 

Άζθεζε 1ε (δηαζεκαηηθή): Πα παηδηά ρσξίδνληαη ζε νκάδεο. Δεηείηαη απφ ηα παηδηά θάζε 

νκάδαο λα θαηαγξάςνπλ κηα ιίζηα νπζηαζηηθψλ ζε -νο. Ακέζσο κεηά, εθηειείηαη ζην κεισδηθφ 

φξγαλν θάπνηα απφ ηηο κνπζηθέο θξάζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ζπγθεθξηκέλε πηψζε, ι.ρ.  ε κνπζηθή 

θξάζε πνπ θαηαιήγεη ζηε κηζή κνπζηθή πηψζε, θαη αληηζηνηρεί ζηε γξακκαηηθή πηψζε ηεο γεληθήο. 

Ε νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη φηη ε ζπγθεθξηκέλε κνπζηθή θξάζε ηαπηίδεηαη κε ηελ πηψζε ηεο γεληθήο 

ζα πξέπεη λα εθθσλήζεη ξπζκηθά – θαη ζηελ αλάινγε γξακκαηηθή πηψζε – κηα ιέμε απφ απηέο πνπ 

έρεη θαηαγξάςεη (π.ρ. ηνπ γηαηξνχ ή ησλ γηαηξψλ). Ηεξδίδεη ε νκάδα πνπ ζα αλαγλσξίζεη ηηο 

πεξηζζφηεξεο  κνπζηθέο θξάζεηο. 
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Άζθεζε 2ε (γισζζηθή): Μ εθπαηδεπηηθφο δηεγείηαη κηα ηζηνξία ηελ νπνία θαινχληαη λα 

ζπκπιεξψζνπλ νη καζεηέο ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία, ελψ ζην ηέινο ηεο πξέπεη λα θαηαγξάςνπλ 

ηνπο θιηηηθνχο ηχπνπο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ. 

«Ιηα ζπλεζηζκέλε Πεηάξηε, νη καζεηέο κπήθαλ ζηελ αίζνπζα ην πξσί θαη είδαλ πάλσ ζηελ 

έδξα λα θάζεηαη έλα παξάμελν πιάζκα. Γίρε ηεηξάγσλν ζψκα θαη έλα θίηξηλν πξφζσπν, ελψ ηα 

καιιηά ηνπ είραλ ην ρξψκα ηνπ θαξφηνπ. Ήηαλ θνπινπξηαζκέλν πάλσ ζηελ έδξα θαη δε κηινχζε 

θαζφινπ. Πα παηδηά απνθάζηζαλ λα ην νλνκάζνπλ.  

Ιε ηελ νλνκαζηηθή ην είπαλ ……………………………… 

Απνθάζηζαλ λα ηνπ δψζνπλ έλα ζξαλίν, λα θάηζεη. 

Ιε ηε γεληθή είπαλ φηη ην ζξαλίν είλαη ηνπ …………………………………… 

Απνθάζηζαλ λα ην θαινπηάζνπλ θαη λα ην θέξνπλ ζην ζξαλίν. 

Ιε ηελ αηηηαηηθή αθνχκπεζαλ θαη ράηδεςαλ ηνλ ……………………………….. 

Ηαη, φηαλ πηα ηνλ έθαλαλ ζπκκαζεηή ηνπο,  

Ιε ηελ θιεηηθή ηνλ θψλαμαλ λα έξζεη καδί ηνπο έμσ ζην δηάιεηκκα: ……………………… 

ηαλ έθπγε απφ ην ζρνιείν, ν ………………………..πήξε καδί ηνπ ζε κηα βαιίηζα φια απηά πνπ 

ηνλ φξηδαλ κέζα ζηελ ηάμε θαη ηα έβαιε ζηε ζεηξά. 

Νξψηα ηελ νλνκαζηηθή 

κεηά ηε γεληθή, 

κεηά ηελ αηηηαηηθή, 

ηειεπηαία ηελ θιεηηθή. 

 

Έηζη, ε βαιίηζα ηνπ πήξε απηή ηε κνξθή: 

ΜΚΜΙΑΟΖΑ ΝΠΤΟΓΤΚ ΗΘΖΟΕ ΠΜΡ ΜΡΟΖΑΟΠΖΗΜΡ (ΜΚΜΙΑ ΠΜΡ 

ΝΘΑΟΙΑΠΜΟ) 

1.  

2.  

3.  

4.  
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Άζθεζε 3ε (δηαζεκαηηθή):  Μη καζεηέο θαινχληαη λα ζεκεηψζνπλ κε Α ή Β δίπια ζε θάζε 

ιέμε ην ξπζκηθφ ζρήκα (κνηίβν) κε ην νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα ηαπηηζηνχλ ηα παξαθάησ νμχηνλα 

θαη παξνμχηνλα νπζηαζηηθά ζε -νο. 

 

 

 ηνπ Ιάλνπ 

ηνπο γηαηξνχο 

ηνλ δξάθν 

νη γάινη 

ησλ θίισλ 

ηνπο ηξάγνπο 

ν ζθχινο 

ηνλ ζηαπξφ 

νη γάηνη 

ν πφλνο 

  

  

Άζθεζε 4ε (κνπζηθή):  Δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα θπθιψζνπλ θαη λα ζεκεηψζνπλ ηα 

δνζκέλα ξπζκηθά ζρήκαηα κέζα ζηελ παξαθάησ κεισδία. 
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Άζθεζε 5ε (κνπζηθή νξζνγξαθία):  Μη καζεηέο θαινχληαη λα αθνχζνπλ πξνζεθηηθά θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα αλαγλσξίζνπλ α) ηα κεισδηθν-ξπζκηθά ζρήκαηα/κνηίβα Α,Β,Γ,Δ θαη Γ θαη β) ηηο 

κνπζηθέο πηψζεηο, ζηηο κνπζηθέο θξάζεηο πνπ παίδνληαη θάζε θνξά.  

α) 

Α΄ κνηίβν             

   

 

Β΄ κνηίβν                

 

 

Γ΄ κνηίβν  

 

             

Δ΄ κνηίβν      

  

 

Γ΄ κνηίβν        
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β)  

 

  

Άζθεζε 6ε (κνπζηθή δεκηνπξγία): Δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ δπν 

κνπζηθά κέηξα ησλ 2/4 κε αμίεο κηζψλ θαη ηεηάξησλ ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο θζφγγνπο G4, A4, B4, 

C5, D5, E5, θαη ζηε ζπλέρεηα, λα επηιέμνπλ ηηο θαηαιήμεηο (κνπζηθέο πηψζεηο). Αθνινπζεί ε εθηέιεζε 

ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο κε ηε βνήζεηα ηεο εθπαηδεπηηθνχ ηεο κνπζηθήο.  

Ηαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ γισζζηθψλ αζθήζεσλ, ηα παηδηά παξνπζίαζαλ ηδηαίηεξα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα, θαζψο ζπκπιήξσζαλ κε ηδηαίηεξε επθνιία ηνπο γξακκαηηθνχο ηχπνπο ησλ 

πηψζεσλ πνπ ηνπο δεηήζεθαλ, παξαηήξεζε πνπ δείρλεη φηη είραλ θαηαλνήζεη ηε γξακκαηηθή 

δηαθνξνπνίεζε ησλ πηψζεσλ αιιά θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζην ιφγν. πσο δηαπίζησζε ε νκάδα 

κειέηεο, κέζσ ηεο κνπζηθήο, νη καζεηέο αθνκνίσζαλ βαζχηεξα ηνπο γξακκαηηθνχο θαλφλεο θαη 

απνκλεκφλεπζαλ κέζα απφ κηα επράξηζηε δηαδηθαζία ηε ζεηξά ησλ γξακκαηηθψλ πηψζεσλ, κέζα 

απφ ηελ απνζηήζηζε ηεο κεισδίαο, επηβεβαηψλνληαο απφςεηο κειεηεηψλ πνπ ζέινπλ ηε κνπζηθή 

λα εληζρχεη ηε ιεθηηθή κλήκε θαη, επνκέλσο, ηε ιεθηηθή κάζεζε (Ho, Cheung & Chan, 2003). Γπίζεο, 

φπσο πξνέθπςε απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο δαζθάιαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ πνπ 



ISSN 1790-773 
© GAPMET / ΓΓΙΑΝΓ 2013 

 

 

αθνινχζεζαλ, ηα παηδηά εληφπηδαλ κε κεγάιε επθνιία ηνπο θιηηηθνχο ηχπνπο ησλ νπζηαζηηθψλ 

(αξζεληθψλ νμχηνλσλ θαη παξνμχηνλσλ ζε -νο) κέζα ζε έλα θείκελν, πνπ ζεκαίλεη φηη αθνκνίσζαλ 

ηνλ ζπγθεθξηκέλν θιηηηθφ ηχπν.  

Ναξάιιεια, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κνπζηθψλ αζθήζεσλ 

δηαπηζηψζεθε πσο θαη νη εηθνζηελλέα καζεηέο θαηαλφεζαλ ηε δνκή κηαο κνπζηθήο θξάζεο θαη ηνλ 

ξφιν ησλ κνπζηθψλ πηψζεσλ κέζα ζε απηήλ. Οε απηφ ζπλέβαιε, ζχκθσλα κε ηνπο καζεηέο, ν 

ζπζρεηηζκφο πνπ έγηλε κεηαμχ ησλ κνπζηθψλ θξάζεσλ θαη ησλ γισζζηθψλ πξνηάζεσλ αθελφο, 

θαη ησλ γξακκαηηθψλ θαη κνπζηθψλ πηψζεσλ αθεηέξνπ. Ιέζα απφ ηελ αθξφαζε έγηλε επίζεο 

αληηιεπηφ φηη νη καζεηέο πνιχ εχθνια αλαγλψξηδαλ ηηο θαηαιήμεηο (κνπζηθέο πηψζεηο) ησλ 

κνπζηθψλ θξάζεσλ πνπ δηδάρζεθαλ, ελψ κπφξεζαλ λα πεξηγξάςνπλ αθξηβψο ην ζπλαίζζεκα πνπ 

ηνπο πξνθαινχζε ε θάζε κνπζηθή πηψζε (εξεκία, αζηάζεηα θ.ιπ.). Γλδηαθέξνλ παξνπζίαζε ε 

επθνιία κε ηελ νπνία νη καζεηέο αληαπνθξίζεθαλ ζηηο αζθήζεηο κνπζηθήο νξζνγξαθίαο 

αλαγλσξίδνληαο ηφζν ηα κνπζηθά ζρήκαηα (ηνπ κηζνχ θαη ησλ δπν ηεηάξησλ), πνπ εθηειέζηεθαλ 

απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο κνπζηθήο, φζν θαη ηηο κνπζηθέο πηψζεηο. Ιεγάιε έθπιεμε απνηέιεζε ην 

γεγνλφο ηεο άκεζεο αληαπφθξηζεο ησλ καζεηψλ ζηελ εθηέιεζε ησλ  κνπζηθψλ θξάζεσλ θαη 

πηψζεσλ κε ηε ρξήζε ησλ θξνπζηψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη ε εχθνιε εμνηθείσζή ηνπο κε 

δηαθνξεηηθνχο ήρνπο θαη ξπζκηθά ζρήκαηα. Αθφκε κεγαιχηεξε βέβαηα έθπιεμε γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθφ ηεο κνπζηθήο ήηαλ φηαλ νη ίδηνη νη καζεηέο παξνπζίαζαλ ηηο δηθέο ηνπο δεκηνπξγηθέο 

ηθαλφηεηεο. Ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηε δεκηνπξγία ηεηξάκεηξσλ κνπζηθψλ θξάζεσλ, ελψ 

αξρηθά πξνθάιεζε αλεζπρία θαη αλαζθάιεηα, κε ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ, έδσζε απνηειέζκαηα πνπ εμέπιεμαλ αθφκε θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, 

ζπκβάιινληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη ηεο απηνεθηίκεζήο 

ηνπο. Μξηζκέλεο απφ ηηο δεκηνπξγίεο ηνπο παξαηίζεληαη παξαθάησ: 

 

καζεηήο α 

 

καζεηήο β 
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καζεηήο γ 

 

καζεηήο δ 

 

πσο παξαηήξεζε ε νκάδα κειέηεο, κε ηε ρξήζε βησκαηηθψλ ηερληθψλ, επηθξάηεζε 

επράξηζηε αηκφζθαηξα θαηά ηε δηδαζθαιία, ελψ ε νκαδνθεληξηθφηεηα θαη ε ζπκκεηνρή φισλ ησλ 

καζεηψλ πξνψζεζαλ ηε ζπλνρή ηεο ηάμεο.  

 

Οπκπεξαζκαηηθά, κε ηελ εθαξκνγή ηεο θαηλνηφκνπ δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο πνπ 

ζρεδηάζηεθε θαη παξνπζηάζηεθε απφ ηηο εθπαηδεπηηθνχο Ηαξακπέηζνπ, αηδή, θαη Φξαγθνχιε ζην 

Δηεζλέο Οπλέδξην: «Πέρλεο θαη Γθπαίδεπζε: Δεκηνπξγηθνί ηξφπνη εθκάζεζεο ησλ γισζζψλ» 

(Ιαξάζιεην Δηδαζθαιείν Δεκνηηθήο Γθπαίδεπζεο, 6-8 Ιαΐνπ 2011), νη καζεηέο ζπζρεηίδνπλ έλλνηεο 

δχν γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ (γιψζζαο-κνπζηθήο), θαη ζπγθεθξηκέλα ηε γξακκαηηθή θαη ηε κνπζηθή 

πηψζε, αληηιακβάλνληαη ηελ πηψζε ηφζν σο γισζζηθφ φζν θαη σο κνπζηθφ θαηλφκελν θαη 

ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ έλλνηα ηεο πησηηθήο κεηαβνιήο.  

