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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Το παρόν τεύχος αποτελεί ένα αφιέρωμα στη χορωδιακή μουσική εκπαίδευση
και επιχειρεί μέσα από θεωρητικά άρθρα, διδακτικές μεθοδολογίες, αλλά και
εκπαιδευτικό υλικό, αφενός μεν να φωτίσει συγκεκριμένες πτυχές της χορωδιακής
μουσικής εκπαίδευσης, αφετέρου δε να δώσει ιδέες και προτάσεις για τη χορωδιακή
μουσική εκπαίδευση των παιδιών σε όλες τις ηλικίες στο σχολείο, αλλά και σε άλλα
εκπαιδευτικά πλαίσια (μουσική στην κοινότητα, μουσική εκπαίδευση ενηλίκων).
Η αξία του χορωδιακού τραγουδιού στη μουσική εκπαίδευση επιβεβαιώνεται
σε όλες τις ιστορικές περιόδους εξέλιξης της μουσικής. Η συλλογικότητά του και οι
άπειρες δυνατότητες που παρέχει για αισθητική καλλιέργεια, καλλιτεχνική έκφραση
και κοινωνική μάθηση την καθιστούν αναγκαία όχι μόνο για μια ολόπλευρη μουσική
παιδεία, αλλά και για το χτίσιμο υγειών κοινωνικών σχέσεων και την οικοδόμηση της
επικοινωνίας, της συνεργασίας και της αλληλεγγύης. Το χορωδιακό τραγούδι αποτελεί
πηγή συναισθηματικού πλούτου, μέσο ανάπτυξης του αυτοελέγχου, της πειθαρχίας,
της ομαδικότητας, πεδίο συλλογικής μουσικής έκφρασης και δημιουργίας. Σε μια
εποχή οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, έντονου ατομικισμού και ανταγωνισμού, η
χορωδιακή μουσική έχει πολλά να προσφέρει στα παιδιά και στους νέους ως μοναδική
καλλιτεχνική και πολιτισμική εμπειρία, ως γέφυρα επικοινωνίας και πεδίο κοινωνικής
αλληλεπίδρασης, ως ένα αντίδοτο στην αποξένωση που επιβάλλουν τα νέα μέσα
ψηφιακής «επικοινωνίας» και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Στο πρώτο μέρος του τεύχους μέσα από τα άρθρα των Jody Kerchner, Μιχάλη
Πατσέα, Αντώνη Βερβέρη και Ελευθερίας Βούλγαρη διερευνώνται συγκεκριμένες
πτυχές της χορωδιακής μουσικής εκπαίδευσης. Το άρθρο της Καθηγήτριας του
Κολλεγίου Oberlin των ΗΠΑ Jody Kerchner με τίτλο «Μουσικές Μεταφορές:
Πολυαισθητηριακά Σημεία Εισαγωγής για Χορωδούς» προτείνει τρόπους με τους
οποίους οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εντάξουν αφηρημένες έννοιες που σχετίζονται
με τον μουσικό ήχο και τη φωνητική παραγωγή στη βιωματική πραγματικότητα των
χορωδών, αξιοποιώντας τις μουσικές μεταφορές

ως μέσα πρόσβασης στην

πολυαισθητηριακή πράξη του τραγουδιού και της μάθησης. Το άρθρο, που
παρουσιάζεται σε ελληνική μετάφραση από την Αγγελική Τριανταφυλλάκη, αλλά και
στην αγγλική γλώσσα, προτείνει μάλιστα συγκεκριμένα παραδείγματα μεταφορών τα
οποία οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν με νέους χορωδούς προκειμένου
να ενισχύσουν τη φωνή και τη μουσική ερμηνεία τους.

Το άρθρο του Μιχάλη Πατσέα με θέμα: «Τα έργα του Zoltán Kodály για παιδική
χορωδία: η παιδαγωγική τους αξία υπό το πρίσμα του 21ου αιώνα» υπογραμμίζει την
διαχρονική παιδαγωγική αξία των χορωδιακών έργων του Zoltán Kodály. Το
συγκεκριμένο άρθρο παρουσιάστηκε αρχικά στο 21ο Διεθνές Συμπόσιο Kodály στο
Πανεπιστήμιο της Alberta, (Canada, Camrose Campus), τον Αύγουστο του 2017 στα
αγγλικά και δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος σε ελληνική μετάφραση από την Ειρήνη
Πατσέα.
Το φαινόμενο του ολοένα αυξανόμενου αριθμού αγοριών που παρουσιάζουν
σημάδια μεταφώνησης ήδη από το Δημοτικό Σχολείο, το οποίο απασχολεί τους
εκπαιδευτικούς μουσικής των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και τους διευθυντές παιδικών χορωδιών, προσεγγίζεται στο άρθρο του
Αντώνη Βερβέρη με τίτλο «Αγόρια και μεταφώνηση στο Δημοτικό Σχολείο: Πρόωρη
εμφάνιση του φαινομένου ή ζήτημα φωνητικής δράσης;» Το άρθρο επιχειρεί να
ερευνήσει το θέμα από μία κοινωνιολογική ματιά, αναδεικνύοντας έτσι την κοινωνικήπολιτισμική διάσταση ενός φαινομένου που θεωρείται κατά βάση ως απόλυτα
«φυσικό».
Το πρώτο μέρος του τεύχους κλείνει με το άρθρο της Ελευθερίας Βούλγαρη με
θέμα: «Παιδικές και Σχολικές Χορωδίες: Μια αναγκαιότητα για τα παιδιά στην Ελλάδα
του Σήμερα», που τεκμηριώνει την αναγκαιότητα της χορωδιακής εκπαίδευσης των
παιδιών και εφήβων στο πλαίσιο της σημερινής κοινωνικής και οικονομικής κρίσης,
παρουσιάζοντας τα εκπαιδευτικά και κοινωνικά οφέλη της συμμετοχής των νέων σε
χορωδίες, ώστε να βοηθηθούν τα ίδια, οι οικογένειες και το ευρύτερο κοινωνικό
σύνολο, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
Στο δεύτερο μέρος των διδακτικών μεθοδολογιών περιλαμβάνεται το άρθρο
της Σταυρούλας Πετροπούλου με θέμα: «Η φωνητική προετοιμασία της παιδικήςσχολικής χορωδίας», όπου προτείνονται, σε μια αναλυτική παρουσίαση, τεχνικές
φυσικής και φωνητικής προετοιμασίας, που μπορεί να ακολουθήσει ο/η
διευθυντής/ντρια μιας παιδικής – σχολικής χορωδίας πριν αλλά και κατά τη διάρκεια
της πρόβας. Ακολουθούν σκέψεις και προβληματισμοί του Κανάρη Κεραμάρη σχετικά
με τη δημιουργία χορωδίας στο πλαίσιο του ολοήμερου δημοτικού σχολείου και της
Μαρίας Μιχαλοπούλου σχετικά με την αγωγή της παιδικής φωνής.
Τέλος, ο Νικόλαος Λεβέντης και η Αικατερίνη Μαργαζή παρουσιάζουν ένα
σχέδιο μαθήματος με θέμα: «Ο ιππότης Μονδεράτος: Ένα μάθημα για τη ρυθμική αγωγή
μέσα από το τραγούδι και το παραμύθι». Η έννοια της ρυθμικής αγωγής προσεγγίζεται

μέσα από τέσσερις βιωματικές φάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν σωματικό ζέσταμα,
παιχνίδι με τα ονόματα, κίνηση στο χώρο, παραμύθι, χρήση μουσικών οργάνων και
τραγούδι. Αξίζει να σημειωθεί ότι το τραγούδι και το παραμύθι είναι πρωτότυπες
δημιουργίες των συγγραφέων του άρθρου.
Το τρίτο μέρος ευελπιστούμε να αποτελέσει ένα σημαντικό βοήθημα για τους
εκπαιδευτικούς των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά
και για τους μαέστρους παιδικών χορωδιών. Δημιουργοί και διευθυντές/ντριες
χορωδιών μοιράζονται μαζί μας τα τραγούδια τους ή τις διασκευές παραδοσιακών ή
έντεχνων τραγουδιών για παιδικές/ σχολικές χορωδίες. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται
παρτιτούρες των τραγουδιών της Τατιάνας Ζωγράφου «Το τραγούδι του βάτραχου
Κουάξ-κουάξ», «Το τραγούδι του τζίτζικα Τζικιτζίκ», «Το τραγούδι του Γρύλλου
Κρικικρίκ» (από το CD «Ο Τζικιτζίκ, ο Κρικικρίκ και η παράξενη χορωδία του
δάσους»), «Τρέξε να βρεις» (από το CD «Μια νότα μου χτυπά το τζάμι») και «Η
Ταραντέλλα μιας πολύχρωμης μπάλας» (από το βιβλίο και CD «Ένας γάτος μια φορά»).
Τις παρτιτούρες των έργων της κ. Ζωγράφου συνοδεύουν οι σκέψεις της για το παιδικό
τραγούδι ως μέσο για μια συλλογική διαδικασία μάθησης, μέσα από το οποίο τα παιδιά
έρχονται σε επαφή με τον ευρύτερο κόσμο που τα περιβάλλει και ταυτόχρονα
καλούνται να μοιραστούν με την ομάδα τη δική τους προσωπική μουσική έκφραση.
Ακόμη, παρατίθενται, διασκευασμένα για χορωδία από τον Ανδρέα Πριονά, τα
έργα του Νότη Μαυρουδή «Άκρη δεν έχει ο ουρανός» και «Οι άθλοι του Ηρακλέους».
Τα έργα συνοδεύονται από ένα σύντομο κείμενο του κ. Πριονά για τον τρόπο
χορωδιακής επεξεργασίας και διδασκαλίας τους. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι
παρτιτούρες έργων και διασκευών της Σταυρούλας Πετροπούλου «Freedom» (spiritual
σε διασκευή για τρίφωνη παιδική χορωδία), «Θεέ την ώρα ετούτη» (στίχοι: Σ.
Σπεράντζα, μουσική: Λ.Πετροπούλου, διασκευή για δίφωνη παιδική χορωδία), «Ο
υπολογιστής» (στίχοι: Θ. Χορτιάτη, Μουσική: Λ. Πετροπούλου, μονόφωνο, με
πιανιστική συνοδεία) και «Το τρελοβάπορο» (στίχοι: Οδ. Ελύτης, μουσική: Σταυρούλα
Πετροπούλου, μονόφωνο με πιανιστική συνοδεία). Ακολουθεί η διασκευή του Κώστα
Ευαγγελάτου για τρίφωνη χορωδία του παραδοσιακού τραγουδιού «Μες στου Αιγαίου
τα νερά» και το τραγούδι «Αργυρώ» σε στίχους και μουσική του Κανάρη Κεραμάρη
(μονόφωνο με πιανιστική συνοδεία). Το τρίτο μέρος ολοκληρώνεται με διασκευές για
παιδική χορωδία από την Ελένη Ψαρογιώργου του γερμανικού λαϊκού τραγουδιού
«Σήμαντρα ηχούν» και του μουσικού κομματιού «Νανούρισμα-Μια γλυκιά καληνύχτα»
του J. Brahms σε στίχους Π. Κόλια.

Το τέταρτο μέρος περιλαμβάνει ανταποκρίσεις από σεμινάρια που αφορούσαν
τη φωνητική τέχνη και τη διεύθυνσης χορωδίας. Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Σιτώτης μάς
μεταφέρει το κλίμα του τριήμερου 3ου Πανελληνίου Σεμιναρίου της Στέγης Ελληνικών
Χορωδιών

με

θέμα:

«Φωνητική

τέχνη

&

Διεύθυνση

Χορωδίας»,

που

πραγματοποιήθηκε στο Ελληνικό Ωδείο στο Μαρούσι, τον Νοέμβριο του 2016, καθώς
και του πρώτου Masterclass Διεύθυνσης με θέμα “Sing together, not at the same time”
(Ragnar Rasmussen, Πρέβεζα, Ιούλιος 2017). Ακόμη, ο Αντώνης Βερβέρης μας
παρουσιάζει τις εντυπώσεις του από το 4ο Σεμινάριο Διεύθυνσης Χορωδιακού
Τραγουδιού, που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2017, από την χορωδία
Animato στη Μυτιλήνη, στο οποίο δίδαξε η αμερικανίδα μαέστρος Dr. Therees
Hibbard.
Το άρθρο της Jody Kerchner, καθώς και οι περιλήψεις, οι λέξεις κλειδιά και τα
βιογραφικά των συγγραφέων και των συνθετών/ μαέστρων παρατίθενται και στην
αγγλική γλώσσα στο πέμπτο μέρος του τεύχους.
Ελπίζουμε το υλικό του παρόντος τεύχους να τροφοδοτήσει τον παιδαγωγικό
και επιστημονικό προβληματισμό σε θέματα που αφορούν τη χορωδιακή μουσική
εκπαίδευση και να στηρίξει τους εκπαιδευτικούς μουσικής, με τις προτεινόμενες
διδακτικές μεθοδολογίες και το προσφερόμενο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο μπορεί να
αξιοποιηθεί από σχολικές και κάθε είδους παιδικές και νεανικές χορωδίες. Άλλωστε, η
μουσική αποτελεί το μέσο που ενώνει τις ψυχές των ανθρώπων, καθιστώντας τους
κοινωνούς μιας πολυδιάστατης και πολυαισθητηριακής μουσικής, κοινωνικής και
καλλιτεχνικής εμπειρίας.

Οι επιμελήτριες ύλης
Δρ. Μαρία Μαγαλιού
Δρ. Ελισσάβετ Περακάκη

ΜΕΡΟΣ

Α

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Καλλιεργώντας τη Φωνή:
Παιδικές και Σχολικές Χορωδίες
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Jody L. Kerchner
ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: ΠΟΛΥΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΓΙΑ ΧΟΡΩΔΟΥΣ
Μετάφραση: Αγγελική Τριανταφυλλάκη
(Το άρθρο παρατίθεται στα αγγλικά στο Ε΄ μέρος του τεύχους, σσ. 141-152)

Περίληψη
Η αποτελεσματική χρήση της «μεταφοράς» μπορεί να παρέχει στους μαθητές πρόσβαση σε
μουσικές έννοιες ή τεχνικές μέσα από την ολιστική εμπλοκή των αισθήσεων τους, την προσαρμογή
σε διαφορετικούς τρόπους μάθησης και την ενεργοποίηση της φαντασίας τους. Δεδομένου ότι η
μουσική σημειογραφία και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούν οι δάσκαλοι για να περιγράψουν τον
μουσικό ήχο και τη φωνητική παραγωγή είναι σχετικά αφηρημένες έννοιες για αρχάριους χορωδούς,
γεννάται το ερώτημα «πώς οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εντάξουν τις αφηρημένες αυτές έννοιες στη
βιωματική πραγματικότητα των χορωδών;» Το παρόν άρθρο εξετάζει τη φύση των μεταφορών,
καθώς και τον παιδαγωγικό τους ρόλο ως σημεία πρόσβασης στην πολυαισθητηριακή πράξη του
τραγουδιού και της μάθησης. Παρέχει ακόμα στον αναγνώστη παραδείγματα συγκεκριμένων
μεταφορών, που διευθυντές χορωδιών θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν με νέους χορωδούς,
προκειμένου να ενισχύσουν τη φωνή και τη μουσική ερμηνεία τους.
Λέξεις-κλειδιά: Μουσικές μεταφορές, πολυαισθητηριακή πρόσληψη του τραγουδιού, χορωδιακή
εκπαίδευση, ποικίλοι τρόποι μάθησης.

Εισαγωγή
«Τραγούδησε με μακρύτερα φωνήεντα», «Ας τραγουδήσουμε εκείνη την φράση με
πιο ζεστό τόνο», «Ρίξε μια ματιά στη μουσική και δες πως ανεβαίνει το τονικό ύψος».
Κατά την πρόβα, οι διευθυντές χορωδιών ίσως προσφέρουν αντίστοιχες συμβουλές
προκειμένου να βελτιώσουν τη χορωδιακή εκφραστικότητα της μουσικής ακρίβειας ή
φωνητικής τεχνικής. Λέξεις όπως «ζεστός», «ψηλός/χαμηλός»,

εκφράζουν ένα

γνώρισμα του ήχου ή της άρθρωσης ή μια όψη φωνητικής τεχνικής που επιθυμούν να
εφαρμόσουν οι χορωδοί. Τέτοιες περιγραφικές λέξεις που φέρνουν κατά νου μνήμες
οπτικές, κιναισθητικές, ψηλαφητές, οσφρητικές ή γευστικές, αποτελούν παραδείγματα
μουσικών μεταφορών. Στο παρόν άρθρο θα διερευνήσουμε τη φύση της μεταφοράς,
τον παιδαγωγικό της ρόλο ως σημείο εισαγωγής στην πολυαισθητηριακή πράξη της
Ωδικής και της μάθησης, και στις συγκεκριμένες μεταφορές που οι διευθυντές
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χορωδιών θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν με νέους χορωδούς με σκοπό την
ενίσχυση της φωνητικής παραγωγής και της μουσικής ερμηνείας τους.
Διερευνώντας τις μεταφορές
Η Winner (1988) γράφει πως η γλώσσα είναι πλήρης σε μεταφορές που χρησιμεύουν
στη διευκρίνιση, τη διαφώτιση και την επεξήγηση των χαρακτηριστικών των
αντικειμένων, συμβάντων και εμπειριών μέσω της σύγκρισης με κάτι άλλο (π.χ. το
αναφερόμενο) που έχει παρόμοια χαρακτηριστικά. Οι μεταφορικές περιγραφές είναι
συνήθως αρκετά αφαιρετικές και απαιτούν από το άτομο που χρησιμοποιεί τη
μεταφορά αλλά και τον ακροατή να έχουν αμοιβαία κατανόηση των χαρακτηριστικών
του «αναφερόμενου» προκειμένου να προσδιορίσουν την ομοιότητα με το νέο
«στοιχείο» (Kerchner, 2014). Φτάνουμε στη γνωσιακή κατανόηση της σχέσης μεταξύ
του «θέματος της μεταφοράς» (Χ) και του «μεταφορικού οχήματος» (Υ) μέσω των
διαδικασιών ανάληψης, ανάκλησης και σύγκρισης των ιδιοτήτων των «Χ» και «Y»
(Glucksberg, 1998, σελ. 39). Ως εκ τούτου, οι μεταφορές αποτελούν και παιδαγωγικά
εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί για να βοηθήσουν τους
μαθητές «να κατανοήσουν το άγνωστο με τη χρήση σχημάτων και εικόνων ήδη
γνωστών» (Pugh, Hicks, & Davies, 1997, σελ. 5). Αν η μάθηση ορίζεται ως μια
«αλλαγή στην εννοιοποίηση» (“change in conceptualization”) (ό.π. σελ. 37), οι
μεταφορές φαίνεται να είναι έγκυροι λεκτικοί, οπτικοί και κιναισθητικοί αγωγοί για τη
μάθηση. Όταν χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά, μπορούν να παράσχουν στον
σπουδαστή μια βαθύτερη κατανόηση του ήχου και της τεχνικής.
Η ίδια η γλώσσα θεωρείται μεταφορική απεικόνιση μιας σκέψης ή μιας ιδέας.
Σύμφωνα με τον Vygotsky (Kozulin, 1986) μια "λέξη είναι μια γενικευμένη
αναπαράσταση της πραγματικότητας", αντί μιας άμεσης μετάφρασης μιας σκέψης
(σελ. 256). Τα μικρά παιδιά μαθαίνουν να μιλούν λέγοντας μια λέξη που εμπεριέχει
μια πλήρη πρόταση ή αρκετές σκέψεις. Η δήλωση του παιδιού, "Ρόφημα!", μπορεί να
περιλαμβάνει πολλαπλές σκέψεις και αισθήσεις όπως αυτές που αναφέρονται σε αυτή
την πλήρη πρόταση: «Μαμά, μπορώ να έχω περισσότερο χυμό στο κύπελλο ... τώρα;
Είμαι διψασμένος!» Η μονολεκτική δήλωση ενός παιδιού είναι μια συντομευμένη
γλώσσα που περιέχει μυριάδες γνωστικά σημεία αναφοράς σε αισθήσεις, σκέψεις,
συναισθήματα, προσωπικές ανάγκες και επιθυμίες. Είναι ενδιαφέρον ότι η εσωτερική
ομιλία των ενηλίκων είναι ανάλογη με τις συνοπτικές γλωσσικές αναπαραστάσεις των
παιδιών.
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Κατά παρόμοιο τρόπο, η γραπτή μουσική σημειογραφία αποτελεί μια
«μεταφορά» για μια σειρά οδηγιών των συνθετών για την άρθρωση, την ερμηνεία και
την παραγωγή ακουστικών φαινομένων. Αυτές είναι όλες σχετικά αφηρημένες έννοιες
προς τον νεαρό χορωδό. Μια οποιαδήποτε νότα αναφέρεται στη συχνότητα ενός
τονικού ύψους, στην άρθρωση, την ένταση του ήχου, στον χρωματισμό του τόνου και
στην διάρκεια. Αναφέρουμε επίσης την ελευθερία της ερμηνείας, της πρόθεσης και της
δέσμευσης που κάθε καλλιτέχνης φέρνει με μοναδικό τρόπο στην παραγωγή μιας
νότας. Επομένως, μια νότα αποτελεί «μεταφορά» για ένα σύνθετο δίκτυο μουσικών
ερμηνειών και πράξεων. Όπως ένα παιδί λέει: "Γάλα, μαμά!", φράση που ενσωματώνει
αρκετές σκέψεις και ιδέες που σχετίζονται με την κατάσταση της ύπαρξής του και το
αίτημα προς τη μητέρα του, έτσι και μια νότα αποτελεί μεταφορά για τις γνωστικές και
σωματικές πράξεις που εμπλέκονται στην εκτέλεση αυτής της νότας. Δεδομένου ότι η
μουσική σημειογραφία και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούν οι δάσκαλοι για να
περιγράψουν τον μουσικό ήχο και τη φωνητική παραγωγή είναι σχετικά αφηρημένα
για τους νέους χορωδούς, κατά ποιο τρόπο θα μπορούσαν οι εκπαιδευτικοί να τα
καταστήσουν μέρος της βιωμένης πραγματικότητας των χορωδών;
Παιδαγωγικές Χρήσεις της Μουσικής Μεταφοράς
Ως παιδαγωγικά εργαλεία, οι μεταφορές μπορούν να χρησιμεύσουν στην ερμηνεία των
εννοιολογικών και βιωματικών «γνωστών» και «άγνωστων» περιοχών. Επιπλέον οι
μεταφορές μπορούν να παρέχουν στους σπουδαστές σημεία πρόσβασης σε μουσικές
ιδέες ή τεχνικές, μέσω της ολιστικής ενεργοποίησης των αισθήσεων τους, μέσω της
συμπερίληψης διαφορετικών μαθησιακών προτιμήσεων και διανοητικών προφίλ, αλλά
και μέσω της ενεργοποίησης της φαντασίας τους. Τέτοια οφέλη προκύπτουν μόνο όταν
οι εκπαιδευτικοί κατανοήσουν τις αποτελεσματικές εκείνες παιδαγωγικές στρατηγικές
για τη χρήση μεταφορών στη χορωδιακή πρόβα.
Ως εκπαιδευτικό αποτέλεσμα, οι καθηγητές επιδιώκουν οι σπουδαστές τους να
γνωρίζουν και να περιγράφουν την ενεργοποίηση του σώματος και τη σωματική
αίσθηση καθώς τραγουδούν. Σε αντίθεση με τους σπουδαστές οργάνων, οι χορωδοί δεν
μπορούν να δουν τα δάχτυλά τους καθώς πατούν ένα κλειδί ή μια βαλβίδα σε ένα
όργανο ή καθώς μετακινούνται στο πληκτρολόγιο του πιάνου. Καθώς το σώμα των
χορωδών είναι το όργανο τους, όσα συμβαίνουν και αφορούν την παραγωγή ήχου, τη
διαχείριση της αναπνοής και την αντήχηση λαμβάνουν χώρα εσωτερικά και άρα
παραμένουν αόρατα για τον χορωδό. Επιπλέον, η φωνητική παραγωγή και η σωματική
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αίσθηση διαφέρουν ανά χορωδό. Οι μαθητές μπορεί να δυσκολευτούν να κατανοήσουν
τις προφορικές εξηγήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τις αφηρημένες διαδικασίες
που σχετίζονται με την υγιή φωνητική παραγωγή και την ανθρώπινη φυσιολογία.
Αντ ' αυτού, οι νέοι χορωδοί θα μπορούσαν να κατανοήσουν καλύτερα την
εμπλοκή του σώματος, βιώνοντας μια απτή οπτική αναπαράσταση του ανθρώπινου
σώματος (π.χ. μια εικόνα, ένα διάγραμμα, ένα βίντεο, ένα μοντέλο σκελετού).
Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να προσελκύσουν «οπτικές ή
κιναισθητικές εικόνες με τη μορφή λεκτικά δηλωμένων μεταφορών για να βοηθήσουν
τους μαθητές να κάνουν συνδέσεις» μεταξύ των προηγούμενων οπτικών ή κινητικών
τους εμπειριών που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη τους και των πιο αφηρημένων
πτυχών του τραγουδιού (Kerchner, 2004, σελ. 30). Οι τραγουδιστές έρχονται στις
χορωδιακές πρόβες με μια σειρά προηγούμενων αισθητικών (δηλαδή λεκτικών,
φωνητικών, οπτικών, απτικών, κιναισθητικών, οσφρητικών, γευστικών) εμπειριών από
το σπίτι, το σχολείο και τις κοινότητές τους. Ως εκ τούτου, με τη χρήση μουσικών
μεταφορών για τη συσχέτιση του «γνωστού» με το «άγνωστο» (δηλαδή τη νέα έννοια
ή τεχνική) οι σπουδαστές μπορούν να αποκτήσουν λεπτομερείς γνώσεις σχετικές με
την παραγωγή ήχου και τη μουσική ερμηνεία (Kerchner, 2004).
Ως εκπαιδευτικοί, συναντάμε σπουδαστές που προτιμούν να βιώνουν, να
ανακαλύπτουν και να μαθαίνουν χρησιμοποιώντας μια συγκεκριμένη αισθητηριακή
οδό - λεκτική, οπτική, κιναισθητική, απτική ή οσφρητική. Ωστόσο, οι σπουδαστές
απορροφούν πληροφορίες μέσω του συνόλου των αισθήσεων τους για να
νοηματοδοτήσουν, συνειδητά ή ασυνείδητα, το περιβάλλον τους. Οι Godøy και Leman
(2010, σελ. 106) υποστηρίζουν ότι η μουσική αντίληψη είναι πολυτροπική, αφού
"αντιλαμβανόμαστε τη μουσική με τη βοήθεια οπτικών και κινηματικών εικόνων ...
πέρα του καθαρού ήχου". Βεβαίως, το τραγούδι είναι μια πολυαισθητηριακή, ολιστική
εμπειρία σώματος-νου-αισθήσεων-πνεύματος-εαυτού. Για να εμπλέξουν τους
διαφορετικούς και προτιμώμενους τρόπους μάθησης των σπουδαστών και τους
τρόπους

δημιουργίας

μουσικού

νοήματος,

οι

εκπαιδευτικοί

καλούνται

να

διαφοροποιήσουν τη διδασκαλία, παρέχοντας τους μερικά σημεία πρόσβασης στη
μουσική που δοκιμάζουν και εκτελούν. Αυτό σημαίνει πως όταν οι εκπαιδευτικοί
παρέχουν πολυαισθητηριακές εμπειρίες στους σπουδαστές τους (π.χ. κιναισθητικές,
απτικές, οπτικές), ουσιαστικά λαμβάνουν κατά νου τις διαφορετικές μαθησιακές
προτιμήσεις τους (Dunn & Dunn, 1992), αλλά και τα διαφορετικά τους προφίλ
νοημοσύνης (Gardner, 1983).
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Αν θεωρήσουμε τις μουσικές μεταφορές σαν αισθητήρια σημεία μέσω των
οποίων οι μαθητές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μουσικές έννοιες, τότε είναι
σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι μαθητές πρέπει να έχουν βιώσει το μεταφορικό
αναφερόμενο («μεταφορικό όχημα») πριν υπάρξει εννοιολογική κατανόηση. Εάν ένας
φοιτητής δεν έχει βιώσει μια μικρή λίμνη με δροσερό, λαμπερό νερό στο ηλιόλουστο
φως μιας καλοκαιρινής ημέρας («μεταφορικό όχημα»), τότε είναι αναποτελεσματικό
για έναν δάσκαλο να χρησιμοποιήσει αυτή τη μεταφορά για τον τύπο ενεργητικού,
ζωντανού ήχου («θέματος μεταφοράς») που επιθυμεί να παράξουν οι χορωδοί. Αν ένας
δάσκαλος ζητήσει από τα παιδιά να έχουν πολύ «χώρο» μέσα στο στόμα τους, όπως το
ύψος της οροφής ενός καθεδρικού ναού, η μεταφορά χάνεται αν οι μαθητές δεν έχουν
ποτέ βιώσει έναν καθεδρικό ναό ή δεν έχουν ποτέ δει φωτογραφίες του. Ως δάσκαλοι,
πρέπει να γνωρίζουμε ότι η έκταση των εμπειριών μας και του λεξιλογίου δεν θα
συμπίπτει με εκείνη των μαθητών μας. Επομένως, οι μουσικές μεταφορές που
χρησιμοποιούμε στη διδασκαλία μας πρέπει να είναι σχετικές με τις συγκεκριμένες
αισθητικές εμπειρίες των χορωδών. Διαφορετικά, βιώνουμε μια χαμένη ευκαιρία στη
διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης και ενδεχομένως μεγαλύτερη σύγχυση, όταν οι
μαθητές δεν μπορούν να συνδεθούν με τις μεταφορές που χρησιμοποιούμε.
Λαμβάνοντας το προβάδισμα από την ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων
των μαθητών, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν μουσικές μεταφορές σε
πρόβες για να εισαγάγουν τους μαθητές σε μια μουσική ιδέα ή ένα τεχνικό ζήτημα ή
σε σημεία επανεισαγωγής ή αναθεώρησης. Ας πάρουμε ως παράδειγμα τους νεότερους
μαθητές καθώς αναπτύσσουν δεξιότητες μουσικής διάκρισης και χρησιμοποιούν
τυπικό μουσικό λεξιλόγιο για να περιγράψουν τη μουσική που εκτελούν ή ακούν.
Ξεκινούν με τη χρήση των δικών τους «ιδιωματικών» λέξεων για τους ήχους που ακούν
και τραγουδούν, ενώ οι καθηγητές τους βοηθούν να ανακαλύψουν άλλους
(υποκατάστατους) όρους που χρησιμοποιούν οι μουσικοί για να περιγράψουν το ίδιο
φαινόμενο «μουσικά». Τέτοιες απλοϊκές περιγραφές είναι, στην πραγματικότητα,
πλούσιες στη χρήση μεταφορών. Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να εκμεταλλευτούν
αυτές τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται από τους τραγουδιστές, προσφέροντάς τους
εναλλακτικούς όρους. Ενώ ένας τραγουδιστής μπορεί να περιγράψει ένα μουσικό
μέρος με τους όρους «χοροπηδητά και γρήγορα», ο δάσκαλος θα μπορούσε να
ισχυριστεί ότι η μελωδία πρέπει να τραγουδηθεί σε στυλ staccato («κοφτά») και να
περιέχει δέκατα έκτα («γρήγορα»).
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Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στο εξής σημείο: Είναι ευθύνη του δασκάλου να
προσπαθήσει να καταλάβει τι σημαίνουν τα λόγια των σπουδαστών σε σχέση με τη
μουσική προτού τα αποδώσει με έναν εναλλακτικό μουσικό όρο. Για παράδειγμα, ένα
παιδί μπορεί να πει ότι η μελωδία κινείται «ψηλότερα», ενώ στην πραγματικότητα να
εννοεί ότι η δυναμική αυξάνεται. Αυτή η διαπραγμάτευση της κατανόησης απαιτεί την
υπομονετική ακρόαση των εκπαιδευτικών, έναν διερευνητικό νου και την προθυμία να
ανακαλύψουν πραγματικά τι περιγράφει ο τραγουδιστής.
Ένας από τους μέντορες μου, ο Bennett Reimer (1989, σελ. 97), πρότεινε ότι
θα ήταν λάθος οι εκπαιδευτές μουσικής να μην χρησιμοποιούν το τυπικό μουσικό
λεξιλόγιο ως μέσο για την κατανόηση των σπουδαστών και «τον προσδιορισμό των
σημαντικών συνιστωσών των μουσικών γεγονότων, κάνοντας χρήσιμες γενικεύσεις για
το πώς λειτουργεί η μουσική» και επισημαίνοντας δομικές και στοιχειώδεις σχέσεις
στη μουσική. Ανεξάρτητα από την ηλικία των σπουδαστών, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει
να ενθαρρύνονται να εκθέτουν τους μαθητές σε τυπική ορολογία για την τονική
ποιότητα της φωνητικής φυσιολογίας και τη μουσική έκφραση. Το πρώτο βήμα για να
γίνει αυτό, όμως, θα ήταν ο εκπαιδευτικός να παρουσιάσει την έννοια με όρους
σχετικούς με την πρότερη εμπειρία των σπουδαστών, που μπορεί να περιλαμβάνει και
τη χρήση μουσικών μεταφορών.
Ο Πίνακας 1 περιλαμβάνει ένα δείγμα μουσικών μεταφορών που ίσως
επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε. Συγκεντρώνει ιδέες που μαζί με τους φοιτητές μου
έχουμε με τα χρόνια συλλέξει, μέσα από τις εμπειρίες μας ως χορωδοί και
εκπαιδευτικοί χορωδών. Οι κύριες έννοιες και δεξιότητες περιγράφονται (αριστερή
στήλη), μαζί με τη μεταφορική φράση (κεντρική στήλη) και, τέλος, αυτό που οι
σπουδαστές θα βιώσουν αισθητηριακά προκειμένου να επιφέρουν κάποια αλλαγή κατά
την εκτέλεση. Οι ήχοι του Διεθνούς Φωνητικού Αλφάβητου [IPA] βρίσκονται σε
παρένθεση (π.χ. [U]). Πειραματιστείτε και απολαύστε! Ζητήστε από τους σπουδαστές
σας να δημιουργήσουν τις δικές τους σημαντικές μουσικές μεταφορές και να τις
προσθέσουν σε αυτόν τον κατάλογο. Οι ίδιοι θα σας καθοδηγήσουν στις μεταφορές
που θα τους βοηθούν να δημιουργήσουν ζωντανές και αξέχαστες συσχετίσεις με την
εκτελούμενη μουσική. Η χρήση μουσικών μεταφορών εμπλέκει τη φαντασία των
μαθητών και τις υψηλού επιπέδου γνωστικές διεργασίες τους. Έχω διαπιστώσει ότι οι
σπουδαστές του Δημοτικού απολαμβάνουν τη χρήση μεταφορών που σχετίζονται με
το τραγούδι τους, ειδικά όταν οι εικόνες και οι κινήσεις χρησιμοποιούνται για τη
συμμετοχή τους κατά τη διαδικασία της μουσικής μάθησης.
ISSN 1790-773Χ
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Πίνακας 1: Παραδείγματα Μουσικών Μεταφορών

Μουσικές έννοιες /
Τεχνική
τραγουδιού
Εισπνοή και
Εκπνοή

Αισθητηριακή Μεταφορά που
χρησιμοποιείται κατά την πρόβα
με τους σπουδαστές
1. Γεμίστε τον ομφαλό σας με αέρα

1. Εστιάζετε στη χαμηλή αναπνοή,
παρά στην ρηχή αναπνοή.

2. Παίξτε ακορντεόν

2. Παίρνετε μια μικρή αναπνοή.
Αίσθημα επέκτασης κατά την
εισπνοή. Εκπνέοντας όπως
κάποιος που παίζει ένα
ακορντεόν με κίνηση προς τα
μέσα και προς τα έξω.

3. Φυσήξτε μέσα σε ένα μπαλόνι

4. Διαλογιστική αναπνοή

3. Βλέπετε το μπαλόνι να
φουσκώνει και να ξεφουσκώνει
όταν απελευθερώνει αέρα,
παρόμοιο με την εισπνοή /
εκπνοή του αέρα.

4.

Χρησιμοποιείτε σταθερή και
χαλαρή ροή του αέρα με την
εκπνοή και εστιάζετε στον ήχο
«σ» μέχρις ότου βγει όλος ο
αέρας.

5. Είστε μια υδρόγειος σφαίρα.
Αναπνεύστε για να επεκτείνετε τον
Ισημερινό.

5.

Αισθάνεστε τη χαμηλή και
εκτεταμένη αναπνοή στα / κάτω
από τα πλευρά.

6. Μπείτε στο ασανσέρ, μαζέψτε τον
κόσμο από το ισόγειο και ανεβάστε
τον στον κύριο όροφο.

6.

Διαφραγματική αναπνοή
(κίνηση κατά την εισπνοή και
την εκπνοή).

7. Φυσήξτε ένα φτερό από το
καπέλο σας.

7.

Αισθάνεστε τον διαφραγματικό
παλμό δημιουργώντας μια
γρήγορη και δραστική πνοή
αέρα

8. Σβήστε ένα κερί.

ISSN 1790-773Χ

Αντίστοιχο μουσικό ή / και τεχνικό
αποτέλεσμα

8. Αισθάνεστε τον διαφραγματικό
παλμό με την παραγωγή μιας
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γρήγορης και ενεργητικής
εισπνοής του αέρα
9. …

9. Άλλες ιδέες;

Στάση σώματος /
ευθυγράμμιση

1. Φανταστείτε τα πόδια σας
ως δυνατές ρίζες δέντρου
ενώ το άνω σώμα ελεύθερο
και ευέλικτο.

1. Δημιουργώντας σταθερή στάση
χωρίς έλλειψη ευελιξίας κατά
την εκτέλεση.

2. Φανταστείτε ένα σκοινί στο
ταβάνι να συνδέει το κρανίο
με την ραχοκοκαλιά σας.

2. Βρίσκοντας την φυσική
ευθυγράμμιση του σώματος.
Πειραματιστείτε τραβώντας το
σκοινί από διαφορετικά σημεία
του κεφαλιού, λαιμού και
στήθους. Οι σπουδαστές θα
κατανοήσουν την αίσθηση
ανισορροπίας παρά
σταθερότητας.

3. Αισθάνεστε σημεία πίεσης
κάτω από τα πόδια (στο
μεγάλο και μικρό δάχτυλο
και την πτέρνα).

3. Στέκεστε σταθερά με μοίρασμα
ίσου βάρους σε κάθε πόδι, και
τοποθετείτε τα πόδια στο ίδιο
άνοιγμα με τους ώμους.

4. Φανταστείτε πως είστε
μαριονέτα.

4. Χαλαρώνοντας το σώμα καθώς
τραγουδάτε.

5. Σταθείτε όπως ένας
τραγουδιστής, ένας
στρατιώτης, ή ένας
τεμπέλης.

5. Πειραματισμοί με την σωματική
αίσθηση της έντασης ή
ακαμψίας (όπως ένας
στρατιώτης θα στεκόταν
προσοχή ή ένας τεμπέλης θα
καμπούριαζε). Βρίσκετε την
ισορροπία μεταξύ σταθερής
ευθυγράμμισης και σωματικής
χαλάρωσης (όπως σε έναν
τραγουδιστή).

6. Άλλες ιδέες;

ISSN 1790-773Χ
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Χρήση «κεφαλικής
φωνής»

1. Κάντε τη φωνή της «Minnie
Mouse» (κεφαλική φωνή).

1. Σαν ένα μικρό ποντίκι με υψηλή
φωνή (ίσως με ρινικό αρχικά
ήχο) για να βρουν οι
σπουδαστές την δική τους
«κεφαλική φωνή».

2. Μιλάτε σε ένα μωρό
(κεφαλική φωνή).

2. Οι σπουδαστές μιλούν με
γλυκιά, υψηλή φωνή σε ένα
μωρό καθώς το κρατούν.
(Εναλλακτική: οι σπουδαστές
μιλούν σαν ένα μωρό («γκουγκου, γκα-γκα»)[gu, gu-gɑ, gɑ].
3. Χρησιμοποίησε μια
χαμηλότερη, βουβή φωνή ενός
μεγάλου γίγαντα λέγοντας «φι,
φαι, φο, φαμ» [fi, faI, fo,fʌm];
Σύγκριση αίσθησης και ήχου με
εκείνα της κεφαλικής φωνής.
4. Μιλώντας και διατηρώντας τον
ήχου «ου» [u] κινήσου από τις
χαμηλές στις πιο ψηλές νότες.
Χρήση ψηλών νοτών χωρίς να
διακόπτεται η ροή του αέρα.

3. Χρησιμοποίηστε μια μεγάλη
φωνή γίγαντα (χωρίς
κεφαλική φωνή, σαν μέσα
σε ένα woofer).

4. Μιλάτε σαν φάντασμα.

5. Κάντε σαν κουκουβάγια.

6. Κάνοντας τη σειρήνα.

7. Κάντε τον «cowboy».

8. Κάντε τον ήχο τρένου που
σφυρίζει.

ISSN 1790-773Χ
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5. Φαντάσου πως είσαι
κουκουβάγια λέγοντας «χου»
στις υψηλές νότες. Κρατώντας
τον ήχο «ου» [u] του «χου»
[hu].
6. Εναλλάσσοντας ήχους σειρήνας
«ου» [u] από χαμηλές σε υψηλές
τονικότητες.
7. Λέγοντας «για-χου» [ja-hu] σε
υψηλούς τόνους. Κρατώντας τα
φωνήεντα κάθε συλλαβής.
8. Χρησιμοποιώντας φωνητικούς
ήχους όπως «τσου-τσου» [tʃutʃu] ή «ου-ου» [wu-wu].
Κρατώντας τα φωνήεντα κάθε
συλλαβής.
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Φωνητική
Σταθερότητα,
Σταθερή Ροή του
Αέρα και Χρήση
του Αέρα.
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9. Ακολουθήστε τον φακό.

9. Με την χρήση φακού, κινώντας
το φως πάνω-κάτω σε τοίχο ή σε
προτζέκτορα σε σκοτεινό
δωμάτιο. Κίνηση φωνής στην
κατεύθυνση που κινείτε το φως
(πάνω-κάτω-ίδιο). Μιλώνταςτραγουδώντας στον ήχο «ου»
[u].

10. Άλλες ιδέες ;

10. …..

1. Ζούλιξε ένα πλαστικό
μπουκάλι με μουστάρδα ή
κετσάπ με συνεχόμενη και
ίση πίεση για να
κατανεμηθεί ομοιόμορφα
πάνω σε ένα hotdog.

1. Διατηρώντας τη ροή του αέρα
σταθερή κατά την εκτέλεση.
Χρήση «ου» [u].

2. Βάλε νερό σε ένα ποτήρι
από μια κανάτα.

2. Διατηρώντας την ροή του αέρα
σταθερή κατά την εκτέλεση.

3. Κυκλική κίνηση χεριού που
φεύγει μακριά από το σώμα.

3. Κίνηση χεριού προς τα μπροστά
με στόχο την σταθερή ροή του
αέρα κατά την εκτέλεση.
Υποδεικνύοντας την εμπρόσθια
κίνηση μιας φράσης ή μελωδίας.

4. Φαντάσου πως είσαι
σκασμένο λάστιχο.

4. Αίσθηση γρήγορου γεμίσματος
πνευμόνων με αέρα και
επέκτασης κατά την εκπνοή.
Έμφαση στον ήχο «σ» [s] ως
την εκπνοή όλου του αέρα.

5. Ζωγραφίζοντας ουράνια
τόξα με τα χέρια.

5. Κίνηση χεριών μπροστά από το
σώμα για να δείξουμε σταθερή
ροή του αέρα κατά τη διάρκεια
μιας μουσικής φράσης.

6. Αφήνοντας τον ήχο να
«λιώσει» σαν ζεστή
καραμέλα πάνω σε ένα
παγωτό. Μόλις η καραμέλα
αρχίσει να λιώνει δεν
σταματά.

6. Διατηρώντας μια σταθερή ροή
του αέρα καθώς τραγουδάμε
«ιι» [i].
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Άρθρωση
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7. Απλώνοντας μεγάλη και
ισομερή ποσότητα
φυστικοβούτυρου σε ένα
κομμάτι ψωμί.
Μετακινώντας το μαχαίρι
απαλά πάνω από ψωμί με
μεγάλες κινήσεις πριν την
αλλαγή κατεύθυνσης.

7. Κινώντας το χέρι κατά μήκος
του σώματος με σταθερή
κίνηση. Διατηρώντας σταθερή
τη ροή του αέρα καθώς
τραγουδάτε «οο».

8. Άλλες ιδέες;

8. …..

1. Έστω πως εκτελείτε
κινήσεις «καράτε»
(staccato).

1. Κάνοντας χρήση των χεριών για
κινήσεις «καράτε» για
παραγωγή σύντομων, κοφτών
κινήσεων για να τραγουδήσετε
σύντομους μουσικούς ήχους.

2. Τραγουδάτε σαν να
περπατάτε στις μύτες των
ποδιών σας (staccato).

2. Περπατώντας γρήγορα στις
μύτες για την αίσθηση
σύντομων κινήσεων και ήχων.

3. Κάντε τη μουσική να
ακούγεται σαν κωδικό
Morse (staccato).

3. Χτυπώντας γρήγορα και με
σύντομες κινήσεις την παλάμη
με 1-2 δάχτυλα για την αίσθηση
σύντομων κινήσεων και ήχων.

4. Τραγουδάτε κάθε συλλαβή
σαν να είναι ένα βήμα
παρέλασης με μεγάλη
ενέργεια (marcato).

4. Παρελαύνοντας καθώς
τραγουδάτε μέρος τραγουδιού
που απαιτεί έμφαση σε
ξεχωριστές νότες και συλλαβές.

5. Κάντε μια εμπρόσθια
κίνηση με το δάχτυλο σας
καθώς τραγουδάτε μια
φράση (legato).

5. Τραγουδώντας μια ομοιόμορφη
φράση, μετακινώντας τον δείκτη
μπροστά σε μια νοητή γραμμή
καθώς τραγουδάτε.

6. Άλλες ιδέες;

6. ….
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Ποιότητα ήχου και
δυναμικής

ISSN 1790-773Χ

1. Κρατήστε ένα μπαλόνι στον
αέρα.

1. Χρησιμοποιώντας τις παλάμες
των χεριών για να κρατάτε ψηλά
στον αέρα τα μπαλόνια (αληθινά
ή φανταστικά) – αφορά την
τήρηση ανάλαφρου ήχου κατά
την εκτέλεση.

2. Έστω πως είστε ένα φύλλο
που στροβιλίζεται με τον
αέρα.

2. Κινώντας και περιστρέφοντας
όλο το σώμα (μαζί και χέρια) για
να μιμηθείτε ένα φύλλο που το
περιστρέφει ο αέρας - αφορά την
τήρηση ανάλαφρου ήχου κατά
την εκτέλεση.

3. Σκεφτείτε ένα ανοιχτό ή
σκούρο χρώμα και ταιριάξτε
με το «χρώμα» της φωνής
σας (κίτρινο/πορτοκαλί).

3. Χρησιμοποιώντας τα χρώματα
(ανοιχτά και σκούρα) σαν
μεταφορά για «ανοιχτούς» και
«σκούρους» ήχους, κυρίως για
τον σχηματισμό και την
παραγωγή φωνηέντων. Το
κίτρινο και το πορτοκαλί θα
μπορούσαν είναι πιο ανοιχτοί
ήχοι ενώ το μωβ, το μαύρο πιο
σκουρόχρωμοι ήχοι.

4. Κάθε νότα είναι μια τελεία.
Συνδέστε τις τελείες με τον
ήχο για την παραγωγή ενός
ομοιόμορφου μελωδικού
ήχου.

4. Σκεφτείτε κάθε συμβολισμό
νότας σαν μια τελεία.
Φανταστείτε πως συνδέετε τις
τελείες, τραγουδώντας σε στυλ
legato.

5. Τραγουδήστε σε ένα μικρό
ζουζούνι στο χέρι σας
(σιγανό τραγούδι).

5. Φανταστείτε πως κρατάτε ένα
μικρό ζουζούνι στην παλάμη
σας και τραγουδάτε σε αυτό.
Τραγουδώντας σιγανά, αλλά
εκφραστικά με σταθερή ροή
αέρα.

6. Σκεπτόμενοι και
αισθανόμενοι ότι
τραγουδάτε forte, ενώ στην

6. Χρησιμοποιώντας την ίδια
σωματική ενέργεια και
προετοιμασία αναπνοής όταν
τραγουδάτε σιγανά και δυνατά.
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πραγματικότητα τραγουδάτε
piano.
7. ….

7. Άλλες ιδέες;

Προετοιμασία
Αναπνοής και
Ενέργειας
Αναπνοής

1. Πάρτε μια ανάσα σαν να
εκπλήσσεστε.

2. Φανταστείτε πως πετάτε μια
μπάλα, παίζετε τένις, γκολφ,
βουτάτε από τον βατήρα.

3. Τέντωσε ένα τόξο και άφησε
τον ήχο να φύγει.

1. Παίρνοντας μια γρήγορη γεμάτη
ανάσα αλλά με χρήση
διαφράγματος.
2. Επιδεικνύοντας πως οι ενέργειες
κάθε αθλήματος απαιτούν
προπαρασκευαστικές κινήσεις,
τη στιγμή κρούσης ή
απελευθέρωσης και την
παρακολούθηση της κίνησης
ενός αντικειμένου ή της
κατεύθυνσης αυτού. Σχετίζονται
με την εισπνοή (προετοιμασία),
τη φωνητική εκτέλεση
(κρούση/απελευθέρωση) και τη
σταθερή χρήση του αέρα
(παρακολούθηση της κίνησης).
3. Τραβώντας πίσω το σχοινί και
το βέλος, αφήνοντας να φύγει το
βέλος, και στέλνοντας το
μπροστά. Προετοιμασία για
εκτέλεση (εισπνοή), χρήση μυών
και αναπνοής για παραγωγή
ήχου και ομοιόμορφη κατανομή
της αναπνοής.

4. Άλλες ιδέες;
4. ….

ISSN 1790-773Χ

21

© GAPMET / ΕΕΜΑΠΕ 2017

JODY L. KERCHNER

Ευκρίνεια στην
λεκτική απόδοση

1. Τρώτε δημητριακά χωρίς
γάλα, ακούγοντας τους
κριτσανιστούς και ζωηρούς
ήχους.
2.

ISSN 1790-773Χ

Τρώγοντας ένα σνακ
κολλώδους βρώμης σε
αντίθεση με τραγανά
πατατάκια.

1. Τραγουδώντας με ζωηρούς και
ευκρινείς ήχους (σύμφωνα).

2. Τραγουδώντας λέξεις που είναι
συγκεχυμένες ως προς τη
λεκτική απόδοση (σύμφωνα).
Σύγκριση με λέξεις με πιο
ξεκάθαρα σύμφωνα.

3. Μιλήστε/τραγουδήστε σαν
να έχετε στο στόμα
καραμέλα, πουρέ πατάτας,
φυστικοβούτυρο, κ.λπ.

3. Τραγουδώντας λέξεις που είναι
συγκεχυμένες ως προς τη
λεκτική απόδοση (σύμφωνα).
Σύγκριση με λέξεις με πιο
ξεκάθαρα σύμφωνα.

4. Δάγκωσε ένα κομμάτι
μήλου (ζωηρά σύμφωνα,
ήχος φωνήεντος «eh» [ɛ]).

4. Τραγουδώντας λέξεις με ζωηρά
και ξεκάθαρα σύμφωνα,
δημιουργώντας ανοιχτό χώρο
για την παραγωγή φωνήεντος
«eh» [ɛ].

5. Χτυπάτε μαζί τους δείκτες
στο σημείο που παράγεται
το τελικό σύμφωνο.

5. Οπτικά και κιναισθητικά
συντονίστε την τοποθέτηση των
τελευταίων εκρηκτικών
συμφώνων ως χορωδία.

6. Πιείτε έναν πηχτό χυμό με
καλαμάκι.

6. Σκεπτόμενοι το φωνήεν,
δημιουργείτε ένα κενό στόματος
και μια τοποθέτηση των χειλιών
για την παραγωγή του
φωνήεντος «ου» [u].

7. Φανταστείτε το στόμα σας
σαν μια πολυκατοικία. Το
φωνήεν «Αα» μένει στον 2ο
όροφο, το «Εε» στον 1ο κλπ
(λιγότερος χώρος στο
στόμα).

7. Αίσθηση της έκτασης του χώρου
στο στόμα σε σχέση με τα
διαφορετικά φωνήεντα.
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Άνοιγμα στόματος
/ Προσθήκη χώρου
στο στόμα

8. Φανταστείτε την κίνηση του
κονταριού του βιολιού προς
το κάτω για κάθε σημαντική
συλλαβή.

8. Κινώντας προς το κάτω το χέρι
για να δείξετε τη συλλαβική
έμφαση στους στίχους.
Τραγουδώντας με κατάλληλη
λεκτική/συλλαβική έμφαση.

9. Πιέστε και τα δύο χέρια
μπροστά, μετά αφήστε τα σε
κάθε σημαντική συλλαβή.

9. Πιέζοντας τα χέρια μπροστά ως
ένδειξη των συλλαβών εκείνων
που απαιτούν μεγαλύτερη
ενέργεια και έμφαση.
Τραγουδώντας με κατάλληλη
λεκτική/συλλαβική έμφαση.

10. Σκεφτείτε μια ροή νερού να
βγαίνει από μια βρύση. Η
ροή νερού είναι ένα φωνήεν
που διαρκεί σε μια νότα.
Ένα σύμφωνο είναι σαν να
παρεμβάλετε το δάχτυλο
σας στην ροή για να την
διακόψετε.

10. Τραγουδώντας με φωνήεντα και
τοποθετώντας γρήγορα και
ξεκάθαρα σύμφωνα ανάμεσα
στα φωνήεντα.

11. Άλλες ιδέες;

11. ….

1. Τεντώστε κάθετα ένα
λαστιχάκι για να δείξετε το
άνοιγμα του στόματος σε
κάθε καθαρό φωνήεν.

1-4. Τραγουδώντας με διαφορετική
περιεκτικότητα χώρου στο
στόμα αναφορικά με το φωνήεν
που εκτελείται.

2. Φανταστείτε πως
ισορροπείτε ένα ολόκληρο
βραστό αυγό στο στόμα σας.
3. Φανταστείτε πως ανοίγετε
και κλείνετε μια ομπρέλα
στο στόμα σας.
4. Σκεφτείτε το στόμα σας σαν
καθεδρικό ναό.
Τοποθετείστε τόσο χώρο
στο στόμα σας όσο απέχει
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το πάτωμα ενός καθεδρικού
από το ταβάνι του.

Προβολή ήχου

5. Άλλες ιδέες;

5. ….

1. Τραγουδήστε σε ένα σημείο
του πίσω τοίχου μιας
αίθουσας ή συναυλιακού
χώρου.

1. Εστιάζοντας σε ένα σημείο και
συνειδητά τραγουδώντας προς
εκείνο το σημείο. Προβολή ήχου
για να μεταφερθεί στο πίσω
μέρος του χώρου.

2. Στείλτε τη φωνή σας
μπροστά σα να αφήνετε να
φύγει ένα τόξο.

ISSN 1790-773Χ

2. Προβολή ήχου (τραγουδιού) για
να μεταφερθεί στο πίσω μέρος
του χώρου. Γεμίζοντας τον χώρο
ενός δωματίου ή συναυλιακού
χώρου.

3. Πετάξτε μια μπάλα στο
πίσω μέρος ενός δωματίου ή
συναυλιακού χώρου.

3. Προβολή ήχου (τραγουδιού) για
να μεταφερθεί στο πίσω μέρος
του χώρου. Γεμίζοντας τον χώρο
ενός δωματίου ή συναυλιακού
χώρου.

4. Ψαρεύετε. Παίρνοντας μια
ανάσα, στέλνετε το νήμα σε
ένα ρυάκι, σε μια λίμνη και
μετά σε έναν ωκεανό.

4. Προβολή ήχου (τραγουδιού) για
να μεταφερθεί στο πίσω μέρος
του χώρου. Γεμίζοντας τον
χώρο ενός δωματίου ή
συναυλιακού χώρου.

5. Άλλες ιδέες;

5. ……
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Καλλιεργώντας τη Φωνή:
Παιδικές και Σχολικές Χορωδίες

ΤΕΥΧΟΣ 17

Μιχάλης Πατσέας
ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ZOLTAN KODALY ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ:
Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΞΙΑ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ1
Περίληψη
Το παρόν άρθρο αναδεικνύει μερικούς από τους λόγους για τους οποίους οι συνθέσεις για Παιδική
Χορωδία του Zoltán Kodály είναι σπουδαία έργα τέχνης, τα οποία όχι μόνο αντιπροσωπεύουν την
Ουγγαρία του 20ου αιώνα, αλλά αποτελούν πολύτιμο κομμάτι του διεθνούς χορωδιακού ρεπερτορίου
και κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα.
Λέξεις-κλειδιά: χορωδιακή μουσική, Zoltán Kodály, ουγγρική μουσική παράδοση, δομή
χορωδιακής μουσικής για παιδιά, χορωδιακή μουσική και παιχνίδι.

Εισαγωγή
Ο Zoltán Kodály υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες του 20ου αιώνα. Τα
έργα του για χορωδία και ορχήστρα υπήρξαν δημοφιλέστατα για πολλές δεκαετίες και
οι a capella χορωδιακές συνθέσεις του εκτελούνταν συχνά εντός και εκτός Ουγγαρίας,
τόσο στα Ουγγρικά, όσο και μεταφρασμένα.
Ο Kodály συνέθεσε περίπου 147 ασυνόδευτα χορωδιακά, 78 εκ των οποίων
είναι για παιδική ή γυναικεία χορωδία, 45 για μικτή και 24 για ανδρική χορωδία. Οι
Ούγγροι μουσικολόγοι συνήθως δεν συνυπολογίζουν και τα 180 Bicinia Hungarica,
παρόλο που μερικά από αυτά είναι μικρά χορωδιακά στολίδια. Μια ακρόαση σε
επιλεγμένα κομμάτια από την τριπλή έκδοσή τους σε cd από τη Hungaroton, αρκεί για
να αποδείξει την συνθετική τους αξία (Kodály Complete Edition, Choral Works:
Bicinia Hungarica & Tricinia, HUNGAROTON).
Ο Bónis Ferenc, Ούγγρος μουσικολόγος, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στην
μελέτη της ζωής και του έργου του Kodály, επισημαίνει πως «η καλλιέργεια των
ανθρώπων, αποτελούσε για τον Zoltán Kodály, τόσο στόχο όσο και εργαλείο. Ο Kodály
ήθελε να δημιουργήσει μια ισχυρότερη γενιά, πλουσιότερη σε εμπειρίες. Ήταν ένας
μαΐστωρ, άξιος συνεχιστής συνθετών αιώνων, ήταν ένας ποιητής, και γνώριζε το μυστικό
της κάθαρσης» (Bónis, 2007, σ. 40).
Το άρθρο αυτό παρουσιάστηκε στο 21ο Διεθνές Συμπόσιο Kodály, στο Πανεπιστήμιο της Alberta, Canada
– Camrose Campus, τον Αύγουστο του 2017 και μεταφράστηκε στα ελληνικά από την Ειρήνη Πατσέα.
1
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Η Δημοτική Μουσική στα Παιδικά Χορωδιακά του Kodály
Δεν θα ήθελα να επαναλάβω ευρέως γνωστά δεδομένα, αλλά ας αναφερθεί πως ο
Zoltán Kodály ήταν ένας εξαιρετικά καταξιωμένος εθνομουσικολόγος, με τεράστια
γνώση και εμπειρία, που αποδεικνύονται από την έρευνα, την συλλογή, την
καταγραφή, την μεταγραφή, την ανάλυση, την καταλογογράφηση και την έκδοση
χιλιάδων δημοτικών τραγουδιών, κατά πλειονότητα Ουγγρικών, που πραγματοποίησε.
Ο Kodály χρησιμοποίησε αυτή του τη γνώση όχι μόνο ως επιστήμων, αλλά και
ως συνθέτης: ανάμεσα στα 78 παιδικά χορωδιακά του, μόνο 15 είναι αυθεντικές
συνθέσεις πάνω σε Ουγγρική (κυρίως) ποίηση. Για τα υπόλοιπα χρησιμοποιεί δημοτική
ποίηση, αποσπάσματα ή και ολόκληρα δημοτικά τραγούδια, δημοτικές μελωδίες,
παιδικά τραγούδια, παλιές θρησκευτικές μελωδίες κ.ά., πάντα αναφέροντας τις πηγές
για τις 63 αυτές συνθέσεις του κάτω από τον τίτλο (Bónis, 1982, σσ. 300-301).
Σύμφωνα με τον Zoltán Kodály, ένα έθνος, με την πραγματική σημασία του
όρου, γεννιέται μονάχα όταν «το χωριό κατευθύνεται προς την πόλη και η πόλη
κατευθύνεται προς το χωριό εναρμονισμένα». Οι περισσότερες από τις συνθέσεις του
ενδέχεται να αποτελούν παραδείγματα αυτής του της άποψης: η μελωδία τους
προέρχεται από το χωριό, η δομή τους προέρχεται από την πόλη (Eősze, 2008, σελ.
367).
Ακολουθώντας τον συλλογισμό του László Eősze, «ο Kodály, ο φολκλοριστής
που ήθελε να ανανεώσει την Ουγγρική μουσική μέσω της γλώσσας των παλιών
δημοτικών τραγουδιών, υπήρξε υπέρμαχος της παράδοσης και όχι εχθρός της λόγιας
τέχνης… (Ο Kodály πίστευε), πως εκείνο που διατήρησε η ζωή στο χωριό, παλαιότερα
ανήκε σε όλους, και έπρεπε να ξαναγίνει ο θησαυρός ολόκληρου του έθνους. Μόνο οι
επαρχιώτικα σκεπτόμενοι κύκλοι θα μπορούσαν να το αποκαλέσουν αυτό εθνικισμό, γιατί
δεν αντιλαμβάνονταν πως η ιδέα του Kodály ήταν ανώτερη: προκήρυττε έναν Ουγγρικό
λαό με Ευρωπαϊκή καλλιέργεια, η οποία βασιζόταν σε εθνική συνείδηση. Μόνο η αρχή
είναι Ουγγρο-Κεντιρκή, ο στόχος είναι ο κόσμος των καθολικών Ευρωπαϊκών αρχών»
(Eősze, 2008, σελ. 367).
Η δομή των Παιδικών Χορωδιακών του Kodály
Οι χορωδιακές συνθέσεις του Zoltán Kodály χρησιμοποιούν μια εκπληκτική ποικιλία
δομών.
Λίγα από τα χορωδιακά του έχουν κατά κύριο λόγο ομοφωνική διάταξη, όπως το
«Βραδινό τραγούδι» (Esti dal, 1938) και η «Πεντηκοστή» (Pünkösdölő, 1929).
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΕΑΣ

1. Παράδειγμα ομοφωνικής διάταξης, μμ. 100-106: Ζ.Κ. Pünkösdölő, 1929
Στην πλειονότητα των υπολοίπων χρησιμοποιεί πολυφωνικές τεχνικές όλων
των ειδών, από απλές μιμήσεις έως και σύνθετη αναγεννησιακή και μπαρόκ αντίστιξη
(Bónis, 1982, σελ. 302).
Σε μια από τις πιο εύκολες συνθέσεις του «Ο Βοσκός» (A júhász, 1928),
παρατηρούμε πως ο Kodály αντιπαραθέτει ένα Ουγγρικό δημοτικό τραγούδι με μια
δεύτερη φωνή, χρησιμοποιώντας ελεύθερη αντίστιξη (Bónis, 1982, σελ. 302)
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2. Παράδειγμα ελεύθερης αντιστικτικής τεχνικής, μμ. 1-6: Ζ.Κ. A júhász
Στο έργο του «Πιο καλή Νοικοκυρά» (Jó gazd' asszony, 1936), διατηρεί και
πάλι την αυθεντική δημοτική μελωδία στη μία φωνή και συνθέτει μια δεύτερη,
χρησιμοποιώντας αντιστικτική τεχνική του 18ου αιώνα, όπως ο Bertalotti στα Solfeggio
του (1744), με έναν εκκεντρικό τρόπο που αναδεικνύει το σατυρικό κείμενο (Bónis,
1982, σελ. 302).

3. Παράδειγμα αντιστικτικής τεχνικής, μμ. 1-4: Ζ.Κ. Jó gazd' asszony

4. Bertalotti, Solfeggio 5
Στο έργο του «Χορευτικός σκοπός» (Táncnóta, 1929) παρατηρούμε την
εξαιρετική χρήση κανονικής μίμησης: κανόνας μετά από δύο μέτρα, μετά από ένα,
ακόμη και μετά από μισό μέτρο (Bónis, 1982, σελ. 302).
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5. Παράδειγμα κανονικής μίμησης, μμ. 9-13: Ζ.Κ. Táncnóta
Μια από τις αγαπημένες του τεχνικές είναι η οργάνωση ομάδων φωνών σε
διάλογο μεταξύ τους, τεχνική που θυμίζει Γρηγοριανά Αντιφωνικά Μέλη. Αυτή η
τεχνική εντοπίζεται σε ένα απλό δίφωνο τραγούδι όπως το «Κουνελάκι» (Nyulacska,
1934), αλλά ακόμη καλύτερα στο «Ούγγροι και Γερμανοί» (Lengyel László, 1927)
(Bónis, 1982, σελ. 302).
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6. Παράδειγμα αντιφωνικού διαλόγου, μμ. 1-8: Ζ.Κ. Lengyel László
Αυτή η ιδέα αναπτύσσεται ακόμη περισσότερο στο «Άγγελοι και Ποιμένες»
(Αngyalok és pásztorok, 1935), όπου χρησιμοποιεί την τεχνική διπλού choro του
Gabrielli, αντιπαραθέτοντας τη δίφωνη χορωδία αγγέλων, με την τρίφωνη χορωδία των
ποιμένων, οδηγώντας σε μια πεντάφωνη κορύφωση (οκτάφωνη συνολικά, μαζί με τους
εσωτερικούς διαχωρισμούς των φωνών) (Bónis, 2007, σελ. 41).