Γηδηθφηεξα, ζπλεηδεηνπνηνχλ θαιχηεξα ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ γξακκαηηθψλ πηψζεσλ, ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο ζην εθάζηνηε γισζζηθφ πεξηβάιινλ θαη αθνκνηψλνπλ ην θιηηηθφ παξάδεηγκα 

(αξζεληθά νπζηαζηηθά ζε -νο) ζην νπνίν ζηεξίρζεθε ε δηδαζθαιία. Ναξάιιεια, επηηπγράλεηαη κηα 

πξψηε νπζηαζηηθή γλσξηκία κε ηηο κνπζηθέο πηψζεηο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο κέζα ζηηο κνπζηθέο 

θξάζεηο. Ιε θαζνξηζηηθφ ηξφπν ζε απηή ηε δηαδηθαζία ζπκβάιιεη ε κεισδηθή απφδνζε (ηξαγνχδη) 

ηνπ θιηηηθνχ παξαδείγκαηνο «ν ιχθνο», κε ηελ νπνία παξνπζηάδεηαη απνηειεζκαηηθά ε έλλνηα ηεο 

κεηαβνιήο-αιιαγήο. 

Πειηθά, ε παξνπζίαζε ησλ πηψζεσλ σο εληαίνπ γισζζηθνχ θαη κνπζηθνχ θαηλνκέλνπ 

βνεζά ηα παηδηά λα αληηιεθζνχλ ηελ πηψζε σο γξακκαηηθφ θαη κνπζηθφ θαηλφκελν θαη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ πιήξε έλλνηα ηεο πησηηθήο κεηαβνιήο. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε 



ISSN 1790-773 
© GAPMET / ΓΓΙΑΝΓ 2013 

 

 

γεληθφηεξε θαιιηέξγεηα ηεο κνπζηθήο αληίιεςεο θαη ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηψλ αιιά θαη ε 

αλάπηπμε άιισλ πλεπκαηηθψλ θαη ςπρηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο.  

Μη ζπγγξαθείο επραξηζηνχλ  ζεξκά ηελ θα Γιέλε Οακπαδηψηνπ-Ηαξακπέηζνπ (ζπληαμηνχρν 

δαζθάια) γηα ηε δηαζθεπή ηνπ θεηκέλνπ «Μ ςεχηεο βνζθφο» θαη ηηο ρξήζηκεο ζπκβνπιέο ηεο, ηνλ θ. 

αξάιακπν Ιειηζζάξε (Γεληθφ Δηεπζπληή ηεο Γιιελνγαιιηθήο Ορνιήο Μπξζνπιηλψλ) γηα ηελ 

παξαρψξεζε ηεο άδεηαο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δεηγκαηηθήο δηδαζθαιίαο, ηελ θα Θίλα 

Γεξαζηκνπνχινπ, δαζθάια ηνπ πξψηνπ ηκήκαηνο ηεο Πξίηεο ηάμεο (Γ1) ηνπ Δεκνηηθνχ Ορνιείνπ ηεο 

Γιιελνγαιιηθήο Ορνιήο Μπξζνπιηλψλ γηα ηε ζπκβνιή ηεο ζηε δηελέξγεηα ηεο δεηγκαηηθήο 

δηδαζθαιίαο θαη, ηέινο, ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο ηνπ Γ1 Δεκνηηθνχ ηεο Γιιελνγαιιηθήο 

Ορνιήο Μπξζνπιηλψλ. 
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Tα ζρέδηα καζήκαηνο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα είλαη κέξνο κηαο κεγαιχηεξεο 

ελφηεηαο καζεκάησλ κέζσ κνπζηθψλ παξακπζηψλ, πνπ ζρεδηάζηεθαλ θαη εθαξκφζηεθαλ ζε 

δεκνηηθά ζρνιεία ηεο Ηχπξνπ θαηά ην έηνο 2012.  

Πα ηειεπηαία ρξφληα ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ζηελ εθπαίδεπζε έρεη ηχρεη κεγάινπ 

ελδηαθέξνληνο. Μη ζπκπξάμεηο δηαθφξσλ καζεκάησλ κε άιια καζήκαηα ζην ζρνιείν είλαη θάηη 

ήδε δηαδεδνκέλν θαη δνθηκαζκέλν, πνπ πνηθίιεη αλάινγα κε ηηο εκπεηξίεο θαη ηα ελδηαθέξνληα 

θάζε εθπαηδεπηηθνχ (Δηνλπζίνπ, 2007, ζ.27). Πν παξακχζη θαη ε κνπζηθή απνηεινχλ δχν 

αγαπεκέλεο θαη ζεκαληηθέο ελαζρνιήζεηο ησλ παηδηψλ κηθξήο ειηθίαο. Μ ζπλδπαζκφο θαη ησλ 

δχν ζηελ εθπαίδεπζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε έλα απνηειεζκαηηθφ θαη ελδηαθέξνλ ζρέδην 

καζήκαηνο (ξπζνζηφκνπ, 2006). Οθνπφο ηεο κνπζηθήο ζην ζρνιείν δελ είλαη κφλν ε αλάπηπμε 

ησλ κνπζηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ, αιιά θαη  ε δπλαηφηεηα βίσζεο κνπζηθψλ εκπεηξηψλ 

(ακαθηψηε & Δηξψ, 2010, ζ.85). Έλα παξακχζη κπνξεί λα γίλεη ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηε 

δηδαζθαιία θαη λα κεηαδψζεη ζηα παηδηά ζεκαληηθέο έλλνηεο κε πνιχ απιφ ηξφπν. Πν παξακχζη 

απνηειεί θείκελν επράξηζην ζηα παηδηά, πνπ εμάπηεη ηε θαληαζία θαη ηελ πεξηέξγεηά ηνπο. 

Απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ κπνξεί λα θάλεη ηε κάζεζε 

πην ελδηαθέξνπζα θαη ειθπζηηθή, ελψ βνεζάεη ηα παηδηά λα πξνζεγγίζνπλ ηε γλψζε επράξηζηα 

θαη δηαζθεδαζηηθά (Ιαιαθάληεο, 2007). Ε έληαμε ηνπ παξακπζηνχ ζην εκεξήζην πξφγξακκα ηνπ 

ζρνιείνπ θαη θπξίσο ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη ησλ πξψησλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θξίλεηαη 

απαξαίηεηε (Ιεξαθιήο, 1999). Γπηπιένλ, ην παξακχζη κπνξεί λα απνηειέζεη ην έλαπζκα γηα 

δηαζεκαηηθέο δξάζεηο θαη πινπνίεζε δηαζεκαηηθψλ ζρεδίσλ εξγαζίαο θαη θαηλνηφκσλ 

πξνγξακκάησλ.  

 

Πα ζρέδηα καζήκαηνο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηήλ ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία έρνπλ 

ζαλ ζηφρν ηελ εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε ηα δηαθνξεηηθά ηνληθά χςε θαη ηνπο πνηθίινπο 

ζπλδπαζκνχο ηνπο (νξηδνληίσο θαη θαζέησο), θαζψο θαη ηελ αληηζηνίρηζε κνπζηθήο θαη ιφγνπ 

κέζα απφ αθεγεκαηηθή κνπζηθή (ηξαγνχδηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ηζηνξία ηνπ παξακπζηνχ). 

Μη καζεηέο κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο ζα είλαη ζε ζέζε: 

Α.  Κα θαηαλνήζνπλ αθνπζηηθά λφηεο πνπ ηαηξηάδνπλ κεηαμχ ηνπο (δηδαζθαιία 

ζπλήρεζεο θζφγγσλ: θάζεηα δηαζηήκαηα). 
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Β.   Κα ηξαγνπδήζνπλ θαη λα κάζνπλ ηηο λφηεο ηεο Κην κείδνλαο θιίκαθαο. 

 

1. Πν παξακχζη «Μ πνληηθνχιεο ν Φαιηζνχιεο θαη ην κειαγρνιηθφ πηάλν» 

2. Μπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ γηα ην παξακχζη (θσηνγξαθίεο θαη κνπζηθή) 

3. Φπιιάδηα εξγαζίαο γηα ηνπο καζεηέο. 

4. Ινπζηθνί ζσιήλεο (boomwhackers) θαη άιια θξνπζηά κνπζηθά φξγαλα 

5. Μπηηθφ πιηθφ (θαξηέιεο, πεληάγξακκν, θ.ά.) 

6. Ηνχθια/καξηνλέηα (πνληηθάθη) γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ παξακπζηνχ 

 

Ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο απνηειεί κηα πξνζπάζεηα ελνπνίεζεο ησλ 

ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ θαη πεδίσλ γλψζεο θαη εθαξκφδεηαη ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα 

ησλ πεξηζζφηεξσλ ρσξψλ, φπσο θαη ζηελ Γιιάδα θαη ηελ Ηχπξν. Ε πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία 

κπνξεί λα ζπλδέζεη ην κάζεκα ηεο Ινπζηθήο κε ην κάζεκα ηεο Γιιεληθήο Γιψζζαο (παξακχζη 

θαη πεξίιεςε ηνπ παξακπζηνχ απφ ηα παηδηά), θαζψο θαη κε ηελ Θεαηξηθή Αγσγή 

(δξακαηνπνίεζε ηεο ηζηνξίαο).  

 

Πν ζρέδην καζήκαηνο αθνξά ζε παηδηά 7-9 εηψλ θαη έρεη δηάξθεηα 2-3 δηδαθηηθέο ψξεο. 

 

I. Γηζαγσγή ζην παξακχζη. 

Μ εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ζηα παηδηά ηνλ θεληξηθφ ήξσα ηνπ παξακπζηνχ, ηνλ 

πνληηθνχιε ηνλ «Φαιηζνχιε», κε ηελ θνχθια/καξηνλέηα πνληηθφ, εμεγψληαο ην φλνκά ηνπ. Οε 

απηφ ην ζεκείν ηνπ παξακπζηνχ γίλεηαη θαη ε επεμήγεζε ηνπ φξνπ «θάιηζνπ», παξνπζηάδνληαο 

ηνλ πνληηθνχιε ζαλ θάπνηνλ πνπ δε κπνξεί λα ηξαγνπδήζεη θαζφινπ ζσζηά. Γηα ηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ηνπ κνπζηθνχ φξνπ, ν εθπαηδεπηηθφο πξνηξέπεη ηα παηδηά λα ηξαγνπδήζνπλ ςεινχο 

θαη ρακεινχο ήρνπο, θαζψο θαη απιέο κεισδίεο ηηο νπνίεο ν ίδηνο ηξαγνπδά. Αθνχ ηα παηδηά 

ηξαγνπδήζνπλ ζσζηά απηέο ηηο κεισδίεο, ν εθπαηδεπηηθφο ηνπο εμεγεί φηη απηνί ηξαγνπδνχλ 

φκνξθα θαη ζσζηά θαη φρη «θάιηζα» φπσο ν πνληηθνχιεο. 
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II. Αθήγεζε ηνπ παξακπζηνχ. 

Μ εθπαηδεπηηθφο αθεγείηαη ην παξακχζη παξνπζηάδνληαο ην νπηηθφ πιηθφ ηεο ηζηνξίαο 

(βι. Ναξάξηεκα). Ηαηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ παξακπζηνχ ηα παηδηά ζπκκεηέρνπλ ελεξγά κε 

θηλήζεηο, ήρνπο θαη ηξαγνχδη, κε ηελ παξφηξπλζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Γηα παξάδεηγκα, 

ηξαγνπδνχλ ηηο λφηεο κε ηε ζεηξά (λην, ξε, κη, θα, ζνι, ια, ζη) αξρηθά (καδί κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ), 

θαη ζε ζπγρνξδίεο (ζε νκάδεο) ζηε ζπλέρεηα (ε πξψηε νκάδα ηξαγνπδά ηηο λφηεο λην – κη – ζνι 

θαη ε δεχηεξε ηηο λφηεο ξε – θα – ια). Αθνχλε επίζεο ηα δχν ερνγξαθεκέλα ηξαγνχδηα ηνπ 

παξακπζηνχ. Πν πξψην ηξαγνχδη («Πν κειαγρνιηθφ πηάλν») είλαη κηα εηζαγσγή ζηελ ηζηνξία θαη 

πξέπεη λα αθνπζηεί ζηελ αξρή, πξηλ ηελ αθήγεζε ηνπ παξακπζηνχ, ελψ ην δεχηεξν («Μ 

πνληηθνχιεο ν Φαιηζνχιεο») ζην ηέινο ηνπ παξακπζηνχ.  

III. Δηδαζθαιία ηξαγνπδηψλ. 

Έπεηηα απφ ηελ αθήγεζε ηνπ παξακπζηνχ, θαηά ην πξψην κάζεκα, γίλεηαη ε δηδαζθαιία 

ηνπ πξψηνπ ηξαγνπδηνχ, ελψ ε δηδαζθαιία ηνπ δεχηεξνπ ηξαγνπδηνχ γίλεηαη ζην επφκελν 

(δεχηεξν) κάζεκα. Μ εθπαηδεπηηθφο ηξαγνπδά ην ηξαγνχδη κε ηε ζπλνδεία πηάλνπ θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηα παηδηά δηδάζθνληαη ηε κεισδία ηνπ ηξαγνπδηνχ. Αθνχ κπνξέζνπλ λα 

ηξαγνπδήζνπλ κε άλεζε ηε κεισδία ηνπ ηξαγνπδηνχ, κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ ζπλνδεία 

θξνπζηψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ, αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Μ εθπαηδεπηηθφο 

ζηε ζπλέρεηα ρσξίδεη ηα παηδηά ζε ηξεηο νκάδεο θαη κνηξάδεη ζε θάζε νκάδα έλα δηαθνξεηηθφ 

θξνπζηφ φξγαλν (γηα παξάδεηγκα καξάθεο ζηελ πξψηε νκάδα, θαζηαληέηεο ζηε δεχηεξε θαη 

ληέθηα ζηελ ηξίηε). Ε θάζε νκάδα εθηειεί έλα δηαθνξεηηθφ ξπζκφ. Ε ηειηθή εθηέιεζε ηνπ 

ηξαγνπδηνχ είλαη πεξηζζφηεξν πιήξεο ερνρξσκαηηθά, κε ηηο θσλέο ησλ παηδηψλ, ηε ζπλνδεία 

ηνπ πηάλνπ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηε ξπζκηθή ζπλνδεία ησλ θξνπζηψλ νξγάλσλ.  