7. Παράδειγμα τεχνικής διπλού κόρο, μμ.210-216: Ζ.Κ. Αngyalok és pásztorok
Άλλη μια τεχνική που ο Kodály χρησιμοποιεί πολύ συχνά, είναι το Θέμα και
Παραλλαγές,

το

οποίο

παρατηρείται

σε

στροφικά

τραγούδια

όπως

τα

«Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα» (Új esztendőt köszöntő, 1929), «Χαιρετισμός»
(Nagyszalontai köszöntő, 1931), «Θεοφάνεια» (Vízkereszt, 1933), «150ος Ψαλμός της
Γενεύης» (A 150. genfi zsoltár, 1936) (Bónis, 1982, σελ. 303).
Ο Ferenc Bonis εστιάζει στην ικανότητα του Kodály να δημιουργεί φόρμες
τρίο, συνδυάζοντας δύο αντιθετικές μελωδίες ή δημοτικά τραγούδια, όπως κάνει στο
έργο «Το σκιάχτρο» (Villő, 1925) και το εξαιρετικά δημοφιλές «Ο τσιγγάνος τρώει
τυρί» (Túrót eszik a cigány, 1925). Μάλιστα, δημιουργεί και εκτεταμένες φόρμες τρίο
με coda, όπως στο «Ημέρα του Αγίου Γρηγορίου» (Gergely-járás, 1926) και μικρή
φόρμα σουίτας όπως στην «Πεντηκοστή» (Bónis, 1982, σελ. 303).
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Το παιχνίδι στα Παιδικά Χορωδιακά του Kodály
Ο Kodály συνέθεσε αυτά τα χορωδιακά έχοντας στον νου του υπάρχουσες σχολικές
χορωδίες των ημερών του. Πρώτα απ’ όλα, ήταν ένα δώρο για τα παιδιά της Ουγγαρίας
της εποχής του. Αφιέρωσε πολλά από αυτά σε μαέστρους χορωδιών που ήταν μαθητές
του, φίλοι του, σύντροφοί του στη μάχη αναδιαμόρφωσης της Ουγγρικής παιδείας και
ειδικότερα της ουγγρικής μουσικής παιδείας, του Ουγγρικού πολιτισμού.
Η Mária Katanics, η θρυλική μαέστρος χορωδιών, μαθήτρια του Kodály
γράφει:
«Το ομαδικό παιχνίδι έχει έναν εξαιρετικά πολύτιμο ρόλο στην δημιουργία
ανθρώπινων σχέσεων, στην ανάπτυξη της αλληλεξάρτησης και των δεξιοτήτων
προσαρμογής. … Ο λόγος για τον οποίο τα παιδικά χορωδιακά είναι (ακόμη) ζωντανά…
είναι πως, η ερμηνεία τους δίνει την ίδια ικανοποίηση στους χορωδούς, με αυτή που το
‘παιχνίδι’ δίνει σε μια τυχαία ομάδα παιδιών» (Mohayné –Katanics, 1986, σελ. 186).
Στο βιβλίο της «Επιλογές από τα Χορωδιακά έργα του Zoltán Kodály» (1986),
συγκεντρώνει περιληπτικά τα έξι στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα παιδικά χορωδιακά
του Kodály δείχνοντας ταυτόχρονα μια ακριβή απεικόνιση του πνευματικού κόσμου
του παιδιού που παίζει.
1. Αυτονομία, η σημασία του ατόμου
Ο Kodály το καταφέρνει αυτό χρησιμοποιώντας στα έργα του τη μονοφωνική
δομή και δίνοντας την κύρια μελωδία όχι μόνο στην Σοπράνο αλλά και σε άλλες φωνές,
όπως στο αγαπημένο «Ave Maria» (1935).
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8. Παράδειγμα μελωδίας στην Άλτο, μμ. 1-3: Ζ.Κ. Ave Maria

2. Το παιχνίδι των ρόλων
Ένα από τα αγαπημένα παιχνίδια των παιδιών είναι η προσποίηση πως είναι
ένα εντελώς διαφορετικό άτομο. «Στα χορωδιακά έργα, η δραματοποίηση λειτουργεί
συχνά σαν απόδοση ρόλων. Η απλούστερη μορφή του είναι η ερώτηση - απάντηση μεταξύ
δύο φωνών» (Mohayné –Katanics, 1986, σελ. 193). Ωστόσο μπορεί να μιμούνται τον
ήχο του αέρα, τις στάλες της βροχής, τον ήχο του τυμπάνου, του σφυριού, της
καμπάνας ή της γκάιντας (Mohayné –Katanics, 1986, σσ. 194-196) όπως στο
«Τραγούδι του πελαργού» (Gólya-nóta, 1929).

9. Παράδειγμα μίμησης ήχων, άλτο, μμ. 58-60: Z.K. Gólya-nóta

3. Επανάληψη
Η επανάληψη δεν αποτελεί μόνο ένα κύριο εργαλείο της μάθησης, αλλά ένα
σημαντικό χαρακτηριστικό του παιχνιδιού. Στη χορωδιακή μουσική, ένα οστινάτο
μπορεί να έχει αυτόν το ρόλο και δίνει πολύ χαρά στα παιδιά που το τραγουδούν
(Mohayné – Katanics, 1986, σελ. 197). Το καλύτερο παράδειγμα αποτελεί το
αγαπημένο «Ο Τσιγγάνος τρώει τυρί».
4. Αναπάντεχα γυρίσματα, εκπλήξεις
«Η διαδικασία ενός παιχνιδιού δεν είναι πάντα υπολογίσιμη, μπορεί να υπάρξουν
αναπάντεχες στιγμές… Μια παύση που θα κόψει την ανάσα, ένα στιγμιαίο διάλειμμα στο
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τραγούδι, επισημαίνονται στις συνθέσεις του είτε με παύση είτε με άλλο σχετικό σημάδι.
Αυτό μπορεί να συμβεί πάνω σε διαχωριστική γραμμή ή και στη μέση μιας μελωδικής
γραμμής» όπως στο «Τραγούδι του πελαργού» (Mohayné –Katanics, 1986, σελ. 200).
5. Παιχνίδι λέξεων
«Στους στίχους των χορωδιακών που είναι δημοφιλή παιχνιδοτράγουδα,
δημοτικά τραγούδια και παραδοσιακά παραμύθια, συναντάμε πολλά λεκτικά στοιχεία με
παιγνιώδη χαρακτήρα. Ο Kodály δεν είναι καθόλου φειδωλός με αυτά, τα διατηρεί, τα
αναδεικνύει και μερικές φορές τα κατασκευάζει!» (Mohayné –Katanics, 1986, σελ. 203)
“egyetem, begyetem”, “ingó-bingó zöld fűszál”, “ciróka-maróka”, “csöngőt- pöngőt”.
Ορισμένες φορές, το κείμενο σπάει αναπάντεχα, και παρεμβάλλεται μια σύντομη ή και
μακρύτερη σειρά από λέξεις χωρίς νόημα, φαινόμενο πολύ γνωστό και στα Ελληνικά
δημοτικά τραγούδια.
“Falu végén keskeny gát, Barna kislány lipitom, lipilipi-lipitom, ugord át”.
“Hová mégy te kis nyulacska? - Ingyom, bingyom, táliber, tutáliber, máliber:
az erdőbe!”.
“Vagyok olyan legény, mint te! Vágok olyan cimrekter, doktor, tererekter,
doktor, rendet mint te”.
6. Μεγαλώνοντας ένα βήμα τη φορά
«Ένα μοναχικό παιδί ψάχνει για σύντροφο στο παιχνίδι, βρίσκει έναν και ύστερα
έρχεται ένας ακόμη και έτσι πληθαίνουν. Με τον ίδιο τρόπο, στην αρχή ορισμένων
χορωδιακών, η φωνή που ξεκινάει σχεδόν προκαλεί την άλλη. Έπειτα μπαίνει μια τρίτη
φωνή, και με αυτόν τον τρόπο κάτι μπορεί να ξεκινήσει» (Mohayné –Katanics, 1986,
σελ. 205).
Ο Kodály χρησιμοποιεί αυτή την τεχνική πολύ συχνά: «Ημέρα του Αγίου
Γρηγορίου», «Ο σιδεράς του Θεού» (Isten kovácsa, 1928), «Βρέξε βροχή»
(Hajnövesztő, 1937), «Ave Maria» (1935), «Egyetem, begyetem» (1938), «150ος
Ψαλμός της Γενεύης».
Αν αυτές οι παρατηρήσεις ίσχυαν το 1980, τον 21ο αιώνα αποδεικνύονται πιο
σημαντικές από ποτέ, αφού τo ενδιαφέρον των παιδιών μας διεγείρεται από τόσο
πολλές και διαφορετικές πηγές ερεθισμάτων. Το πλήθος των ηχητικών και οπτικών
πληροφοριών μας κάνουν τα παιδιά ανήσυχα. Έχουν την ανάγκη να υπάρχει διαρκώς
κάτι που να διατηρεί την προσοχή τους. Μόνο η μουσική που είναι αρκετά πολύχρωμη
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και παιγνιώδης (με τον τρόπο που αναλύσαμε) μπορεί να αποτελεί ενδιαφέρον
χορωδιακό υλικό για χορωδούς παιδικών και εφηβικών χορωδιών.
Επίλογος
Συμπερασματικά, υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους τα παιδικά χορωδιακά έργα
του Zoltán Kodály αποτελούν ακόμη πολύτιμο ρεπερτόριο για τις χορωδίες όλου του
κόσμου κατά τον 21ο αιώνα:
- Μας εξοικειώνουν με καλό παραδοσιακό υλικό (ακόμα κι αν στην προκειμένη
περίπτωση αυτό είναι Ουγγρικό), το οποίο είναι σημαντική διαφορετική πηγή κατά τα
χρόνια της παγκοσμιοποίησης και της μαζικοποίησης.
- Συμπεριλαμβάνουν συνθετικές ιδέες, φόρμες και τεχνικές συνθετικής παράδοσης
πολλών αιώνων, από τον 10ο μέχρι και τον 20ο.
- Αποτελούν μουσικό υλικό, εξαιρετικά κατάλληλο για την μουσική εκπαίδευση ακόμα
και σήμερα, και η μουσική του μας υπενθυμίζει τις διαχρονικές παιδαγωγικές αρχές
του Zoltán Kodály.
- Χαρακτηρίζονται από το σωστό επίπεδο ερμηνευτικής δυσκολίας, ώστε να αποτελούν
πρόκληση για τις απαιτητικές χορωδίες.
- Διαθέτουν παιγνιώδη χαρακτήρα, γεγονός που έρχεται σε συμφωνία με τις ιδέες του
συνθέτη για την σημασία του παιχνιδιού, όπως και με τη γνώση που έχουμε
συγκεντρώσει από τις αναπτυξιακές και παιδαγωγικές επιστήμες.
- Αποτελούν εξαίρετα παραδείγματα για τους νέους συνθέτες των ημερών μας.
Παρότι ο Kodály συνέθεσε τα χορωδιακά του κυρίως για τις παιδικές
χορωδίες της χώρας του, πάντα νοιαζόταν ώστε αυτά να εκδοθούν και σε καλές
μεταφράσεις, ώστε να επιτρέψει σε αυτά να έχουν και διεθνή ζωή. Σε κάθε περίπτωση,
είναι επιτυχημένα παγκοσμίως επειδή εκφράζουν βαθιές ανθρωπιστικές αξίες, οι
οποίες ισχύουν διαχρονικά για τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.
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Καλλιεργώντας τη Φωνή:
Παιδικές και Σχολικές Χορωδίες

ΤΕΥΧΟΣ 17

Αντώνης Βερβέρης
ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΩΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΩΡΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ Η ΖΗΤΗΜΑ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ;

Περίληψη
Η μεταφώνηση είναι μία μεταξύ των πολλών βιολογικών αλλαγών που σηματοδοτούν την είσοδο
ενός παιδιού στη φάση της εφηβείας. Αν και περίοδο μεταφώνησης περνάνε τόσο τα αγόρια όσο
και τα κορίτσια, το ενδιαφέρον των περισσότερων ερευνητών έχει επικεντρωθεί στην περίπτωση
των αγοριών, αφού η αλλαγή που συντελείται στη φωνή τους είναι πολύ πιο δραματική σε σχέση
με αυτή των κοριτσιών. Επιπλέον, επειδή η μεταφώνηση συνδέεται με την εφηβεία, λογικό
επακόλουθο είναι το να απασχολεί περισσότερο τους μουσικοπαιδαγωγούς της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης όπως και τους διευθυντές εφηβικών χορωδιών. Σύμφωνα όμως με πιο πρόσφατες
έρευνες, τα χαρακτηριστικά της εφηβείας, όπως και η μεταφώνηση άλλωστε, φαίνεται ότι
εκδηλώνονται πλέον σε νεαρότερη ηλικία απ’ ότι συνέβαινε κάποιες δεκαετίες παλιότερα. Το παρόν
άρθρο εξετάζει το φαινόμενο του ολοένα αυξανόμενου αριθμού αγοριών που παρουσιάζουν
σημάδια μεταφώνησης ήδη από το Δημοτικό Σχολείο. Το ζήτημα αυτό προσεγγίζεται, όχι με
αποκλειστικά τεχνικό τρόπο όπως συνήθως γίνεται, αλλά με μία περισσότερο κοινωνιολογική ματιά,
αναδεικνύοντας έτσι την κοινωνική-πολιτισμική διάσταση ενός φαινομένου που θεωρείται κατά
βάση ως απόλυτα «φυσικό».
Λέξεις-κλειδιά: παιδική φωνή, φωνητικά ρετζίστρα, μεταφώνηση αγοριών, φωνητική δράση.

Εισαγωγή
Η μεταφώνηση είναι μία μεταξύ των πολλών βιολογικών αλλαγών που σηματοδοτούν
την είσοδο ενός παιδιού στη φάση της εφηβείας. Περίοδο μεταφώνησης περνάνε τόσο
τα αγόρια όσο και τα κορίτσια. Παρ’ όλα αυτά, η αλλαγή που συντελείται στα αγόρια
είναι πιο εμφανής σε σχέση με αυτή των κοριτσιών, με αποτέλεσμα το ενδιαφέρον των
περισσότερων ερευνητών να έχει επικεντρωθεί στη μεταφώνηση των αγοριών.
Κατά μέσο όρο, τα χαρακτηριστικά της μεταφώνησης γίνονται αισθητά σε
αγόρια ηλικίας 12,5-14 ετών, με κάποιες όμως, όχι πολύ σπάνιες, αποκλίσεις (Cooksey,
1992). Στο χώρο της χορωδιακής εκπαίδευσης φαίνεται ότι το ζήτημα της
μεταφώνησης αφορά κατά βάση μουσικοπαιδαγωγούς που εργάζονται στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση και διευθυντές χορωδιακών συνόλων που αποτελούνται
από μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Σύμφωνα όμως με πιο πρόσφατες έρευνες, όπως
αυτή της Killian (1999), τα χαρακτηριστικά της μεταφώνησης φαίνεται ότι
εκδηλώνονται πια σε νεαρότερη ηλικία συγκριτικά με προηγούμενες δεκαετίες. Όπως
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προκύπτει από τα στοιχεία της εν λόγω έρευνας σε Δημοτικά Σχολεία των ΗΠΑ, το
81.4% των μαθητών της ΣΤ’ τάξης καθώς και το 50% των μαθητών της Ε’ τάξης
φαίνεται να βιώνει κάποια έστω πρώιμα χαρακτηριστικά μεταφώνησης, προς έκπληξη
πολλών εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Από την άλλη πλευρά, ο Βρετανός κοινωνιολόγος Martin Ashley (2008, 2009,
2015) έχει συνεισφέρει στη μελέτη της μεταφώνησης των αγοριών, εξετάζοντας το
ζήτημα με μία περισσότερο κοινωνιολογική ματιά. Όπως υποστηρίζει, η μεταφώνηση
δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα καθαρά «φυσικό/βιολογικό» φαινόμενο, αφού
εξαρτάται τόσο από τις σωματικές αλλαγές που συντελούνται κατά την περίοδο αυτή,
όσο και από προσωπικές επιλογές των υποκειμένων. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο Ashley
επιχειρεί να «αποφυσικοποιήσει» σε κάποιο βαθμό το φαινόμενο της μεταφώνησης, το
οποίο αντιμετωπίζει ως αποτέλεσμα δράσης (agency) των αγοριών (Ashley, 2008).
Με βάση τα όσα ειπώθηκαν μέχρι στιγμής, φαίνεται ότι υπάρχουν δύο
αντικρουόμενες προσεγγίσεις πάνω στο ζήτημα της αύξησης του αριθμού των αγοριών
που εισέρχονται στην περίοδο μεταφώνησης ήδη από το Δημοτικό Σχολείο. Εάν
λάβουμε υπόψη την πρώτη προσέγγιση, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι εφόσον η
μεταφώνηση είναι μία καθαρά βιολογική διαδικασία, το ότι εμφανίζεται νωρίτερα
σχετίζεται με βιολογικούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα τη διατροφή και τον
τρόπο ζωής των παιδιών σήμερα. Εάν πάλι δεχτούμε ότι τα αγόρια ως φορείς δράσης
μπορούν να ελέγξουν τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται και εξελίσσεται το
φαινόμενο, τότε θα πρέπει να αναζητήσουμε τους κοινωνικούς/πολιτισμικούς
παράγοντες που τους ωθούν στο να «χαμηλώνουν» τη φωνή τους νωρίτερα.
Το παρόν άρθρο δεν έχει ως στόχο να καταδείξει ποια από τις δύο προσεγγίσεις
είναι περισσότερο έγκυρη, αφού σύμφωνα με την άποψη του συγγραφέα η
μεταφώνηση αποτελεί ένα σύνθετο φαινόμενο για την κατανόηση του οποίου πρέπει
να ληφθούν υπόψη τόσο βιολογικοί όσο και πολιτισμικοί παράγοντες. Εξάλλου, όπως
θα φανεί και στη συνέχεια, ο δρόμος που καλείται να περάσει κάθε αγόρι σε αυτή την
περίοδο της ζωής του φαίνεται να έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά ανά περίπτωση.
Μέσω του άρθρου αυτού, ο συγγραφέας επιχειρεί να διαφωτίσει τον αναγνώστη
σχετικά και με τις δύο προσεγγίσεις, ενώ στο τέλος γίνονται προτάσεις για τη
χορωδιακή εκπαίδευση που έχουν όμως εξατομικευμένο χαρακτήρα, σεβόμενες τις
«διαφορετικές διαδρομές» του κάθε μαθητή.
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Τα ρετζίστρα της παιδικής φωνής πριν τη μεταφώνηση
Κατ’ αρχάς, για να είναι σε θέση ο αναγνώστης να κατανοήσει καλύτερα τι συμβαίνει
στη φωνή ενός αγοριού κατά τη μεταφώνηση, καλό είναι να γνωρίζει ορισμένα βασικά
χαρακτηριστικά του φωνητικού μηχανισμού πριν την έναρξη της και κυρίως τα
ρετζίστρα της παιδικής φωνής. Ο όρος ρετζίστρο (register) αναφέρεται σε περιοχές
στην έκταση ενός μουσικού οργάνου, οι οποίες ξεχωρίζουν ηχοχρωματικά μεταξύ
τους, ως αποτέλεσμα του διαφορετικού τρόπου παραγωγής του ήχου (π.χ. διαφορετικό
είδος χορδών, σωλήνα κ.τλ.). Ρετζίστρα υπάρχουν και στην ανθρώπινη φωνή, με το
κάθε ένα από αυτά να παρουσιάζει δικό του ξεχωριστό ηχόχρωμα, γεγονός που
οφείλεται στο ότι σε κάθε περιοχή δονούνται διαφορετικά μέρη των φωνητικών
χορδών (Thurman et al., 2000). Σύμφωνα με τον Phillips (1996), η παιδική φωνή έχει
τρία διαφορετικά ρετζίστρα: το χαμηλό (G-c1), το μεσαίο (c1-c2) και το ψηλό (c2-g2).
Οι παιδαγωγοί της φωνής συνήθως χρησιμοποιούν τους μη επιστημονικούς όρους
«κεφαλική» και «στηθική» φωνή (head voice, chest voice, αντίστοιχα) για το ψηλό και
το χαμηλό ρετζίστρο αντίστοιχα, ενώ στο μεσαίο ρετζίστρο έχουμε τη μίξη ψηλού και
χαμηλού. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια έχουν προταθεί επίσης και οι
όροι «ελαφρύς» και «βαρύς μηχανισμός» για την κεφαλική και στηθική φωνή
αντίστοιχα (Freer & Βερβέρης, 2011).
Τα περισσότερα αγόρια, που δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη φωνητική εκπαίδευση,
συνηθίζουν να χρησιμοποιούν στο τραγούδι τους αποκλειστικά το χαμηλό ρετζίστρο,
με αποτέλεσμα ο ήχος τους να μοιάζει περισσότερο με αυτόν της ομιλητικής φωνής.
Επειδή όμως η φωνή σε αυτή την περιοχή είναι αρκετά ελαστική, πολλά παιδιά
καταφέρνουν να τραγουδούν με αυτό τον τρόπο και νότες ψηλότερα από το μεσαίο
Ντο (c1).

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την επικρατούσα άποψη μεταξύ των

διευθυντών παιδικών χορωδιών, σύμφωνα με την οποία στο τραγούδι των παιδιών
πρέπει να έχουμε μίξη των ρετζίστρων, και ειδικότερα του υψηλού ρετζίστρου με τα
χαμηλότερα. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση ασκήσεων που ξεκινάνε από σχετικά
ψηλές νότες, γεγονός που «αναγκάζει» τα παιδιά να ενεργοποιήσουν την κεφαλική
τους φωνή, και έχουν καθοδική πορεία έτσι ώστε «να μεταφέρεται» η ποιότητα της
κεφαλικής φωνής στη μεσαία περιοχή της φωνής τους και όχι το αντίστροφο (Kemp,
1985). Για να κατανοήσουμε καλύτερα αυτή τη διαδικασία μπορούμε να φανταστούμε
έναν ζωγράφο που ρίχνει ένα φωτεινό χρώμα μέσα σε ένα σκούρο, έτσι ώστε το
δεύτερο να γίνει πιο φωτεινό. Αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχουν αισθητικές
διαφοροποιήσεις ως προς το «πόσο σκούρο» ή «πόσο φωτεινό» είναι το επιθυμητό
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ηχόχρωμα για μία παιδική χορωδία. Αναφορικά με αυτό το ζήτημα, στον ευρωπαϊκό
χώρο έχουν παγιωθεί δύο διαφορετικές σχολές: η Κεντροευρωπαϊκή και η Αγγλική
Σχολή.
Η πρώτη σχολή διαμορφώθηκε στην Κεντρική Ευρώπη και ίσως ο πιο διάσημος
εκπρόσωπος της είναι η Παιδική Χορωδία της Βιέννης. Με βάση το κεντροευρωπαϊκό
μοντέλο, για τη μεσαία περιοχή έχουμε μίξη των δύο ακραίων ρετζίστρων (κεφαλική
και στηθική φωνή) με αποτέλεσμα έναν πιο «γεμάτο» ήχο, ενώ τα παιδιά μπορούν να
τραγουδήσουν και alto εκτός από soprano.
Από την άλλη πλευρά, η Αγγλική σχολή, με εκπροσώπους διάσημες
εκκλησιαστικές χορωδίες όπως του King’s College στο Cambridge ή του Αβαείου του
Westminster, απορρίπτει ολοκληρωτικά τη χρήση του χαμηλού ρετζίστρου. Το
αποτέλεσμα είναι ο απαλός ήχος που χαρακτηρίζει τις παιδικές αγγλικές χορωδίες και
η ιδιαίτερη ποιότητα στην περιοχή c2-c3. Όμως, η αποκλειστική χρήση του ψηλού
ρετζίστρου έχει ως αποτέλεσμα αδυναμία στις χαμηλές νότες. Για το λόγο αυτό, στις
αγγλικές εκκλησιαστικές χορωδίες η φωνή alto τραγουδιέται συνήθως από κόντρατενόρους (Phillips, 1996).
Τέλος, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και μία τρίτη σχολή παιδικών
χορωδιών η οποία έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, στην οποία τα
παιδιά τραγουδούν κυρίως με τη χρήση του χαμηλού ρετζίστρου με αποτέλεσμα έναν
ήχο που μοιάζει περισσότερο με αυτόν που ακούμε από μη κλασικούς τραγουδιστές.
Οι χορωδίες αυτές συνήθως δεν ασχολούνται με την εκτέλεση κλασικού χορωδιακού
ρεπερτορίου, αλλά ο ήχος τους είναι γνώριμος στο ευρύ κοινό από τη συμμετοχή τους
στη δισκογραφία και σε τηλεοπτικά προγράμματα.
Η μεταφώνηση στα αγόρια
Η μεταφώνηση είναι μία μεταξύ των πολλών βιολογικών αλλαγών που σηματοδοτούν
την είσοδο ενός παιδιού στη φάση της εφηβείας. Κατά την περίοδο αυτή ο λάρυγγας
των αγοριών αναπτύσσεται σε μήκος, αλλά και από μπροστά προς τα πίσω, με
αποτέλεσμα να γίνεται ορατό το «μήλο του Αδάμ». Οι φωνητικές χορδές μακραίνουν
κατά 1 cm και γίνονται αρκετά πιο χοντρές από αυτές των κοριτσιών, με αποτέλεσμα
η φωνή να αποκτά πιο βαρύ και σκούρο χρώμα, αλλά και να αποκτά περισσότερη
δύναμη. Ο λάρυγγας των κοριτσιών αναπτύσσεται, αλλά όχι τόσο θεαματικά όσο στα
αγόρια, ενώ οι φωνητικές χορδές μακραίνουν μόλις κατά 3-4 mm (Brinson, 1996).
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, ενώ η κατά μέσο όρο αύξηση του ύψους των
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αγοριών στην εφηβεία είναι περίπου 18%, ο λάρυγγας αλλάζει δυσανάλογα μέγεθος
κατά 63% περίπου (Perona-Wright, 2004).
Κατά την περίοδο της μεταφώνησης αλλάζει η ποιότητα της φωνής, τόσο στο
τραγούδι, όσο και στην ομιλία. Επίσης, παρατηρείται το φαινόμενο το παιδί να μην
μπορεί να ελέγξει τη φωνή του, με αποτέλεσμα το γνωστό σπάσιμο της φωνής
(«κοκοράκι»). Αυτό οφείλεται στο ότι το σώμα δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα στα νέα
δεδομένα, ενώ στην πράξη οι μύες «θυμούνται» τις διεργασίες που έκαναν παλιότερα
(muscle memory). Ακόμη, παρατηρείται δυσκολία στο πέρασμα από το ένα ρετζίστρο
στο άλλο χωρίς αλλαγή στην ποιότητα του ήχου (Bell, 2001). Αξίζει να αναφερθεί ότι
σε κάποια παιδιά μπορεί να υπάρξει περίοδος κατά την οποία η έκταση της φωνής τους
περιορίζεται σε 4 ή 5 νότες (Hylton, 1995).
Ως προς την αντιμετώπιση του φαινομένου, σύμφωνα με την επικρατούσα
πρακτική στο χώρο της χορωδιακής εκπαίδευσης μέχρι και τα μέσα του 20ού αιώνα,
τα αγόρια έπρεπε να απομακρύνονται από τις χορωδίες με τα πρώτα σημάδια
μεταφώνησης, αφού ήταν ισχυρή η άποψη ότι το τραγούδι κατά την περίοδο αυτή
δημιουργεί προβλήματα στην ανάπτυξη του φωνητικού τους μηχανισμού (Collins,
1999). Εξαίρεση αποτελούσε η περίπτωση των αγγλικών χορωδιών στις οποίες τα
αγόρια συνέχιζαν να τραγουδούν «στην ψηλή τους φωνή» με τη χρήση falsetto καθ’
όλη τη διάρκεια της μεταφώνησης, πρακτική που για αιώνες χρησιμοποιήθηκε από
διάσημες χορωδίες αγγλικών ναών όπως του King’s College στο Cambridge ή του
Αβαείου του Westminster (Phillips, 1996). Πέρα όμως από την αγγλική περίπτωση, η
πρώτη αμφισβήτηση της προσέγγισης που απέκλειε τα αγόρια από τις χορωδίες κατά
την περίοδο της μεταφώνησης, σημειώνεται κατά τη δεκαετία του 1950 σε κείμενα
Αμερικάνων παιδαγωγών (Freer & Βερβέρης, 2011). Σύμφωνα με την Friar (1999),
στα κείμενα της εποχής αποτυπώνεται το κλίμα που επικρατούσε εκείνη την περίοδο
στα αμερικανικά σχολεία, με κύριο χαρακτηριστικό την επιθυμία για μία δημόσια
εκπαίδευση “ενταξιακού” χαρακτήρα (inclusive education) που δεν θα αποκλείει καμία
ομάδα μαθητών από κανένα μάθημα.
Για το θέμα της διδασκαλίας τραγουδιού σε παιδιά κατά την περίοδο της
μεταφώνησης, ως πιο έγκυρο σήμερα θεωρείται το έργο του John Cooksey (1992,
2000). Σύμφωνα με τον Cooksey (1992), η μεταφώνηση στα αγόρια είναι μία σταδιακή
διαδικασία αποτελούμενη από πέντε στάδια ανάπτυξης και συνήθως διαρκεί ένα με δύο
χρόνια. Εντούτοις, υπάρχουν εξαιρέσεις όπου η περίοδος της μεταφώνησης μπορεί να
διαρκέσει μικρότερο ή μεγαλύτερο διάστημα, χωρίς όμως ποτέ να παρακάμπτεται
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κάποιο από τα πέντε στάδια. Νεότερες έρευνες προτείνουν ότι τα πέντε στάδια
φωνητικής ανάπτυξης συμπίπτουν με τα πέντε στάδια ενήβωσης σύμφωνα με την
κλίμακα Tanner. Η κλίμακα αυτή προτάθηκε από τον Βρετανό παιδίατρο James
Tanner και αναφέρεται σε πέντε στάδια ενήβωσης σύμφωνα με τα εξωτερικά
χαρακτηριστικά του φύλου (Cooksey, 2000). Τα βασικά κριτήρια που καθορίζουν την
κατάταξη ενός παιδιού σε ένα από τα πέντε στάδια ανάπτυξης είναι α) η Μέση
Συχνότητα Ομιλίας (Speaking Fundamental Frequency), β) η έκταση και η ποιότητα
της φωνής και γ) η tessitura, δηλαδή η περιοχή όπου το τραγούδι είναι πιο άνετο
(Cooksey, 1992). Σύμφωνα με τα κριτήρια αυτά, τα πέντε στάδια της μεταφώνησης
είναι αυτά που παρουσιάζονται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα, όπου οι λευκές νότες
δείχνουν την έκταση της φωνής σε κάθε στάδιο, ενώ οι μαύρες νότες δείχνουν την
περιοχή όπου το τραγούδι είναι πιο άνετο (tessitura).

Σχεδιάγραμμα 1. Τα στάδια της μεταφώνησης (Cooksey, 1992)
Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή του άρθρου, η ηλικία έναρξης της μεταφώνησης –
όπως άλλωστε και η διάρκειά της– είναι διαφορετική από παιδί σε παιδί, γεγονός που
προσδίδει απρόβλεπτο χαρακτήρα στο φαινόμενο.
Σύμφωνα με τον Cooksey (1992), το να συμμετέχει ένα παιδί σε μία χορωδία
κατά την περίοδο της μεταφώνησης είναι απόλυτα ασφαλές, υπό την προϋπόθεση ότι
τραγουδά σε έκταση βολική για τη φωνή του ανάλογα με το στάδιο στο οποίο
βρίσκεται.

Παρατηρώντας τις εκτάσεις που αντιστοιχούν στα πέντε στάδια, σε

συνδυασμό με τις εκτάσεις των κοριτσιών της ίδιας ηλικίας μπορούμε να
επισημάνουμε τους περιορισμούς που παρουσιάζονται στη διδασκαλία τραγουδιών σε
unisono, αν και αυτό είναι το πιο συνηθισμένο σε μία τυπική σχολική τάξη. Μελωδίες
που μπορούν να τραγουδηθούν από το σύνολο μίας τάξης πρέπει να περιορίζονται στην
έκταση της 6ης μεγάλης, και να κυμαίνονται μεταξύ σολ και μι, στην οκτάβα που
βολεύει κάθε μαθητή (Freer, 2009).
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Χρήση του ψηλού ρετζίστρου, μεταφώνηση και φωνητική δράση (vocal agency)
Μέχρι στιγμής, ασχοληθήκαμε με το τι συμβαίνει στη φωνή των αγοριών τόσο πριν
όσο και κατά τη διάρκεια της μεταφώνησης. Εξετάζοντας τη βιβλιογραφία πάνω στην
οποία βασίστηκαν οι δύο προηγούμενες ενότητες του άρθρου, ο αναγνώστης
παρατηρεί ότι στην πλειοψηφία της αποτελείται από βιβλία που έχουν ως στόχο την
κατάρτιση των νέων διευθυντών παιδικών-εφηβικών χορωδιών καθώς και των
εκπαιδευτικών που διδάσκουν μουσική σε σχολικές τάξεις, όπου το τραγούδι αποτελεί
πολύτιμο εκπαιδευτικό εργαλείο (Brinson, 1996· Collins, 1999· Freer, 2009· Hylton,
1995·Perona-Wright, 2004· Phillips, 1996). Σε αυτά τα βιβλία –όπως εξάλλου και στη
μεγάλη πλειοψηφία της βιβλιογραφίας που προέρχεται έως σήμερα από το χώρο της
χορωδιακής εκπαίδευσης– η διδασκαλία του τραγουδιού αντιμετωπίζεται ως μία
καθαρά τεχνική διαδικασία. Μία περίπτωση διαφορετική είναι αυτή του Martin
Ashley, ο οποίος έχοντας ταυτόχρονα την ιδιότητα του κοινωνιολόγου αλλά και του
οργανίστα και διευθυντή χορωδίας σε αγγλικό ναό, προσεγγίζει τα ζητήματα αυτά με
μία τελείως κοινωνιολογική οπτική.

Όπως και ο ίδιος αναφέρει, κείμενά του

ενδεχομένως να προξενήσουν έκπληξη σε αρκετούς αναγνώστες, αφού χαρακτηρίζει
ως κοινωνικές κατασκευές, αντιλήψεις και πρακτικές που στο χορωδιακό κόσμο
θεωρούνται ως φυσικές και μη επιδεχόμενες αμφισβήτηση (Ashley, 2008, σελ. 9).
Πιο συγκεκριμένα, ο Ashley (2008, 2009) μελετά το ζήτημα της χρήσης του
υψηλού ρετζίστρου («κεφαλική φωνή») στο τραγούδι, που όπως φαίνεται δεν
αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο από όλα τα αγόρια, για να απαντήσει στο ερώτημα
«πόσο ψηλά πρέπει ένα αγόρι να τραγουδά;» (σημ.: Ο τίτλος του βιβλίου του στα
Αγγλικά είναι How High Should Boys Sing?). Όπως παρατηρεί, υπάρχουν περιπτώσεις
αγοριών που είναι πρόθυμα να χρησιμοποιήσουν αυτή την περιοχή της φωνής τους,
επιλογή που έχει ως αποτέλεσμα το γνώριμο ήχο που χαρακτηρίζει τις διάσημες
βρετανικές χορωδίες αγοριών. Από την άλλη πλευρά όμως, υπάρχουν περιπτώσεις
αγοριών που φαίνεται να «αντιστέκονται» σε αυτή την πρακτική, έχοντας ως πρότυπο
τον τρόπο τραγουδιού διάσημων ερμηνευτών της σύγχρονης μουσικής βιομηχανίας.
Σε συνεντεύξεις με αυτά τα αγόρια, φαίνεται ότι ο βασικότερος λόγος αυτής τους της
στάσης είναι ο φόβος απόρριψης από τους συνομήλικους φίλους τους. Το ότι τα αγόρια
ουσιαστικά αποφασίζουν με ποιον τρόπο θα τραγουδήσουν αποδίδεται από τον Ashley
με τον όρο vocal agency (φωνητική δράση). Εξάλλου, σχετικά με τη χρήση των
ρετζίστρων της φωνής, είδαμε και προηγουμένως ότι υπάρχουν διαφορετικές σχολές,
γεγονός που αποφυσικοποιεί και προσδίδει πολιτισμική διάσταση στο ζήτημα αυτό.
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Αξίζει να αναφερθεί, ότι η χρήση ή απόρριψη συγκεκριμένων ρετζίστρων στο
τραγούδι ως στοιχείο φωνητικής δράσης δεν περιορίζεται μόνο στην περίοδο πριν τη
μεταφώνηση, αλλά συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια του φαινομένου. Από την
προσωπική εμπειρία του συγγραφέα, σημειώνεται ότι υπάρχουν περιπτώσεις μαθητών
σε Μουσικά Γυμνάσια, που τραγουδούν επίτηδες χαμηλά για να δείξουν ότι πρέπει να
τοποθετηθούν στους τενόρους της χορωδίας και όχι σε μία από τις «γυναικείες» φωνές
(soprano ή alto). Πολύ ενδιαφέρουσες, αν και πιο σπάνιες, είναι οι περιπτώσεις
αγοριών που ενώ η φωνή τους είχε χαμηλώσει αρκετά, συνέχιζαν να τραγουδούν ακόμα
και soprano με τη χρήση falsetto, κάτι που όπως είδαμε και προηγουμένως αποτελεί
γενικευμένη πρακτική σε χορωδίες αγγλικών ναών.
Το θέμα της αποδοχής ή όχι της «νέας» φωνής κατά τη διάρκεια της
μεταφώνησης φαίνεται ότι είναι ένα ιδιαίτερο ζήτημα αφού δεν το αντιμετωπίζουν όλα
τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο. Για πολλά αγόρια η εμφάνιση της νέας τους «χαμηλής»
φωνής είναι ένα σημαντικό και θετικό γεγονός αφού σηματοδοτεί το πέρασμα σε μία
νέα κατάσταση. Σύμφωνα με τον Ashley (2008), τα αγόρια αυτής της κατηγορίας
βιάζονται να αποδείξουν ότι «είναι πλέον άντρες», διαφοροποιώντας τους εαυτούς τους
όχι μόνο από το γυναικείο φύλο, αλλά και από την προηγούμενη ιδιότητά τους, του να
είσαι δηλαδή παιδί. Αντιθέτως, τα αγόρια της δεύτερης κατηγορίας φαίνεται να
θρηνούν για την απώλεια της παλιάς τους παιδικής φωνής, διαδικασία που προσπαθούν
να καθυστερήσουν όσο μπορούν.
Συμπεράσματα
Στο άρθρο αυτό εξετάστηκαν δύο σημαντικά για τον κλάδο της χορωδιακής εκπαίδευσης
ζητήματα, αυτού της χρήσης των φωνητικών ρετζίστρων και της μεταφώνησης, τα οποία
όπως είδαμε συνδέονται μεταξύ τους σε μεγάλο βαθμό. Προσεγγίζοντας αυτά τα δύο
ζητήματα, όχι με καθαρά τεχνικό τρόπο όπως συνήθως γίνεται, αλλά με μία περισσότερο
κοινωνιολογική ματιά, φάνηκε ότι ζητήματα που θεωρούνται κατά βάση ως φυσικά έχουν
ταυτόχρονα και κοινωνική-πολιτισμική διάσταση. Έτσι, για να επιστρέψουμε στο αρχικό
ερώτημα που αφορά τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό των αγοριών που εισέρχονται στην
περίοδο μεταφώνησης ήδη από το Δημοτικό Σχολείο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι
πρόκειται για ένα φαινόμενο που εκτός από το βιολογικό χαρακτήρα που του αποδίδεται,
αποτελεί ταυτόχρονα και αποτέλεσμα πολιτισμικών παραγόντων.
Πρέπει να γίνει σαφές ότι στόχος μας δεν είναι σε καμία περίπτωση το να
απορριφθεί ο βιολογικός παράγοντας, αλλά το να αποφυσικοποιηθούν στοιχεία που
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αποτελούν κοινωνικές κατασκευές. Για παράδειγμα, μία πρακτική πολιτισμικά
προσανατολισμένη, όπως η χρήση του υψηλού κεφαλικού ρετζίστρου από τα παιδιά, δεν
μπορεί να θεωρείται ως «φυσική», «σωστή» κ.λπ. Δηλαδή, ένα αγόρι που «δεν μπορεί» να
τραγουδήσει νότες οι οποίες απαιτούν τη χρήση του υψηλού ρετζίστρου δεν κάνει
απαραίτητα κάτι κακό και σίγουρα δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη φωνή του. Αυτό
είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την περίπτωση που εξετάζουμε, αφού το να μην μπορεί ένα
αγόρι να τραγουδήσει ψηλές νότες θεωρείται συνήθως ως ένδειξη έναρξης της
μεταφώνησης. Εδώ, θα πρέπει να αναζητηθούν οι πολιτισμικοί λόγοι για τους οποίους τα
αγόρια όλο και μικρότερης ηλικίας επιλέγουν, ως φορείς φωνητικής δράσης, το τραγούδι
«στη χαμηλή οκτάβα» σε σχέση με τους συμμαθητές τους, το οποίο όμως αποτελεί
διαφορετικό θέμα συζήτησης και απαιτεί περεταίρω διερεύνηση.
Κλείνοντας, ένα ερώτημα που ενδεχομένως τίθεται είναι το πώς μπορούν τα αγόρια
αυτά να ενταχθούν σε μία σχολική ή παιδική χορωδία, εφόσον η έκταση της φωνής τους
είναι σχετικά μικρή και περιορίζεται σε νότες κάτω από το πεντάγραμμο (G-c1). Όπως
προτείνει η Punké (2009) τα αγόρια αυτά μπορούν να τραγουδήσουν με άνεση μία χαμηλή
φωνή alto, κάτι που όμως αποφεύγεται από τους περισσότερους εκπαιδευτικούς αφού ο
ήχος αυτών των χαμηλών φωνών δεν μοιάζει με τον ήχο που έχουμε συνηθίσει να ακούμε
από παιδικές χορωδίες «υψηλών προδιαγραφών». Σε αυτή την περίπτωση, αυτό που είναι
περισσότερο σημαντικό είναι το να αποδεχτεί ο εκπαιδευτικός ότι με τον τρόπο αυτό
προσφέρει περισσότερα στους μαθητές του, από το να μην τους έκανε δεκτούς στη χορωδία
ως «μη καλλίφωνους». Όπως υποστηρίζει η O’ Toole (1994), σύμφωνα με μία ανάλυση
που συνδυάζει στοιχεία από κείμενα του Foucault και συγγραφέων της φεμινιστικής
παράδοσης, στη χορωδιακή μουσική έχει επικρατήσει σε μεγάλο βαθμό μία αντίληψη που
«θυσιάζει» τους χορωδούς για χάρη του τελικού προϊόντος ή, όπως παρουσιάζεται, «για το
καλό του συνόλου». Οι εκπαιδευτικοί και διευθυντές παιδικών χορωδιών θα έπρεπε
ενδεχομένως να δίνουν μεγαλύτερη σημασία στον παιδαγωγικό τους ρόλο ακόμα και αν
αυτό σημαίνει ότι πρέπει να παραμερίσουν τις προσωπικές τους καλλιτεχνικές φιλοδοξίες.
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Περίληψη
Η μουσική δημιουργήθηκε μέσα από την ανάγκη των ανθρώπων για επικοινωνία. Σήμερα, στην
Ελλάδα της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, τα παιδιά έχουν ανάγκη την επικοινωνία και την
αλληλεπίδραση, απαραίτητα στοιχεία για την σωστή ανάπτυξή τους, όσο έχουν ανάγκη την
εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Δυστυχώς, η πολύωρη επαγγελματική απασχόληση και των δύο
γονέων καθιστά δύσκολη την φυσική αλλά, πολλές φορές, και την συναισθηματική παρουσία τους,
με αποτέλεσμα τα παιδιά να μην λαμβάνουν την αγάπη και την φροντίδα που έχουν ανάγκη, ενώ οι
γονείς αισθάνονται αποδυναμωμένοι από τον γονεϊκό τους ρόλο, αδυνατούν να θέσουν όρια και να
διδάξουν αξίες στα παιδιά τους. Η κατάσταση αυτή οξύνεται από την έλλειψη χρόνου και χώρων για
ελεύθερο και ομαδικό παιχνίδι, με αποτέλεσμα τα παιδιά να αναζητούν ψυχαγωγία σε ηλεκτρονικές
οθόνες υπολογιστών ή tablet, να στερούνται ποιοτικών ερεθισμάτων και εκπαίδευσης. Η δύσκολη
οικονομική κατάσταση μπορεί επίσης να επηρεάσει αρνητικά τα παιδιά συναισθηματικά, κοινωνικά
και αναπτυξιακά. Οι προαναφερθέντες παράγοντες πιθανόν να ωφελούν την ανάπτυξη άσχημου
κλίματος στα ελληνικά σχολεία και την έκφρασή του μέσα από βίαια περιστατικά όπως ο σχολικός
εκφοβισμός. Το παρόν άρθρο έχει στόχο να παρουσιάσει κυρίως τα εκπαιδευτικά και κοινωνικά
οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν τα παιδιά από τη συμμετοχή τους σε μια χορωδία, ώστε να
βοηθηθούν τα ίδια, οι οικογένειες και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, βραχυπρόθεσμα και
μακροπρόθεσμα.
Λέξεις κλειδιά: χορωδία, οικονομική κρίση, οικογένεια, ανάπτυξη, εκπαίδευση.

Χορωδία: Μουσικά, φυσιολογικά και κοινωνικοσυναισθηματικά οφέλη σε
ενήλικες και παιδιά
Το αίσθημα του «ανήκειν» φαίνεται να είναι απαραίτητο στον άνθρωπο, για την χαρά
και ευημερία του (Enayati, 2012͘˙ Hall, 2014). Η ιστορία του ανθρώπινου είδους δείχνει
ότι η ενασχόληση με τη μουσική συνδέεται άμεσα με την ικανοποίηση της ανάγκης για
χαρά και ευημερία. Άλλωστε τα κύρια συστατικά της μουσικότητας αναπτύχθηκαν
μέσα από την ανάγκη για επίτευξη άλλων, μη μουσικών στόχων, όπως είναι η ανάπτυξη
της γλώσσας, της λεπτής κινητικότητας και της επικοινωνίας συναισθημάτων
(Kirschner & Tomasello, 2010).
Τι σχέση άραγε μπορεί να έχουν τα παραπάνω με την χορωδία; Συμβάλει η
συμμετοχή σε μία χορωδία στην ευημερία του ανθρώπου μόνο και μόνο επειδή η
μουσική είναι το εγγενές συστατικό της; Ποιές πρέπει να είναι οι προσδοκίες ενός
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παιδιού ή ενός γονέα από την συμμετοχή του παιδιού σε μια παιδική ή σχολική
χορωδία; Ποια τα οφέλη και, αν υπάρχουν, κρίνονται τόσο σημαντικά για τα παιδιά
στην Ελλάδα του σήμερα; Αυτά είναι κάποια από τα αμέτρητα ερωτήματα που
ταλανίζουν όσους έχουν να κάνουν με χορωδίες και δεν αφορούν μόνο τις παιδικές ή
σχολικές χορωδίες. Το άρθρο αυτό έχει ως στόχο του τη διερεύνηση και την απάντηση
των παραπάνω ερωτημάτων δια μέσου της σύγχρονης βιβλιογραφίας.
Η ύπαρξη της χορωδίας ξεκινά από το αρχαίο ελληνικό θέατρο και σχετίζεται
με τον «χορό», ένα σύνολο ατόμων δηλαδή που τραγουδά και χορεύει, βοηθώντας έτσι
την πλοκή έργου, ενώ στο πέρασμα των αιώνων θα μεταλλαχτεί παίρνοντας πολλές
διαφορετικές μορφές (Ιωαννίδης, 1978͘˙ Καλαθάς, 1984˙ Κοντογεωργίου, 2011).
Εύκολα μπορεί κανείς να συνειδητοποιήσει ότι τα οφέλη που ενυπάρχουν στη
συμμετοχή σε μια χορωδία είναι πρωτίστως μουσικά. Η συμμετοχή σε μια χορωδία
αποτελεί το πρώτο βήμα για να αρχίσει κάποιος να μαθαίνει μουσική (Welch, 2015),
καθώς και για να αναπτύξει και να βελτιώσει τις ικανότητές του στο τραγούδι, στοιχεία
τα οποία αποτελούν σημαντικό κομμάτι της μουσικής εκπαίδευσης (Welch, 2015).
Επιπρόσθετα, μέσα από την χορωδία τα παιδιά μπορούν και πρέπει να εξασκήσουν την
ακοή τους και την διαφραγματική αναπνοή (Βενετιάδου, 2006).
Φαίνεται όμως, ότι όσο σημαντικά είναι τα μουσικά οφέλη που μπορεί να
αποκομίσει κάποιος από την συμμετοχή του σε μια χορωδία, άλλο τόσο σημαντικά
είναι και τα έξω-μουσικά οφέλη. Αυτό που δεν είναι τόσο αναμενόμενο είναι ότι αυτά
τα οφέλη έχουν να κάνουν με πολλούς τομείς, όπως η φυσιολογία, η ψυχολογία και η
εκπαίδευση, τα οποία μάλιστα διαρκούν εφ όρου ζωής (Barbershop Harmony Society,
χ.χ.˙ Welch, 2015).
Σύμφωνα με τον καθηγητή Graham Welch, το να τραγουδάς σε μία χορωδία
εμπεριέχει όλα τα οφέλη που εμπεριέχει και το τραγούδι (Welch, 2015), επομένως στο
παρόν άρθρο θα μελετηθεί η θετική επίδραση του τραγουδιού συνυφασμένη με το
χορωδιακό τραγούδι, ενώ στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα επιπλέον οφέλη που
επισημαίνονται μόνο από την ενασχόληση με το χορωδιακό τραγούδι.
Ερευνώντας λοιπόν το τραγούδι, από την πλευρά της φυσιολογίας παρατηρείται
έντονη αεροβική λειτουργία και άσκηση όλου του πάνω μέρους του σώματος, καθώς
και μεγαλύτερη πρόσληψη οξυγόνου (Barbershop Harmony Society, χ.χ.˙ Welch,
2015). Επιπλέον, έρευνες στον τομέα της νευροεπιστήμης, στις οποίες αναφέρεται ο
Welch (2015),

αναδεικνύουν τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα θετικά

αποτελέσματα που μπορεί να επιφέρει η πρόβα της χορωδίας στη λειτουργία και
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ανάπτυξη του εγκεφάλου, στα οποία οι τραγουδιστές φαίνεται να υπερτερούν των
μουσικών που παίζουν κάποιο όργανο και φυσικά του γενικού ανθρώπινου πληθυσμού
(Welch, 2015). Σύμφωνα με τις παραπάνω έρευνες, κατά τη διάρκεια του τραγουδιού
παρατηρείται έντονη κινητικότητα στην αριστερή πλευρά του εγκεφάλου για την
επεξεργασία των στίχων του τραγουδιού, ενώ στην δεξιά πλευρά εμφανίζεται
ενεργοποίηση ώστε να γίνει επεξεργασία των μουσικών στοιχείων που πρέπει να
αποκωδικοποιηθούν, όπως η μελωδία, τα μουσικά διαστήματα, η τονικότητα, η χροιά
της φωνής (Welch, 2015).
Άλλα μέρη του εγκεφάλου τα οποία βρίσκονται σε εγρήγορση είναι ένα μέρος
του οπτικού κέντρου του εγκεφάλου, το εμπροσθολόβιο κέντρο, υπεύθυνο για την
επίλυση προβλημάτων, τα κέντρα που σχετίζονται με την κίνηση, αλλά και το
συναίσθημα (Welch, 2015). Σύμφωνα πάντα με τον Welch, το άκουσμα και μόνο της
ανθρώπινης φωνής ή και άλλων ήχων δημιουργούν άμεση συναισθηματική
ανταπόκριση, πόσο μάλλον η μουσική

(Anshel & Kipper, 1988˙ Kirschner &

Tomasello, 2010̇˙ Welch, 2015).
Σύμφωνα λοιπόν και με τη θεωρία της «νευροπλαστικότητας» του εγκεφάλου,
δηλ. της ικανότητας του εγκεφάλου να ενεργοποιείται, να ασκείται και να
αναπτύσσεται συνεχώς μέσα από τα διάφορα ερεθίσματα που δέχεται, αυξάνοντας και
τον όγκο των πληροφοριών που συσσωρεύει (Welch, 2015), εύκολα καταλήγει κάποιος
στο συμπέρασμα ότι η ενασχόληση με το τραγούδι, ως μια δραστηριότητα που
περιλαμβάνει πολλά και ταυτόχρονα ερεθίσματα, σίγουρα πυροδοτεί τον εγκέφαλο των
τραγουδιστών, αποφέροντας όλα τα προαναφερθέντα θετικά αποτελέσματα.
Αναφορικά με το τραγούδι και τη σχέση του με το συναίσθημα, αξίζει να
αναφερθεί ότι το νευρικό, ενδοκρινολογικό και ανοσολογικό σύστημα πυροδοτούνται
και λειτουργούν παράλληλα δημιουργώντας μια κατάσταση ευφορίας, όχι μόνο κατά
τη διάρκεια μιας τραγουδιστικής παράστασης, αλλά, μακροπρόθεσμα, και μόνο στην
σκέψη της. Επιπρόσθετα, αλλάζουν οι παλμοί της καρδιάς και της αναπνοής και
μειώνεται η θερμοκρασία του σώματος, ώστε η καρδιά να λειτουργεί καλύτερα
(Barbershop Harmony Society, χ.χ.˙ Welch, 2015). Βέβαια, το άγχος που παρατηρείται
κατά την διάρκεια μιας συναυλίας, ακόμα και σε επαγγελματίες μουσικούς, δεν
εξαφανίζεται, ωστόσο μέσα από το ομαδικό τραγούδι μπορεί να μειωθεί (Welch, 2015).
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Έρευνες σε παιδιά-μέλη χορωδιών
Ας δούμε όμως τι ακριβώς συμβαίνει με τα παιδιά που είναι μέλη μιας χορωδίας. Οι
έρευνες καταδεικνύουν ότι τα παιδιά ως μέλη χορωδίας απολαμβάνουν τα ίδια ακριβώς
θετικά αποτελέσματα με τους μεγαλύτερους. Από πλευράς φυσιολογίας βελτιώνουν
την φωνητική τους ικανότητα, γυμνάζουν τους πνεύμονες και βελτιώνουν τη στάση
του σώματός τους (Welch, 2015).
Επιπρόσθετα, η χορωδία αποτελεί ένα πολύ πλούσιο περιβάλλον για τα παιδιά,
κοινωνικά και μαθησιακά, όπου τα μικρότερα μαθαίνουν από τα μεγαλύτερα,
εμπιστεύονται, μοιράζονται κοινές θετικές εμπειρίες, σκέψεις και συναισθήματα, κάτι
που έχει ως επακόλουθο ένα ισχυρό κοινωνικό δέσιμο ανάμεσα στα μέλη. Επίσης,
αλληλεπιδρούν, αισθάνονται κοινωνικά αποδεκτά και αποκτούν αυτοπεποίθηση
(Anshel & Kipper, 1988͘˙ Barbershop Harmony Society, χ.χ.˙ Welch, 2015).
Συγκεκριμένες έρευνες στην Αγγλία έδειξαν ότι τα παιδιά θεωρούσαν τους
εαυτούς τους ικανούς τραγουδιστές ως αποτέλεσμα του υψηλού βαθμού «δεσίματος»
που είχε αναπτυχθεί ανάμεσα στα μέλη της χορωδίας και αισθάνονταν μεγαλύτερη
δέσμευση απέναντι στο τραγούδι (Welch, 2015).
Υπέρ της ενασχόλησης των παιδιών με το χορωδιακό τραγούδι τοποθετείται
και μια εκτενής έρευνα που πραγματοποίησε στην Αμερική το 2009 ο διεθνής
οργανισμός Chorus America, με κύριο στόχο να επικαιροποιηθούν τα δεδομένα
παλαιότερης σχετικής έρευνας του 2003. Στόχος της έρευνας αυτής υπήρξε η
διερεύνηση της θετικής επίδρασης που έχει η χορωδία στην εκπαίδευση και ανάπτυξη
των παιδιών, μέσα από ερωτηματολόγια που δόθηκαν στους γονείς και στους
δασκάλους τους (Chorus America, 2009).
Από τις απαντήσεις των γονέων προέκυψε ότι τα παιδιά τους, αφού ξεκίνησαν
να παρακολουθούν τα μαθήματα της χορωδίας, παρουσίασαν βελτίωση στην
ακαδημαϊκή τους επίδοση, αλλά και σε ικανότητες που συνδέονται με την μάθηση και
την ανάπτυξη, όπως η μνήμη, η τακτική μελέτης, τα επίπεδα δημιουργικότητας.
Παράλληλα, οι γονείς ανέφεραν ανάπτυξη στο ομαδικό πνεύμα, στις κοινωνικές
δεξιότητες, όπως η ενσυναίσθηση και η δυνατότητα να παρακολουθούν καλύτερα τους
συνομιλητές τους και να αλληλεπιδρούν με αυτούς (Chorus America, 2009). Σύμφωνα
πάντα με την γνώμη των γονέων τους, τα παιδιά που τραγουδούν στις χορωδίες
διακατέχονται από ισχυρή αυτο-εκτίμηση και αυτο-αξία, μπορούν να κατανοήσουν
καλύτερα τα συναισθήματά τους και να τα εκφράσουν, και παρουσιάζουν ενεργή
συμμετοχή στην τάξη, κυρίως σε ό,τι αφορά την προφορική έκφραση. Επιπλέον,
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συνεισφέρουν στις δουλειές του σπιτιού, είναι περισσότερο χαρούμενα μέσα σε ομάδες
και μαθαίνουν να «εργάζονται» καλύτερα μέσα σε και από αυτές, έχουν πολλούς
φίλους και μοιράζονται όμορφες στιγμές μαζί τους μέσα από τη χορωδία (Barbershop
Harmony Society, χ.χ.˙ Chorus America, 2009).
Τα ευρήματα που προέκυψαν από τα ερωτηματολόγια των δασκάλων ήρθαν
και συμπλήρωσαν τις αναφορές των γονέων, με το 80% των εκπαιδευτικών της έρευνας
να αναφέρουν ότι τα παιδιά, αφού ξεκίνησαν τη χορωδία, μπορούσαν να λειτουργούν
αποτελεσματικότερα μέσα σε ομαδικές δραστηριότητες, ανέπτυξαν τις κοινωνικές τους
δεξιότητες, εξέφραζαν καλύτερα τα συναισθήματά τους, βελτίωσαν τη γενική
ακαδημαϊκή τους επίδοση, επέδειξαν καλύτερο αυτο-έλεγχο, συγκέντρωση και
συνέπεια (Chorus America, 2009). Επίσης, υπήρξε βελτίωση στη συγκέντρωση των
παιδιών και στη δυνατότητά τους για επίλυση προβλημάτων (Chorus America, 2009).
Προκύπτει λοιπόν ότι η χορωδία μπορεί να αποτελέσει καταλυτικό στοιχείο
στην επιτυχημένη ακαδημαϊκή πορεία των παιδιών (Chorus America, 2009). Η
χορωδία όμως, όχι μόνο παρέχει πολλαπλά ερεθίσματα, αλλά επιπλέον απαιτεί, αλλά
και καλλιεργεί, από τα πρώτα κιόλας βήματα, αξίες που συμβάλλουν μακροπρόθεσμα
και στην επιτυχημένη ακαδημαϊκή καριέρα των παιδιών, όπως π.χ. η συνέπεια και ο
αυτό-έλεγχος (Chorus America, 2009).
Επιπρόσθετα, το 81% των ερωτηθέντων δασκάλων της έρευνας, εκτιμούν ότι
η συμμετοχή σε μια χορωδία μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να κάνουν καλύτερες
συνδέσεις ανάμεσα στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα (Βενετιάδου, 2006˙ Heath
Benefits, χ.χ.˙ Chorus America, 2009) και δημιουργεί στους μαθητές μια μεγαλύτερη
δέσμευση προς το σχολείο (Chorus America, 2009). Δηλώνουν επίσης ότι τα παιδιά
της χορωδίας γενικότερα ξεχωρίζουν. Είναι εκείνα που παίρνουν μέρος συνήθως σε
πολλές δραστηριότητες, συμμετέχουν ενεργά στα κοινά του σχολείου, δημιουργούν
ένα αίσθημα ενότητας στο σχολείο και είναι πιθανό να συνδράμουν μελλοντικά στην
κοινωνία μέσα από τον εθελοντισμό (Chorus America, 2009).
Πράγματι, η ίδια έρευνα αναφέρει ότι τα μέλη μιας χορωδίας είναι αξιόλογοι
πολίτες, που διακατέχονται από συλλογικό πνεύμα, με ενεργό ενδιαφέρον για τα κοινά,
τον εθελοντισμό, την φιλανθρωπία (Chorus America, 2009). Παρουσιάζουν επίσης
μεγάλη ευελιξία στον εργασιακό τους χώρο, αποδέχονται την κριτική, είναι
δημιουργικοί και δέχονται τα εύσημα για αυτό (Chorus America, 2009).
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Ο ρόλος της χορωδιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα της κρίσης
Αδιαμφισβήτητα λοιπόν, η ενασχόληση με τις χορωδίες μπορεί να προσφέρει
πολλαπλά οφέλη στα άτομα, στις ομάδες, στην κοινωνία γενικότερα. Στο σημείο όμως
αυτό θα ήταν χρήσιμο να διερευνηθεί η πραγματικότητα που βιώνουν τα παιδιά της
χώρας μας σήμερα, καθώς επίσης το «αν» και το «πώς» μπορεί να την επηρεάσει θετικά
η ενασχόληση των παιδιών με τις χορωδίες.
Η ζωή των παιδιών στα διαμερίσματα, με περιορισμένους τους χώρους για
ελεύθερο, ομαδικό παιχνίδι, με λιγοστό ελεύθερο χρόνο, με πολλές οργανωμένες
εξωσχολικές δραστηριότητες ώστε να αναπτύξουν τα παιδιά περισσότερες δεξιότητες
και να υπερτερούν των άλλων παιδιών βγαίνοντας στην αγορά εργασίας, έχουν
δημιουργήσει μια δυσμενή κατάσταση για την ανάπτυξη και την κοινωνικοποίηση των
παιδιών και των νέων, ενώ τα μαθαίνουν να λειτουργούν εγωκεντρικά και
ανταγωνιστικά (Φωτάκη, 2003). Αναγκαστικά, η διασκέδαση των παιδιών περιορίζεται
συχνά μπροστά σε μία οθόνη, που προβάλλει εκπομπές οι οποίες συχνά
χαρακτηρίζονται από κακή χρήση της γλώσσας, ισχυρές δόσεις βίας ή προβάλλουν
λανθασμένα πρότυπα και αξίες (Φωτάκη, 2003).
Για την χρήση υπολογιστών και tablets συγκεκριμένα, σύγχρονη έρευνα στην
Ελλάδα έδειξε ότι υπό προϋποθέσεις και με την επίβλεψη των γονέων μπορούν να
αποτελέσουν ένα εκπαιδευτικό μέσο και εν τέλει να ωφελήσουν τα παιδιά λεκτικά και
συναισθηματικά. Ωστόσο στην ίδια έρευνα αναφέρεται ότι οι έφηβοι της χώρας μας
περνούν καθημερινά από δύο έως και τέσσερις ώρες διασκεδάζοντας ηλεκτρονικά, με
αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική και σωματική τους υγεία (Τσώλη, 2016).
Εκτός των άλλων, η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια διανύει περίοδο οικονομικής
κρίσης, η οποία πλήττει τις άπορες οικογένειες, που δυσκολεύονται να καλύψουν
βασικές ανάγκες. Από την κρίση όμως επηρεάζεται και η μεσαία αστική τάξη, η οποία
μπορεί να καλύπτει τις βασικές της ανάγκες, αλλά βιώνει ψυχολογικά και
ψυχοκοινωνικά προβλήματα, όπως απόρριψη, απομόνωση, μοναξιά, ανασφάλεια,
χαμηλή αυτοπεποίθηση, απογοήτευση, θυμό κ.ά., που απορρέουν από την στέρηση
αγαθών, όπως η κοινωνική ένταξη, η πληροφόρηση, η εκπαίδευση κ.ά. (Ντολιοπούλου,
2016).
Οι δυσκολίες αυτές και η στέρηση αγαθών ωφελούν τη δημιουργία δυσμενούς
οικογενειακού κλίματος, με αρνητικό πρόσημο στην κοινωνική και συναισθηματική
ανάπτυξη των παιδιών (Ακριβού, Μπονιώτη & Δερμιτζάκη, 2016͘˙ Ντολιοπούλου,
2016). Ως αποτέλεσμα της κρίσης οι γονείς αναγκάζονται να κάνουν «εκπτώσεις» στην
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εκπαίδευση και τις εξωσχολικές δραστηριότητες των παιδιών, να μειώνουν την
συμμετοχή των παιδιών σε εκδρομές του σχολείου και πολιτιστικά δρώμενα, να τα
αφήνουν σπίτι μόνα τους προκειμένου να εργαστούν οι ίδιοι. Αλλά και όταν οι ίδιοι
είναι παρόντες δεν μπορούν να είναι δίπλα στα παιδιά τους συναισθηματικά στο βαθμό
που εκείνα το έχουν ανάγκη (Ακριβού κ.ά., 2016˙ Ντολιοπούλου, 2016˙ «Προβλήματα
στην οικογένεια», χ.χ.). Επιπλέον, η πολύωρη εργασία των γονιών αποδυναμώνει τον
γονεϊκό ρόλο ως προς την επιβολή ορίων, που είναι απαραίτητα για την ανατροφή των
παιδιών τους, αλλά και την ανάπτυξη ηθικών αξιών (ό.π.).
Επίσης, ευρήματα από έρευνες σχετικά με την ανατροφή των παιδιών σε
συνδυασμό με τις δυσκολίες που συναντούν οι γονείς σήμερα στον επαγγελματικό τους
τομέα,

δείχνουν τη συναισθηματική ένταση που βιώνουν τα παιδιά, καθώς

εισπράττουν και τα ίδια το άγχος των γονέων τους (Ακριβού, κ.ά., 2016).
Παρεμφερείς έρευνες, σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και σε παιδιά μεγάλων
τάξεων του Δημοτικού, αναφέρονται στο πόσο αρνητικά μπορεί να επηρεάσει η φτώχια
τα