IV. Δξαζηεξηφηεηεο κε κνπζηθνχο ζσιήλεο. 

Μ εθπαηδεπηηθφο νλνκάδεη ηνπο εθηά κνπζηθνχο θζφγγνπο (λην, ξε, κη, θα, ζνι, ια, ζη) θαη 

ηα παηδηά επαλαιακβάλνπλ ηα νλφκαηα ηνπο. Οηε ζπλέρεηα ηξαγνπδνχλ ηνπο θζφγγνπο ζηε 

ζεηξά (αληνχζα θαη θαηηνχζα θιίκαθα ηεο λην κείδνλαο), κε ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  

Μ εθπαηδεπηηθφο εμεγεί ζηα παηδηά φηη νη λφηεο ηαηξηάδνπλ φηαλ δελ είλαη δίπια ε κία 

ζηελ άιιε. πσο έρνπλ αθνχζεη θαη ζην παξακχζη, νη λφηεο κπήθαλ ζηηο αθφινπζεο νκάδεο:  

λην – κη – ζνι θαη ξε – θα – ια. Πν ζη ζηελ ηζηνξία κπαίλεη θάπνηε ζηε κηα θαη θάπνηε ζηελ άιιε 

νκάδα. Γηα ιφγνπο επθνιίαο θαη θαηαλφεζεο ην ζη δελ ζα ζπκπεξηιεθζεί ζηηο νκάδεο ησλ 

καζεηψλ νη νπνίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο ζπγρνξδίεο κε ηνπο κνπζηθνχο ζσιήλεο.  
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Αθνχ ηα παηδηά θαηαλνήζνπλ θαη ηξαγνπδήζνπλ κε ην πηάλν ηνπο εθηά θζφγγνπο, ν 

εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ηνπο κνπζηθνχο ζσιήλεο. Γμεγεί φηη θάζε ζσιήλαο ερεί ζαλ έλαο 

θζφγγνο, αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ην ρξψκα ηνπ. Ινηξάδεη ηνπο ζσιήλεο, έλαλ ζε θάζε παηδί 

θαη ρσξίδεη ηα παηδηά ζε δχν νκάδεο. Ε πξψηε νκάδα απνηειείηαη απφ ηα παηδηά πνπ θξαηάλε 

ηνπο ζσιήλεο λην – κη – ζνι θαη ε δεχηεξε νκάδα απφ ηα παηδηά κε ηνπο ζσιήλεο ξε – θα – ια. 

Πα παηδηά πεηξακαηίδνληαη αθνχγνληαο ηηο δχν ζπγρνξδίεο. Μ εθπαηδεπηηθφο πξνηξέπεη ηνπο 

καζεηέο λα ρηππήζνπλ ηηο δχν ζπγρνξδίεο κε ξπζκνχο ηνπο νπνίνπο ζα ππνδείμεη ν ίδηνο (γηα 

παξάδεηγκα αμίεο ηεηάξησλ θαη κεηά νγδφσλ). Οεκεηψλεηαη φηη νη καζεηέο είλαη ήδε 

εμνηθεησκέλνη κε ηέηνηεο ξπζκηθέο δξαζηεξηφηεηεο απφ πξνεγνχκελα καζήκαηα κνπζηθήο.  

 

V. Φπιιάδηα εξγαζίαο κε δξαζηεξηφηεηεο 

Μ εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ηηο λφηεο ζε πεληάγξακκν ζηνλ πίλαθα θαη ηνπο εμεγεί φηη 

φηαλ νη λφηεο κπνπλ ζηε ζεηξά πνπ πξναλαθέξζεθε ζρεκαηίδεηαη ε λην κείδνλα θιίκαθα. Μ θάζε 

θζφγγνο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα ζχκθσλα κε ην ρξψκα ηνπ κνπζηθνχ ζσιήλα. Μη καζεηέο 

ζπκπιεξψλνπλ ην θπιιάδην εξγαζίαο ην νπνίν πεξηέρεη δξαζηεξηφηεηεο θαη εξγαζίεο (βι. 

Ναξάξηεκα). 

 

Μια υξπά κι έμα καιπό ςσξ Σπαγξτδξμήςι, ζξύςε έμα οαλιό 

οιάμξ ςε μία οαλιά και ςκξσειμή ςξυίσα. Η ςξυίσα βπιςκόσαμ ςσξμ 

εοάμψ όπξυξ σξτ ςοισιξύ σξτ κ. Σπαλαλία, σξτ μαέςσπξτ σηρ φξπψδίαρ 

«Σπαγξτδξμαμίαρ» και σηρ ξπφήςσπαρ σξτ Σπαγξτδξμηςιξύ. Ο κ. 

Σπαλαλίαρ, αοό σόσε οξτ αγόπαςε καιμξύπιξ οιάμξ, μεσέυεπε σξ οαλιό 

ςση ςξυίσα. Εκεί σξ οιάμξ ζξύςε μέςα ςση ςκόμη και σημ ακασαςσαςία, 

αυξύ καμέμαρ οια δεμ σξ φπηςιμξοξιξύςε. Ήσαμε οάμσξσε λτοημέμξ 

και μελαγφξλικό, είφε οάθει ςξβαπή κασάθλιχη αοό ση ςσεμαφώπια 

σξτ. τφμά αμαπψσιόσαμ γιασί ξ κ. Σπαλαλίαρ δεμ σξ ήθελε οια… 

Είφαμε οαίνει σόςξ  θατμάςιερ μελψδίερ οαλιά...  
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Καθώρ σα φπόμια οεπμξύςαμ, σα ολήκσπα σξτ οιάμξτ είφαμ 

“ςκξτπιάςει” αοό σημ ακιμηςία. Έσςι κι ατσά σξ είφαμ “πίνει” ςσξμ 

ύομξ. Σξ οιάμξ μάσαια οπξςοαθξύςε μα σα ντομήςει και μα 

εοαμαυέπει ση μξτςική ςση ζψή σξτ. Κάοξια μέπα, όμψρ, ςσημ 

νεφαςμέμη ςξυίσα σξτ ςοισιξύ μεσακόμιςε έμαρ οξμσικξύληρ, ξ 

Φαλσςξύληρ (εικόμα απ. 1). Ο Φαλσςξύληρ οεπιολαμιόσαμ μέπερ 

χάφμξμσαρ σξ κασάλληλξ μέπξρ για σημ εοόμεμη κασξικία σξτ. Έοπεοε 

εοειγόμσψρ μα μεσακξμίςει αοό σξ οπξηγξύμεμξ ςοίσι σξτ, και η 

ςξυίσα σξτ ςοισιξύ οξτ μόλιρ αμακάλτχε σξτ υάμηκε ιδαμική. Ο κ. 

Σπαλαλίαρ ήσαμ οάμσξσε αοαςφξλημέμξρ ςσξμ κάσψ όπξυξ σξτ ςοισιξύ, 

και έσςι εοάμψ εοικπασξύςε η εγκασάλειχη, έμα φάξρ ιδαμικό για 

ατσόμ. Εκεί καμέμαρ δε θα σξμ αμακάλτοσε για απκεσό καιπό. Έσςι ξ 

μικπξύληρ Φαλσςξύληρ εγκασαςσάθηκε ςση ςξυίσα.  

σαμ οπψσξαμσίκπιςε σξ λτοημέμξ οιάμξ, δεμ σξτ έδψςε και 

οξλλή ςημαςία. σαμ όμψρ σξ καλξςκέυσηκε, αμαπψσήθηκε αμ θα 

μοξπξύςε μα ςκαπυαλώςει και μα κξισάνει μέςα ςσξ οιάμξ, μα δει σι 

οεπιέφει μέςα ατσή η μεγάλη “ξτπά” (εικόμα απ. 2). Έοεισα αοό 

μεπικέρ οπξςοάθειερ, κασάυεπε μα γλιςσπήςει μέςα ςσημ ξτπά σξτ 

οιάμξτ. Λξιοόμ, ατσό σξ οιάμξ ήσαμ σέλειξ. Πξλύ ετπύφψπξ και άμεσξ, 

θα γιμόσαμ κασαοληκσικό κπεβάσι για σξμ Φαλσςξύλη. «Αρ πίνψ 

καμέμα τομάκξ, σώπα οξτ βξλεύσηκα», ςκέυσηκε (εικόμα απ. 3). 

Σξ οιάμξ άπφιςε μα μιώθει έμσξμερ εμξφλήςειρ αοό σημ είςξδξ 

σξτ Φαλσςξύλη ςσημ ξτπά σξτ. Σα ολήκσπα, άςοπα και μαύπα, άπφιςαμ 

μα ντομξύμ έμα-έμα κι ατσά εμξφλημέμα. Ππώσξ νύομηςε σξ ΦΑ και 

ςκξύμσηνε σξ ΜΙ οξτ κξιμόσαμ δίολα σξτ: «Ξύομα ΜΙ, κάοξιξρ μοήκε 

μερ σξ οιάμξ». Σξ ΜΙ ςτμέφιςε όμψρ ασάπαφξ σξμ ύομξ σξτ. Σξ ΦΑ 
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εοαμέλαβε οιξ δτμασά σξ ςκξύμσημα. Σξ οπώσξ ολήκσπξ σηρ κλίμακαρ 

σόσε, η μόσα ΝΣΟ, νύομηςε και θτμψμέμα άπφιςε μα μαλώμει σξ ΦΑ: 

«Σι θερ και μαρ ντομάρ; Άςε μαρ ςσημ ηςτφία μαρ..». Η αμαςσάσψςη 

και ξι ςτζησήςειρ ςιγά-ςιγά άπφιςαμ μα γίμξμσαι αιςθησέρ αοό όλερ σιρ 

μόσερ. λα σα άςοπα ολήκσπα, εναγπιψμέμα, ζησξύςαμ μα μάθξτμ σξ 

λόγξ οξτ νύομηςαμ. Σξ ΦΑ σόσε σξτρ έδεινε σξμ Φαλσςξύλη οξτ 

κξιμόσαμ και ξμειπετόσαμ λιφξτδιέρ με οξλλά στπιά. Σα ολήκσπα 

άπφιςαμ μα υψμάζξτμ: «Πξιξρ είμαι ατσόρ οξτ σξλμά μα ναολώμει εδώ 

φψπίρ μα μαρ πψσήςει;», είοε σξ Ι. «Σι μα θέλει άπαγε; Με ςσπίμψνε 

έσςι όοψρ νάολψςε, δεμ αμσέφψ άλλξ», οαπαοξμέθηκε σξ ΟΛ. «Εςύ 

υσαιρ ΝΣΟ», είοε σξ ολήκσπξ ΡΕ. «Και γιασί, οαπακαλώ, υσαίψ 

εγώ;», πώσηςε σξ οαπανεμεμέμξ ΝΣΟ. «Φσαιρ γιασί ςαμ απφηγόρ και 

οπώση μόσα ςση ςειπά, έφειρ ετθύμη για σξτρ οαπείςακσξτρ μέςα ςσξ 

οιάμξ», αοαμσά σξ ΡΕ. «τμυψμώ», οεσάφσηκε και σξ ΦΑ. «Εςύ μα 

μη μιλάρ κύπιε ΦΑ, οξτ ό,σι οει ξ υίλξρ ςξτ σξ ΡΕ, είμαι σξ ςψςσό», 

οπξςθέσει σξ ΜΙ. «Σημ ίδια ετθύμη με σξ ΝΣΟ έφψ κι εγώ. Είμαι 

ενίςξτ ςημαμσική μόσα, έςσψ κι αμ είμαι οέμοση ςση ςειπά», λέει σξ 

ΟΛ. «Και γιασί οαπακαλώ; Πξιξρ ςε διόπιςε τοεύθτμξ εςέμα;», 

πώσηςε όλξ ειπψμεία η μόσα Ι.  

Μέςα ςσιρ υψμέρ και σξτρ καβγάδερ, η μόσα ΛΑ αοξυάςιςε μα 

εοέμβει και μα εοιβάλει σημ σάνη: «Ηςτφία εοισέλξτρ!!! Ηπεμήςσε 

όλξι. Σόςξ καιπό καθόμαςσε σξ κάθε ολήκσπξ μξμαφό σξτ, φψπίρ μα 

μιλάμε ξ έμαρ ςσξμ άλλξ... Ούσε μια μελψδία, ξύσε λίγη μξτςική... 

Σώπα ναυμικά σςακψμόμαςσε και υψμάζξτμε φψπίρ καμέμα ςξβαπό 

λόγξ. Ο οαπείςακσξρ οπέοει μα υύγει αοό σξ οιάμξ, κι εμείρ οπέοει 

μα σξμ διώνξτμε». Σα άλλα ολήκσπα άπφιςαμ μα κασαλαβαίμξτμ οψρ 
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με σξ μα σςακώμξμσαι μεσανύ σξτρ δε βξηθξύμ σημ κασάςσαςη. Σξ ΡΕ 

σόσε πώσηςε: «Και σι οπξσείμειρ δηλαδή μα γίμει; Πψρ θα σξμ 

διώνξτμε»; «Ππώσα αο‟ όλα», είοε σξ ςξυό ΛΑ, «οπέοει μα 

ξπγαμψθξύμε, μα φψπιςσξύμε ςε ξμάδερ, και μα ςκευσξύμε έμα σπόοξ 

για μα σξμ διώνξτμε». «Πξλύ ψπαία», λέει σξ ΟΛ, «μοξπξύμε όμψρ 

μα σξ κάμξτμε λίγξ γπήγξπα, γιασί οιάςσηκα έσςι όοψρ ναολώμει 

ατσόρ οάμψ μξτ; Με ςσπίμψνε ςαρ λέψ». «Λξιοόμ», λέει σξ ΝΣΟ. 

«Εγώ με σξ ΦΑ και σξ Ι θα είμαςσε η οπώση ξμάδα. Σξ ΡΕ θα 

εμψθεί με σξ ΜΙ, εμώ σξ ΟΛ θα δώςει φέπια με σξ ΛΑ. Θα 

ςφημασίςξτμε δηλαδή σπειρ ξμάδερ και θα οαίνξτμε μξτςική» (εικόμα 

απ. 4). 

Οι μόσερ άπφιςαμ μα ςτμεδπιάζξτμ και μα ξπγαμώμξτμ σξ ςφέδιξ 

ενξλόθπετςηρ σξτ οξμσικξύλη Φαλσςξύλη. Σξ ςκξτπιαςμέμξ και 

λτοημέμξ οιάμξ, άπφιςε και οάλι μα οαίζει μξτςική. Ατσή η μξτςική 

όμψρ δεμ ήσαμ καθόλξτ ετφάπιςση. Μάλλξμ ξ φπόμξρ οξτ οέπαςαμ σα 

ολήκσπα ςσημ ςκόμη και ςσημ ακιμηςία σα έκαμε μα φάςξτμ σξ σαλέμσξ 

και ση μξτςικόσησα σξτρ, ςκέυσηκε σξ οιάμξ. Ο ςτμδταςμόρ σψμ 

σπιώμ ξμάδψμ ολήκσπψμ ήσαμ υπικσόρ. Οι μελψδίερ σξτ οιάμξτ ήσαμ 

σόςξ υάλσςερ και νεκξύπδιςσερ, οξτ ξ οξμσικξύληρ νύομηςε 

σπξμαγμέμξρ. Έβαλε σα φέπια σξτ ςσα ατσιά σξτ, έσςι ώςσε μα μημ 

ακξύει σξ αοαίςιξ σπαγξύδι σξτ οιάμξτ. «σαμασήςσε ατσό σξ υπικσό 

θόπτβξ», άπφιςε μα ξτπλιάζει. Σα ολήκσπα, βλέοξμσαρ οψρ ξ 

Φαλσςξύληρ εμξφλήθηκε, ςτμέφιςαμ σξ σπαγξύδι και σημ οαπάυψμη 

μξτςική. «σαμασήςσε ςαρ λέψ! Εγώ είμαι ξ οξμσικξύληρ ξ 

Φαλσςξύληρ, αλλά σέσξια υάλσςα δεμ ναμάκξτςα οξσέ!!!». Σξ ΛΑ σόσε 
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οήπε οπψσξβξτλία και σξτ αοάμσηςε: «ςξ μέμειρ εδώ και μαρ 

εμξφλείρ, ξι οαπαυψμίερ θα ςτμεφίζξμσαι. Εςύ αοξυαςίζειρ!».  

Ο Φαλσςξύληρ ήθελε οξλύ μα μείμει μέςα ςσξ οιάμξ. Ήσαμ οξλύ 

άμεσα και ζεςσά. Αλλά είφε κασαλάβει οψρ δεμ μοξπξύςε μα τοξυέπει 

άλλερ οαπαυψμίερ. Η μξτςική οπέοει μα είμαι αοξλατςσική, όφι 

βαςαμιςσική. Η μόμη εοιλξγή οξτ είφε ήσαμ μα βγει αοό σξ οιάμξ. 

Ίςψρ μοξπξύςε μα βπει κάοξια άλλη γψμιά μέςα ςση ςξυίσα για μα 

κξιμάσαι.  

Μάζεχε σα οπάγμασα σξτ και, μετπιαςμέμξρ, βγήκε ένψ αοό σξ 

οιάμξ. Σα ολήκσπα ςσαμάσηςαμ μόλιρ βεβαιώθηκαμ οψρ ξ 

οξμσικξύληρ έυτγε, και φαπξύμεμα άπφιςαμ μα φειπξκπξσξύμ και μα 

αγκαλιάζξμσαι. «Πόςξ έντομξρ είςαι», είοε σξ ΛΑ ςσξ ΝΣΟ. «Έσςι 

μξτ „πφεσαι μα ςε υιλήςψ. Πψρ ήνεπερ οψρ με ατσέρ σιρ ξμάδερ θα 

ακξτγόμαςσαμ οαπάυψμα;». «Δεμ είμαι στφαίξ, αγαοημέμε μξτ υίλε 

ΛΑ, οξτ είμαι οπώσξρ ςση ςειπά και ςση κλίμακα», αοαμσά σξ ΝΣΟ. 

«Είμαι όμψρ κπίμα», λέει σξ ΟΛ, «οξτ είμαςσε σςακψμέμξι σόςξ 

καιπό, και δεμ αςφξλξύμαςσε καθόλξτ με ση μξτςική. Θα μοξπξύςαμε 

μα οαίζξτμε όμξπυερ μελψδίερ όοψρ οαλιά» (εικόμα απ. 5). 

«Αρ δξκιμάςξτμε οάλι μα μοξύμε ςσιρ ςψςσέρ ξμάδερ, μα δξύμε 

σι μξτςική μοξπξύμε μα υσιάνξτμε», οπόσειμε σξ ΜΙ. Καμέμα ολήκσπξ 

όμψρ δεμ ήνεπε σιρ ςψςσέρ ξμάδερ. Ση λύςη έδψςε η μόσα ΛΑ. Έβαλε 

ση μόσα ΝΣΟ ςσημ ίδια ξμάδα με σξ ΜΙ και σξ ΟΛ, εμώ σξ ΡΕ 

οπόσειμε μα ακξλξτθήςει σξ ΦΑ και σξ ΛΑ. Σξ Ι όμψρ έμειμε μόμξ 

σξτ μια και ξι μόσερ είμαι εοσά και δεμ μοξπξύμ μα φψπιςσξύμ ςση 

μέςη. Σξ ΜΙ σόσε λτοήθηκε σξ Ι και οπόσειμε μα μοει ςση δική σξτ 

ξμάδα. «Κάοξσε θα έπφεςαι εδώ μαζί με μέμα και σξ ΟΛ, και έσςι σξ 
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οπόβλημα θα λτθεί», είοε σξ ΜΙ. Οι μόσερ όλερ κασάλαβαμ οψρ σξ 

μτςσικό για μια καλή ςτμσαγή μελψδίαρ, είμαι μα μη βπίςκξμσαι 

δίολα-δίολα η μία με σημ άλλη. Έσςι νεκίμηςαμ μα οαίζξτμ ση 

μξτςική σξτρ φψπιςμέμερ ςε ατσέρ σιρ ξμάδερ. Μια αοίθαμη, γλτκιά 

μελψδία, άπφιςε μα βγαίμει αοό σξ μεγάλξ οιάμξ. Ήσαμ σόςξ τοέπξφη, 

οξτ ξ οξμσικξύληρ ξ Φαλσςξύληρ άπφιςε μα φξπεύει και μα σπαγξτδά. 

«Θα μείμψ εδώ για οάμσα», ςκέυσηκε. «Ατσή ση μξτςική, δεμ 

οπόκεισαι μα σημ αυήςψ οξσέ». Σξ μεγάλξ οιάμξ, άπφιςε και οάλι μα 

φαμξγελά. Εοισέλξτρ η μελαγφξλία και η ςσεμαφώπια άπφιςαμ μα σξ 

εγκασαλείοξτμ.  

Έσςι, μέςα ςση ςξυίσα, σξ μεγάλξ, μαύπξ οιάμξ ζψμσάμεχε με 

σξτρ τοέπξφξτρ ήφξτρ σψμ άςοπψμ ολήκσπψμ. «Είμαςσε υξβεπξί», 

είοε σξ ΦΑ. «Και όλα ατσά σα φπψςσάμε ςσξ ΛΑ», ςτμυώμηςε σξ 

ΝΣΟ. «Αμ δεμ ήσαμ σξ ΛΑ, ακόμα θα σςακψμόμαςσαμ. Είςαι οξλύ 

ςημαμσική μόσα, ΛΑ. Αμ ςτμυψμξύμ και ξι τοόλξιοξι, οπξσείμψ 

οάμσα μα κξτπδίζξτμε σιρ υψμξύλερ μαρ οάμψ ςξτ». λα σα ολήκσπα 

ήσαμ ςύμυψμα με σημ ιδέα σξτ ΝΣΟ. Κι έσςι καθιέπψςαμ οάμσα ξι 

μόσερ μα ακξύμε σξ ΛΑ και μα κξτπδίζξμσαι αμάλξγα με ατσό.  

 

Πν παξακχζη καο θάπνπ εδψ ηειεηψλεη. Πν κεγάιν πηάλν, καδί κε ηνλ πνληηθνχιε ηνλ 

Φαιηζνχιε, θαη ηνλ θ. Πξαιαιία ν νπνίνο άξρηζε θη απηφο λα επηζθέπηεηαη ηε ζνθίηα θαη ην 

παιηφ ηνπ πηάλν, έδεζαλ γηα πάληα ραξνχκελνη θη επηπρηζκέλνη, έρνληαο ζπληξνθηά καγεπηηθέο, 

φκνξθεο, θαη γιπθέο κεισδίεο!  

 

Αμηνιφγεζε είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία απνδίδνπκε κηα αμία ζε θάηη ζχκθσλα κε 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε (Ηαςάιεο, 2004). Ε αμηνιφγεζε ζηελ Γθπαίδεπζε 

πεξλά κέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ καζεηψλ. 
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 O Bloom δηαρψξηζε ηνπο εμήο ηχπνπο αμηνιφγεζεο: α) ηελ δηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε, β) 

ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε, γ) θαη ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε (Bloom, Hastings & Madaus, 1971). H 

δηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε απνζθνπεί ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ επηπέδνπ ησλ γλψζεσλ θαη ησλ 

πηζαλψλ πξνβιεκάησλ ηνπ καζεηή (Ησλζηαληίλνπ, 2000). Ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε 

απνζθνπεί ζηνλ έιεγρν ηεο πνξείαο ηνπ καζεηή γηα ηελ θαηάθηεζε ζπγθεθξηκέλνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζηφρνπ (Anderson & Faust, 1975). Γίλαη ν ζπλερήο έιεγρνο ησλ γλψζεσλ θαη 

γεληθφηεξα ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε πξνθαζνξηζκέλνπο δηδαθηηθνχο 

ζηφρνπο. Απηνχ ηνπ είδνπο ε αμηνιφγεζε δε κεηαθξάδεηαη ζε βαζκνχο, αιιά δίλεη ζπγθεθξηκέλεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ, θη απηφ νδεγεί ζηελ επαλεμέηαζε ηεο δηδαθηηθήο 

δηαδηθαζίαο (Ηαςάιεο, 2004). Βαζηθά ζηνηρεία ζηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε είλαη νη ζηφρνη πνπ 

δηαηππψζεθαλ θαη ν έιεγρνο ησλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ αλαθνξηθά κε απηνχο (Λσρέιιεο, 

1994). Πα απνηειέζκαηα ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο δίλνπλ γεληθά απνηειέζκαηα γηα ηηο 

γλψζεηο θαη ηηο αδπλακίεο ησλ καζεηψλ. Ε ηειεπηαία θάζε ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο (ηειηθή 

αμηνιφγεζε) θαη αμηνιφγεζεο είλαη ε επαλφξζσζε ησλ ζθαικάησλ θαη ε θάιπςε ησλ ειιείςεσλ 

πνπ έρνπλ νη καζεηέο, αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο (Θεγάθε, 

1982).  

 

Πν θπιιάδην δξαζηεξηνηήησλ (βι. Ναξάξηεκα) ζα βνεζήζεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα 

αμηνινγήζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο. Oη πξψηεο δχν εξσηήζεηο ζα ηνλ 

βνεζήζνπλ λα αληηιεθζεί αλ νη θχξηνη ζηφρνη ησλ καζεκάησλ επηηεχρζεθαλ θαη αλ νη κνπζηθνί 

φξνη έγηλαλ αληηιεπηνί απφ ηα παηδηά. Ε ηξίηε εξψηεζε έρεη σο ζηφρν λα ζπκίζεη ζηα ίδηα ηα 

παηδηά ηα δχν ηξαγνχδηα πνπ έκαζαλ θαη ε ηειεπηαία εξγαζία (πεξίιεςε) έρεη σο ζηφρν ηε 

δηαζεκαηηθή ζχλδεζε ηνπ παξακπζηνχ (πνπ άπηεηαη ηνπ καζήκαηνο ηεο γιψζζαο θαη έθθξαζεο) 

θαη ηεο κνπζηθήο. 

Ιεηά ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο, νη καζεηέο κπνξεί λα νξγαλψζνπλ κηα ζεαηξηθή 

παξνπζίαζε ηνπ παξακπζηνχ, φπνπ λα παξνπζηάζνπλ ηελ ηζηνξία θαη ηα ηξαγνχδηα πνπ 

έκαζαλ. 

Πν ζρέδην απηνχ ηνπ καζήκαηνο απαηηεί ηνπιάρηζηνλ δχν δηδαθηηθέο ψξεο. Αλ ν 

εθπαηδεπηηθφο θξίλεη απαξαίηεην κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη έλα επαλαιεπηηθφ κάζεκα θαη 

ιίγα αθφκα γηα ηελ πξνεηνηκαζία παξνπζίαζεο ηνπ ζεαηξηθνχ. 
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Ε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή κεζνδνινγία κπνξεί, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο, λα εκπινπηηζηεί κε πεξαηηέξσ δηδαθηηθέο ψξεο, νη νπνίεο λα 

πεξηιακβάλνπλ ηε δξακαηνπνίεζε ηνπ παξακπζηνχ απφ ηνπο καζεηέο (δηαζχλδεζε κε ηε 

ζεαηξηθή αγσγή). Γηα ηελ επίηεπμε ελφο ηέηνηνπ ζηφρνπ ζα πξέπεη θαηά πξψηνλ λα 

επαλαπξνζδηνξηζηεί ν ρξφλνο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ζεαηξηθήο ελφηεηαο θαη θαηά δεχηεξνλ ν 

κνπζηθφο εθπαηδεπηηθφο λα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο, έηζη ψζηε 

λα επηηεπρζεί κηα ζσζηή πξνζέγγηζε ζην πιαίζην ηεο δηαζεκαηηθήο δηδαζθαιίαο.  

Ε πξνηεηλφκελε δηδαθηηθή κεζνδνινγία ελζσκαηψλεη ζχγρξνλεο πξνηάζεηο δηδαζθαιίαο 

γηα ην κάζεκα ηεο κνπζηθήο θαη εθαξκφδεη λέεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο. Μ ζπλδπαζκφο ηνπ 

παξακπζηνχ θαη ηεο κνπζηθήο έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα εκπιαθνχλ ζε κηα 

πνιπδηάζηαηε δηαδηθαζία, ε νπνία ηνπο έδσζε λέεο γλψζεηο. Ε ελφηεηα απηψλ ησλ καζεκάησλ 

πξφζθεξε ζηα παηδηά έλαλ αξηζκφ κνπζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ηξαγνχδη, εθηέιεζε 

κνπζηθψλ νξγάλσλ, γλσξηκία κε θαηλνχξηεο κνπζηθέο έλλνηεο. Ννιχ ζεκαληηθφ ήηαλ φηη φια ηα 

παηδηά έδεημαλ λα απνιακβάλνπλ ηα καζήκαηα απηά. Μη κνπζηθέο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ πξέπεη 

λα ηνπο πξνζθέξνπλ επραξίζηεζε, ε νπνία ζα ηα βνεζήζεη θαη ζα γίλεη θίλεηξν γηα πεξαηηέξσ 

γλψζε. Ε πξνηεηλφκελε δηδαζθαιία έδσζε επίζεο επθαηξίεο ζηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Μη καζεηέο δνχιεςαλ ζε νκάδεο (παίδνληαο κε ηα θξνπζηά κνπζηθά 

φξγαλα θαη ηνπο κνπζηθνχο ζσιήλεο) θαη πήξαλ κέξνο ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ην 

ηξαγνχδη θαη ε δξακαηνπνίεζε ηνπ παξακπζηνχ. 