παιδιά,

με

σοβαρές

επιπτώσεις

στο

δείκτη

νοημοσύνης,

στην

κοινωνικοσυναισθηματική τους λειτουργία (χαμηλή αυτο-εκτίμηση, προβλήματα
συμπεριφοράς, δυσκολία στις σχέσεις με τους συνομηλίκους), στις επιδόσεις στο
σχολείο, ενώ φαίνεται να διασυνδέεται μέχρι και με την παχυσαρκία. Όλα αυτά
εντείνονται όταν η φτώχια υπάρχει για παρατεταμένο διάστημα. Η λίστα με τις
αρνητικές συνέπειες μοιάζει ατελείωτη (Ακριβού, κ.ά., 2016˙ Ντολιοπούλου, 2016).
Συνοψίζοντας λοιπόν τις βασικές παραμέτρους που επηρεάζουν την
καθημερινότητα των παιδιών στην Ελλάδα του σήμερα, παρατηρούμε ότι η ζωή των
παιδιών συρρικνώνεται στα διαμερίσματα, μια και δεν υπάρχουν αρκετοί χώροι, αλλά
ούτε και χρόνος για ελεύθερο, ομαδικό παιχνίδι. Η οικονομική και κοινωνική κρίση
που την ακολουθεί, με σειρά απορρεόντων προβλημάτων όπως η πολύωρη διασκέδαση
των παιδιών μπροστά σε οθόνες υπολογιστών και tablets, με γονείς απόντες σωματικά,
αλλά πολλές φορές και συναισθηματικά, αποδυναμωμένους από τον ρόλο τους για
επιβολή ορίων και αξιών στα παιδιά τους, αναγκασμένους να κάνουν «εκπτώσεις» στην
εκπαίδευση και τις εξωσχολικές δραστηριότητές τους . Όλα αυτά, σείουν τα θεμέλια
της οικογενειακής ζωής και ηρεμίας και αποτελούν παράγοντες, οι οποίοι
δυσχεραίνουν την υγιή κοινωνική, συναισθηματική, ακόμη και σωματική ανάπτυξη
των παιδιών. Τα ευρήματα ενισχύονται από άρθρο που συντάχθηκε από το Συνήγορο
του Πολίτη, όπου αναφέρεται ότι, παιδιά που έχουν στερηθεί φροντίδας, ασφάλειας,
συναισθηματικής κάλυψης και σωστής διαπαιδαγώγησης ενδέχεται να παρουσιάσουν
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προβλήματα στην προσωπική τους ανάπτυξη και στην διαμόρφωση της
προσωπικότητάς τους, εκδηλώνοντας επιθετικότητα και βία (Μόσχος, 2010).
Ο «σχολικός εκφοβισμός», ένα είδος επιθετικής συμπεριφοράς προς κάποιον
που θεωρείται λιγότερο σωματικά ή ψυχολογικά δυνατός (Γιαννίτσα, 2016), αποτελεί
σοβαρό πρόβλημα των ελληνικών σχολείων, με ποσοστό θυμάτων περίπου 10-15%
περίπου. Η εκδήλωση του φαινομένου αυτού ενισχύεται από την κατάσταση που
επικρατεί στην ελληνική κοινωνία, όπως αυτή παρουσιάστηκε παραπάνω και
χρειάζεται μια ολιστική αντιμετώπιση, με κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα και
υποστηρικτικό κοινωνικό περιβάλλον (Γιαννίτσα, 2016͘ Ντολιοπούλου, 2016).
Η χορωδία ως υποστηρικτικό μέσο για την ορθή και πολύπλευρη ανάπτυξη και
ευημερία των παιδιών, των οικογενειών και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου
στην Ελλάδα
Μα ποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και ποιο περιβάλλον να είναι ικανό να εμπνεύσει
ταυτόχρονα εμπιστοσύνη, αίσθημα συνοχής, αποδοχής, ομαδικότητας, συνεργασίας,
να πλουτίσει τα παιδιά σε κοινές θετικές εμπειρίες, αλλά και να αποτελέσει φορέα
κοινωνικοποίησης, πηγή ποικίλων ερεθισμάτων για σώμα και πνεύμα, να γεμίσει τις
παιδικές ψυχές αυτοπεποίθηση, εσνυναίσθηση και να διδάξει τον αυτοέλεγχο, τη
συνέπεια, αξίες απαραίτητες για ακαδημαϊκή επιτυχία των παιδιών; Πώς μπορούν να
μάθουν τα παιδιά να είναι καλοί ακροατές όσο και ομιλητές ώστε να μπορούν να
επικοινωνούν με τους συνομηλίκους τους, να αλληλεπιδρούν και να δημιουργούν
φιλίες;
Σίγουρα στην αποτίμηση των θετικών αποτελεσμάτων της ενασχόλησης των
παιδιών με χορωδίες θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα μουσικά οφέλη της χορωδίας,
όπως η ίδια η γνώση της μουσικής, η γνώση και καλλιέργεια των φωνητικών και
ακουστικών δυνατοτήτων του κάθε παιδιού. Η πραγματικότητα όμως που βιώνουν τα
παιδιά στην χώρα μας επιβάλλει την συμμετοχή των παιδιών σε χορωδίες και για τα
υπόλοιπα, εξω-μουσικά της οφέλη.
Σε αυτή τη βάση, ο διδάκτορας μουσικής και διευθυντής χορωδιών, Γ.
Σακελλαρίδης, προτείνει την ενασχόληση με το τραγούδι και κατ’ επέκταση το
ομαδικό τραγούδι (χορωδία), ως ένα μέσον για την καταπολέμηση του σχολικού
εκφοβισμού, αφού μπορεί να συμβάλει, όπως προαναφέρθηκε, στη δημιουργία
πνεύματος ομαδικότητας, συνεργασίας και σεβασμού. Παράλληλα, μπορεί να
λειτουργήσει ως εργαλείο εξάσκησης της ενεργητικής ακρόασης, που είναι
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απαραίτητη για την καλλιέργεια του διαλόγου, της επικοινωνίας και της έκφρασης
συναισθημάτων (Σακελλαρίδης, 2013). Ως επακόλουθο των παραπάνω, ένα παιδί που
μπορεί να επικοινωνήσει το συναίσθημά του μπορεί να ανοιχτεί σε ενήλικες και
συνομήλικους του, στοιχείο θετικό για τη διαπαιδαγώγησή του («Παιδί & οικογένεια»,
χ.χ.).
Η χορωδία αποτελεί επίσης έναν τρόπο ώστε να κρατήσουν οι έφηβοι επαφή με
την «κλασική» μουσική, μια και όπως παρατηρείται, οι έφηβοι αλλάζουν τις
προτιμήσεις και κλίνουν προς αυτές των ομηλίκων τους (Lamont, Hargreaves, Marshall
& Tarrant, 2003). Το θετικό είναι ότι, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα, η μουσική
στη ζωή των εφήβων αποκτά αύξουσα σημασία, επηρεάζοντας τη συμπεριφορά και
συμβάλλοντας στη δημιουργία της ταυτότητάς τους. Βέβαια, μπορεί να υπάρχει από
τους έφηβους ένας διαχωρισμός της μουσικής που θα ακούσουν στο σπίτι τους, που
την θεωρούν πιο διασκεδαστική, σε σχέση με τη μουσική που θα ακούσουν στο σχολείο
ή την χορωδία και την έχουν σχετίσει περισσότερο με τη μάθηση και πληροφόρηση
(Lamont et. al., 2003).
Όσον αφορά τον τομέα της οικογένειας, η χορωδία σίγουρα δεν μπορεί να
αντικαταστήσει την απουσία των γονέων ούτε αποτελεί πανάκεια για τον σωρό
προβλημάτων που απορρέουν από την οικονομική και κοινωνική κρίση που βιώνει η
χώρα μας σήμερα. Ωστόσο μεγάλος αριθμός ερευνών υποστηρίζουν ότι αυτή η
ενασχόληση μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να προσεγγίσουν έναν πιο υγιή τρόπο
ανάπτυξης, από πλευράς φυσιολογίας και ψυχολογίας, αφού, το τραγούδι μπορεί να
αποτελέσει μέσον εκγύμνασης του πάνω μέρους του σώματος και να βελτιώσει την
στάση του.
Παράλληλα, το τραγούδι ως πολυσύνθετη δραστηριότητα ενεργοποιεί
ταυτόχρονα πολλά κέντρα του εγκεφάλου, όπως π.χ. κέντρα που έχουν να κάνουν με
την επίλυση προβλημάτων, την κίνηση και το συναίσθημα, με αποτέλεσμα, σύμφωνα
με τη θεωρία της «νευροπλαστικότητας», ο εγκέφαλος να ενεργοποιείται, να ασκείται
και να αναπτύσσεται συνεχώς μέσα από τα διάφορα ερεθίσματα που δέχεται,
αυξάνοντας και τον όγκο των πληροφοριών που συσσωρεύει. Με την ενεργοποίηση
του συναισθήματος όμως, νευρικό, ενδοκρινολογικό και ανοσολογικό σύστημα
πυροδοτούνται και λειτουργούν παράλληλα δημιουργώντας μια κατάσταση ευφορίας
(Barbershop Harmony Society, χ.χ).
Το περιβάλλον της χορωδίας είναι ένα πλούσιο περιβάλλον, κοινωνικά και
εκπαιδευτικά, όπου τα παιδιά, μακριά από ηλεκτρονικές οθόνες, μαθαίνουν να
ISSN 1790-773Χ

56

© GAPMET / ΕΕΜΑΠΕ 2017

ΠΑΙΔΙΚΕΣ & ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΧΟΡΩΔΙΕΣ: ΜΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

εμπιστεύονται, να μοιράζονται κοινές θετικές εμπειρίες, σκέψεις και συναισθήματα, να
δημιουργούν

ισχυρούς κοινωνικούς δεσμούς, να αισθάνονται αποδοχή, να

αλληλεπιδρούν, να συνεργάζονται, να λειτουργούν ομαδικά, να αναπτύσσουν την
αυτοπεποίθησή τους, να γίνονται καλύτεροι ακροατές σε μια συζήτηση ώστε να
αποτελέσουν το υποστηρικτικό περιβάλλον που χρειάζεται ένα σχολείο και μια
κοινωνία γενικότερα για να καταστείλει όποια αρνητικά περιστατικά σημειώνονται,
όπως η βία και ο σχολικός εκφοβισμός.
Η χορωδία μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να μην στερηθούν ερεθισμάτων,
εκπαίδευσης και πολιτισμού σε καιρούς οικονομικής κρίσης και να λειτουργήσει
υποστηρικτικά ως προς την οικογένεια, τους γονείς και την κοινωνία, προσφέροντας
πολλαπλά οφέλη στα παιδιά που συμμετέχουν σε αυτή, διδάσκοντας όρια και αξίες,
που θα τα ακολουθούν στην παιδική αλλά και ενήλικη ζωή τους.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Κλείνοντας, παρατίθενται τα λόγια του βραβευμένου Βρετανού συγγραφέα, Phillip
Pullman, με αφορμή τον 10ο Παγκόσμιο διαγωνισμό παιδικής Λογοτεχνίας “Astrid
Lindgren” του 2012:
«Τα παιδιά έχουν ανάγκη από τέχνη, παραμύθια, ποιήματα και μουσική όσο έχουν
ανάγκη από αγάπη, φαγητό, καθαρό αέρα και παιχνίδι. Τα αποτελέσματα από την έλλειψη
της τέχνης από ζωή των παιδιών σίγουρα δεν γίνονται εμφανή και σίγουρα όχι άμεσα,
οπωσδήποτε όμως κάτι σημαντικό λείπει από τη ζωή τους» (Pullman, 2012).
Μπορούμε και οφείλουμε να φροντίσουμε να μην τους λείψει τίποτα από αυτά.
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Β

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ

Καλλιεργώντας τη Φωνή:
Παιδικές και Σχολικές Χορωδίες

ΤΕΥΧΟΣ 17

Σταυρούλα (Λώρα) Πετροπούλου
Η ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ – ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ

Περίληψη
Η λέξη χορωδία ετυμολογικά προέρχεται από τις λέξεις «χορός» και «ωδή», δηλαδή ωδή (τραγούδι)
που τραγουδιέται από το χορό, από μια ομάδα ανθρώπων. Το ομαδικό τραγούδι μάς ενώνει, μάς
ενεργοποιεί και μάς κινητοποιεί σε μια κοινή προσπάθεια με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Με λίγα λόγια, μας εμφυσά το ομαδικό πνεύμα όπου οποιαδήποτε εκδήλωση ατομικισμού δεν έχει
θέση. Γι’ αυτό το λόγο, είναι πολύ σημαντική η διδασκαλία τραγουδιού και πολύ περισσότερο η
δημιουργία χορωδίας στο σχολείο. Η χορωδία είναι μια ορχήστρα της οποίας τα επί μέρους όργανα
είναι οι συμμετέχοντες χορωδοί. Κι αν στην ορχήστρα τα μουσικά όργανα είναι προκατασκευασμένα
από ειδικευμένους τεχνίτες ώστε να βγάζουν ομοιογενή και πλούσιο ήχο, στην χορωδία για να
εξασφαλιστεί το ίδιο αποτέλεσμα, πρέπει να «ρυθμίσει» ο ίδιος ο μαέστρος τον ήχο που παράγουν
τα όργανα της, που δεν είναι άλλος από τις ανθρώπινες φωνές. Η παρούσα πρόταση παρουσιάζει
τεχνικές φυσικής και φωνητικής προετοιμασίας, που μπορεί να ακολουθήσει ο διευθυντής μιας
παιδικής – σχολικής χορωδίας πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της πρόβας.
Λέξεις κλειδιά: προθέρμανση χορωδίας, παιδική χορωδία, αναπνοή, κεφαλική φωνή, ομοιογένεια
ήχου, ενεργοποίηση διαφράγματος, χορωδιακή άρθρωση.
Χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης πρότασης: 7-10 λεπτά πριν από κάθε πρόβα χορωδίας.

Εισαγωγή
«Την ημέρα εκείνη της αποκάλυψης δεν καθότανε κανείς στην αυλή. Μόνο ο γάτος
κοιμότανε ξαπλωμένος στο κατώφλι. Από μέσα όμως από τα σπίτι έβγαινε μια φωνή, ένα
παιδιάστικο τραγούδι δυνατό και γεμάτο και τόσο γλυκό, που η δασκάλα ξαφνιάστηκε.
Θες να ’ναι η Βαγγελίτσα; Είπε και έσκυψε το κεφάλι της από την πόρτα να δει
ποιος τραγουδεί. Και πραγματικά ήταν εκείνη. Καθισμένη σ’ ένα σκαμνάκι στο κλειστό
φύλλο της πόρτας, τραγουδούσε η Βαγγελίτσα. Δεν μπορούσε η δασκάλα να πιστέψει ούτε
στ’ αυτιά της, ούτε στα μάτια της. Αυτό το περίφημο τραγούδι έβγαινε από το λαρύγγι της
Βαγγελίτσας! Και να μην το ξέρει τόσον καιρό! Μα μήπως άνοιγε και ποτέ τα στόμα της;
Για να πει ένα «ναι» έπρεπε όλη η τάξη να δίνει κουράγιο.
Από την άλλη μέρα πήρε η Βαγγελίτσα άλλη θέση ανάμεσα στα παιδιά. Δεν ήταν
πια το χειρότερο παιδί, που δεν είχε καμιά χάρη πάνω του. Από τώρα κι έπειτα
ξεπερνούσε κι αυτή τις άλλες σε κάτι. Στο μάθημα της ωδικής προσκαλιότανε πάντα
πρώτη να πει τη μουσική φράση που διδασκότανε και γρήγορα επιβλήθηκε.
• Ποιος θα το τραγουδήσει αυτό πρώτος;
• Η Βαγγελίτσα, φώναζαν όλα τα παιδιά μαζί!
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Εκείνη σηκωνότανε. Στη φυσιογνωμία της χυνόταν ένα φως, άγνωστο ως τότε,
και δυνατά, δίχως να διστάζει, άρχιζε και δεν ελάθευε ποτέ. Μα και τι τραγούδι ήταν
εκείνο! Σου άγγιζε τα φύλλα της καρδιάς. Και τα παιδιά που έχουν διαβολεμένο κριτήριο,
φώναζαν μόλις τελείωνε:
• Να χαρείτε κυρία, αφήστε την να το πει κι άλλη φορά!».
(Έλλη Αλεξίου)
Το τραγούδι μπορεί να γίνει η «κινητήριος δύναμη» που θα δώσει την ευκαιρία
σε μαθητές, που δε δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε άλλα μαθήματα, να νιώσουν
αυτοπεποίθηση και να μπορέσουν να αναδειχτούν και να ενσωματωθούν στη σχολική
κοινότητα. Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα που προηγήθηκε από το διήγημα «Η
Βαγγελίτσα» της Έλλης Αλεξίου, από το βιβλίο της Σκληροί αγώνες για μικρή ζωή
(1931), που περιέχεται στο Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης
Δημοτικού.
Σύμφωνα με την Μελιγκοπούλου (2001), οι παιδικές φωνές, με την κατάλληλη
φωνητική αγωγή, μπορούν να εξασφαλίσουν μια έκταση από a – a2 περίπου (τα όρια
κυμαίνονται ανάλογα με την ηλικία). Συγκεκριμένα:
ΠΑΙΔΙΑ

6 - 7χρ.

7 - 8χρ.

8 - 10χρ.

10 - 12χρ.

ΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ

d1-d2

c#1-e2

c1-f#2 (g2)

c1-a2

g1-d2

d1-d2

d1-eb2

ΑΝΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
(Tessitura)

Έκταση παιδικής φωνής (Μελιγκοπούλου, 2011, σσ. 63-65)
Στις μικρές ηλικίες η διδασκαλία της μουσικής γενικότερα και ειδικότερα του
τραγουδιού γίνεται πιο ενδιαφέρουσα με τη βοήθεια του παιχνιδιού. Μόνο με
παιγνιώδη τρόπο θα μπορέσουμε να τραβήξουμε την προσοχή και το ενδιαφέρον των
μαθητών για να τους δώσουμε στοιχεία τεχνικής του τραγουδιού χωρίς να βαρεθούν.
Εξηγούμε στους μαθητές μας ότι όπως οι αθλητές προετοιμάζουν το σώμα τους
πριν αρχίσουν να αθλούνται με διάφορες ασκήσεις, έτσι και οι τραγουδιστές στην αρχή
χαλαρώνουν το σώμα τους και στη συνέχεια «ζεσταίνουν» τη φωνή τους πριν το
τραγούδι. Πώς θα προετοιμάσουμε όμως την ομάδα μας έτσι ώστε ο ήχος που θα
προκύψει στην πορεία να είναι ενεργός;

Ασκήσεις φωνητικής προετοιμασίας των χορωδών
Κάθε άσκηση εξυπηρετεί κάποιο συγκεκριμένο στόχο της φωνητικής πρακτικής και
εφαρμόζεται με εντελώς ιδιαίτερο τρόπο (Κοντογεωργίου, 2011). Για το λόγο αυτό, ο
διευθυντής της χορωδίας θα πρέπει πριν από την πρόβα να έχει επιλέξει τις ασκήσεις
που θα χρησιμοποιήσει, οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα με το ρεπερτόριο
διδασκαλίας.
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Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το μυστικό για την επίτευξη του καλύτερου
αποτελέσματος προθέρμανσης της χορωδίας είναι τόσο η σωστή προετοιμασία του
διευθυντή της χορωδίας όσο και η ενεργή και όχι παθητική, συμμετοχή των χορωδών.
Οι ασκήσεις προθέρμανσης δεν πρέπει να αποτελούν για το χορωδό μια βαρετή
διαδικασία, αλλά να είναι ευχάριστες και να εκλαμβάνονται ως μια δημιουργική πράξη.
Δεν εφαρμόζονται μόνο στην αρχή της πρόβας, αλλά και κατά τη διάρκεια αυτής, για
την αντιμετώπιση κάποιων φωνητικών ή ρυθμικών δυσκολιών του ρεπερτορίου. Για το
λόγο αυτό, ο διευθυντής της χορωδίας καλείται πολλές φορές να φτιάξει τις δικές του
ασκήσεις, προσαρμοσμένες στις δυσκολίες των κομματιών, έτσι ώστε να μην είναι
αποκομμένη η θεωρία από την πράξη.
Όταν οι ασκήσεις εφαρμόζονται με παιγνιώδη τρόπο και η διάρκειά τους δεν
ξεπερνά τα 7 - 10 λεπτά της πρόβας, είναι ευχάριστες για τους μαθητές. Ο διευθυντής
της χορωδίας φροντίζει για τη σωστή εφαρμογή τους και διορθώνει άμεσα το κάθε
λάθος για να μην παγιώνεται με την επανάληψη και ο χορωδός να καταλαβαίνει τη
διαφορά. Οι ασκήσεις επαναλαμβάνονται μεταφερόμενες χρωματικά προς τα πάνω ή
προς τα κάτω. Μεταξύ των επαναλήψεων πρέπει πρώτα να δίνεται χρόνος στους
χορωδούς να αναπνεύσουν σωστά και να στηρίξουν κατάλληλα τη φωνή τους.
Διαφορετικά η άσκηση θα τους κουράσει, και θα φέρει αρνητικά αποτελέσματα.
Η καλή γνώση της φωνητικής από το διευθυντή της χορωδίας, η σωστή επιλογή
των ασκήσεων, καθώς και του τρόπου και της διάρκειας εφαρμογής αυτών, θα
δημιουργήσουν τις συνθήκες για μια καλή προετοιμασία της χορωδίας.
Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι δεν επιχειρούμε να διδάξουμε οποιαδήποτε
άσκηση, αν προηγουμένως δεν την έχουμε μελετήσει, κατανοήσει και βιώσει
εφαρμόζοντάς την οι ίδιοι στον εαυτό μας, στην «κατ’ οίκον» προετοιμασία μας.
Η μεθοδολογία διδασκαλίας της φωνητικής προετοιμασίας μιας παιδικής –
σχολικής χορωδίας και οι ασκήσεις που θα ακολουθήσουν στηρίζονται στις γνώσεις
που απέκτησε η γράφουσα από την παρακολούθηση του Μεταπτυχιακού
προγράμματος Διεύθυνσης Παιδικής και Σχολικής Χορωδίας, του Ιόνιου
Πανεπιστημίου αλλά και πλήθους ανάλογων σεμιναρίων, από Έλληνες και ξένους
διευθυντές χορωδιών καθώς και από την αναφερόμενη σχετική βιβλιογραφία.
Α. Φυσικές ασκήσεις
Η φωνητική προετοιμασία και εξάσκηση αποσκοπεί στην ενεργοποίηση ολόκληρου
του μηχανισμού του σώματος. Αυτή η ενέργεια ξεκινάει πάντοτε με τις «φυσικές»
ασκήσεις, οι οποίες αφορούν τη σωματική προετοιμασία των χορωδών για το τραγούδι
και αποσκοπούν στη χαλάρωση του σώματος και την εξασφάλιση της κατάλληλης
στάσης του. Οι ασκήσεις χαλάρωσης και ενεργοποίησης των μυών, καθώς και η σωστή
στάση του σώματος, θα πρέπει να επαναλαμβάνονται και να ελέγχονται σε κάθε πρόβα
πριν και κατά τη διάρκεια των τραγουδιών. Συγκεκριμένα:
Ασκήσεις χαλάρωσης και ενεργοποίησης των μυών του σώματος και του
προσώπου όπως:
•

Χτυπηματάκια στα πόδια, τον κορμό, τα χέρια, το πρόσωπο.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Περιστροφή ώμων, αυχένα.
Κούνημα και τίναγμα χεριών, ποδιών.
Επίκυψη του κορμιού σα μαριονέτα και αργή επαναφορά στην αρχική στάση.
Τέντωμα των χεριών προς τα πάνω σα να κρατιέμαι από λαβή λεωφορείου,
χωρίς σήκωμα της φτέρνας.
Μασάζ και ελαφρά χτυπηματάκια με την κόψη της παλάμης (τύπου καράτε)
στην πλάτη του διπλανού.
Πηδηματάκια έχοντας ελεύθερο το σώμα και βγάζοντας ελεύθερα ήχους.
Μάσημα μαστίχας.
Εσωτερικό μασάζ στα μάγουλα με τη γλώσσα.
(Μελιγκοπούλου, 2011, σσ. 71-72)
Εξασφάλιση απαραίτητων συνθηκών για τη σωστή στάση του σώματος

Α. Όρθια στάση χορωδού:
✓
✓
✓
✓
✓

Πόδια στο πάτωμα, σε μικρή διάσταση στο πλάτος των ώμων.
Κεφάλι σε όρθια θέση, ελεύθερο, με ελαφρά κλίση προς τα κάτω.
Κορυφή του κεφαλιού ελαφρώς υψωμένη.
Κορμός όρθιος και ίσιος.
Χέρια που κρέμονται ελεύθερα κάτω στις πλευρές τους. Όχι δεμένα
πίσω – δυσχεραίνουν την παραγωγή του υγιούς ήχου ωθώντας τον στην
περιοχή του στήθους.
✓ Ώμοι χαλαροί που ακολουθούν το βάρος των χεριών και όχι
ανασηκωμένοι.
✓ Λαιμός χαλαρός.
✓ Γόνατα ελαφρά λυγισμένα.
Β. Καθιστή στάση χορωδού:
✓ Πλάτη ευθεία, χωρίς να ακουμπά στην πλάτη της καρέκλας.
✓ Πόδια που πατούν στέρεα στο πάτωμα, με το ένα ελαφρώς πιο μπροστά
από το άλλο, έτοιμα για άμεσο σήκωμα.
✓ Κάθισμα «σκληρά στα κόκαλα» της λεκάνης (στην άκρη του
καθίσματος).
✓ Όχι σταυρωμένα πόδια ή «χυμένοι»-χαλαροί στην καρέκλα.
(Telfer, 1995, σελ. 4, 14)
Β. Τεχνικές και Φωνητικές ασκήσεις
Μετά τις φυσικές ασκήσεις χαλάρωσης και ενεργοποίησης των μυών σώματος
και προσώπου και την εξασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών για τη σωστή στάση
του σώματος των χορωδών, ακολουθούν οι τεχνικές και φωνητικές, που αφορούν την
τεχνική ελέγχου της αναπνοής, της ενεργοποίησης του διαφράγματος, της
ενεργοποίησης της κεφαλικής φωνής, της καθαρότητας της άρθρωσης, της
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ομοιογένειας των φωνηέντων, του τονικού κουρδίσματος, της χαλάρωσης της γλώσσας
και των χειλιών, αλλά και της διεύρυνσης της φωνητικής έκτασης.
Διαδικασία χρήσης των ασκήσεων:
Α. Στην αρχή της πρόβας:
• Ακολουθούμε τη συγκεκριμένη διαδοχή των ασκήσεων, που παρατίθεται
αμέσως παρακάτω.
• Η παράθεση πολλών ασκήσεων σε κάθε κατηγορία αποσκοπεί στην ύπαρξη
πολλών εναλλακτικών επιλογών. Χρησιμοποιούμε μόνο μία ή το πολύ δύο
ασκήσεις από κάθε κατηγορία- όποιες κρίνουμε ως πιο κατάλληλες για το
σύνολό μας.
• Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, ο συνολικός χρόνος της προθέρμανσης (μαζί
με τις προηγηθείσες «φυσικές» ασκήσεις) δεν υπερβαίνει τα 10 λεπτά.
Β. Κατά τη διάρκεια της πρόβας:
Ανάλογα με το τεχνικό πρόβλημα που μπορεί να προκύψει, επιλέγουμε προς
επίλυσή του την κατάλληλη άσκηση από τις υπάρχουσες ή άλλη δικής μας
επινόησης.
Ασκήσεις ελέγχου Αναπνοής
Η τεχνική ελέγχου της αναπνοής αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία προσοχής
του ζεστάματος. Όταν αναπνέουμε σωστά τραγουδάμε καλύτερα. Πόσον αέρα όμως
πρέπει να εισπνέουμε κάθε φορά; Οι παλιοί δάσκαλοι του bel canto έλεγαν: «τόσο όσο
όταν μυρίζεις ένα λουλούδι» (Rudiger, 2000, σελ. 16-17).
Η εισπνοή πρέπει να γίνεται από τη μύτη με ελάχιστα ανοιχτό το στόμα.
Εξηγούμε στα παιδιά ότι όταν εισπνέουμε θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ένα
μπαλόνι που το φουσκώνουμε τόσο όσο χρειάζεται για να μένει ελαστικό, χωρίς να
τεντώνεται και να υπάρχει κίνδυνος να σπάσει. Σημασία δεν έχει άλλωστε η ποσότητα
του αέρα που θα εισπνεύσουμε, αλλά ο χώρος αποθήκευσής του, που θα πρέπει να είναι
χαμηλά, στην περιοχή της μέσης μας –εκεί που τυλίγεται η ζώνη, «περιοχή της ζώνης»
(Rudiger, 2000, σελ. 18).
Μια από τις βασικές δυσκολίες της τεχνικής τραγουδιού είναι ότι, ενώ το
τραγούδι συμπίπτει με τη φάση εκπνοής, εν τούτοις κατά τη διάρκειά του πρέπει το
σώμα να διατηρεί τις συνθήκες εισπνοής, δηλαδή ανοιχτές πλευρές και χαμηλωμένο
διάφραγμα. Επομένως συνθήκη τραγουδιού είναι η συνθήκη εισπνοής. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο εξασφαλίζεται η λεγόμενη «στήριξη» (Κοντογεωργίου, 2011).
Κατά την εισπνοή διαμορφώνουμε με την ανάσα του χασμουρητού κατάλληλο
χώρο στη στοματική κοιλότητα, έχοντας την αίσθηση ότι υπάρχει συνεχώς μέσα σ’
αυτή μια μπάλα παγωτό, ή μια καυτή πατάτα, ο οποίος να παραμένει αμετάβλητος τόσο
κατά τη διάρκεια των ασκήσεων όσο και του τραγουδιού στη συνέχεια. Η αίσθηση του
χασμουρητού θα πρέπει να είναι προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω ή πίσω. Το σαγόνι
πέφτει χαλαρά και ελεύθερα προς τα κάτω και πίσω (Telfer, 1995, σελ. 23).
Δίνουμε μεγάλη βαρύτητα σε ασκήσεις που αφορούν τον έλεγχο της αναπνοής
και γι αυτό το λόγο επαναλαμβάνονται σχεδόν σε κάθε πρόβα. Συγκεκριμένα:
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1η Άσκηση ελέγχου αναπνοής

2η Άσκηση ελέγχου αναπνοής

(ό.π., σελ. 8)
• Αδειάζουμε πρώτα τους πνεύμονες και στη συνέχεια παίρνουμε ήρεμη και
χαμηλή εισπνοή από τη μύτη, χωρίς να ανασηκώνουμε το στήθος ή τους ώμους,
με ελαφρώς ανοιχτό το στόμα, σε 2 χρόνους, κρατάμε τον αέρα για 2 χρόνους
και εκπνέουμε σε 4 χρόνους αρχικά και αργότερα σε 8, προφέροντας ένα λεπτό
-σ-. Μιμούμαστε τον ήχο διαρροής του αέρα από μια μικρή τρύπα κατά το
ξεφούσκωμα ενός μπαλονιού. Δεν πρέπει το -σ- να είναι παχύ γιατί έτσι
βγάζουμε αέρα μαζί με τον ήχο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο: ελέγχουμε τη
σταθερότητα, την ομοιογένεια και τη χωρίς διακοπή εκπνοή μας.
• Η άσκηση εκτελείται σε καθιστή ή όρθια θέση, σε στάση τραγουδιού.
• Όταν την εκτελούμε καθιστοί έχουμε τα χέρια πάνω στα γόνατα. Σηκώνουμε
αργά – αργά τα χέρια κατά τη διάρκεια της εισπνοής μέχρι το ύψος του στέρνου,
ενώ κατά την εκπνοή τα κατεβάζουμε αργά στα γόνατα.
• Όταν βρισκόμαστε σε όρθια θέση, έχουμε ελαφρώς λυγισμένα τα γόνατα και
τα χέρια μας βρίσκονται χαμηλά στα πλάγια, λίγο ανασηκωμένα και ανοιχτά σε
ημικυκλική στάση, σα να κρατάμε ένα πολύ μεγάλο μπαλόνι. Κατά την εισπνοή
πλησιάζουμε τα χέρια προς το σώμα ενώ κατά την εκπνοή τα απομακρύνουμε
από αυτό.
• Μπορούμε να οδηγούμε την εκπνοή με το χέρι, κινώντας το από το κέντρο του
κορμού προς τα εμπρός.
• Δεν εισπνέουμε μεγάλη ποσότητα αέρα διότι «προκαλεί εξ ίσου μεγάλη τάση
εκτόνωσης της πίεσης, επομένως ένταση και σφίξιμο» (Κοντογεωργίου, 2011).
• Οι στόχοι μας είναι:
✓ η εισπνοή σωστής ποσότητας αέρα με κατεύθυνση χαμηλά και πλάγια
προς τις πλευρές, άνοιγμα των πλευρών και κατέβασμα του
διαφράγματος, κρατώντας τους ώμους χαλαρούς και κατεβασμένους.
✓ ο έλεγχος της σταθερής, ομοιογενούς και μη διακοπτόμενης εκπνοής.
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3η Άσκηση ελέγχου αναπνοής - κεφαλική φωνή

•

•
•

•

Ήρεμη, βαθιά και χαμηλή εισπνοή από τη μύτη, με ελαφρώς ανοιχτό το στόμα,
σε 2 χρόνους, κράτημα του αέρα για 2 χρόνους και εκπνοή 8 χρόνων πάνω σε
δοσμένο φθόγγο.
Η άσκηση εκτελείται σε καθιστή ή όρθια θέση, σε στάση τραγουδιού, όπως
περιγράφηκε στην πρώτη άσκηση.
Όταν είναι σε όρθια θέση, μπορεί το κάθε παιδί να έχει το ένα χέρι του στο
διάφραγμα για να ελέγχει τη διαφραγματική εισπνοή και εκπνοή και το άλλο
στον ώμο του διπλανού του για να ελέγχει ότι κατά την εισπνοή παραμένουν οι
ώμοι του χαμηλοί και χαλαροί.
Κατά την εισπνοή διαμορφώνουμε στη στοματική κοιλότητα τις συνθήκες της
ανάσας του χασμουρητού σχηματίζοντας ένα φωνήεν, ενώ κατά την εκπνοή
προφέρουμε το ίδιο ή άλλο. Η χρήση αυτής της τεχνικής ελέγχου της αναπνοής
σε συνδυασμό με την κρατημένη νότα κατά την εκπνοή, στοχεύει:
✓ στην ετοιμότητα των χορωδών για την ατάκα.
✓ στην ανάμιξη των φωνηέντων για την επίτευξη της ομοιογενούς
εκφοράς τους (διαφορετικό φωνήεν κατά την εισπνοή από αυτό της
εκπνοής).
✓ στην τοποθέτηση της φωνής τους στην ψηλή - κεφαλική περιοχή.
✓ στο τονικό κούρδισμα.

4η Άσκηση ελέγχου αναπνοής – κεφαλική φωνή

•
•
•

Χρήση του –μ- πριν από κάθε φωνήεν, το οποίο διευκολύνει την εύρεση της
πρόσθιας φωνητικής θέσης.
Στη χαμηλή περιοχή χρησιμοποιείται το –ι- που οδηγεί τον ήχο στην πρόσθια
φωτεινή φωνητική θέση.
Στόχοι της άσκησης:
✓ Εισπνοή ελεγχόμενης ποσότητας αέρα για 2 χρόνους, κράτημα του αέρα
για άλλους 2 και εκπνοή σε 8 χρόνους στην κατιούσα κλίμακα για τη
στήριξη του ήχου.
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✓ Ομαλή εναλλαγή των φωνηέντων και ομοιογένεια αυτών με την
εξασφάλιση χαλαρού, πεσμένου κάθετα σαγονιού.
✓ Χρήση κατιούσας κλίμακας για την ανάμειξη των φωνητικών περιοχών.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο η παραγόμενη κεφαλική φωνή εφαρμόζεται στη
μεσαία και τη χαμηλή περιοχή, διατηρώντας τες λαμπερές.
✓ Παραγωγή κεφαλικής φωνής, με συνεχή κατεύθυνση του ήχου
μπροστά, ακολουθώντας τη νοητική διαδρομή της φωνής.
Νοητική διαδρομή της φωνής
Η νοητική διαδρομή της φωνής ξεκινάει πίσω από το κεφάλι, ανεβαίνει προς τα πάνω,
κατεβαίνει και προχωράει εμπρός από το πρόσωπο, στο ύψος της μύτης. Μοιάζει με
ουράνιο τόξο ή με ένα μεγάλο ερωτηματικό αγγλικό, που ξεκινάει πίσω από το κεφάλι
μας και καταλήγει προς τα εμπρός. Απαραίτητη προϋπόθεση για εξασφάλιση της
νοητικής διαδρομής της φωνής είναι η σωστή στάση του σώματος καθώς και το χαλαρό
σαγόνι και η γλώσσα.
Το ενεργητικά χαλαρωμένο σαγόνι δίνει την ευκαιρία στον ήχο να κατευθυνθεί
προς τα πάνω και να είναι ζωντανός, ενεργός, λαμπερός και φωτεινός. Σε αντίθετη
περίπτωση, όταν δηλαδή ο ήχος παραμένει στο λαιμό, γίνεται σκληρός, τραχύς και
γρήγορα κουράζει τις φωνητικές χορδές.
Η γλώσσα σε όλη αυτή τη διαδικασία πρέπει να μένει κάτω χαλαρή, ήρεμη και
ελαφρά κυρτωμένη (μοιάζει με κουταλάκι, καθώς δημιουργεί στο κέντρο της μια
λακουβίτσα). Η άκρη της ακουμπάει συνήθως στα ούλα των κάτω δοντιών. Δεν
ασχολούμαστε μαζί της παρά μόνο όταν μπλοκάρεται, σφίγγει.
Μπορεί λοιπόν, το εργοστάσιο παραγωγής ήχου να βρίσκεται στο λαιμό, λόγω
των φωνητικών χορδών, αλλά οι εργασίες διαμόρφωσής του διενεργούνται σε άλλα
μέρη (στην κοιλιακή και κεφαλική περιοχή).
Ενεργοποίηση του διαφράγματος
1η Άσκηση ενεργοποίησης του διαφράγματος

2η Άσκηση ενεργοποίησης του διαφράγματος

3η Άσκηση ενεργοποίησης του διαφράγματος

(Μελιγκοπούλου, 2011, σελ. 73-74)
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4η Άσκηση ενεργοποίησης του διαφράγματος

5η Άσκηση ενεργοποίησης του διαφράγματος

(Telfer, 1995, σελ. 5)
Υποδείξεις για την εκτέλεση των ασκήσεων ενεργοποίησης του διαφράγματος:
• Πραγματοποιούνται σε όρθια θέση, με τα χέρια στη μέση για έλεγχο της
διαστολής των πλευρών κατά την πίεση του αέρα σε κάθε νότα.
• Κάθε άσκηση εκτελείται πρώτα από τον διευθυντή της χορωδίας και
επαναλαμβάνεται από τους χορωδούς.
• Ενεργοποίηση των χειλιών και της γλώσσας με την εναλλαγή των συμφώνων –
π-, -τ-, -κ-, -φ-, -σ-, -σσ-, -μπ-, -χ-, που εκφέρονται με σύσπαση του
διαφράγματος.
• Το –σσ- προφέρεται ως παχύ –σ-.
• Το –φ- προφέρεται εκπνευστικά, όπως στο σύντομο σβήσιμο των κεριών.
• Το -χ- είναι εκπνευστικού τύπου (όπως στην αγγλική λέξη hotel).
• Μίμηση των ήχων: τρένου, γέλιου (διαφόρων τύπων), γαυγίσματος (διαφόρων
τύπων), σβησίματος κεριών τούρτας.
• Εναλλαγή του tempo καθώς και διαφόρων ρυθμικών σχημάτων από τον
διευθυντή της χορωδίας, κατά την εκτέλεση των ασκήσεων, για να κρατά
αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών.
• Κάθετο και εντελώς χαλαρό άνοιγμα του στόματος κατά την εκφορά των
φωνηέντων.
• Εξασφάλιση της ζωντανής έκφρασης και λάμψης των ματιών και του
προσώπου για την τοποθέτηση του ήχου στη «μάσκα».
• Οι στόχοι των ασκήσεων είναι:
✓ το ξεμπλοκάρισμα των μυών,
✓ η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του διαφράγματος και η
ενεργοποίησή του.
Ασκήσεις ενεργοποίησης της κεφαλικής φωνής
Η παραγωγή του ήχου στη «μάσκα» (κεφαλική φωνή) εξασφαλίζει την ομοιογένεια και
την «αντικειμενικότητα της φωνής». Με τον όρο «αντικειμενικότητα της φωνής»
εννοούμε τη φωνή η οποία έχει αποβάλει τα ιδιαίτερα «προσωπικά – υποκειμενικά»
χαρακτηριστικά της. Στόχος μας είναι όλες οι φωνές στη χορωδία να μοιάζουν μεταξύ
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τους ώστε να εξασφαλίζεται η ηχητική ομοιογένεια του συνόλου. Αυτό επιτυγχάνεται
αν «κόψουμε» από κάθε φωνή τους αρμονικούς της φθόγγους – αυτούς που της
προσδίδουν το ιδιαίτερο –προσωπικό της ήχο. Τα αντηχεία της λεγόμενης περιοχής της
«μάσκας», δηλαδή το κεφαλικό ηχείο, που αποτελείται από την ρινική και τις
παραρρινικές κοιλότητες (πρόσθια φωνητική θέση) και από τα μετωπιαία ηχεία (ψηλή
θέση) -σε αντίθεση με το στηθικό- είναι τα στενότερα αντηχεία, οπότε εξασφαλίζουν
τον όσο το δυνατόν μεγαλύτερο περιορισμό των αρμονικών.
1η Άσκηση ενεργοποίησης της κεφαλικής φωνής

Πρόκειται για πολλαπλή άσκηση όπου ο διευθυντή της χορωδίας επιλέγει κάθε φορά
τα μέρη που θέλει να εκτελέσει με τους χορωδούς του. Μπορεί να εκτελεστεί στο
σύνολό της ή μέρος αυτής. Τα σημεία τα οποία θα πρέπει να προσέξουμε είναι:
• Σωστή στάση του σώματος, σε όρθια θέση, με ελαφρώς λυγισμένα γόνατα.
• Εκτέλεση κάθε μέρους της άσκησης πρώτα από τον διευθυντή της χορωδίας και
κατόπιν επανάληψή του από τους χορωδούς.
• Διατήρηση του ενεργού εσωτερικού χαμόγελου στη «μάσκα».
• Ελεύθερη κίνηση του χεριού (κίνηση της ρακέτας) των χορωδών κατά την εκφορά
της άσκησης, για τη σωματοποίηση του ήχου και την ανοδική και προς τα εμπρός
κατεύθυνσή του.
• Το εκπνευστικού τύπου -χ-, βοηθά στην προώθηση του ήχου στο κέντρο της
μάσκας.
• Οι στόχοι των ασκήσεων είναι η:
✓ σύνδεση της λειτουργίας του διαφράγματος και της παραγωγής του
τόνου σαν μια φανταστική δονούμενη κολώνα αέρα, όπου η ενέργειά
της να ξεκινά από το διάφραγμα, να το διαπερνά κατά μήκος και να
διοχετεύεται στην κορυφή της, τα κεφαλικά ηχεία.
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✓ εξασφάλιση της πρόσθιας και υψηλής φωνητικής θέσης, της κεφαλικής,
με τη χρήση της ανάσας του χασμουρητού στη στοματική κοιλότητα και
την κατάλληλη χρήση συμφώνων και φωνηέντων.
✓ ενεργοποίηση και κίνηση του διαφράγματος.
✓ δημιουργία ομοιογένειας των φωνηέντων με την εξασφάλιση χαλαρού,
πεσμένου κάθετα σαγονιού.
2η Άσκηση ενεργοποίησης της κεφαλικής φωνής
•
•

Μίμηση ήχου σειρήνας ασθενοφόρου σε glissando και ήχων ζώων (γάτας,
αγελάδας, κουκουβάγιας, κ.λπ.) τοποθετημένων στη «μάσκα».
Μουρμουρητό με τη χρήση των συμφώνων –μ-, -ν-, -νγκ-.

Χορωδιακή άρθρωση
Η καθαρότητα της άρθρωσης είναι πολύ σημαντική για το χορωδιακό τραγούδι.
Η μουσική θα πρέπει να συνυπάρχει με το λόγο και αυτό το πάντρεμα θα δώσει ζωή
στο χορωδιακό τραγούδι. Όλοι έχουμε βρεθεί σε συναυλίες, όπου δεν καταλαβαίνουμε
τη γλώσσα των τραγουδιών, που ακούγεται από τις εκάστοτε χορωδίες. Αυτό συμβαίνει
διότι δεν δίνουν στα σύμφωνα τη βαρύτητα που τους αρμόζει. «Η καθαρότητα στην
άρθρωση επιτυγχάνεται με στήριξη στο διάφραγμα όχι μόνο των φωνηέντων αλλά και
των συμφώνων» (Κοντογεωργίου, 2011, σελ. 75).
Άρθρωση των συμφώνων
•

Τρία είναι τα σημαντικότερα για την διαμόρφωση του ήχου σύμφωνα:
το –μ- εξασφαλίζει την εύρεση της πρόσθιας φωνητικής θέσης. Στο bouche
fermée προφέρεται με ελαφρά εγγίζοντα μεταξύ τους χείλη, αλλά εσωτερικά με
ανοιχτά τα δόντια. Σαν να χασμουριόμαστε δηλαδή με κλειστό στόμα,
κατευθύνοντας όμως τον ήχο προς τη μύτη. Η διάθεση του χασμουρητού θα
πρέπει να είναι προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω ή πίσω. Να θυμόμαστε πως
οι μαγικές λέξεις στο τραγούδι είναι το πάνω και στη συνέχεια το πίσω. Όχι
μόνο πίσω γιατί αυτό αποτελεί μόνο το ένα σκέλος.

•

Το –ν- εξασφαλίζει την εύρεση της ψηλής φωνητικής θέσης. Προφέρεται με
ανοιχτά χείλη ενώ η θέση της γλώσσας βρίσκεται πίσω από τους κοπτήρες.

•

Το –νγκ- το οποίο τοποθετεί κι αυτό τον ήχο στη «μάσκα».
Άρθρωση των Φωνηέντων

Τα φωνήεντα ομορφαίνουν τον ήχο. Τα σύμφωνα είναι εξίσου σημαντικά με τα
φωνήεντα αλλά τον όμορφο ήχο, τη χροιά του καθενός μας, τη δίνουν τα φωνήεντα, τα
οποία θα πρέπει να είναι πολύ καθαρά, λαμπερά και όχι σκούρα. Τα φωνήεντα πρέπει
να νοιώθουμε ότι έχουν μύτη και κατευθύνονται μπροστά. Δεν τραβάμε τα χείλη στα
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πλάγια, ειδικά κατά την εκφορά των -ι-, -ε, -α- για να μην «σκορπίσει» ο ήχος τους
(Telfer, 1995, σ. 7). Επιτυγχάνουμε κατά την προφορά και εναλλαγή των φωνηέντων
–ι-, -ε-, -α-, -ο-, -ου- ήχο ομοιογενή, λαμπερό και διαυγή μέσω:
• του κατάλληλου ανοίγματος του στόματος, με τη χρήση της ανάσας του
χασμουρητού,
• της ζωντανής έκφρασης του προσώπου,
• της λάμψης των ματιών,
• των ελαφρά σηκωμένων ζυγωματικών,
• της χαμηλής και ελεύθερης από κάθε σφίξιμο γλώσσας,
• του χρώματος –ου- σε κάθε φωνήεν,
• της καθαρής άρθρωσης,
• της κάθετης πτώσης του σαγονιού,
• της ομαλής μετάβασης από το ένα φωνήεν στο άλλο.
Προσοχή χρειάζεται στον τρόπο σχηματισμού και εκφοράς των φωνηέντων. Ο
διαφορετικός σχηματισμός τους άρα και η εκφορά τους, δίνει το άκουσμα του φάλτσου.
Η επιλογή των φωνηέντων και των συμφώνων που χρησιμοποιούνται στις
ασκήσεις συνδέονται άμεσα με τους στόχους των ασκήσεων.
Άσκηση ομοιογένειας φωνηέντων - τονικού κουρδίσματος – κεφαλικής φωνής

• Χρήση κατιούσας κλίμακας για την ανάμειξη των φωνητικών περιοχών,
εφαρμόζοντας την παραγόμενη κεφαλική φωνή στη μεσαία και τη χαμηλή
περιοχή, διατηρώντας τες λαμπερές.
• Τοποθέτηση του –μ- πριν από κάθε φωνήεν για διευκόλυνση εύρεσης της πρόσθιας
φωνητικής θέσης.
• Στόχοι των ασκήσεων:
✓ Ετοιμότητα για εισπνοή από τη μύτη, με ελαφρώς ανοιχτό το στόμα,
που να παραμένει ήρεμη, βαθιά και χαμηλή.
✓ Σύνδεση της λειτουργίας του διαφράγματος με την παραγωγή του
τόνου, σαν μια φανταστική κολώνα.
✓ Παραγωγή κεφαλικής φωνής και εφαρμογή της στη μεσαία και τη
χαμηλή περιοχή, διατηρώντας τες λαμπερές και με συνεχή κατεύθυνση
του ήχου μπροστά.
✓ Επανάληψη της ίδιας νότας με τη σκέψη μας όλο και πιο ψηλά.
✓ Αποφυγή «σκαλοπατιών» στο κατέβασμα (ήχος legato).
✓ Ομαλή εναλλαγή των φωνηέντων και ομοιογένεια αυτών με την
εξασφάλιση χαλαρού, πεσμένου κάθετα σαγονιού (σαν χασμουρητό).
✓ Κράτημα ολόκληρου του χρόνου της τελευταίας νότας, χωρίς να
διακόπτεται νωρίτερα, με ανοδική πορεία αυτής, σαν να τη σηκώνει ένα
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φανταστικό αερόστατο. Η κατάληξη πρέπει να είναι ενεργή και να
κρατιέται ζωντανή σε όλη της τη διάρκεια της αξίας της, χωρίς να
«ξεψυχάει» ή να κόβεται πριν το τέλος της.

Ασκήσεις χαλάρωσης σφιχτής γλώσσας- τοποθέτησης κεφαλικής φωνής ομοιογένειας φωνηέντων
1η Άσκηση χαλάρωσης γλώσσας - ενεργοποίησης κεφαλικής φωνής - ομοιογένειας
φωνηέντων

2η Άσκηση ενεργοποίησης κεφαλικής φωνής - χαλάρωσης σφικτής γλώσσας

Τα σημεία που πρέπει να προσέξουμε κατά την εφαρμογή των ασκήσεων είναι:
• Χρήση του –ρρ- που βοηθά στη στήριξη του τόνου πάνω στο διάφραγμα. Σε
συνδυασμό με το –μπ- που φέρνει τον ήχο στη μάσκα, επιτυγχάνουμε
ευκολότερα τη σωστή τοποθέτηση του ήχου.
• Αλλαγή του φωνήεντος, κατά τη διάρκεια της 1ης άσκησης, φροντίζοντας για
την ομαλή μετάβαση από το ένα στο άλλο και την ομοιογένειά τους.
• Πριν την εφαρμογή της 2ης άσκησης κάνουμε διάφορους φωνητικούς
λαρυγγισμούς, σε διαφορετικές τονικότητες, με εκτεταμένη επανάληψη του ρρ- (ρολάρισμα) μέσα στη στοματική κοιλότητα (σαν ελικοπτεράκι).
• Το –ρρ- βοηθά στην ανάπτυξη της ευκινησίας και ευκαμψίας της γλώσσας.
• Το –τρ-, τοποθετεί τον ήχο μπροστά, στηρίζοντάς τον πάνω στο διάφραγμα. Σε
συνδυασμό με το –ο- που φέρνει τον ήχο στη μάσκα κρατώντας το λάρυγγα σε
χαμηλή θέση, το αποτέλεσμα είναι ακόμα καλύτερο.
• Στόχοι των ασκήσεων:
✓ Επίτευξη καθαρής άρθρωσης με φωνή στηριγμένη, ήχο τοποθετημένο
στη μάσκα, μικρό άνοιγμα του στόματος, κάθετο σχηματισμό των
χειλιών, για να μη διαχέεται ο ήχος, γλώσσα που να «ρολάρει».
✓ Χαλαρό σαγόνι, πεσμένο κάθετα προς τα κάτω, που εξασφαλίζει την
ομοιογένεια των φωνηέντων (χασμουρητό).
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Ασκήσεις χαλάρωσης χειλιών – κεφαλικής φωνής – κουρδίσματος 2ας και 3ης
μεγάλης και 5ης καθαρής

1η Άσκηση κουρδίσματος 2ας μεγάλης

2η Άσκηση κουρδίσματος 3ης μεγάλης

3η Άσκηση κουρδίσματος 5ης καθαρής

• Το –πρρρ- παράγεται με τη συνεχή διοχέτευση αέρα (εκπνοή) δια μέσου των
χαλαρά κλειστών χειλιών.
• Μπορούμε σε μια άσκηση να αντικαταστήσουμε το σύμφωνο –μ- με το –ν- , το
οποίο φέρνει τη φωνή ψηλότερα, στη «μάσκα».
• Κατά την εκτέλεση μια άσκησης και μάλιστα όταν φτάνουμε στα όρια των
φωνητικών περιοχών, ενδείκνυται να αντικαθιστούμε το φωνήεν –ι- με το –ο-, για
να μη στενεύει ο χώρος της στοματικής κοιλότητας και να γίνεται ευκολότερο το
πέρασμα στον υψηλότερο μουσικό φθόγγο.
• Στόχοι των ασκήσεων:
✓ Σωστή απόδοση των διαστημάτων 2ας και 3ης μεγάλης και της 5ης
καθαρής.
✓ Υπενθύμιση του εσωτερικού χαμόγελου και το χαλαρού σαγονιού.
✓ Εισαγωγή των χορωδών στην έννοια της «αντίθετης σκέψης». Με το
όρο αυτό εννοούμε τη σκέψη κατιούσας κίνησης κατά την εκτέλεση
μιας ανιούσας μελωδικής γραμμής και το αντίθετο, η οποία μπορεί να
συνοδεύεται και με αντίστοιχη, αντίθετη προς τη μελωδική κατεύθυνση,
κίνηση του χεριού.
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Ασκήσεις τονικού κουρδίσματος - φωνητικής έκτασης
1η Άσκηση τονικού κουρδίσματος - φωνητικής έκτασης

(Μελιγκοπούλου, 2011, σελ. 151)
2η Άσκηση κεφαλικής φωνής- ομοιογένειας φωνηέντων - φωνητικής έκτασης

3η Άσκηση τονικού κουρδίσματος - φωνητικής έκτασης

Χρήση του συμφώνου –ν- που φέρνει τη φωνή στη «μάσκα», σε συνδυασμό με τα
φωνήεντα –ι- και –ο-. Η εναλλαγή τους έχει περιγραφεί στην 4η άσκηση
κουρδίσματος της 5ης καθαρής.
•
•
•
•

Το –μπρρο- φέρνει τον ήχο στη μάσκα και βοηθά στη στήριξη του τόνου πάνω
στο διάφραγμα, ενώ η γλώσσα «ρολάρει».
Το –μπ- εξασφαλίζει την τοποθέτηση του ήχου στη μάσκα.
Το –λ- προφέρεται με την κορυφή της γλώσσας στην πίσω επιφάνεια των άνω
κοπτήρων και βοηθά στην ώθηση του ήχου στην ψηλή θέση.
Στόχοι των ασκήσεων:
✓ Ανάπτυξη πλήρους φωνής, που βοηθά στη διεύρυνση της φωνητικής
έκτασης.
✓ Χρήση του ανιόντος και κατιόντος αρπέζ που βοηθά στη στέρεη
αίσθηση της τονικότητας.
✓ Ομαλή μετάβαση από το ένα φωνήεν στο άλλο και ομοιογένεια αυτών.
✓ Αλλαγή του φωνήεντος στα περάσματα της φωνής. Χρήση του –ι- στη
χαμηλή περιοχή, που οδηγεί τον ήχο στην πρόσθια φωτεινή φωνητική
θέση. Αντικατάσταση του –ι- σε –ο- όσο ανεβαίνουμε ψηλότερα. Έτσι
διατηρούμε το κάθετο άνοιγμα και το χαλαρό σαγόνι, εξασφαλίζοντας
καλύτερη σύνδεση με το διάφραγμα και άρα μεγαλύτερη στήριξη του
ήχου.
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✓ Εξασφάλιση καλύτερης σύνδεσης με το διάφραγμα άρα και μεγαλύτερη
στήριξη του ήχου.
✓ Η εναλλαγή των φωνηέντων –α- και –ου-, σε συνδυασμό με τα
συμπλέγματα –μπ- και το σύμφωνο –λ-, δίνουν τη δυνατότητα στο
χορωδό να αναπτύξει πλήρη φωνή, με ήχο τοποθετημένο στη μάσκα,
που να ωθείται στην ψηλή θέση, χωρίς να διαχέεται.
✓ Επίτευξη σωστής τοποθέτησης και εκφοράς των φωνηέντων, με χαλαρό
σαγόνι, δημιουργώντας ομοιογενή ήχο σε όλη τη γκάμα της φωνητικής
έκτασης.
✓ Ήχος διαρκής (legato), χωρίς να χωρίζονται οι νότες.
✓ Τοποθέτηση της ψηλής νότας με χαμόγελο.
✓ Απόδοση χαρούμενης και χορευτικής διάθεσης στους χορωδούς, μέσω
του ύφους «swing», της 3ης άσκησης.
Επίλογος
Τα αποτελέσματα που θα αποκομίσουμε, αφιερώνοντας σε κάθε μάθημα πριν από κάθε
πρόβα 7-10 λεπτά για προθέρμανση, είναι θεαματικά. Η εκπαίδευση στο χορωδιακό
τραγούδι μπορεί να γίνει παραγωγική, αποτελεσματική αλλά και –κυρίωςδιασκεδαστική για τα παιδιά αρκεί να ακολουθήσουμε μια μεθοδολογία πλασίματος
της παιδικής φωνής, που θα αποκαλύψει τον πραγματικό θησαυρό που κρύβει κάθε
μικρός μαθητής μέσα του.
Μια πρακτική που κάποτε θα έχει ως αποτέλεσμα να γεμίσει η χώρα μας από
αξιόλογα παιδικά φωνητικά σύνολα, όπου τα πρόσωπα των μικρών τραγουδιστών θα
λάμπουν
«από ένα φως άγνωστο ως τότε»
… το φως της Βαγγελίτσας.

ISSN 1790-773Χ

78

© GAPMET / ΕΕΜΑΠΕ 2017

Η ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ – ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αλεξίου, Ε. (2002), «Η Βαγγελίτσα», Με λογισμό και μ’ όνειρο, Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων,
Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη Δημοτικού (σ. 105-107). Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β.
Eberhardt, C. (1973). A Guide to Successful Choral rehearsals. Henry Litolff’s Verlag / C. F. Peters.
Κοντογεωργίου, Α. (2011). Η Διεύθυνση Χορωδίας. Αθήνα: Παπαγρηγορίου- Νάκας.
Μελιγκοπούλου, Μ. Ε. (2011). Εισαγωγή στην Τέχνη της Χορωδιακής Πράξης. Αθήνα:
Παπαγρηγορίου- Νάκας.
Rudiger, A. (2000). Τι θα ’πρεπε να ξέρω για τη φωνή μου. Αθήνα: Παπαγρηγορίου- Νάκας.
Schneider, W. (1972). Vocal Practice for Chorus Singers. Henry Litolff’s Verlag / C. F. Peters.
Telfer, N. (1995). Successful Warmus, Book 1. San Diego: Neil A. Kjos Music Company.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Η Σταυρούλα (Λώρα) Πετροπούλου γεννήθηκε στη Λάρισα. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού
διπλώματος του Ιόνιου Πανεπιστημίου, με κατεύθυνση στη Διεύθυνση Παιδικής και Σχολικής
Χορωδίας. Σπούδασε Ανώτερα Θεωρητικά της μουσικής και είναι αριστούχος κάτοχος των
Διπλωμάτων Χορωδίας, Σύνθεσης και Μονωδίας. Πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών και αριστούχος κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στις
Επιστήμες της Αγωγής, με κατεύθυνση στην Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση. Εργάζεται ως
καθηγήτρια Μουσικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και από το 2003 ως σήμερα κατέχει τη θέση
της Υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας. Έχει
διοργανώσει πλήθος σεμιναρίων και έχει διατελέσει εισηγήτρια σε συνέδρια για θέματα που
άπτονται του πολιτισμού. Έχει διατελέσει μαέστρος πολλών σχολικών, παιδικών ή μικτών
χορωδιών και ορχηστρικών συνόλων και ερμηνεύσει ως σολίστ έργα μεγάλων συνθετών σε Ελλάδα
και εξωτερικό. Μουσική της για πιάνο, χορωδία και ορχήστρα, καθώς και ενορχηστρώσεις πολλών
τραγουδιών και έργων της παίχτηκαν σε Ελλάδα και εξωτερικό. Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε
σχετικά ελληνικά ή ξένα περιοδικά. Συνθέσεις της για παιδικό θέατρο έχουν εκδοθεί σε CD. Από το
2008 και μέχρι σήμερα διευθύνει την Παιδική Χορωδία του Ιερού Ναού της Αγίας Βαρβάρας
Αργυρούπολης, η οποία έχει λάβει πολλές διακρίσεις.
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Καλλιεργώντας τη Φωνή:
Παιδικές και Σχολικές Χορωδίες

ΤΕΥΧΟΣ 17

Κανάρης Κεραμάρης
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Η παρούσα εισήγηση αν και περιγράφει καταστάσεις που σε πολλούς φαίνονται
αυτονόητες και δεδομένες, ωστόσο, ίσως φανεί χρήσιμη σε συναδέλφους,
αναπληρωτές και μόνιμους, που αλλάζουν τακτικά σχολεία ή και σε συναδέλφους που
ξεκινάνε τώρα την εκπαιδευτική τους καριέρα.
Η δημιουργία σχολικής χορωδίας αποτέλεσε για μένα το βασικό όχημα μέσα
από το οποίο μπορούσα να “κάνω Τέχνη” στο σχολείο. Το βασικό μου κίνητρο ήταν η
δημιουργικότητα και αυτό διότι, εκτός του υποχρεωτικού ωραρίου, μπορούσα να
εργαστώ με επιλεγμένους μαθητές καταφέρνοντας σχεδόν άμεσα πολύ ικανοποιητικά
αποτελέσματα. Έτσι, ενώ στον πρωινό κύκλο το κύριο μέλημα του μουσικού είναι να
εμπνεύσει τους μαθητές μέσα από ένα παιδαγωγικό πρίσμα, η ώρα της πρόβας της
χορωδίας κινείται καθαρά σε καλλιτεχνικούς άξονες. Και αυτό διότι οι μαθητές που
τραγουδούν σωστά, και εννοώ χωρίς να φαλτσάρουν, είναι ικανοί να κάνουν ακριβώς
ό,τι μπορεί και ο μαέστρος τους. Η μόνη διαφορά ίσως με τους “επαγγελματίες” είναι
ότι αυτοί οι μαθητές δεν γνωρίζουν ακόμη να διαβάζουν παρτιτούρα.
Ξεκινάμε λοιπόν με το δεδομένο ότι ο εκπαιδευτικός της μουσικής έχει την
εσωτερική ανάγκη να διευρύνει την δημιουργικότητα στα πλαίσια της εργασίας του. Ο
μουσικός - μαέστρος πρέπει να πιστεύει βαθιά στις ικανότητες των μαθητών και του
συνόλου της χορωδίας. Αυτή η πίστη συνήθως προκύπτει από τις ακαδημαϊκές σπουδές
και τις καλλιτεχνικές εμπειρίες του εκπαιδευτικού. Το επόμενο βήμα είναι η ακρόαση
των μαθητών. Αφού ο εκπαιδευτικός εξηγήσει λεπτομερώς στους μαθητές της κάθε
τάξης ότι όλοι μπορούν να τραγουδήσουν και ότι όλοι οι μαθητές είναι χορωδοί του
τμήματός τους, ωστόσο, η ανάγκη δημιουργίας μιας χορωδίας που θα εκπροσωπεί το
σχολείο σε παρουσιάσεις και φεστιβάλ, επιβάλλει τη διαδικασία της ακρόασης.
Η σωστή ακρόαση των μαθητών αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα δομηθεί
η πρόοδος της χορωδίας. Οι μαθητές δεν είναι μαθημένοι να αποκλείονται από
δραστηριότητες για αυτό το λόγο θα πρέπει, ανά εξάμηνο, να δίνονται ευκαιρίες
επανακρόασης των χορωδών. Η ακρόαση γίνεται την ώρα του μαθήματός της
μουσικής. Ο μαθητής καλείται να επαναλάβει μελωδικά μοτίβα που παίζει και
τραγουδάει ο μουσικός στο πιάνο ή την κιθάρα. Πάντα λαμβάνεται υπόψη το σχετικό

Οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους κινήθηκε η συζήτηση και τέθηκαν βασικά ερωτήματα κατά
τη διάρκεια του σχετικού σεμιναρίου που διοργάνωσε ο ΣΥ.Κ.Π.Ε.Β.Ε στις 14 Οκτωβρίου 2017.
2
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“τρακ” του μαθητή αν και αυτό που πρέπει επίσης να αξιολογείται είναι το θάρρος του
χορωδού να εκτεθεί και να εκφραστεί με τη φωνή του. Εφόσον ο μικρός χορωδός
μπορεί να επαναλάβει ορθά (τονικά) τη φράση που άκουσε, τότε πληροί την πιο βασική
προϋπόθεση για να ενταχθεί στην χορωδία. Φυσικά, μπορεί να υπάρχει και μία
προπαρασκευαστική ομάδα, όπου τα μέλη της θα ετοιμάζονται να ενταχθούν στην
βασική χορωδία. Αυτό εξαρτάται από το κουράγιο του εκπαιδευτικού και τις συνθήκες
εργασίας του.
Για το οργανωτικό κομμάτι της χορωδίας, σημαντικό ρόλο παίζει η διεύθυνση
της σχολικής μονάδας, η οποία θα πρέπει να πειστεί για το αυτονόητο: ότι δηλαδή η
δημιουργία μίας χορωδίας είναι ωφέλιμη για όλους. Οι μαθητές αρχίζουν σταδιακά να
εμπιστεύονται τον ευατό τους και τη φωνή τους, μαθαίνουν να δουλεύουν μέσα στο
σύνολο και να έρχονται με βιωματικό τρόπο πιο κοντά στην Τέχνη. Το σχολείο δείχνει
ενεργητικά την παρουσία του μέσα από τις παρουσιάσεις και τα φεστιβάλ, ενώ οι γονείς
βιώνουν έντονα τη χαρά και τη δημιουργικότητα των παιδιών τους. Έτσι, ενώ
παλαιότερα η σύσταση μιας σχολικής χορωδίας στο δημοτικό σχολείο ήταν μια πολύ
δύσκολη υπόθεση, τα τελευταία δύο χρόνια, μέσω της ευέλικτης ζώνης αλλά και των
πολιτιστικών ομίλων στο ολοήμερο σχολείο, η δημιουργία σχολικής χορωδίας παύει
να είναι κάτι ανέφικτο. Έτσι για παράδειγμα στο πλαίσιο των πολιτιστικών ομίλων
μαθητές του ολοημέρου σχολείου αλλά και της πρωινής ζώνης μπορούν να
συμμετέχουν στις πρόβες και την προετοιμασία ενός ρεπερτορίου. Οι ώρες αυτές
εντάσσονται πλέον επίσημα στο ωράριο του μουσικού και βοηθούν στη συμπλήρωσή
του, αποτρέποντας σε πολλές περιπτώσεις και τη μετακίνηση του σε άλλα σχολεία.
Για το περιεχόμενο των προβών, τη διαδικάσια της προθέρμανσης (“ζέσταμα”),
την επιλογή του ρεπερτορίου και την ψυχολογία του χορωδού έχουν γραφτεί και
γράφονται πάρα πολλά βιβλία, ενώ ετησίως πραγματοποιούνται και πολύ σημαντικά
σεμινάρια που φωτίζουν όλο και περισσότερα τη μαγική αυτή διαδικασία. Ο μουσικός
- μαέστρος οφείλει να επιμορφώνεται συνεχώς, διότι η προσωπική του εξέλιξη επάνω
στο αντικείμενο θα δώσει νέο ενδιαφέρον και κίνητρο και στον ίδιο. Εάν η διαδικασία
της πρόβας είναι ενδιαφέρουσα για τον μαέστρο τότε σίγουρα θα είναι και για τους
μικρούς χορωδούς.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Κανάρης Κεραμάρης γεννήθηκε το 1976 στην Αλεξανδρούπολη. Παίρνει τα πρώτα μαθήματα
μουσικής στη γεννέτειρά του στην ηλικία των 9 ετών. Σπουδάζει πιάνο και θεωρητικά με τους: Νίκο
Βασιλείου, Πάτροκλο Γεωργιάδη, Κώστα Γριμάλδη, Κώστα Σιέμπη (Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης)
καθώς και Μουσικολογία / Μουσική Παιδαγωγική και Σύνθεση (τάξη Μ. Λαπιδάκη) στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το 2010 ολοκληρώνει τις ακαδημαϊκές του σπουδές στο
Πανεπιστήμιο Kingston του Λονδίνου σπουδάζοντας σύνθεση με τον Paul Archbold (Ερευνητικό
Μεταπτυχιακό με θέμα τη σύνθεση που ακολουθεί τη δομή abstact video). Έργα του έχουν εκτελεστεί
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό ενώ ορισμένα από αυτά βραβεύτηκαν σε διαγωνισμούς.
Από το 2006 γράφει μουσική για παιδικά βιβλία και ψηφιακούς δίσκους, χορό, θέατρο και ταινίες
μικρού και μεγάλου μήκους. Διδάσκει μουσική στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ενώ από το 2010
διευθύνει, εντατικά, σχολικές χορωδίες. www.kanariskeramaris.com
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Μαρία Μιχαλοπούλου
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Το να τραγουδάει κάποιος σωστά είναι θέμα σωστής αγωγής της φωνής του.
Έτσι, κανένας μαθητής δεν πρέπει να θεωρηθεί παράφωνος και να αποκλειστεί απ’ την
σωστή αγωγή. Μόνο το 4 – 5% των ανθρώπων δεν μπορούν να τραγουδούν σωστά
λόγω

κάποιου προβλήματος σε κάποιο απ’ τα όργανα, που συμμετέχουν στην

κατασκευή της φωνής τους. Αυτά τα όργανα είναι οι φωνητικές χορδές, ο λάρυγγας, η
στοματική κοιλότητα, ο σκελετός του θώρακα, οι πνεύμονες, το μέγεθος της καρδιάς,
τα αγγεία και οι αυλακώσεις των ημισφαιρίων του εγκεφάλου. Αν, όμως, δεν υπάρχει
κάποιο πρόβλημα και υφίσταται παραφωνία, αυτό οφείλεται στην κακή αγωγή της
φωνής του ατόμου απ’ τη νηπιακή ηλικία.
Η