 Ιε ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε απηήο ηεο δνθηκαζκέλεο ζηελ πξάμε ελφηεηαο 

καζεκάησλ, κε ηα ηξαγνχδηα, ηηο αζθήζεηο θαη ην ερνγξαθεκέλν πιηθφ, επειπηζηψ φηη ζα 

δηεπθνιπλζεί ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα ζρνιεία. 

 

 

 

 

 



ISSN 1790-773 
© GAPMET / ΓΓΙΑΝΓ 2013 

 

 

Anderson, R. & Faust, G. (1975). Educational Psychology. The Science of Instruction and Learning. 

New York: Dodd, Mead & Co.  

Bloom, S., Hastings, T. & Madaus, G. (1971). Handbook on Formative and Summative Evaluation of 

Student Learning. New York: McGraw-Hill.  

Δηνλπζίνπ, Δ. (2007). Μ εθπαηδεπηηθφο ηεο κνπζηθήο ζε δηαζεκαηηθέο δξάζεηο. Ινπζηθή 

Γθπαίδεπζε, 17 (6), 27-45. 

Ηαςάιεο, Α. Γ. (2004). Ναηδαγσγηθή Σπρνινγία. Θεζζαινλίθε: Αθνί Ηπξηαθίδε.  

Ησλζηαληίλνπ, . (2000). Ε Αμηνιφγεζε ηεο Γπίδνζεο ηνπ Ιαζεηή σο Ναηδαγσγηθή Θνγηθή 

θαη Ορνιηθή Νξαθηηθή. Αζήλα: Gutenberg. 

Θεγάθε, Ι. (1982). Δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε. Οχγρξνλε Γθπαίδεπζε, 7, 114-117. 

Ιαιαθάληεο, Δ. Η. (2007). Πν Ναξακχζη ζηελ Γθπαίδεπζε. Αζήλα: Αηξαπφο. 

Ιεξαθιήο, Ι. (1999). Πν Θατθφ Ναξακχζη. Ηείκελα Ναξακπζνινγίαο. Αζήλα: Γιιεληθά 

Γξάκκαηα. 

Λσρέιιεο, Ν.Δ. (1994). Ναηδαγσγηθή ηνπ Ορνιείνπ. Θεζζαινλίθε: Αθνί Ηπξηαθίδε. 

ακαθηψηε, Α. & Δηξψ, Μ. (2010). Αηζζεηηθή Αγσγή: Ινπζηθή θαη Γηθαζηηθά σο ζρέδην 

καζήκαηνο δηαζεκαηηθήο δξάζεο. Γπηζεψξεζε Γθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ, 16, 84-99. 

ξπζνζηφκνπ, Ο. (2006). Ε Δηαζεκαηηθφηεηα, ε Δηεπηζηεκνληθφηεηα θαη ε Ινπζηθή 

Γθπαίδεπζε. Ινπζηθή ζε Νξψηε Βαζκίδα, 2, 15-23.  

 

  



 ISSN 1790-773 
© GAPMET / ΓΓΙΑΝΓ 2013 

 

 

  

Γηθφλα αξ. 1 

 

Γηθφλα αξ. 3 

 

 

Γηθφλα αξ. 2 

 

 

Γηθφλα αξ. 4 

 

 

Γηθφλα αξ. 5 

 

 



ISSN 1790-773 
© GAPMET / ΓΓΙΑΝΓ 2013 

 

 

ΠΜ ΙΓΘΑΓΜΘΖΗΜ ΝΖΑΚΜ  

Οηίρνη-κνπζηθή: Ηνξίλα Βαζηιείνπ 

Ήηαλε ην πηάλν, ην πηάλν ην παιηφ 

Ιεο ηε ζνθίηα πάληνηε, πάληνηε θιεηζηφ 

Οθνχξηαζαλ ηα πιήθηξα ηνπ, απ‘ ηνλ πνιχ θαηξφ 

Ηακία κεισδία, θαη απ‘ ηελ αθηλεζία 

Ήηαλε ην πηάλν κειαγρνιηθφ 

 

Πα πιήθηξα ηνπ θνπξάζηεθαλ λα πεξηκέλνπλ ρξφληα 

Ηάπνην κεγάιν κνπζηθφ, λα παίμεη έλα ζθνπφ 

Ήηαλ νη λφηεο πην παιηά, θίιεο θνιιεηέο 

Ια ηψξα πηα ηζαθψζεθαλ, έθαλαλ θαβγά 

Γίλαη θαη απηέο, κειαγρνιηθέο 

 

ΚΠΜ ΘΑ ΟΖ ΟΜΘ ΘΑ ΙΖ 

ΞΓ ΟΖ ΚΠΜ ΙΖ ΘΑ 

ΚΠΜ ΘΑ ΟΖ ΟΜΘ ΘΑ ΙΖ 

ΚΠΜ ΞΓ ΦΑ ΟΜΘ 

ΟΖ ΘΑ ΟΜΘ ΘΑ 
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Μ ΝΜΚΠΖΗΜΡΘΕΟ Μ ΦΑΘΠΟΜΡΘΕΟ 

Οηίρνη-κνπζηθή: Ηνξίλα Βαζηιείνπ 

Γίκαη έλαο πνληηθνχιεο. 

Π‘φλνκά κνπ είλαη Φαιηζνχιεο. 

Γίκαη θαη κηθξνχιεο, 

είκαη θαη γθξηδνχιεο 

 

Tξα ια ια ια ια ια ια... 

 

Ιεο ην πηάλν πηα ζα κείλσ, 

κνπζηθή ίζσο λα γίλσ. 

Θέισ λα δήζσ, λα ηξαγνπδήζσ. 

 

Tξα ια ια ια ια ια ια... 

 

Ιε ην ρξφλν ίζσο κάζσ 

ηφλν λα‘ βξσ ζαλ δηαβάζσ. 

Θέισ λα δήζσ, λα ηξαγνπδήζσ. 

 

Tξα ια ια ια ια ια ια... 



 ISSN 1790-773 
© GAPMET / ΓΓΙΑΝΓ 2013 

 

 

 

 



ISSN 1790-773 
© GAPMET / ΓΓΙΑΝΓ 2013 

 

 

ΔΖΑΔΖΗΑΟΖΑ ΑΛΖΜΘΜΓΕΟΕΟ - ΦΡΘΘΑΔΖΜ ΔΞΑΟΠΕΞΖΜΠΕΠΤΚ 

Ναξακχζη: «Μ πνληηθνχιεο ν Φαιηζνχιεο θαη ην κειαγρνιηθφ πηάλν» 

1. Γξάςε ηηο λφηεο ζηε ζεηξά, θαη έπεηηα ζηηο νκάδεο πνπ άθνπζεο ζην παξακχζη (νη 

καζεηέο έρνπλ ήδε απνκλεκνλεχζεη ηηο λφηεο θαη ν εθπαηδεπηηθφο έρεη ζβήζεη ηηο λφηεο 

απφ ηνλ πίλαθα). 

 

 

2. Ννηνπο κνπζηθνχο φξνπο έκαζεο απφ ην παξακχζη (ιέμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

κνπζηθή); 
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3. Ννηα ηξαγνχδηα έκαζεο λα ηξαγνπδάο; 

 

 

4. Γξάςε κηα ζχληνκε πεξίιεςε ηνπ παξακπζηνχ πνπ άθνπζεο. 
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Αοό ση Μαπία Απγτπίξτ 

Δπ. Σμήμασξρ Μξτςικώμ οξτδώμ 

Ιόμιξ Παμεοιςσήμιξ, Κέπκτπα 

 

Αλαθνίλσζε ηνπ Δηεζλνχο Οπκβνπιίνπ ηεο Ινπζηθήο (Ναξίζη, 9 Κνεκβξίνπ 2013): 

Eπαλαθαζνξηζκφο ηεο ππμίδαο γηα ην κέιινλ 

 

  
 

Ε 35ε Γεληθή Οπλέιεπζε ηνπ Δηεζλνχο Οπκβνπιίνπ Ινπζηθήο  πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

Brisbane ηεο Απζηξαιίαο ζηηο 24-25 Κνεκβξίνπ 2013, ελέθξηλε κηα ζεηξά απφ ζεκαληηθέο 

απνθάζεηο θαη ζέζεηο νη νπνίεο αλνίγνπλ ην δξφκν ζηα κέιε ηνπ γηα κηα ζεηξά απφ ελέξγεηεο  

πνπ ζα ηνλ αλαδείμνπλ σο ηνλ θαηεμνρήλ παγθφζκην θνξέα πξνβνιήο θαη αλάδεημεο ηεο 

κνπζηθήο σο ζεκαληηθφ παξάγνληα ηεο δσήο φισλ ησλ αλζξψπσλ . 

Ηαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν επφκελσλ εηψλ, ην Δηεζλέο Οπκβνχιην Ινπζηθήο – ζε 

ζπλεξγαζία κε ηα κέιε ηνπ – ζα επηθεληξψζεη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ ζε ηξεηο γεληθεπκέλνπο 

ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο : 

 επηθπξψλνληαο ηνλ Ννιηηηζκφ σο ηνλ 4ν ππιψλα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο,  

 πξνσζψληαο ηελ πξνζηαζία ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαζψο θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

δεκηνπξγψλ , θαη 

 ππνζηεξίδνληαο φηη ε κνπζηθή εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηελ πξψηε γξακκή 

ηεο αηδέληαο ηεο εθπαίδεπζεο απφ ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία (πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε).  

Ηάζε ζηφρνο απφ ηνπο παξαπάλσ ζα επηηεπρζεί κέζσ ηεο ράξαμεο ζρεηηθήο πνιηηηθήο 

θαζψο θαη ηεο ππεξάζπηζεο ησλ ζέζεσλ ζε παγθφζκην επίπεδν, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο 

αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, πξνγξακκαηηθψλ δξάζεσλ θαη έξεπλαο θαζψο θαη κέζα απφ 

ζηνρεπκέλεο ππεξεζίεο ησλ κειψλ ηνπ. Γπηπιένλ, ην Δηεζλέο Οπκβνχιην ηεο Ινπζηθήο ζα 

ζπλερίζεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα ζεζκηθή αλάπηπμε κε ζηφρν λα αλαδεηρζεί ζε έλα ηζρπξφ θαη 

δπλακηθφ παγθφζκην δίθηπν  νξγαλψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κνπζηθή ζηνρεχνληαο θαη 

ελδπλακψλνληαο ηελ επηβίσζε ησλ επαγγεικαηηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο κνπζηθήο.  
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Ιε βάζε ηε ζηξαηεγηθή πνπ ζρεδηάζηεθε θαηά ηελ πξνεγνχκελε Γεληθή Οπλέιεπζε ηνπ 

2011, ην Δηεζλέο Οπκβνχιην ηεο Ινπζηθήο πξνρψξεζε ζε κία πιήξσο αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ θαη ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ πνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ έξγνπ ηνπ αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ.  

Ε Γεληθή Οπλέιεπζε εμέιεμε ηνλ Paul Dujardin (Βέιγην) σο  ηνλ λέν πξφεδξν ηνπ  Δηεζλνχο 

Οπκβνπιίνπ γηα ηα επφκελα δχν ρξφληα ν νπνίνο έξρεηαη γηα λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ Frans de 

Ruiter (Μιιαλδία). Πν ΔΟ ηνπ Δηεζλνχο Οπκβνπιίνπ ηεο Ινπζηθήο απνηειείηαη πιένλ απφ ηνπο: 

Jeremy Cox (UK) κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ εθηειεζηηθνχ αληηπξνέδξνπ, Hisham Sharaf (Ζξάθ / Ζνξδαλία) 

θαη Maria del Carmen Gil (Ννπέξην Ξίθν) σο αληηπξνέδξνπο θαζψο θαη ηεο Emily Akuno (Ηέλπα) σο 

ηακία. Πν Δηνηθεηηθφ Οπκβνχιην ζπκπιεξψλεηαη απφ Alfons Karabuda (Ονπεδία), Hugues Gervais 

Ondaye (Ηνλγθφ),  Valdemar Rodriguez (Βελεδνπέια), Ahti Vänttinen (Φηλιαλδία), Daphne Wassink ( 

Μιιαλδία)  θαη Yu Long (Ηίλα). Ε Γεληθή Οπλέιεπζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ 5νπ 

Ναγθφζκηνπ Φφξνπκ Ινπζηθήο, πνπ θηινμελήζεθε ζην Queensland Conservatorium Griffith 

University, ζε ζπλεξγαζία κε ην Οπκβνχιην Ινπζηθήο ηεο Απζηξαιίαο (βι.ζρεηηθά 

http://worldforumonmusic.org/).  