παραφωνία

μπορεί

να

δημιουργηθει

με

κάποιες

συγκεκριμένες

συμπεριφορές. Πιο συγκεκριμένα μπορεί να ειπωθεί πως, όταν τα παιδιά από τεσσάρων
χρονών πάνε στο νηπιαγωγείο, δέχονται συστηματική εκπαίδευση σύμφωνα με το
αναλυτικό πρόγραμμα. Όμως σχετικά με τα τραγούδια που τους δίνονται, τους ζητείται
να μιμηθούν τα παιχνιδίσματα των ήχων με τη φωνή τους χωρίς να τους έχει εξηγηθεί
ποτέ κάτι γι’ αυτό. Και ενώ για άλλες έννοιες όπως το «πάνω – κάτω» και το «μεγάλο
– μικρό» λαμβάνουν αγωγή με βιωματικές ασκήσεις στο χώρο μέχρι και την πρώτη
τάξη του Δημοτικού, δε γίνεται το ίδιο για τις έννοιες αυτές στη φωνή τους, παρόλο
που το παιδί έρχεται σ’ επαφή μ’ αυτές μόνο ακουστικά, πράγμα που κάνει αυτή την
εμπειρία ακόμη πιο δύσκολη.
Τελικά, υπάρχουν παράφωνα παιδιά; Κατ’ αρχάς πρέπει να σκεφτούμε πως
κάποιος που θεωρείται παράφωνος, σε μια άλλη κοινωνία να θεωρείται ότι έχει σωστή
φωνή. Επομένως το κριτήριο αξιολόγησης έχει πολιτισμικές καταβολές. Βέβαια,
βασιζόμενοι σε κριτήρια της δυτικοευρωπαϊκής μουσικής θα λέγαμε ότι η ικανότητα

Απόσπασμα από το υπό έκδοση βιβλίο «Παιδαγωγική προσέγγιση της διδασκαλίας της μουσικής –
Θεωρία και Πράξη» των εκδόσεων «Καλλιτεχνήματα».
3
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του ατόμου να τραγουδά σωστά, δεν πρέπει να θεωρείται ως ένα χάρισμα λίγων, αλλά
θέμα σωστής αγωγής της φωνής.
Στο τραγούδι ο ήχος κατανοείται διανοητικά, οι φωνητικές χορδές ακολουθούν
αυτήν την διανοητική απαίτηση και προσαρμόζονται, ώστε όταν πάλλονται απ’ τον
αέρα που εξέρχεται απ’ τους πνεύμονες, η παλμική δόνηση παράγει τον τόνο που
απαιτεί ο εγκέφαλος.
Έτσι, πρέπει να επισημανθεί πως το κάθε παιδί αναπτύσσεται με το δικό του
ρυθμό και θα πρέπει να ενθαρρύνεται, γιατί τελικά παιδιά παράφωνα δεν υπάρχουν.
Απλά κάποια παιδιά αντιμετωπίζουν πρόβλημα στα αρχικά στάδια ανάπτυξης και δεν
συνεχίζουν με τον αναμενόμενο ρυθμό.
Βέβαια, υπάρχουν διάφορες αιτίες γι’ αυτό. Μια αιτία είναι η έλλειψη πείρας.
Κάποια παιδιά πηγαίνουν στο νηπιαγωγείο χωρίς να έχουν τραγουδήσει πριν ούτε ένα
τραγούδι. Άλλα μπορεί να μην κατάλαβαν ποτέ ότι δεν τραγουδούσαν αλλά μόνο
μουρμούριζαν το τραγούδι μονότονα. Άλλη αιτία είναι η έλλειψη ενδιαφέροντος.
Συνήθως η στάση της οικογένειας είναι σημαντική για τη στάση στου παιδιού απέναντι
στο τραγούδι. Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι λόγοι που τα παιδιά δεν μπορούν να
τραγουδήσουν σωστά, όπως προαναφέρθηκε, δηλαδή σωματικές ή ψυχολογικές
διαταραχές. Όμως οι μελέτες έδειξαν πως η σωστή αναπαραγωγή τονικού ύψους
διδάσκεται. Γι’ αυτό ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι πολύ σημαντικός για να
αποφευχθεί η παραφωνία, που γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:
Αρχικά, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι τα παιδιά της νηπιακής ηλικίας δεν
μπορούν ν’ αποδώσουν τραγούδια που η έκτασή τους είναι μεγαλύτερη των 5 – 6 ήχων
– φθόγγων. Αν, λοιπόν, τους δοθούν τραγούδια μεγαλύτερης έκτασης, τότε τα παιδιά
θα παραφωνήσουν. Κι αν αυτό συνεχιστεί, θα παγιωθεί αυτή η κακή σχέση και δεν θα
καταλαβαίνουν ότι είναι παράφωνα.
Εξάλλου, τα παιδιά αυτής της ηλικίας δεν μπορούν να ξεχωρίσουν μικρές
αποστάσεις μεταξύ των ήχων. Έτσι, αν η δασκάλα τους δώσει ένα τραγούδι που έχει
ημιτόνια, δηλαδή μικρές αποστάσεις μεταξύ των ήχων, τότε θα παραφωνήσουν, αφού
δεν διακρίνουν αυτές τις αποστάσεις.
Επίσης, τα τραγούδια που θα δοθούν στα παιδιά δεν θα πρέπει να έχουν
πολλούς στίχους, γιατί θα παραμελούν τη φωνή τους, με αποτέλεσμα να παραφωνούν.
Τέλος, τα παιδιά καλό θα ήταν να προσεγγίζουν το τραγούδι ολιστικά και
κυρίως όχι μόνο ακουστικά αλλά με όλες τις αισθήσεις τους, ώστε να επιτυγχάνεται
ολοκληρωμένη προσέγγιση των τραγουδιών. Επομένως, όλα τα παιδιά δικαιούνται και
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πρέπει να τραγουδήσουν σωστά. Γι’ αυτό ο δάσκαλος πρέπει να τα βοηθήσει ν’
αποκτήσουν έλεγχο του ύψους της φωνής τους, διδάσκοντάς τους τραγούδια που είναι
μέσα στις φωνητικές τους δυνατότητες, επιλέγοντας τα σωστά τραγούδι.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Η Μαρία Μιχαλοπούλου είναι διευθύντρια της μουσικής - εκδοτικής εταιρείας «Καλλιτεχνήματα»,
καθηγήτρια πιάνου, μαέστρος, μουσικοπαιδαγωγός και συγγραφέας μουσικοπαιδαγωγικών
βιβλίων. Δραστηριοποιείται ενεργά στην σχολική καθώς και στην ωδειακή εκπαίδευση. Από τον
Νοέμβριο του 2012 έχει την διεύθυνση της μουσικής - εκδοτικής εταιρείας «Καλλιτεχνήματα» καθώς
και τη διδασκαλία-διεύθυνση των χορωδιακών συνόλων «Καλλιτεχνήματα». Έχει συμμετάσχει σε
διάφορα συνέδρια και σεμινάρια με θέμα την παιδαγωγική της μουσικής. Το συγγραφικό της έργο
είναι το ακόλουθο: «Παιδικά Οργανοποιήματα» (εκδόσεις Cambia), «Τραγούδια Τραγουδάκια
Παιχνίδια Παιχνιδάκια» (εκδόσεις Cambia), «Η τέχνη του παιδαγωγού πιανίστα» και β’ έκδοση
αναθεωρημένη (εκδόσεις Καλλιτεχνήματα), «Φτιάχνω μουσική στο πι και φι» (εκδόσεις
Καλλιτεχνήματα). Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο http://www.kallitexnimata.org.gr.
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Νικόλαος Λεβέντης & Αικατερίνη Μαργαζή
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Περίληψη
Το παρόν σχέδιο μαθήματος αφορά στο ρυθμικό χαρακτήρα της μουσικής στο Νηπιαγωγείο και στις
πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Οι στόχοι του μαθήματος αυτού είναι τόσο μουσικοί όσο και
παιδαγωγικοί. Επιδιώκεται να γνωρίσει ο μαθητής τρία βασικά tempi: Adagio, Moderato και Allegro,
να καλλιεργήσει τη φαντασία και τη μουσικότητά του και να συνεργάζεται με τους συμμαθητές και
τον εκπαιδευτικό. Η διάρθρωση του μαθήματος ακολουθεί την κονστρουκτιβιστή μέθοδο και
βασίζεται στην παιδαγωγική προσέγγιση του Orff, οδηγώντας τους μαθητές στη γνώση μέσα από
τέσσερις βιωματικές φάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν σωματικό ζέσταμα, παιχνίδι με τα ονόματα,
κίνηση στο χώρο, παραμύθι, χρήση μουσικών οργάνων και τραγούδι. Το παραμύθι και το τραγούδι
δημιουργήθηκαν ειδικά για το εν λόγω μάθημα.
Λέξεις-κλειδιά: τραγούδι, παραμύθι, ρυθμός, σχέδιο μαθήματος, συνεργασία ομάδων.

Θεωρητικό πλαίσιο
Το

συγκεκριμένο

σχέδιο

μαθήματος

περιλαμβάνει

ομαδοσυνεργατικές

δραστηριότητες. Στηρίζεται στις θεωρίες μάθησης του Vygotsky, σύμφωνα με τις
οποίες η γνώση κατακτάται μέσω της αλληλεπίδρασης του μαθητή με το δάσκαλο και
τους συμμαθητές του και του Dewey, που υποστηρίζουν ότι η μάθηση οικοδομείται
μέσω της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και της δραστηριοποίησης (ΚουκουνάραςΛιάγκης, 2011). Βασίζεται επίσης στις αρχές του μουσικο-παιδαγωγικού συστήματος
Carl Orff, το οποίο προβλέπει ένα μάθημα με σαφή δομή (αρχή-μέση-τέλος), αλλά και
την ισότιμη επαφή των παιδιών με τη μαγεία της μουσικής ανεξαρτήτως ταλέντου,
καλλιεργώντας τη φαντασία, τη μνήμη και τον αυτοσχεδιασμό, αλλά και συνδυάζοντας
τη μουσική με τη κίνηση (Ανδρούτσος, 1995).
Η αξιολόγηση του σχεδίου μαθήματος προτείνεται να γίνει στο τέλος της
εφαρμογής από τον εκπαιδευτικό (αξιολόγηση απόδοσης και αξιολόγηση
επιτευγμάτων) με κριτήρια την πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών, τη μεταξύ
τους συνεργασία και την ανάπτυξη του δημιουργικού πνεύματός τους (Κελεπούρη &
Χοντολίδου, 2012).
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Μαθησιακοί στόχοι
Ο μαθητής επιδιώκεται:
1. Να κατανοήσει τους μουσικούς όρους Adagio, Moderato & Allegro.
2. Να τραγουδάει στα παραπάνω σημειωθέντα tempi.
3. Να λειτουργεί ομαδικά και να σέβεται τους κανόνες της τάξης.
4. Να χρησιμοποιεί τη μουσική ως γλώσσα για να αποτυπώσει τις ιδέες τους.
5. Να σκέφτεται και να λειτουργεί ομαδοσυνεργατικά.
6. Να εκτελεί φωνητικά ένα τραγούδι.
Χώρος διεξαγωγής μαθήματος: Μια αίθουσα ωδείου/ νηπιαγωγείου/ δημοτικού
Εκτιμώμενος χρόνος διδασκαλίας – Ηλικία μαθητών
Η εφαρμογή του παρόντος σχεδίου μαθήματος εκτιμάται να διαρκέσει τριάντα λεπτά
και απευθύνεται σε παιδία ηλικίας 5-6 χρονών.
Υλικά
CD player ή ταμπουρίνο, CD, μουσικά όργανα ορχήστρας Orff, πρόγραμμα Audacity.
Προσδοκώμενη διαδικασία μάθησης και διδακτική διαδικασία
Οι μαθητές συνεργάζονται δημιουργικά, συνδιαλέγονται και φαντάζονται. Η παρούσα
πρόταση διδασκαλίας είναι μαθητοκεντρική, δηλαδή δομείται με κέντρο το μαθητή.
Έτσι, ο εκπαιδευτικός διαδραματίζει ρόλο διευκολυντή προς τη γνώση καθ’ όλη τη
διάρκεια της εκπαιδευτικής πράξης, συντονίζει τις ομάδες, επεξηγεί δυσνόητα σημεία
των δραστηριοτήτων, και δημιουργεί ερεθίσματα για την κινητοποίηση της φαντασίας
και σκέψης των μαθητών. Στο τέλος, ο αναστοχασμός του εκπαιδευτικού επί της όλης
διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας θεωρείται απαραίτητος, με σκοπό την όσο το
δυνατόν καλύτερη παρεχόμενη μουσική εκπαίδευση.
Οργάνωση της τάξης
Οι μαθητές θα δουλέψουν στη 1η, 2η και 4η φάση σε ολομέλεια και στη 3η φάση σε
ομάδες. Ιδανικά, όσον αφορά την ομαδοσυνεργατική δραστηριότητα, κρίνεται
σημαντικό να υπάρχει προηγούμενη εμπειρία των μαθητών σε αυτές, ώστε να μην
χαθεί πολύτιμος χρόνος σε διαδικαστικά θέματα. Οι ομάδες συγκροτούνται με τυχαίο
τρόπο, που επιλέγει ο εκπαιδευτικός. Ενδεικτικά ο διδάσκων θα μπορούσε να χωρίσει
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τις ομάδες αριθμώντας τους μαθητές π.χ. από το ένα έως το τρία και ζητώντας τους να
συγκροτηθούν σε ομάδες σύμφωνα με τον αριθμό που έλαβαν.
Σύνδεση με το Πρόγραμμα Σπουδών
Το παρόν σχέδιο μαθήματος είναι συμβατό με το Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής του
Νηπιαγωγείου και των δύο πρώτων τάξεων του Δημοτικού (ΔΕΠΠΣ, 2003) αφού οι
άξονες γνωστικού περιεχομένου περιλαμβάνουν τόσο τη μουσική δημιουργία όσο και
την ανάπτυξη δεξιοτήτων στο τραγούδι και το παίξιμο μουσικών οργάνων. Οι γενικοί
στόχοι του ΔΕΠΠΣ περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ενδιαφέροντος προς τη μουσική, την
παραγωγή απλών συνθέσεων, τη χρήση της ρυθμικής αγωγής, τον συνδυασμό των
ήχων κ.λπ. Κρίνουμε, λοιπόν, ότι το σχέδιο μαθήματος παράλληλα παρέχει τη
δυνατότητα διαθεματικής προσέγγισης μέσα από το θέατρο και το χορό (φάσεις 3 και
4 του σεναρίου).
Αναλυτική περιγραφή των τεσσάρων φάσεων του διδακτικού σεναρίου
Οι φάσεις ενός σχεδίου μαθήματος περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες που θα
εκτελέσουν οι εκπαιδευόμενοι. Πιο αναλυτικά, το παρόν σχέδιο μαθήματος
εξελίσσεται ως εξής:
1η φάση (διάρκεια: 3΄)
Παιχνίδι γνωριμίας
Φτιάχνουμε μαζί με τους μαθητές έναν κύκλο όρθιοι και κάθε μαθητής λέει το όνομά
του χρησιμοποιώντας ρυθμικές (ηχηρές και μη) κινήσεις. Το όνομά του λέει πρώτος ο
εκπαιδευτικός, ως ισότιμο μέλος της ομάδας.
2η φάση (διάρκεια: 5΄)
Παιχνίδι εισαγωγής στα tempi: Περπάτημα στο χώρο σε διάφορους χρόνους
Ο εκπαιδευτικός επιλέγει τρία μουσικά κομμάτια στα tempi: Adagio, Moderato,
Allegro, και κάνοντας χρήση του προγράμματος Audacity, δημιουργεί ένα νέο ενιαίο
κομμάτι μπλέκοντας τα κομμάτια που αρχικά είχε επιλέξει. Ο εκπαιδευτικός καλεί τους
μαθητές να κινούνται ελεύθερα στο χώρο ακολουθώντας τις εναλλαγές των tempi.
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Προτεινόμενα μουσικά έργα για το παρόν σχέδιο μαθήματος :
• T. Albinoni: Adagio in G minor (αργή ρυθμική αγωγή)
• J. Haydn: Symphony No 101 "The Clock" (μέτρια ρυθμική αγωγή)
• J. Strauss II: Tritch Tratch, Polka (γρήγορη ρυθμική αγωγή)
Εναλλακτικός τρόπος πραγματοποίησης δραστηριότητας: Ο εκπαιδευτικός χτυπά ένα
ταμπουρίνο στα tempi: Adagio, Moderato και Allegro, και καλεί τους μαθητές να
κινούνται ελεύθερα στο χώρο περπατώντας με βάση το ρυθμικό χαρακτήρα που παίζει
κάθε φορά.
3η φάση (διάρκεια: 15΄)
Κύρια δραστηριότητα: Παραμύθι/ Ηχοϊστορία
Χωρίζουμε τους μαθητές σε τρεις ομάδες και τους μοιράζουμε κομμάτια του
παραμυθιού (ομάδα 1-παράγραφος 1, ομάδα 2-παράγραφος 2, ομάδα 3-παράγραφος
3). Τους ζητάμε να διαβάσουν την ιστορία δίνοντας έμφαση στην παράγραφο που τους
δόθηκε και να σκεφτούν πως θα μπορούσαν να επενδύσουν μουσικά τη παράγραφο με
όργανα της ορχήστρας Orff. Στα μικρότερα παιδιά, που δεν γνωρίζουν ανάγνωση, ο
εκπαιδευτικός διαβάζει το παραμύθι, το συζητούν και εν συνεχεία ακολουθείται η
παρακάτω διαδικασία, που είναι κοινή και για τις μεγαλύτερες ηλικίες. Οι μαθητές
επιλέγουν τα όργανα που χρειάζονται για να αποδώσουν το περιεχόμενο της
παραγράφου που τους ανατέθηκε και δημιουργούν ένα μουσικό φόντο για αυτήν.
Δίνονται λίγα λεπτά προετοιμασίας στις ομάδες, με τον εκπαιδευτικό σε ρόλο
εμψυχωτή. Εν συνεχεία, ο εκπαιδευτικός αφηγείται την ιστορία και οι μαθητές
επενδύουν μουσικά τις παραγράφους τους κατά τη διάρκεια της αφήγησης.
Επιπροσθέτως, μέρος των μαθητών μπορεί να αναλάβει τη θεατρική απόδοση της
ιστορίας, ενώ οι υπόλοιποι δημιουργούν το μουσικό χαλί της.

1.

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια χώρα μακρινή, η χώρα του Τέμπο… Σ’ αυτή τη

χώρα υπήρχαν δυο βασίλεια παράξενα και διαφορετικά μεταξύ τους. Το βασίλειο «Τα
ζώα μου αργά» και το βασίλειο του «Άρπα κόλλα». Στο βασίλειο «Τα ζώα μου αργά» η
ζωή κυλούσε σε αργούς ρυθμούς, σε πολύ αργούς ρυθμούς… Μέχρι και ο ήλιος αργούσε
να ανατείλει! Τα ξυπνητήρια το πρωί κουδούνιζαν με βραδύτητα, τα παιδιά αργούσαν να
ξυπνήσουν για το σχολείο τους και οι μεγάλοι καθυστερούσαν για τις δουλειές τους. Τα
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οχήματα στους δρόμους προχωρούσαν πάντα αργά με αποτέλεσμα όλοι να κορνάρουν ο
ένας στον άλλον. Kαι οι σειρήνες των πυροσβεστικών, των ασθενοφόρων και των
περιπολικών βούιζαν εξίσου αργά. Οι καμπάνες της εκκλησίας χτυπούσαν αργά και
βαριά, το νερό στο ποταμάκι αργοκυλούσε, οι εργάτες στα λατομεία σφυροκοπούσαν
βραδεία, η βρύση στη μέση της πλατείας έρεε αργά. Κι όταν ακόμα τύχαινε να βρέξει οι
σταγόνες έπεφταν από τον ουρανό τόσο αργά που σχεδόν νόμιζες ότι ψιχάλιζε. Όλα αυτά,
όμως, δε φαίνονταν να ενοχλούν καθόλου τους κατοίκους του βασιλείου αφού είχαν
συνηθίσει τους αργούς Adagio ρυθμούς και ήταν ικανοποιημένοι με αυτούς.

2.

Ο μόνος που δεν ήταν καθόλου χαρούμενος με αυτή την κατάσταση ήταν ο

ιππότης Μονδεράτος, ο οποίος ξεχώριζε από τους υπόλοιπους κατοίκους του βασιλείου
διότι είχε ένα δικό του, προσωπικό ρυθμό, που οι υπόλοιποι δεν μπορούσαν να
ακολουθήσουν. Ο βασιλιάς Αργοξύπνης ήταν εξαγριωμένος με τη συμπεριφορά του
Μονδεράτου που δεν έλεγε να συμμορφωθεί με τους αργούς ρυθμούς του βασιλείου του.
Γι΄ αυτό, τον εξόρισε από αυτό. Έφυγε, λοιπόν, ο Μονδεράτος από «Τα ζώα μου αργά»
και αποφάσισε να πάει στο Βασίλειου του «Άρπα Κόλλα» ελπίζοντας ότι εκεί θα βρει
επιτέλους τους ρυθμούς που του ταιριάζουν. Όταν ο Μονδεράτος έφτασε στο νέο
βασίλειο κατάλαβε αμέσως ότι τα πράγματα σε αυτό ήταν εντελώς διαφορετικά. Εκεί η
ζωή ξεκινούσε στις 5 το ξημέρωμα. Τα παιδιά πήγαιναν στο σχολείο βιαστικά, σχεδόν
τρέχοντας, η κίνηση στους δρόμους ήταν πολύ γρήγορη με τα οχήματα να σφυρίζουν από
την ταχύτητα και τα βατραχάκια στη λίμνη πηδούσαν από εδώ από εκεί τόσο γρήγορα
που αν τα έβλεπες για πολλή ώρα ζαλιζόσουν. Τη νύχτα ο ήλιος έπεφτε μέσα σε ελάχιστα
δευτερόλεπτα και το φεγγάρι εμφανιζόταν αμέσως! Όταν η μέρα ήταν ηλιόλουστη
άκουγες τα πουλιά να τιτιβίζουν πάρα πολύ γρήγορα, ενώ όταν είχε κακοκαιρία ο αέρας
σφύριζε με μανία γύρω από τα κλαδιά των δέντρων. Όμως, ο βασιλιάς Αλέγκρος έβρισκε
το Μονδεράτο πολύ αργό σε σχέση με τους υπόλοιπους κατοίκους του βασιλείου και του
ζήτησε να φύγει από αυτό. Έτσι, ο Μονδεράτος αποχώρησε λυπημένος και από το
βασίλειο «Άρπα Κόλλα».

3.

Απογοητευμένος, πια, ανέβηκε στο άλογό του, που περπατούσε με μέτρια

ταχύτητα κι άρχισε να περιπλανιέται στο δάσος χωρίς να ξέρει πού να πάει. Ήταν πιά
σίγουρος ότι δεν ταίριαζε πουθενά, σε καμία πόλη, σε κανένα βασίλειο. Μα ξάφνου, εκεί
που γυρνούσε από δω κι από κει, ένα σταθερό και επίμονο τικ τακ αντηχούσε στ’ αυτιά
του. Γύρω του άκουγε τους ήχους της φύσης που ήταν ήρεμοι και απαλοί, όπως το
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ποταμάκι που κυλούσε κανονικά και το απαλό αεράκι. Ο Μονδεράτος ακολούθησε το τικ
τακ και βρέθηκε σ’ ένα ξέφωτο. Εκεί συνάντησε το σοφό γέρο Μετρονόμο που ζούσε για
πολλά χρόνια μόνος του στο δάσος. Ο Μονδεράτος του είπε την ιστορία του και ο γέροΜετρονόμος τον άκουσε με προσοχή και κατανόηση. Ήταν ο μόνος που έδειχνε να τον
καταλαβαίνει ύστερα από τόσο καιρό. Ο σοφός Μετρονόμος συμβούλεψε το Μονδεράτο
να συμφιλιώσει τα δυο βασίλεια προτείνοντάς τους να ιδρύσουν όλοι μαζί ένα νέο
βασίλειο στο οποίο ειδική ομάδα αστυνόμων θα αναλάβουν χρέη και οι πολίτες θα
ακολουθούν απλά το τικ τακ. Έτσι, ο ιππότης Μονδεράτος πήγε και συγκέντρωσε τους
κατοίκους των δύο χωρών και αφού τους εξήγησε ότι κάθε tempo είναι ξεχωριστό και
έχει τι δική του ομορφιά, τους κάλεσε να συνιδρύσουν το νέο βασίλειο του «Μέτρον
άριστον», όπου οι αστυνόμοι-μετρονόμοι θα φροντίζουν για το ρυθμό. Οι πολίτες του
νέου βασιλείου ικανοποιημένοι από τη νέα τους ζωή, τιμήσαν τον ιππότη ως μέγα
ευεργέτη και του ανάθεσαν τη σύνθεση του εθνικού ύμνου του νέου βασιλείου.
4η φάση (διάρκεια: 5΄)
Δραστηριότητα αποχαιρετισμού: Τραγούδι
Οι μαθητές και ο εκπαιδευτικός δημιουργούν καθιστοί ένα κύκλο και λένε όλοι μαζί
το τραγούδι του νέου βασιλείου. Σε πρώτη φάση, τραγουδά ο εκπαιδευτικός έναν έναν
τους στίχους και οι μαθητές επαναλαμβάνουν. Σε δεύτερη φάση, όλοι μαζί, τραγουδούν
και περπατούν ρυθμικά σε κύκλο κρατώντας ο έναν τον άλλο.

Στίχοι του εθνικού ύμνου του νέου βασιλείου «Μέτρον Άριστον»
Στη ζωή μου έμαθα να ζω με τον ρυθμό (βηματισμός προς τα δεξιά)
να μην πηγαίνω γρήγορα, μα ούτε και ν’ αργώ. (βηματισμός προς τα αριστερά)
Το μετρονόμο σύμμαχο θα έχω στο πλευρό, (βηματισμός προς τα δεξιά)
για να τηρώ το γρήγορο, το μέτριο, τ’ αργό.(βηματισμός προς τα αριστερά)
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Παρτιτούρα του εθνικού ύμνου του νέου βασιλείου «Μέτρον Άριστον»
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
Ο Νικόλαoς Λεβέντης προβληματίζεται με τη μουσικοκινητική αγωγή από το 2015. Οι σπουδές του
αφορούν στη θεολογία, την εκπαιδευτική τεχνολογία, την αρμονία, το κλασικό τραγούδι, το σύστημα
Οrff, το θεατρικό παιχνίδι, τον ελληνικό μουσικό πολιτισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχει
εργαστεί στο Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, έχει παρακολούθηση μαθήματα
στο Πανεπιστήμιο του Birmingham στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχει λάβει επιμορφώσεις από το
Ινστιτούτο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης των Ηνωμένων Εθνών. Γνωρίζει Αγγλικά και Γαλλικά.
Η Αικατερίνη Μαργαζή γεννήθηκε στον Πειραιά. Από μικρή ηλικία ξεκίνησε την ενασχόλησή της με
τη μουσική με μαθήματα πιάνου και θεωρητικών. Φοίτησε στο Μουσικό Σχολείο Πειραιά και στη
συνέχεια στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών Αθήνας από το οποίο και αποφοίτησε το 2011.
Παράλληλα σπούδασε πιάνο και ανώτερα θεωρητικά στο Εθνικό Ωδείο και έλαβε Πτυχίο Πιάνου,
Αρμονίας και Αντίστιξης. Έχει παρακολουθήσει πλήθος επιμορφωτικών σεμιναρίων
μουσικοκινητικής αγωγής και συστήματος Orff από καταξιωμένους μουσικοπαιδαγωγούς.
Επιπλέον, έχει εργαστεί ως αναπληρώτρια καθηγήτρια μουσικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
ενώ τα τελευταία χρόνια ασχολείται με την προσχολική εκπαίδευση καθώς εργάζεται ως δασκάλα
μουσικοκινητικής αγωγής.
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Γ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΧΟΡΩΔΙΕΣ

Καλλιεργώντας τη Φωνή:
Παιδικές και Σχολικές Χορωδίες

ΤΕΥΧΟΣ 17

Τατιάνα Ζωγράφου
ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ;
Ως νηπιαγωγός αλλά κυρίως ως μουσικός σε νηπιαγωγείο και συνθέτοντας
συστηματικά τραγούδια για παιδιά, δουλεύω συνεχώς πάνω σε αυτά τα θέματα και
συνεχώς ανακαλύπτω την τεράστια σημασία της μουσικής και κυρίως του τραγουδιού,
ως βασικό παιδαγωγικό εργαλείο των νηπιαγωγών για τη διαμόρφωση αξιών στα
παιδιά προσχολικής ηλικίας, αξιών οι οποίες σχετίζονται με την ομαδικότητα, τον
αλληλοσεβασμό και εν τέλει την ευαισθητοποίηση του ενεργού πολίτη του αύριο σε
θέματα διαφορετικότητας, πολυπολιτισμικότητας και δημοκρατίας. Με άλλα λόγια,
φαίνεται πώς το τραγούδι ως μέσο διαπολιτισμικής ανταλλαγής μπορεί να οδηγήσει
στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, και μέσω αυτής στη βαθιά κατανόηση του
εαυτού μας και του άλλου στα πλαίσια της νέας πολυπολιτισμικής πραγματικότητας
που ζούμε.
Η μουσική αναδύεται αυθόρμητα από τα μικρά παιδιά ήδη από τα πρώτα χρόνια
της ζωής τους κι αποτελεί αναπόσπαστο μέσο της κατανόησης του κόσμου και της
δημιουργίας σχέσεων με αυτόν. Φωνητικοί αυτοσχεδιασμοί, τραγούδια που
συνοδεύουν το παιχνίδι, τα ερεθίσματα που παίρνουν από τα νανουρίσματα και τα
ταχταρίσματα των γονιών τους αλλά και τα πρώτα τραγούδια που μαθαίνουν στο
σχολείο τους, αποτελούν έναν απίστευτα πλούσιο καθημερινό μουσικό κόσμο. Κατά
συνέπεια το ζήτημα δεν είναι να "εισάγουμε" τη μουσική στον κόσμο των παιδιών,
αλλά να χτίσουμε γέφυρες ανάμεσα στον κόσμο αυτόν και την καθημερινή μας εργασία
στην τάξη. Η μουσική είναι ήδη εδώ και μας περιμένει μέσα από τα αθώα μάτια των
μαθητών μας που μας κοιτάνε επίμονα. «Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά…» μάς λέει
ο Διονύσης Σαββόπουλος και συνεχίζει «…και με κοιτάζουν με μάτια σαν αυτά, όταν
γυρνώ μέσα στην πόλη». Κάτι ήξερε ο γνωστός τραγουδοποιός όταν σκάρωνε αυτόν
τον υπέροχο στίχο του.
Για μένα ως συνθέτρια όλα αυτά αποτελούν την πηγή έμπνευσής μου και οδηγό
στο πώς να «χτίσω» τα τραγούδια μου για μικρούς και μεγάλους, όπως συνηθίζω να
λέω. Συνθέτω εμπνεόμενη από έναν εύληπτο στίχο αλλά ωστόσο ποιητικό. Προσπαθώ
να είμαι ειλικρινής απέναντι στα παιδιά, έχοντας στην παλέτα μου όλες τις
συγκινησιακές αποχρώσεις της χαράς και της λύπης. Δεν χρειάζεται όλα να είναι
ρυθμικά και χαρούμενα όταν πρόκειται για μικρά παιδιά! Έχοντας αυτό κατά νου
χρόνια τώρα επιχειρώ να συνθέσω ένα τραγούδι που δεν έχει ηλικία. Που φέρνει χαρά,
αλλά ίσως και μελαγχολία. Όλα όσα δηλαδή περιέχω κι εγώ η ίδια ως άνθρωπος. Για
μένα τα παιδιά είναι ισότιμοι ακροατές με τους ενήλικες. Με αυτό το τραγούδι
προσπαθώ να εμπνεύσω την αξία της συλλογικότητα στους μικρούς μαθητές μου.
Ωστόσο γνωρίζω ότι μερικές από τις συνθέσεις μου δυσκολεύονται να τις
ερμηνεύσουν «σωστά» τα παιδιά, αλλά όμως όχι και να τις αγαπήσουν. Εγώ στοχεύω
στο δεύτερο. Το ομαδικό τραγούδι είναι στο κέντρο της διδασκαλίας μου, χωρίς να
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εστιάζω στην τελειότητα του ήχου, αλλά στην αληθινή «συνάντηση» του τραγουδιού
με τους μαθητές μου. Φυσικά επιστρατεύω όλα τα μουσικά εκφραστικά μέσα γι’ αυτό,
τα οποία κατά κάποιον τρόπο αντιλαμβάνονται με τρόπο «φυσικό» τα παιδιά.
Προσπαθώ να διευρύνω τους τρόπους με τους οποίους η μουσική και τα τραγούδια
μπορούν να αποτελέσουν μέσο καλλιέργειας της ομαδικότητας, της συλλογικής
έκφρασης και της αισθητικής των μικρών παιδιών.
Μέσα από τη μουσική και κυρίως αντιμετωπίζοντας τα τραγούδια ως μέσο για
μια συλλογική διαδικασία μάθησης τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τον ευρύτερο
κόσμο που τα περιβάλλει και ταυτόχρονα καλούνται να μοιραστούν με την ομάδα τη
δική τους προσωπική μουσική έκφραση που καθορίζεται από την καταγωγή των γονιών
τους και το ευρύτερο εξωσχολικό περιβάλλον στο οποίο κινούνται. Προσπαθούμε
συνεπώς να αντιμετωπίσουμε το παιδί ως «όλο», ως μια προσωπικότητα που συγκροτεί
αξίες και στάσεις μέσα από διαδικασίες αλληλεπίδρασης στα πλαίσια της ευρύτερης
ομάδας της τάξης αλλά και γενικότερα της κοινωνίας που μας περιβάλλει και
ταυτόχρονα να καλλιεργήσουμε τη δημιουργική του μουσική έκφραση και την
αισθητική του.
Η μουσική και ιδιαίτερα το τραγούδι μπορεί να αναδειχθεί σε πολύτιμο
σύμμαχό μας σε αυτήν την προσπάθεια. Μια προσπάθεια που εντέλει προάγει αξίες
που συνδέονται με τη δημοκρατία. Όμως ποιό είναι αυτό το τραγούδι; Δεν
απορρίπτονται τα παλιά παιδικά τραγούδια. Όμως ανέφερα και προηγουμένως, τα
παιδιά ζουν σε μια σύγχρονη εποχή και το δύσκολο είναι πως θα αναμετρηθούμε με
ένα τραγούδι που θα έχει κάποιες αναφορές στον «έξω» κόσμο, είτε μέσα από τον στίχο
του, είτε μέσα από τον ήχο του χωρίς να χειραγωγεί τα παιδιά.
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Καλλιεργώντας τη Φωνή:
Παιδικές και Σχολικές Χορωδίες