 

22ν ζπλέδξην ηνπ Γπξσπατθνχ Μξγαληζκνχ γηα ηε Ινπζηθή ζηα Ορνιεία, 

21-24 Ιαΐνπ 2014, Θεπθσζία – Ηχπξνο 

Every learner counts. Democracy and inclusion in music education in the 21st century 

Δηνξγάλσζε: Ηππξηαθφ Ζλζηηηνχην Ινπζηθήο – Πκήκα Ινπζηθψλ Οπνπδψλ, Ναλεπηζηήκην 

Θεπθσζίαο 

  

Φηινζνθία θαη ζθνπφο ηνπ Οπλεδξίνπ 

Πν ζπλέδξην ζηνρεχεη ζηε γφληκε αληαιιαγή απφςεσλ δηεζλψλ κειεηεηψλ, εξεπλεηψλ, 

κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη επαγγεικαηηψλ κε ζθνπφ λα ζπδεηήζνπλ πάλσ ζε 

δεηήκαηα δεκνθξαηίαο θαη πνιπκνξθίαο ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία.  
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Ηαζψο ζηελ πξάμε δελ είλαη πάληα εθηθηφ λα θαηαλνήζνπκε φηη νη καζεηέο 

απνηεινχλ νκάδα κε δηαθνξεηηθέο αλάγθεο παξάιιεια κε φζα νη ζεσξεηηθέο ηνπο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο επηβάιινπλ αιιά θαη κε φζα ζεσξίεο ηεο αλαπηπμηαθήο ςπρνινγίαο ππνζηεξίδνπλ, 

ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε φηη ειινρεχεη ν θίλδπλνο λα παξέρνπκε έλα εμηδαληθεπκέλν 

πξφγξακκα ζπνπδψλ κε πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα ρσξίο λα κεξηκλνχκε γηα ηε δηαθνξεηηθφηεηά 

ηνπο, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο, ηηο εκπεηξίεο αιιά θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. Το εθ ηνχηνπ, ζεσξείηαη 

δεκνθξαηηθφ λα δηδάμεη θάπνηνο θάζε καζεηή κε ηνλ ίδην ηξφπν, αμηνπνηψληαο ηππνπνηεκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη πιηθφ κε κφλν θξηηήξην ην θνηλφ ειηθηαθφ ηνπο επίπεδν;  

Πν ζπλέδξην επηδηψθεη λα ελζαξξχλεη ηε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε εξσηήκαηα φπσο: Πη 

ελλννχκε κε ηνλ φξν «Ινπζηθή Γθπαίδεπζε Γηα ινπο»; Ννηνη πξαγκαηηθά είλαη νη καζεηέο καο; 

Ννηεο είλαη νη αλάγθεο ηνπο; Ννηα είλαη ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηε κάζεζή ηνπο θαη 

πψο κπνξνχκε λα ηα αληηκεησπίζνπκε; Ννηεο είλαη νη απφςεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηηο 

κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ηνπο ή ην κνπζηθφ ππφβαζξφ ηνπο; Ννηα είλαη ε άπνςή ηνπο γηα ηε 

κνπζηθή σο ζρνιηθφ κάζεκα θαη ζε πνην βαζκφ ζπκκεηέρνπλ ζε εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο; Πη 

αμία δίλνπλ ζηε κνπζηθή; Νψο κπνξνχκε λα κεγηζηνπνηήζνπκε ηηο επθαηξίεο κάζεζεο θαη ηε 

ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ; 

Νξνζθεθιεκέλνη Μκηιεηέο 

Dr Lucy Green, Professor in Music Education, Institute of Education, UK  

Dr Mary Koutselini, Professor of Curriculum and Instruction, University of Cyprus, Cyprus UNESCO´ S 

chair holder in Gender Equality and Empowerment  

Dr Adam Ockelford, Professor of Music Director, Applied Music Research Centre, University of 

Roehampton, UK 

Νεξηζζφηεξα ζηνλ ηζηνρψξν ηνπ ζπλεδξίνπ www.eas-music.org/eas2014. Ρπεχζπλε επηθνηλσλίαο 

γηα ην ζπλέδξην ζηελ Ηχπξν: Δξ. Καηάζα Μηθνλνκίδνπ Οηαχξνπ economidou.eas2014@unic.ac.cy    

 

 

 

 

 

 

http://www.eas-music.org/eas2014
mailto:economidou.eas2014@unic.ac.cy
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SEMPRE Conference 

Researching Music Technology in Education: Critical Insights 

3-4 Απξηιίνπ, 2014 

Δηνξγάλσζε: International Music Education Research Centre (iMerc) &  Institute of Education, 

University of London.  

 

Ιεηά ηελ κεγάιε επηηπρία ηεο ελαξθηήξηαο δηάζθεςεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην 

Ναλεπηζηήκην ηνπ Hull ην 2010, ηηο ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο ζα θηινμελεζεί απφ ην Πκήκα 

Ννιηηηζκνχ, Γπηθνηλσλίαο & ΙΙΓ ηνπ Institute of Education ζην University of London ην ζπλέδξην 

ηνπ SEMPRE. Πν ζπλέδξην ζα δψζεη ηελ επθαηξία ζε θάζε ελδηαθεξφκελν λα παξνπζηάζεη θαη λα 

ζπδεηήζεη ηηο ηδέεο ηνπο ζε έλα θηιηθφ θαη ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ θαζψο θαη λα παξέρεη 

ζεκείν ζπλάληεζεο γηα ηνπο αθαδεκατθνχο, επηζηήκνλεο, εθπαηδεπηηθνχο θαη επαγγεικαηίεο πνπ 

επηδηψθνπλ λα δηακνξθψζνπλ ζπλέξγεηεο κε ζπκκεηέρνληεο απφ φιν ηνλ θφζκν. 

Οθνπφο ηνπ ζπλεδξίνπ είλαη λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηελ «εμάξηεζε» ηεο αλζξσπφηεηαο 

απφ ηελ εμειηζζφκελε ηερλνινγία πξνο φθεινο ηεο κνπζηθήο. Πν ζπλέδξην έξρεηαη γηα λα 

γηνξηάζεη ηηο ηερλνινγηθέο πξνθιήζεηο πξνζθέξνληαο κηα πιαηθφξκα θξηηηθήο αλάιπζεο, αιιά 

θαη παξνπζηάδνληαο ζχγρξνλεο έξεπλεο ζηνλ ηνκέα ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, φπσο:  

● κνπζηθή ζχλζεζε θαη δεκηνπξγία 

● κνπζηθή εθηέιεζε 

● κνπζηθή παξαγσγή 

● πνηθίια κνπζηθά είδε  (π.ρ. δεκνθηιήο, θιαζηθή, θ.ιπ.) 

● δεκηνπξγηθφηεηα / εο 

● ρψξνη φπνπ ε κνπζηθή γίλεηαη πξάμε (π.ρ. ηάμε, ζηνχληην, θ.ιπ.) 

● αμηνιφγεζε ηεο κνπζηθήο αλάπηπμεο ή / θαη αμηνιφγεζε ηεο εθηέιεζεο 

● ςεθηαθή κνπζηθνινγία 

● εηδηθά εθπαηδεπηηθά πιαίζηα / αλάγθεο 
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Νξνζθεθιεκέλνη Μκηιεηέο 

Professor Ian Cross, University of Cambridge 

Professor David Howard, University of York 

Νεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην www.sempre.org.uk. Γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ ζπλεδξίνπ κπνξείηε 

λα απεπζπλζείηε ζηνλ Δξ. Evangelos Himonides, Institute of Education, University of London, 20, 

Bedford Way, London WC1H 0AL, United Kingdom (Email: e.himonides@ioe.ac.uk/).  

 

40th International Computer Music Conference – 11th Sound and Music Computing Conference 

14 - 20 Οεπηεκβξίνπ 2014, Αζήλα 

MUSIC TECHNOLOGY MEETS PHILOSOPHY: from digital echos to virtual ethos 

 

Πν Οπλέδξην ζα δηεμαρζεί ζηελ Αζήλα θαη γηα πξψηε θνξά , ζα ζπλδπάζεη δχν θαηαμησκέλεο θαη 

θαζηεξσκέλεο εθδειψζεηο: ην Δηεζλέο Οπλέδξην Ινπζηθήο Νιεξνθνξηθήο (40th International 

Computer Music Conference) θαη ην 11ν Οπλέδξην γηα ηελ Νιεξνθνξηθή ηνπ Ήρνπ θαη ηεο 

Ινπζηθήο (11th Sound and Music Computing Conference). Ε θνηλή δηάζθεςε δηνξγαλψλεηαη απφ 

ην Γζληθφ θαη Ηαπνδηζηξηαθφ Ναλεπηζηήκην Αζελψλ (Πκήκα Ινπζηθψλ Οπνπδψλ θαη Πκήκα 

Νιεξνθνξηθήο θαη Πειεπηθνηλσληψλ), ην Τλάζεην Ννιηηηζηηθφ Ηέληξν θαη ην Ζλζηηηνχην Έξεπλαο 

Ινπζηθήο θαη Αθνπζηηθήο (ΖΓΙΑ). 

Οην Οπλέδξην εξεπλεηέο απφ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο επηζηεκνληθνχο  ρψξνπο, ζπλζέηεο,  

κνπζηθνιφγνη θαη νη θηιφζνθνη δίλνπλ ξαληεβνχ γηα έλα γφληκν δηάινγν επί ζρεηηθψλ ζεκάησλ, 

πξνθεηκέλνπ λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ην παξειζφλ, ην παξφλ θαη ην κέιινλ ηεο κνπζηθήο 

πιεξνθνξηθήο. Αλάκεζα ζηηο εθδειψζεηο ζπγθαηαιέγνληαη: ζεξηλφ ζρνιείν, δηαιέμεηο, εηδηθέο 

ζπγθεληξψζεηο ζε εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο ζπλαπιηψλ, επηδείμεηο ερεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα δηεμαρζνχλ ζε δηάθνξα ζεκεία, φπσο αίζνπζεο ζπλαπιηψλ θαη 

παλεπηζηεκηαθά ακθηζέαηξα, αιιά θαη ζε ιφκπη κνπζείσλ θαη αξραηνινγηθψλ ρψξσλ.  

 Μ θχξηνο ζηφρνο απηήο ηεο θνηλήο ζχδεπμεο επηθεληξψλεηαη ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ 

ησλ ςεθηαθψλ ήρσλ θαη ησλ δηαδξαζηηθψλ ζπζηεκάησλ ηεο κνπζηθήο κέζα απφ δηαθνξεηηθέο 

http://www.sempre.org.uk/
mailto:e.himonides@ioe.ac.uk/
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θηινζνθηθέο κνπζηθέο πξνζεγγίζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε ηνπ ήρνπ θαη ηεο κνπζηθήο 

πιεξνθνξηθήο, φπσο επίζεο θαη ζε ζέκαηα παηδαγσγηθήο θαη αλζξσπνινγίαο ηεο κνπζηθήο 

ηερλνινγίαο. ζνλ αθνξά ην ήζνο,  ε θχξηα έκθαζε ζα δνζεί ζηελ επίδξαζε ηεο ηερλνινγίαο 

ζηε ζχγρξνλε ζχλζεζε θαη ηελ εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ζηελ κνπζηθνινγία (ηζηνξηθή 

κνπζηθνινγία, ζπζηεκαηηθή κνπζηθνινγία, εζλνκνπζηθνινγία, αξραηνκνπζηθνινγία), πξνθεηκέλνπ 

νη εξεπλεηέο λα πξνζεγγίζνπλ θνηλσληνινγηθά ηελ ακεζφηεξε πξφζβαζε ζηε γλψζε, ηε 

δεκηνπξγηθή κάζεζε θαη ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά.  

Νεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην  http://www.icmc14-smc14.net/     

 

ΙΜΡΟΖΗΜ-ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΑ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑΠΑ ΓΖΑ ΟΜΘΖΗΓΟ ΙΜΚΑΔΓΟ (2013-2014) 

Ηέληξν Ἀξραηνκνπζηθνινγίαο 

Ἔξεπλα θαὶ πξνβνιὴ ηῆο ἀξραίαο ἑιιεληθῆο θαὶ ξσκατθῆο κνπζηθῆο 

 

Πν Ηέληξν Αξραηνκνπζηθνινγίαο ηδξχζεθε απφ ηνλ Γπίθνπξν θαζεγεηή Αξραίαο Γιιεληθήο 

Ινπζηθήο ζην Πκήκα Ινπζηθψλ Οπνπδψλ ηνπ Ναλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Οηέιην Σαξνπδάθε, θαη 

ηνλ δηδάθηνξα αξραηνκνπζηθνιφγν θαη Γπηζηεκνληθφ Οπλεξγάηε ηνπ Ναλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 

ξήζην Πεξδή. Οθνπφο ηνπ Ηέληξνπ είλαη ε δηάδνζε ζην επξχ θνηλφ ηεο εξεπλεηηθήο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηαο ζην πεδίν ηεο αξραίαο ειιεληθήο θαη ξσκατθήο κνπζηθήο (νξγαλνινγία, ζεσξία, 

ζεκεηνγξαθία, ρξήζε κνπζηθήο ζηνλ θαζεκεξηλφ βίν, εθθνξά πνηεηηθνχ ιφγνπ). Γθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα έρνπλ εθπνλεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ θαη πξνζθέξνληαη ζηνπο καζεηέο ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δηαιέμεηο δίδνληαη ζε επηιεγκέλεο ζεκαηηθέο γηα 

ην θνηλφ, ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ επηδεηθλχνληαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο αλαθαηαζθεπέο 

αξραίσλ κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη εθηεινχληαη αξραηνειιεληθά κέιε. 

http://www.icmc14-smc14.net/
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Απφ ηνλ Μθηψβξην ηνπ 2013, ηέζζεξα απφ ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Ηέληξνπ 

(δχν γηα ην Γπκλάζην θαη δχν γηα ην Θχθεην) εληάζζνληαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ηνπ 

Ζδξχκαηνο Αηθαηεξίλεο Θαζθαξίδε. Πελ εθπαίδεπζε πινπνηεί ν θ. ξήζηνο Πεξδήο, δηδάθησξ θαη 

επηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο ηνπ Ναλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. ια αλεμαηξέησο ηα Νξνγξάκκαηα ηνπ 

Ζδξχκαηνο Αηθ. Θαζθαξίδε (83 ζην ζχλνιν), πνπ απεπζχλνληαη ζε καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο, 

παξέρνληαη δσξεάλ, δελ δίλεηαη νπδεκίαο  κνξθήο δηαθεκηζηηθφ πιηθφ θαη άξηηα εθπαηδεπκέλν 

πξνζσπηθφ επηβιέπεη ηελ εμέιημε ησλ Νξνγξακκάησλ θαη εγθξίζεθαλ κε ηελ Α.Ν. 77035/Γ2 ηεο 

Δηεχζπλζεο Οπνπδψλ Δεπηεξνβάζκηαο Γθπαίδεπζεο ηνπ Ρπνπξγείνπ Ναηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ. Πα Νξνγξάκκαηα ζηεξίδνπλ Αθαδεκατθνί, Ναλεπηζηεκηαθνί Δάζθαινη, Άλζξσπνη 

ησλ Γξακκάησλ θαη ησλ Περλψλ, Σπρνιφγνη, Ναηδαγσγνί, Γκςπρσηέο θαη Οπγγξαθείο. Μη ρψξνη 

ηνπ Ζδξχκαηνο, ζηνπο νπνίνπο εθαξκφδνληαη ηα Νξνγξάκκαηα, θαιχπηνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

πξνυπνζέζεηο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο θαη είλαη πιήξσο εμνπιηζκέλνη κε ζχγρξνλα 

νπηηθναθνπζηηθά κέζα, ελψ ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε καζεηέο κε θηλεηηθά 

πξνβιήκαηα. 

Πα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ην Γπκλάζην ζην Ίδξπκα Αηθ. Θαζθαξίδε: 

Α. Αξραηνινγία θαη θηινινγία: ζπλζέηνπλ ηνλ ήρν ηνπ παξειζφληνο 

Β. Αξραία ειιεληθή ηερλνινγία: ηα κνπζηθά φξγαλα 

Πα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ην Θχθεην ζην Ίδξπκα Αηθ. Θαζθαξίδε: 

Α. Πξαγσδία: ε «φπεξα» ηεο θιαζηθήο αξραηφηεηαο; 

Μ κχζνο ηνπ ηξαγηθνχ έξγνπ εληαζζφηαλ ζε κηα θαιιηηερληθή κνξθή κε ζηαζεξά 

ραξαθηεξηζηηθά: ηελ έκκεηξε απαγγειία ηνπ ιφγνπ κε ή ρσξίο κνπζηθή ππφθξνπζε θαη ηα 

ηξαγνχδηα ησλ ππνθξηηψλ θαη ηνπ ρνξνχ κε ηε ζπλνδεία απινχ (κνλσδίεο, ρνξηθά). Αθελφο κελ, 

ε πξνζσδία ηνπ αξραίνπ ιφγνπ (δηάξθεηεο ζπιιαβψλ θαη κνπζηθνί ηφλνη) θαζφξηδε ηφζν ηνλ 

επηηνληζκφ (ινγψδεο κέινο), φζν θαη ην κέηξν ηνπ. Ιε ηνλ ηξφπν απηφ νη ξπζκηθέο θφξκεο 

γίλνληαλ νρήκαηα έθθξαζεο ησλ λνεκάησλ θαη ζπλαηζζεκάησλ ηνπ ιφγνπ. Αθεηέξνπ δε, ν 

αδφκελνο ιφγνο (ηξαγνχδηα) απνηεινχζε κέγηζην ήδπζκα – θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε – γηα ην 

ηξαγηθφ πνηεηηθφ είδνο. Έρνπκε ηελ ηχρε λα δηαζέηνπκε απνζπάζκαηα απφ αξραίεο ηξαγηθέο 

παξηηηνχξεο, φπσο έλα κέξνο απφ ην πξψην ζηάζηκν ηνπ Μξέζηε ηνπ Γπξηπίδε, έλαλ ζξήλν ηεο 

Πέθκεζζαο γηα ηνλ Αίαληα θ.ά. Μη δχν απηνί ηξφπνη εθθνξάο ηνπ ιφγνπ, ν απαγγειιφκελνο θαη ν 
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αδφκελνο, ζα αλαπηπρζνχλ ζηελ ηάμε ψζηε λα πξνβιεζεί επαξθψο ε παξαζηαηηθή κνξθνινγία 

ηνπ έξγνπ, δίπια ζηε δηδαζθφκελε ινγνηερληθή ηνπ δνκή. Θα εμεηαζηνχλ επίζεο επηιεγκέλεο 

ηξαγηθέο παξηηηνχξεο, κε ζθνπφ λα θαλεί ν ηξφπνο κεινπνίεζεο ηνπ αξραίνπ πξνζσδηαθνχ 

ιφγνπ. 

Β. Μ πνηεηήο ηεο Αισπεθήο: αθνξκή γηα ηελ αλάδεημε ηεο αμίαο ηεο δηεπηζηεκνληθήο 

ζπλεξγαζίαο ζηε ζχγρξνλε έξεπλα  

Έλαο ζθειεηφο, έλα πξηφλη θαη κηα μχζηξα, αζηξάγαινη, θέξηλεο πηλαθίδεο γξαθήο δεκέλεο ζε 

ηεηξάδην, έλαο πάππξνο, κία γξαθίδα θαη έλα κειαλνδνρείν, θαζψο θαη ηξία κνπζηθά φξγαλα 

(απιφο, ιχξα, ηξίγσλνλ) ζπλζέηνπλ ηα επξήκαηα ζσζηηθήο αλαζθαθήο ζηελ Μδφ ιγαο 53 ζηε 

Δάθλε Αηηηθήο ην 1981. Πξηάληα ρξφληα αξγφηεξα, ζπγθξνηείηαη δηεζλήο δηεπηζηεκνληθή νκάδα 

εξεπλεηψλ απφ ηνπο ρψξνπο ηεο αξραηνινγίαο, ηεο θιαζηθήο θηινινγίαο, ηεο 

αξραηνκνπζηθνινγίαο, ηεο αξραηνκεηξίαο θαη ηεο αλζξσπνινγίαο. Πα απνηειέζκαηα ηεο 

κειέηεο εληππσζηαθά: ην πιηθφ θσηνγξαθίδεηαη θαζκαηνζθνπηθά, ν πάππξνο αλαγλσξίδεηαη 

σο ην αξραηφηεξν έσο ζήκεξα ρεηξφγξαθν πνπ θέξεη ειιεληθή γξαθή. Πν αιθάβεην πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ πάππξν θαη ην πνιχπηπρν είλαη ην ηνληθφ θαη ν ηχπνο ηεο γξαθήο 

κηθξνζθνπηθφο. Πν ηξίγσλνλ ηαπηνπνηείηαη, αλαγλσξίδεηαη σο ην κνλαδηθφ ζσδφκελν είδνο 

αξραίαο άξπαο θαη απνθαζίζηαηαη. Μ απιφο αληηζηνηρεί ζηνλ πξψηκν ηχπν ηνπ (εθθιεζηαζηηθνχ) 

νξγάλνπ. Ιε βάζε ηηο παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο, ε δηεπηζηεκνληθή νκάδα είλαη ζε ζέζε λα 

ζπλαγάγεη ππνζέζεηο γηα ην ρξφλν ηεο ηαθήο, ην γέλνο, ηελ ειηθία θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ λεθξνχ. 

Οθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα θαλεί ζηνπο λένπο, πνπ νινθιεξψλνπλ ηηο Θπθεηαθέο 

ζπνπδέο θαη θαηεπζχλνληαη είηε πξνο ηελ αγνξά εξγαζίαο είηε πξνο ηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ 

ηνπο, φηη ε ζπλεξγαζία, κέζσ ηεο ζχγθξηζεο θαη ζπλεθηίκεζεο ησλ επηκέξνπο, δηαζθαιίδεη θαηά 

ην δπλαηφλ ηελ πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ. 

Πα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ην Δεκνηηθφ ζην Ίδξπκα Αηθ. Θαζθαξίδε: 

1. Γηα ηε Γ΄ Δεκνηηθνχ: Αξραίνη ειιεληθνί κχζνη θαη κνπζηθή (δηάξθεηα 45 ιεπηά) 

Ε αξραηνειιεληθή κπζνπιαζία ήηαλ άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηε κνπζηθή. Δελ είλαη ιίγεο νη 

―ηζηνξίεο‖ πνπ καο παξαδφζεθαλ θαη πνπ επαιεζεχνπλ πφζν ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακάηηδε ε 

ηέρλε ησλ ήρσλ ζηελ ηηζάζεπζε ηεο αλζξψπηλεο – θαη φρη κφλνλ – θχζεο. Ε θαηαζθεπή ηεο 

ιχξαο απφ ηνλ Γξκή, ε αλακέηξεζε ηνπ Απφιισλα κε ηνλ Ιαξζχα, ν Αξίσλ θαη ην δειθίλη, ν  
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Μξθέαο ζηνλ Άδε, είλαη αξραίνη κχζνη πνπ αλαδεηθλχνπλ ηνλ άξξεθην δεζκφ αλάκεζα ζηνλ 

ιφγν θαη ην κέινο, ηελ πνίεζε θαη ηε κνπζηθή θαηά ηελ αξραηφηεηα. Ε αλαβίσζε ησλ κχζσλ 

απηψλ, ζε έλα κνλαδηθφ ζθεληθφ απφ παξαζηάζεηο κνπζηθήο εηθνλνγξαθίαο, 

αλαθαηαζθεπαζκέλσλ αξραίσλ κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη αξραίσλ ήρσλ κεηνπζηψλεη ζηνπο 

καζεηέο ηεο Γ ηάμεο πψο ν άλζξσπνο κέζσ ηεο κνπζηθήο θαηαθηά θαη ελαξκνλίδεηαη κε ηνλ 

θφζκν. 

2. Γηα ηε Δ΄ Δεκνηηθνχ: Αληρλεχνληαο ηνλ ήρν ηνπ παξειζφληνο: κνπζηθά φξγαλα ησλ 

αξραίσλ Γιιήλσλ (δηάξθεηα 45 ιεπηά) 

Ιε αθεηεξία ηελ ππάξρνπζα εηθνλνγξαθία, δσληαλεχνπκε ηηο κνπζηθέο παξαζηάζεηο ηνπ 

παξειζφληνο εζηηάδνληαο ζηα κνπζηθά φξγαλα θαη ηνλ ξφιν ηνπο ζηηο εθάζηνηε πεξηζηάζεηο. Ε 

παξνπζίαζε θνξπθψλεηαη κε ηελ απφδνζε αξραίσλ κειψλ ζε αλαθαηαζθεπαζκέλα αληίγξαθα 

ζπγθεθξηκέλσλ νξγάλσλ πνπ ε αξραηνινγηθή ζθαπάλε έρεη θέξεη ζην θσο. Πα παηδηά 

παξαηεξνχλ ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο, αγγίδνπλ θαη επηρεηξνχλ λα δνθηκάζνπλ ηηο αλαθαηαζθεπέο. 

Ιε απηφ ηνλ ηξφπν εληζρχεηαη ε δεκηνπξγηθή θαληαζία ηνπο   κεηαθέξνληαη ζην παξειζφλ θαη 

βηψλνπλ ηε κνπζηθή ηεο θιαζηθήο επνρήο (Έγγξαθν έγθξηζεο Ρπνπξγείνπ 

Ναηδείαο:Φ.14/856/158638/Γ1). 

3. Γηα ηελ Γ΄ Δεκνηηθνχ: Αξραία ειιεληθή επηζηήκε θαη ηερλνινγία: ηα κνπζηθά φξγαλα 

(δηάξθεηα 45 ιεπηά) 

Μ ήρνο θαη νη ηδηφηεηέο ηνπ απαζρφιεζαλ ηδηαηηέξσο ηνπο θηινζφθνπο ζηελ αξραία Γιιάδα. 

Γλσξίδνπκε ζήκεξα, φηη απφ ηνλ 6ν π. αηψλα νη αξραίνη Έιιελεο, κέζα απ‘ ηελ παξαηήξεζε θαη 

ηνλ πεηξακαηηζκφ, δηαηχπσζαλ ζεσξίεο γηα ηηο πξνυπνζέζεηο παξαγσγήο ηνπ ήρνπ θαη γηα ηνπο 

ηξφπνπο κέηξεζεο ησλ δηαθνξψλ αλάκεζα ζηνπο ρακειφηεξνπο θαη ηνπο ςειφηεξνπο 

θζφγγνπο. Απινί, θιάνπηα, ιχξεο, θηζάξεο θαη άξπεο, εθηφο απφ πεξηψλπκα κνπζηθά φξγαλα ηεο 

αξραηφηεηαο, ήηαλ πνιιέο θνξέο πεξίηερλεο – ηερληθά – θαηαζθεπέο πνπ πξνυπέζεηαλ πςεινχ 

επηπέδνπ θαηάξηηζε ζηελ επηζηήκε ηεο αθνπζηηθήο. Οην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη καζεηέο 

παξαηεξνχλ, πεξηγξάθνπλ θαη πεξηεξγάδνληαη ηηο αλαθαηαζθεπέο πξσηφηππσλ επξεκάησλ 

αξραίσλ ειιεληθψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ κέζα ζηελ ηάμε, πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπλ θαη λα 

γλσξίζνπλ βησκαηηθά θαη επράξηζηα ηηο ηδηφηεηεο ηνπ ήρνπ θαη ηνπο ηξφπνπο παξαγσγήο θαη 

δηάδνζήο ηνπ, εκπεδψλνληαο, κέζσ ηεο δηαζεκαηηθήο απηήο πξνζέγγηζεο (δηα ηεο 
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αξραηνειιεληθήο κνπζηθήο), ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο αθνπζηηθήο επηζηήκεο (Έγγξαθν έγθξηζεο 

Ρπνπξγείνπ Ναηδείαο: Φ.14/856/158638/Γ1). 

4. Γηα ηε ΟΠ΄ Δεκνηηθνχ: «Νφζν ςειφηεξα»; Ε κνπζηθή απφ ηε ζθνπηά ησλ 

καζεκαηηθψλ (δηάξθεηα 45 ιεπηά) 

Μη ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο πνζφηεηεο (κεγεζψλ, κεθψλ, πιεζψλ) θαη νη ηδηφηεηέο ηνπο απνηέιεζαλ 

αληηθείκελν εθηεηακέλεο ζπδήηεζεο γηα ηνπο αξραίνπο καζεκαηηθνχο. Μη αξηζκεηηθνί ιφγνη –

αληηθείκελν δηδαζθαιίαο ζηελ ΟΠ΄ Δεκνηηθνχ – βξίζθνπλ πιήξε εθαξκνγή ζηηο δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηνπο ήρνπο (κνπζηθά δηαζηήκαηα). Πα είδε ησλ αξηζκεηηθψλ ιφγσλ θαη ε εθαξκνγή 

ηνπο ζηελ έθθξαζε ησλ κεγεζψλ ησλ κνπζηθψλ δηαζηεκάησλ αθελφο, θαη ε πνηνηηθή 

δηαβάζκηζε ησλ ιφγσλ ζε αθνινπζία κε ηελ αηζζεηηθή θαηάηαμε ησλ δηαζηεκάησλ αθεηέξνπ 

απνθαιχπηεη φηη θαζεηί σξαίν δηέπεηαη απφ αληίζηνηρεο πνηφηεηαο αξηζκεηηθέο ζρέζεηο. Πν 

ζχλζεην θαηλνκεληθά αληηθείκελν ζπδήηεζεο πξνζιακβάλεηαη βησκαηηθά απφ ηνπο καζεηέο ηεο 

ΟΠ΄ Δεκνηηθνχ, κέζα απφ ηελ παξαγσγή κνπζηθψλ δηαζηεκάησλ θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπο 

ηαμηλφκεζε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο (Έγγξαθν έγθξηζεο Ρπνπξγείνπ 

Ναηδείαο:Φ.14/856/158638/Γ1). 

Μη ππεχζπλνη ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κπνξνχλ λα ζπκπιεξψλνπλ μερσξηζηή αίηεζε γηα θάζε 

πξφγξακκα (ζηελ πεξίπησζε πνπ εθδειψλεηαη ελδηαθέξνλ γηα πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

πξνγξάκκαηα) θαη λα ηελ /ηηο απνζηείινπλ ζην θαμ 210 4296024 ή ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

info@laskaridou.gr    
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Geōrgios Kyriazopoulos is a primary teacher who also holds a post-graduate diploma in ―Applied 

Pedagogics, Αdult Γducation, Continuing Education and Lifelong Learning‖ from the University of 

Athens. He is the headmaster of the 7th Primary state school of Halandri. He has also served as a 

teacher-trainer in the educational programmes run by the Pedagogic Institute entitled ―Accelerated 

Learning Programmes for teachers at the Interdisciplinary Unified Framework Curriculum (D.E.P.P.S.) 

and Curriculum Studies (A.P.S.) and the new teaching package.‖ He has developed educational 

materials which have been submitted to the Pedagogic Institute for the Major Training Programme, as 

well as multi-media applications for the Greek Ministry of Education and Religious Affairs for use in its 

online portal.  
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Anthōnēs Kyrmpatsos is a permanent music teacher in Primary Education. He is a Ph.D. candidate at 

the Faculty of Music Studies (Section of Ethnomusicology), of the National and Kapodistrian University 

of Athens. He is also a graduate of the interdisciplinary postgraduate programme ―Music Culture and 

Communication: Anthropological and Communicative Approaches of Music‖ co-organised by the 

Faculties of Musical Studies and Classics, of the School of Philosophy, at the University of Athens. He 

has composed numerous songs for school use and operas for students. He has collaborated with the 

Department of Educational Programmes of the Greek National Opera.  
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Vasilikē Karampetsou is a philologist at the Art School of Gerakas (Athens). She holds a Master of Arts 

in Classics from King‘s College London, 1992 and a Master‘s degree in Pedagogy by the Open 

University. For her teaching in ancient greek tragedy and its realization she has been awarded with the 

Prize of Innovation and Excellence in Education by the Greek Ministry of Education and Religious Affairs 

(2011).  

 

Christina Frankoulē is a graduate of the Faculty of Classics of the University of Athens (specialized in 

Linguistics) and holds a Masters Degree in Applied Linguistics with distinction (9.78/10). Since 2001, she 

works as a teacher of Classics at the Ursulines‘ High School. She is a PhD candidate at the Department 

of Linguistics of the University of Athens, investigating the evaluation devices in scientific discourse.  

 

Maria Chatzē studied Musicology at the National and Kapodistrian University of Athens. She holds 

diplomas in piano performance (class of E. Kounalaki) and in Music Theory (class of K. Varotsis) from 

the Hellenic Conservatory of Athens and the Athenaeum respectively. Moreover, she attended 

orchestral and choir conducting classes with the conductor M. Economou. At present, she is enrolled 

on the Postgraduate Master‘s course ―Education and Civilization‖ at the Harokopio University of Athens. 

She has been awarded two times the Prize of Innovation and Excellence in Education by the Greek 

Ministry of Education and Religious Affairs. 
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Korina Vasileiou graduated from Lancaster University (BA Music) and the University of Manchester (MA 

Music). She also holds a PhD in Education from the University of Saint Louis (US). She lives in Cyprus 

and teaches music in Limassol‘s Municipal School of Music. She also works at the Municipal Museum-

Archive of the Cypriot music composer ―Solon Michaelidis‖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Many thanks to Mrs Angeliki Triantafyllaki for editing the English texts. 
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Πα θείκελα πξνο δεκνζίεπζε ζηελ Ινπζηθή ζε Νξψηε Βαζκίδα πξέπεη λα είλαη πξσηφηππεο θαη 

πιήξεο εξγαζίεο, κε ζαθή δηαηχπσζε θαη έγθπξε βηβιηνγξαθία. Ιαδί κε ην πιήξεο θείκελν 

ζπλππνβάιινληαη ε πεξίιεςή ηνπ ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα (200 ιέμεηο), ην βηνγξαθηθφ 

ηνπ ζπγγξαθέα ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή (100 ιέμεηο), θαζψο θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο 

(ειεθηξνληθή δηεχζπλζε θαη ηειέθσλν) ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ (ζε πεξίπησζε χπαξμεο 

πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο ζπγγξαθείο ζπλππνβάιινληαη αληίζηνηρα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα θαη 

ζηνηρεία επηθνηλσλίαο). Νξφηεξε έθδνζε ππνςήθηνπ πξνο δεκνζίεπζε θεηκέλνπ ή ππνβνιή πξνο 

δεκνζίεπζε θαη ζε άιιε έθδνζε ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη εμαξρήο ζηε ζπληαθηηθή επηηξνπή. 

Πα θείκελα απνζηέιινληαη σο ζπλεκκέλα αξρεία ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε:  

mspv.primarymusic@gmail.com θαη ππνβάιινληαη ζηελ θξίζε ηεο επηζηεκνληθήο θαη ζπληαθηηθήο 

νκάδαο ηεο έθδνζεο. Ε ζπληαθηηθή νκάδα δηαηεξεί ην δηθαίσκα αιιαγψλ γηα ιφγνπο 

νκνηνγέλεηαο ηεο έθδνζεο. 

 

 

Πν θείκελν απνηειείηαη απφ ηίηιν, πεξίιεςε, ιέμεηο θιεηδηά (2 έσο 5), θπξίσο ζψκα θεηκέλνπ, 

βηβιηνγξαθία, θαη δελ κπνξεί λα πεξηέρεη ππνζεκεηψζεηο. Πν θπξίσο θείκελν έρεη έθηαζε απφ 2000 

έσο 4000 ιέμεηο, γξακκαηνζεηξά Calibri, κέγεζνο 11, δηάζηηρν 1,5 θαη πιήξε ζηνίρηζε. Πν θείκελν 

ππνβάιιεηαη ζε αξρείν Word 97-2003 Document. Γηθφλεο, δηαγξάκκαηα θαη θσηνγξαθίεο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην θείκελν, αιιά ππνβάιινληαη θαη σο αλεμάξηεηα αξρεία (ζε κνξθή jpg) 

θαη αλάιπζε ηνπιάρηζηνλ 300 dpi.  

 

 

Οηηο γεληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ θεηκέλνπ ηζρχεη φηη θαη γηα ηα άξζξα. Γπηπιένλ νη δηδαθηηθέο 

κεζνδνινγίεο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: ζέκα, ζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν κεζνδνινγίαο, ζηφρνπο θαη ζθνπνχο ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο ζχκθσλα κε ην 

Αλαιπηηθφ Νξφγξακκα Ινπζηθήο, απαξαίηεηα επνπηηθά πιηθά, ρξνλνδηάγξακκα, αλαιπηηθή 

παξνπζίαζε καζήκαηνο, αμηνιφγεζε θαη δηαζχλδεζε κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ηα άιια 

γλσζηηθά αληηθείκελα απηνχ. 
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Μη βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο θαη ε βηβιηνγξαθία αθνινπζνχλ ην ζχζηεκα A.P.A. (Publication 

Manual of the American Psychological Association).  

Μη βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο δίλνληαη κέζα ζην θείκελν θαη εληφο παξέλζεζεο, 

παξαζέηνληαο ην φλνκα ηνπ ζπγγξαθέα θαη ηε ρξνλνινγία ηεο έθδνζεο (Berndt, 2002). Οηηο 

παξαζέζεηο απνζπαζκάησλ εθδφζεσλ αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά θαη  ν αξηζκφο  ηεο ζρεηηθήο 

ζειίδαο, έπεηηα απφ ηε ρξνλνινγία έθδνζεο (Berndt, 2002, ζ. 34). Νεξηζζφηεξεο εθδφζεηο ηνπ ίδηνπ 

ζπγγξαθέα κέζα ζην ίδην έηνο, δηαθξίλνληαη κε ηελ πξνζζήθε πεδψλ γξακκάησλ ηνπ ειιεληθνχ 

ή ηνπ αγγιηθνχ αιθαβήηνπ κεηά απφ ηε ρξνλνινγία (Berndt, 2002a). Νεξηζζφηεξεο ηεο κηαο 

παξαπνκπήο κέζα ζηελ ίδηα παξέλζεζε ρσξίδνληαη κε άλσ ηειεία (·).Γηα πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο νη ζπγγξαθείο  κπνξνχλ λα 

ζπκβνπιεχνληαη ηελ αθφινπζε ηζηνζειίδα: http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/03/  

Ε βηβιηνγξαθία παξαηίζεηαη ζπλνιηθά ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ θαη ζε εληαία αιθαβεηηθή 

ζεηξά γηα ηνπο Έιιελεο θαη ηνπο μέλνπο ζπγγξαθείο. Νξνεγείηαη ην επίζεην θαη αθνινπζεί ην 

αξρηθφ γξάκκα ηνπ νλφκαηνο θάζε ζπγγξαθέα, έπεηηα απφ θφκκα (,)θαη αθνινπζνχλ ηα 

ππφινηπα ζηνηρεία θάζε έθδνζεο. Έξγα ηνπ ίδηνπ ζπγγξαθέα παξαηίζεληαη ζε ρξνλνινγηθή 

ζεηξά. Αλαιπηηθή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ παξάζεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ππάξρεη ζηνλ εμήο 

ζχλδεζκν: http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/06[-/12]  

 

  

(έξγν ελφο ζπγγξαθέσο)  

Οέξγε, Θ. (1994). Θέκαηα Ινπζηθήο θαη Ινπζηθήο Ναηδαγσγηθήο. Αζήλα: Gutenberg.  

(έξγν δχν ζπγγξαθέσλ) 

Cowlishaw, G. & Dunbar, R. (2000). Primate conservation biology. Chicago: University of Chicago Press. 

(κεηαθξαζκέλν έξγν) 

Anoyanakis, F. (1979). Greek Popular Musical Instruments. (C. N. W. Klint, κηθξ.). Athens: National Bank 

of Greece. (Έθδνζε πξσηνηχπνπ 1976). 

(δηδαθηνξηθή δηαηξηβή) 

Νεξαθάθε, Γι. (2009). Ε αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ην κάζεκα ηεο κνπζηθήο ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ε θξηηηθή δηδαζθαιία. (Αδεκνζίεπηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή). Πκήκα 

Ινπζηθψλ Οπνπδψλ-Γζληθφ θαη Ηαπνδηζηξηαθφ Ναλεπηζηήκην Αζελψλ, Αζήλα.  

(άξζξν ζε πεξηνδηθή έθδνζε κε αλεμάξηεηε αξίζκεζε ζειίδσλ ζε θάζε ηεχρνο) 

Ηφπηζεο, Αι. (2009). Βαζηθέο αξρέο ηεο ζχγρξνλεο Δηδαθηηθήο θαη εθαξκνγή ηνπο ζηελ 

κεζνδνινγία Project. Γπηζεψξεζε Γθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ, 15, 16-28.  
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(πξαθηηθά ζπλεδξίνπ) 

Αξγπξίνπ, Ι. & Ιαγαιηνχ, Ι.  (2011). Οχγρξνλα εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαη δηδαθηηθέο πξνηάζεηο 

γηα ηε δηαζχλδεζε γιψζζαο θαη κνπζηθήο ζηελ Α΄θαη Β΄ Δεκνηηθνχ.  Οην Αξγπξίνπ, Ι. & 

Ηακπχιεο, Ν. (Γπηκ.), Νξαθηηθά 4νπ Δηεζλνχο Οπλεδξίνπ Γ.Γ.Ι.Α.Ν.Γ. (112-118). Αζήλα: Γ.Γ.Ι.Α.Ν.Γ. 

(ειεθηξνληθή πεγή)  

Knoll, M. (1997). The Project Method: Its Vocational Education Origin and International Development. 

Journal of Industrial Teacher Education 34/3. Δηαζέζηκν ζηνλ ηζηφηνπν 

http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JITE/v34n3/Knoll.html (πξνζπειάζηεθε ζηηο 2.6.2013).  

 

 

Μη Θεθηηθέο πεξηγξαθέο ηνληθψλ πςψλ γίλνληαη θαηά πξνηίκεζε ζην ζχζηεκα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη επηζηεκνληθά ζηηο Ε.Ν.Α. (C0 – C8)  (βι. ζρ. http://en.wikipedia.org/ 

wiki/Scientific_pitch_notation θαη http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/img/grove/ 

music/F900064). Μπνηνδήπνηε σζηφζν απφ ηα θαζηεξσκέλα ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο ηνληθψλ 

πςψλ ρξεζηκνπνηείηαη κε ζπλέπεηα ζην ππνςήθην πξνο έθδνζε θείκελν, γίλεηαη επίζεο 

απνδεθηφ.  

http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JITE/v34n3/Knoll.html
http://en.wikipedia.org/%20wiki/Scientific_pitch_notation
http://en.wikipedia.org/%20wiki/Scientific_pitch_notation
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/img/grove/%20music/F900064
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/img/grove/%20music/F900064
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Ηπθινθνξεί ε αλνηθηή ειεθηξνληθή επηζηεκνληθή έθδνζε  

ειεχζεξα πξνζβάζηκε ζηνλ ηζηνρψξν  http://hejmec.eu/ 
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