ΤΕΥΧΟΣ 17

Ανδρέας Πριονάς
ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΝΟΤΗ ΜΑΥΡΟΥΔΗ:
ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΙ4
Το να γνωρίζεις στη ζωή σου ένα συνθέτη μέσα από τη δισκογραφία του και
στη συνέχεια να τον συναντάς και να γίνεσαι φίλος του,… να έρχεται σαν φυσική
εξέλιξη η εκτίμηση σου προς το πρόσωπό του όχι μόνο ως συνθέτη και δημιουργού
αλλά και ως σκεπτόμενου ανθρώπου και ολοκληρωμένου πνευματικού όντος ,…να
συμπράττεις μαζί του μουσικά μπροστά στο ευρύ αλλά και μικρό κοινό … Αυτό είναι
ευεργεσία της ζωής και αισθάνομαι βαθιά ευγνώμων για αυτό!
Την θαυμάσια αυτή εμπειρία την «ενορχήστρωσε» με μεγάλο μεράκι ένας
κοινός φίλος, ο Κώστας Φράγκος, ο οποίος είναι και ο πνευματικός πατέρας του
χορωδιακού αφιερώματος στο Νότη Μαυρουδή που έγινε στις 14 Μαΐου 2016 στην
αίθουσα εκδηλώσεων του δημαρχείου Νίκαιας. Είχε προηγηθεί συνεργασία της
Παιδικής Χορωδίας της Χ.Α.Ν. με τον συνθέτη τον προηγούμενο Σεπτέμβριο σε
τραγούδια της εθνικής αντίστασης που παρουσιάστηκαν στο χώρο του μπλόκου της
Κοκκινιάς.
Ο Νότης Μαυρουδής γοήτευσε από την πρώτη μας πρόβα τα παιδιά της
Παιδικής Χορωδίας της ΧΑΝ Νίκαιας. Μια μικρή παιδική χορωδία η οποία
απαρτίζεται από παιδιά των γειτονικών Δημοτικών Σχολείων της Νίκαιας, χωρίς
ιδιαίτερες μουσικές γνώσεις, που η αγάπη τους για το χορωδιακό τραγούδι τα έχει κάνει
μια ζεστή μουσική ομάδα. Η ομάδα συναντιέται μια φορά τη βδομάδα για τις πρόβες
της σε μονόφωνες και δίφωνες μουσικές διασκευές τραγουδιών. Αλλά και τα δέκα
καλλίφωνα παιδιά των Γυμνασίων και Λυκείων της περιοχής που συνθέτουν το
Εφηβικό Χορωδιακό Εργαστήρι, δεν έκρυψαν την αγάπη και το θαυμασμό τους στο
συνθέτη, τραγούδια του οποίου γνώριζαν από πριν.
Τα μέλη της Χορωδίας Γονέων και Φίλων της ΧΑΝ Νίκαιας γνώριζαν πολύ
περισσότερο τα τραγούδια του συνθέτη και η αγάπη τους για το πρόσωπό του ήταν
κάτι που προϋπήρχε της συνεργασίας μας και που συνεχίζεται ακόμη σε μουσικές
φιλικές μας συναντήσεις που απολαμβάνουν τα ανοιξιάτικα βραδινά οι γειτονιές της
Νίκαιας…
Τα τραγούδια που ετοιμάστηκαν σε δίφωνες εναρμονίσεις και με την
συγκατάθεση και επίβλεψη του συνθέτη ήταν για την παιδική χορωδία :
1) ΕΝΑ ΣΚΙΑΧΤΡΟ ΜΑ ΤΙ ΣΚΙΑΧΤΡΟ (στίχοι: Δημήτρη Μανθόπουλου)
2) ΕΓΩ ΚΙ ΕΣΥ (στίχοι: Νανάς Νικολάου),
3) ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑΤΙΚΗ ΝΥΧΤΑ (στίχοι: Δημήτρη Μανθόπουλου),
4) ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΩΣ (στίχοι: Άλκη Χριστοφέλη)
5) ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ (στίχοι : Μέλπως Ζαρώκωστα).
Για το Εφηβικό Χορωδιακό Εργαστήρι και σε τρίφωνες εναρμονίσεις τα :
1) ΠΡΩΙΝΟ ΤΣΙΓΑΡΟ (στίχοι: Άλκη Αλκαίου),
2) ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑ (στίχοι : Νανάς Νικολάου) και
4

Τα τραγούδια παρατίθενται στο παρόν τεύχος με την άδεια του συνθέτη
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3) ΘΑ ΒΡΕΘΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ( στίχοι: Τάσου Σαμαρτζή).
Για την Χορωδία Γονέων και Φίλων της Χ.Α.Ν. Νίκαιας, σε τρίφωνες
εναρμονίσεις παρουσιάστηκαν τα:
1) Η ΩΡΑΙΑ ΑΝΤΡΙΑΝΑ (στίχοι : Άκου Δασκαλόπουλος)
2) ΕΙΝΑΙ ΑΒΑΣΤΑΧΤΟ ΝΑ ΦΕΥΓΕΙΣ (στιχοι: Άκου Δασκαλόπουλου)
3) ΓΕΡΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ (στίχοι: Δημήτρη Μανθόπουλου),
4) Ο ΠΑΝΑΗΣ ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΣ (στίχοι: Άκου Δασκαλόπουλου),
5) ΙΣΩΣ ΦΤΑΙΝΕ ΤΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ (στίχοι: Τάσου Σαμαρτζή)
6) ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ (στίχοι: Τάσου Σαμαρτζή)
7) Η ΣΚΥΤΑΛΗ (στίχοι: Γιώργου Κορδέλλα)
8) ΑΚΡΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ (στίχοι: Γιάννη Κακουλίδη),
Το τραγούδι ΗΤΑΝ ΜΕΓΑΛΗ Η ΝΥΧΤΑ (σε στίχους Γιάννη Κακουλίδη)
τραγουδήθηκε σόλο από τη σοπράνο Κωσταντίνα Θανοπούλου, η οποία επίσης
ερμήνευσε με συνοδεία χορωδίας το ΕΙΝΑΙ ΑΒΑΣΤΑΧΤΟ ΝΑ ΦΕΥΓΕΙΣ ( σε στίχους
Άκου Δασκαλόπουλου). Ο Κώστας Φράγκος ερμήνευσε μαζί με χορωδία τα ΚΑΘΕ
ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ( σε στίχους Τάσου Σαμαρτζή), Η ΣΚΥΤΑΛΗ (σε στίχους Γιώργου
Κορδέλλα) και ΑΚΡΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ (σε στίχους Γιάννη Κακουλίδη).
Το να εναρμονίσεις κομμάτια ενός συνθέτη σαν το Νότη Μαυρουδή αποτελεί
μεγάλη ευχαρίστηση, διότι ο πλούτος της μελωδικής του γραμμής, αλλά και η
συνεκτική αρμονική και ρυθμική υφή των τραγουδιών του σε οδηγούν σε δρόμους
δημιουργικής εφαρμογής των χορωδιακών προσαρμογών της τεχνικής της
εναρμόνισης, που περιορίζεται βέβαια σαφώς από το σεβασμό στο ύφος του
δημιουργού, αλλά και από τις δυνατότητες του ίδιου του χορωδιακού σχήματος που
θα το υποστηρίξει. Στις συγκεκριμένες εναρμονίσεις στοχεύσαμε στην υποστήριξη του
ύφους αλλά και στη δημιουργική παρέμβαση, ιδίως στις εναρμονίσεις για το εφηβικό
αλλά και το σύνολο ενηλίκων.
Προσδοκούμε μέσα από τη παρούσα προσπάθεια να γίνει έτι περισσότερο
γνωστή η πνευματική –μουσική κατάθεση ενός δημιουργού που έχει προσφέρει
μουσικά διαμάντια στη σύγχρονη μουσική μας πραγματικότητα. Αυτή η
πραγματικότητα αποτελεί κομμάτι της αγάπης και της προσφοράς του και ακτινοβολεί
μέσα μας μέσα από το ευαίσθητο μουσικό του λεξιλόγιο.
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Από το CD "Ο Τζικιτζίκ, ο Κρικικρίκ και η παράξενη χορωδία του δάσους" Καλειδοσκόπιο,
2010) σε στίχους Τατιάνας Ζωγράφου.
Ερμηνείες: Τάσος Αποστόλου, βαθύφωνος (Γρύλος), Λουκάς Πανουργιάς, τενόρος,(Τζίτζικας)
και Κώστας Ζαμπούνης, τενόρος (βάτραχος).
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Από το CD "Μια νότα μου χτυπά το τζάμι" σε στίχους της Ιουλίτας Ιλιοπούλου και ερμηνεία
της Σαβίνας Γιαννάτου με τη συμμετοχή της παιδικής χορωδίας των Αρσακείων-Τοσιτσείων
σχολείων, υπό τη διεύθυνση της Χριστίνας Βαρσάμη (MBI, 2015).
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Τρέξε να βρεις
(στίχοι: Ιουλίτα Ηλιοπούλου)
Μες το φεγγάρι το χλωμό
πέφτει τ’ αγόρι που αγαπώ
και ψάχνω μες τη νύχτα
στου ονείρου τ’ άσπρα δίχτυα.
Φτιάχνει φλογέρα με χαρτί
ο άνεμος του λέει –γιατί;
Κι η ανεμώνη του νερού
κοιτάει εδώ κοιτάει αλλού.
Τρέξε να βρεις ,τρέξε να βρεις
λένε οι στάλες της βροχής,
τρέχε να βρεις, τρέξε να βρεις
τ’ αγόρι που αγαπάς να δε ις…
Και πλέει στο ’να του φτερό,
μέσα σε κήπο βροχερό,
το πολικό τ’ αστέρι
που τού ’πα να σε φέρει...
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Ενα επίκαιρο τραγούδι από το "Ένας γάτος μια φορά" (Εκδόσεις Εν πλω, 2008).
Συμμετείχε στον δίσκο το συγκρότημα Encardia και η παιδική χορωδία των
Αρσακείων, Τοσιτσείων σχολείων.

Η ταραντέλα της πολύχρωμης μπάλας,
στίχοι: Τατιάνα Ζωγράφου
Μπάλα με χίλια χρώματα
ας είναι η αυλή μας,
λογιών, λογιών αρώματα
ας έχει το φιλί μας.
Ο ένας στου άλλου την αυλή
να λέμε καλημέρα,
να μοιραστούμε τη ζωή
κι είναι η ζωή μια μέρα.
Κουβάρι να γινόμαστε
μπλεγμένο, μπερδεμένο
και να ξετυλιγόμαστε
σε κόσμο αλλαγμένο.
Ανάκατα τα χρώματα
όπως και τα λουλούδια,
ανάκατα στα χείλη μας
όλα μας τα τραγούδια.
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*Σε περίπτωση εκτέλεσης του τραγουδιού θα πρέπει να προηγηθεί η ενημέρωση του δημιουργού
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kkeramaris@yahoo.gr
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ / ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
Η Τατιάνα Ζωγράφου είναι συνθέτρια, νηπιαγωγός και δασκάλα μουσικής.
Απόφοιτος του τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έχει κάνει
μεταπτυχιακά στην Αγγλία με αντικείμενό της τη Μουσική στην Εκπαίδευση (ΜΑ in
Music Eduation, University of Reading, UK) καθώς και σπουδές κλασσικού
τραγουδιού (Πτυχίο και Δίπλωμα μονωδίας, Ωδείο Κόνταλυ με καθηγητές της τον
Κώστα Πασχάλη και τη Χριστίνα Γιαννακοπούλου). Έχει συνεργαστεί σε αφιερώματα
στο έργο του Μάνου Χατζιδάκι με διαπρεπείς έλληνες μουσικούς όπως η Ντόρα
Μπακοπούλου, η Στέλλα Κυπραίου, ο Θόδωρος Κοτεπάνος, ο Δημήτρης Μπουζάνης
κ.α. Έχει επτά δισκογραφικές εργασίες στο ενεργητικό της. Τραγούδια της έχουν
τραγουδήσει σπουδαίοι ερμηνευτές του τόπου μας όπως η Μαρία Φαραντούρη, ο
Τάσος Αποστόλου, η Νένα Βενετσάνου, η Σαβίνα Γιαννάτου, ο Κωστής Ρασιδάκις, ο
Διονύσης Σαββόπουλος, ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος κ.α.Το 2016 εκδόθηκε το
πρώτο της βιβλίο για παιδιά με τίτλο «Τι θα έκανα αν ήμουν Αϊ Βασίλης», από τις
εκδόσεις Καλέντη.
Ο Νότης Μαυρουδής σπούδασε κιθάρα στο Εθνικό Ωδείο με καθηγητή τον Δημήτρη
Φάμπα και το 1969 στην Ισπανία με τον Jose Thomas. Ως σολίστ και καθηγητής
κιθάρας αλλά και ως συνθέτης έντεχνων τραγουδιών έχει δώσει πολλές συναυλίες και
ρεσιτάλ τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το 1965 τιμήθηκε με το Α΄ Βραβείο
στο Φεστιβάλ Τραγουδιού της Θεσσαλονίκης, το 1969 με το Α΄ βραβείο στο Διεθνή
Διαγωνισμό Κιθάρας στο Μιλάνο, το 1990 βραβεύεται δικό του τραγούδι στο Διεθνή
Διαγωνισμό Παιδικού Τραγουδιού στη Λισσαβόνα. Αδιάλειπτη είναι η παρουσία του
έξι δεκαετίες, συνθέτοντας μουσική για το θέατρο και τον κινηματογράφο,
αρθρογραφώντας σε εφημερίδες και περιοδικά, με συνεργασίες σε ραδιοφωνικούς
σταθμούς, διδάσκοντας (από το 1969 στη Δημοτική Μουσική Ακαδημία του Μιλάνου
και συνεχίζοντας ανελλιπώς από το 1975 στην Αθήνα κυρίως). Την περίοδο 1983-1987
διευθύνει και εκδίδει το μοναδικό περιοδικό κιθάρας Tar, το οποίο από το 2006
επαναλειτουργεί σε διαδικτυακή μορφή. Το 2008 εκδίδεται το πρώτο του βιβλίο με
κείμενα περί μουσικής και πολιτισμού «Ηχολογήματα», και ακολουθούν το «Περί
Ελληνικού Τραγουδιού το ανάγνωσμα» (2013) και το «Book face: σχολιάζοντας τα
πέριξ» (2016). Το 2013 εκδίδεται το επίτομο και διαδικτυακό αρχείο ονομάτων
«Παγκόσμιο Χρονολόγιο της Μουσικής», ένα αρχείο 75.000 συνθετών, ερμηνευτών
και κατασκευαστών που αρχειοθέτησε και επιμελήθηκε ο ίδιος. Η πλούσια
δισκογραφία του περιλαμβάνει 25 προσωπικούς δίσκους με έργα για κλασική κιθάρα
και συνθέσεις έντεχνων τραγουδιών, αλλά και για παιδιά (Χάρτινο καράβι το 1995,
Λούνα Πάρκ το 1998, Μουσικό Ανθολόγιο το 2003 και Κλόουν το 2009).
Ο Ανδρέας Πριονάς υπηρετεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ως εκπαιδευτικός
μουσικής αγωγής από το 1997, είναι αριστούχος διπλώματος πιάνου, απόφοιτος του
Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος
μεταπτυχιακού διπλώματος
«Νευροεπιστήμες και Εκπαίδευση» του ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ με εργασία σχετική με την
εκπαιδευτική πολιτική της ευρωπαϊκής ένωσης μέσα από το Music Portfolio. Eχει
επιμορφωθεί σχετικά με τη μουσικοθεραπεία και την διεύθυνση χορωδιών. Είναι
ιδρυτικό μέλος του Δ.Σ. ΕΕΜΑΠΕ και μέλος της συντακτικής επιτροπής του

ISSN 1790-773Χ

129

© GAPMET / ΕΕΜΑΠΕ 2017

περιοδικού «Μουσική σε πρώτη βαθμίδα» Είναι μαέστρος των χορωδιακών συνόλων
της Χ.Α.Ν. Νίκαιας, καθώς και καλλιτεχνικός συνεργάτης στα χορωδιακά σύνολα της
Ανδρικής Χορωδίας Νίκαιας. Έχει συνεργαστεί με τους Θανάση Πολυκανδριώτη,
Πένυ Ξενάκη, Λένα Αλκάιου, Λάκη Χαλκιά και παρουσιάσει χορωδιακά αφιερώματα
στον Γιάννη Σπανό και τον Νότη Μαυρουδή.
Σταυρούλα Πετροπούλου (βλ. σελ. 79)
Ο Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος γεννήθηκε στην Αθήνα. Έχει διατελέσει
Καλλιτεχνικός Διευθυντής σε διάφορα ωδεία και μουσικές σχολές, καθηγητής
σύνθεσης και διεύθυνσης χορωδίας, και μαέστρος διαφόρων χορωδιακών και
οργανικών συνόλων. Συνθέσεις του για πιάνο, χορωδία, μουσική δωματίου, και
ορχήστρα έχουν παιχτεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό από ελληνικά ή ξένα οργανικά
ή φωνητικά σύνολα.
Κανάρης Κεραμάρης (βλ. σελ. 82)
Η Ελένη Ψαρογιώργου γεννήθηκε στην Αθήνα όπου και σπούδασε μουσική. Έχει
πτυχίο και δίπλωμα πιάνου, πτυχίο φούγκας και πτυχίο ακκορντεόν. Παρακολούθησε
σεμινάρια παιδαγωγίας πιάνου με την Έφη Αγραφιώτη, μουσικής παιδαγωγικής
(σύστημα Kodaly , σύστημα Goitre) και διεύθυνσης χορωδίας με τους Νίκο Ευθυμιάδη,
Μιχάλη Πατσέα, Αντώνη Κοντογεωργίου, Φαίδρα Γιαννέλου κ. α. Υπήρξε μέλος της
ΕΕΜΑΠΕ και παρακολούθησε τα περισσότερα από τα συνέδρια που διοργανώθηκαν
από αυτή. Επί 25 χρόνια ήταν μέλος και πιανίστα της χορωδίας «Φίλοι Μοντέρνας
Μουσικής». Από το 1996 εργάζεται ως μουσικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Παράλληλα διδάσκει πιάνο και ακκορντεόν και διευθύνει παιδικές χορωδίες.
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ΜΕΡΟΣ

Δ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ

1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΣΤΕΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΧΟΡΩΔΙΩΝ

«ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ»
Η Στέγη Ελληνικών Χορωδιών διοργάνωσε το τριήμερο 25, 26 και 27
Νοεμβρίου 2016 το 3ο Πανελλήνιο Σεμινάριό της με τίτλο «Φωνητική Τεχνική &
Διεύθυνση Χορωδίας». Το Ελληνικό Ωδείο στο Μαρούσι πρόσφερε τις αίθουσές του
για ένα πολυαναμενόμενο σεμινάριο από πολλούς, όπως απέδειξαν οι καθηγητές
δημοσίων σχολείων και ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, οι Διευθυντές χορωδιών και οι νέοι
μουσικοί από ολόκληρη την Ελλάδα που τις κατέκλυσαν από την πρώτη στιγμή με
περίσσια ζέση. Οι εισηγητές του σεμιναρίου φάνηκαν αντάξιοι της φήμης τους,
δίνοντας ακριβείς πληροφορίες και οδηγίες για κάθε μουσικό φαινόμενο που ταλανίζει
το σύγχρονο διευθυντή χορωδίας.
Κατά την έναρξη του σεμιναρίου, ο Πρόεδρος της Στέγης Ελληνικών
Χορωδιών Θωμάς Λουζιώτης καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και ευχαρίστησε το
Ελληνικό Ωδείο για τη φιλοξενία του σεμινάριου, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων για την Αιγίδα του, την Ε.Ε.Μ.Α.Π.Ε. και την πρόεδρό της Μαρία
Αργυρίου για την υποστήριξη και την εν γένει βοήθεια, τη χορωδία AMBITUS και τη
μαέστρο της Κατερίνα Βασιλικού, το χορηγό του σεμιναρίου SCHOLART Α.Ε. και
όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση του σεμιναρίου.
Την πρώτη ημέρα του σεμιναρίου, ο διακεκριμένος μαέστρος Μίλτος Λογιάδης
απέδειξε ότι δικαίως θεωρείται ένας από τους καλύτερους δάσκαλους διεύθυνσης
χορωδίας και ορχήστρας. Το κλίμα που δημιουργήθηκε στην αίθουσα του σεμιναρίου
ήταν εξαρχής εγκάρδιο, με τον κο Λογιάδη να διδάσκει κινησιολογία, τεχνικές
διεύθυνσης και επικοινωνία με τους χορωδούς με τρόπο περιγραφικό και αναλυτικό.
Οι συμμετέχοντες μυήθηκαν στα μυστικά της διεύθυνσης με επιτυχία, ενώ αρκετοί από
αυτούς είχαν την ευκαιρία να διευθύνουν και να πάρουν τις παρατηρήσεις του κου
Λογιάδη, ώστε να διορθώσουν τυχόν λάθη τους. Η μέρα έκλεισε με γόνιμο και
παραγωγικό διάλογο μεταξύ των συμμετεχόντων και του μαέστρου, ο οποίος απάντησε
σε κάθε ερώτηση με επαγγελματισμό και προσέφερε καθηγητικές συμβουλές.
Τη δεύτερη μέρα του σεμιναρίου, η σολίστ Χριστίνα Γιαννακοπούλου
ανέπτυξε το θέμα της φωνητικής τεχνικής με ιδιαίτερη αναφορά στην ανατομία της
φωνής, στο ρόλο του διαφράγματος καθώς και στην προφορά ξενόγλωσσων έργων και
αναφέρθηκε σε άλλα ζητήματα που αφορούν το ζέσταμα των φωνών και τη φωνητική
προετοιμασία της χορωδίας. Το Σεμινάριο συνέχισε το απόγευμα και την τρίτη ημέρα,
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κλείνοντας τις εργασίες του με την πρόβα των προς διεύθυνση έργων με την
υποδειγματική διδασκαλία του κου Λογιάδη και τη Χορωδία “Ambitus” του
Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης και την βιωματική εξάσκηση των ενεργά
συμμετεχόντων, που είχαν πρωτεύοντα ρόλο, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να
ανακαλύψουν νέα στοιχεία και δρόμους πάνω στη διεύθυνση της χορωδίας.
Κλείνοντας, η Στέγη Ελληνικών Χορωδιών ανανέωσε το ραντεβού με τους
συμμετέχοντες για το 2017, καθώς ήταν κοινός τόπος στις συζητήσεις όλων ότι οι
Έλληνες διευθυντές χορωδιών έχουν ανάγκη από τέτοια σεμινάρια για τον
εμπλουτισμό των γνώσεών τους.

Γιώργος Σιτώτης
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2.

“SING TOGETHER, NOT AT THE SAME TIME” (RAGNAR RASMUSSEN,
ΠΡΕΒΕΖΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2017)
Για τρεις ημέρες, από την Τρίτη 4 Ιουλίου έως την Πέμπτη 6 Ιουλίου, στην

Δημοτική Πινακοθήκη Πρέβεζας, έλαβε χώρα το 1ο Masterclass Διεύθυνσης, που
διοργανώθηκε από τη Χορωδία «Αρμονία», στο πλαίσιο του 35ου Διεθνούς Φεστιβάλ
Χορωδιών. Οι διοργανωτές εξαρχής υπήρξαν ενεργοί βοηθοί και υποστήριξαν με όλες
τους τις δυνάμεις αυτό το σεμινάριο.
Η βαθιά γνώση της διεύθυνσης χορωδίας του καθηγητή Ragnar Rasmussen και
της καθηγήτριας Ursa Laah οδήγησε τους μαέστρους που συμμετείχαν στο masterclass
να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους σε σχέση με την κινησιολογία, να αποκτήσουν
κριτική σκέψη αναφορικά με τις δυνατότητες που έχουν να μεταβάλουν την εκτέλεση
ενός χορωδιακού κομματιού, αλλά κυρίως να καταγράψουν βήμα-βήμα την
καθημερινή ρουτίνα στην οποία πρέπει να υποβάλλονται οι ίδιοι αλλά και η χορωδία
τους, ώστε να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν μοναδικές στιγμές χορωδιακής
κουλτούρας.
Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στην χορωδία που χρησιμοποιήθηκε για τις
ανάγκες αυτού του masterclass. Πρόκειται για την Utopia & Reality Chamber Choir.
Η χορωδία αυτή αποτελείται από νέους από ολόκληρη την Ευρώπη που μελετούν τα
κομμάτια της χορωδίας μεμονωμένα, συναντώνται μέσω skype με τους μαέστρους της
χορωδίας και σε τακτά χρονικά διαστήματα προβάρουν δια ζώσης τα δυσκολότερα
κομμάτια που έχουν γραφτεί ποτέ για χορωδία! Η ικανότητα αυτών των νεαρών
κοριτσιών και αγοριών στο να τραγουδούν άψογα οτιδήποτε «βρεθεί στο δρόμο τους»,
χωρίς να βαρυγκωμούν ή να ζητούν εξηγήσεις ή να δίδουν εξηγήσεις για τυχόν
αδυναμίες τους (αφού δεν έχουν άλλωστε…) είναι μοναδική.
Φεύγοντας από την Πρέβεζα, ο γράφων αισθάνεται ότι μυήθηκε στα μυστικά
των μαέστρων, αυτά που παρόλη την πολύχρονη ενασχόλησή του με τη τέχνη της
διεύθυνσης, δεν είχε καταφέρει να αποκρυπτογραφήσει και να κατανοήσει. Οι δύο
καθηγητές διεύθυνσης, ο κ. Ragnar Rasmussen και η κ. Ursa Laah, δημιούργησαν μια
ομάδα οραματιστών μαέστρων. Μακάρι στο 2ο masterclass να βρεθούν οι ίδιοι
καθηγητές και η ίδια χορωδία, για να μπορέσει κάθε μαέστρος που βρίσκεται στην
Ελλάδα και δεν έχει την δυνατότητα να δει πώς λειτουργεί αλλά και να διευθύνει μια
παγκοσμίου κλάσης χορωδία, καθώς και να λάβει οδηγίες από αυτούς τους μαέστρους!
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Γιώργος Σιτώτης
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3.

BODYSINGING, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ LABAN ΜΕ
ΤΗΝ THEREES HIBBARD ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Με επιτυχία διεξήχθη από 22 έως 26 Αυγούστου στη Μυτιλήνη το 4ο Σεμινάριο

Διεύθυνσης και Χορωδιακού Τραγουδιού με την Dr. Therees Hibbard, καθηγήτρια
χορωδιακής μουσικής στο St. Olaf College των ΗΠΑ. Η εν λόγω διοργάνωση αποτελεί
συνέχεια του κύκλου σεμιναρίων με τίτλο «Εργαστήρια στο Βόρειο Αιγαίο» που
έλαβαν χώρα τον Αύγουστο του 2014 σε Χίο και Μυτιλήνη στο πλαίσιο του
προγράμματος «Πέλαγος Πολιτισμού» της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Μετά την
επιτυχία του προγράμματος αυτού, το σεμινάριο επαναλήφθηκε τον Ιούλιο του 2015
και τον Αύγουστο του 2016 στη Μυτιλήνη, αυτή τη φορά με ευθύνη της Χορωδίας
Animato, φορέας που ήταν υπεύθυνος και για τη φετινή τέταρτη διοργάνωσή του. Το
σεμινάριο περιλάμβανε καθημερινά πρωινές (10:00-14:00) και

απογευματινές

συναντήσεις (17:00-21:00) στις οποίες καλύφθηκαν δύο βασικές ενότητες.
Διδασκαλία με τη μέθοδο BodySinging
Η πρώτη ενότητα απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς και μαέστρους χορωδίας και
αφορούσε τη διδασκαλία μέσω του BodySinging, μεθόδος που η ίδια η διδάσκουσα έχει
αναπτύξει συνδυάζοντας στοιχεία χορού και κίνησης με το χορωδιακό τραγούδι.
Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, ο συνδυασμός κίνησης και τραγουδιού κατά τη διάρκεια
ενός μαθήματος/πρόβας μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές/χορωδούς να κατανοήσουν
καλύτερα τα μικρο- και μακρο-δομικά στοιχεία της μουσικής και να καλλιεργήσουν
περαιτέρω την εκφραστικότητα τους, αποκτώντας ταυτόχρονα μία περισσότερο
ολιστική σχέση με το τραγούδι που περιλαμβάνει ολόκληρο τον «εαυτό» τους. Όπως
παραδέχεται και η ίδια η Dr. Hibbard, το BodySinging βασίζεται ουσιαστικά σε έναν
συνδυασμό τεχνικών, την μητρότητα των οποίων δεν διεκδικεί, από διαφορετικούς
κλάδους, όπως ο χορός (Laban movement analysis), το θέατρο (Σύστημα Stanislavsky),
η Μουσική Εκπαίδευση (Dalcroze, Orf, Kodály), αλλά και η yoga και το tai-chi. Πρέπει
να σημειωθεί, ότι παρά τις γενικότερες τάσεις που επικρατούν σήμερα στο χώρο της
Χορωδιακής Εκπαίδευσης, η μέθοδος BodySinging δεν ασχολείται με τη χρήση
χορογραφίας κατά τη δημόσια επιτέλεση χορωδιακής μουσικής, αλλά επικεντρώνεται
στον τρόπο διδασκαλίας της.

ISSN 1790-773Χ

137

© GAPMET / ΕΕΜΑΠΕ 2017

Διεύθυνση χορωδίας και σύστημα Laban
Η δεύτερη ενότητα αφορούσε τους μαέστρους, όλοι εκ των οποίων είχαν την ευκαιρία
κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου να διευθύνουν την εργαστηριακή χορωδία έξι φορές
συνολικά (10-15 λεπτά κάθε φορά). Ενδιαφέρουσα ήταν η αρκετά μοντέρνα διδακτική
προσέγγιση της Dr. Hibbard. Πιο συγκεκριμένα, διδάχθηκαν στοιχεία από το σύστημα
καταγραφής της κίνησης του Rudolf Laban, όπως οι τέσσερις κινητικοί παράγοντες
(βάρος, ροή, χρόνος, χώρος) και τα οκτώ βασικά είδη πηγαίας προσπάθειας (efforts),
με σκοπό οι μαέστροι να τα χρησιμοποιήσουν σαν εργαλεία για την ανάπτυξη ενός
προσωπικού «λεξιλογίου» κινήσεων σε συνδυασμό με τα παραδοσιακά σχήματα
διεύθυνσης. Το ρεπερτόριο του σεμιναρίου περιλάμβανε έργα των Rachmaninoff,
Bruckner, Hogan, Κωνσταντινίδη, Aguiar, Castelnuovo-Tedesco, τα οποία η χορωδία
γνώριζε πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
Κλείνοντας, αξίζει να τονισθεί ότι και φέτος, όπως και στα τρία πρώτα
σεμινάρια, η Dr. Hibbard, δίδαξε αφιλοκερδώς, ενώ ολόκληρη η διοργάνωση έχει μη
κερδοσκοπικό χαρακτήρα και βασίζεται στην εθελοντική προσφορά των μελών της
Χορωδίας Animato.
Όπως έχει ήδη οριστεί, το σεμινάριο θα επαναληφθεί για πέμπτη φορά μεταξύ
20 και 24 Αυγούστου 2018 στη Μυτιλήνη με παρόμοια δομή, ενώ το ρεπερτόριο και
τα μαθήματα διεύθυνσης θα επικεντρωθούν στη μουσική της Αναγέννησης και του
Μπαρόκ. Για περισσότερες πληροφορίες: antonis_ververis@yahoo.com (Βερβέρης
Αντώνης, διευθυντής Χορωδίας Animato, Μυτιλήνη)

Αντώνης Βερβέρης
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MUSICAL METAPHORS: MULTISENSORY ACCESS POINTS FOR
SINGERS
ABSTRACT
The effective use of metaphors can provide students with access points into musical concepts or
technique by holistically engaging students’ senses, accommodating diverse students’ learning
modality preferences and intellectual profiles, and engaging their imagination. Since musical notation
and the vocabulary teachers use to describe musical sound and vocal production are relatively
abstract to young choral singers, how do teachers bring the abstraction into the singers’ concrete
experiential reality? This article examines the nature of metaphors, as well as their pedagogical role
as access points into the multisensory act of singing and learning. It further provides the reader with
examples of specific metaphors that choral directors could use with young singers to enhance their
vocal production and musical interpretation.
Keywords
musical metaphors, multisensory act of singing, choral education, diverse learning modalities.
Introduction
“Sing with taller vowels.” “Let’s sing that phrase with a warmer vocal tone.” “Take a look in
the music and notice that the pitches move higher.” In rehearsal, choral educators might offer
similar words of advice to improve students’ expressive choral sound, musical accuracy, or
vocal technique. Words such as “tall”, “warm,” “high/low,” signify a quality of sound,
articulation, or a facet of vocal technique that conductors might wish for singers to employ.
Descriptions that evoke such visual, kinesthetic, tactile, olfactory, or taste memories are
examples of musical metaphors. In this article we will explore the nature of metaphors, their
pedagogical role as access points into the multisensory act of singing and learning, and specific
metaphors that choral directors could use with young singers to enhance their vocal production
and musical interpretation.

Exploring metaphors
Winner (1988) wrote that language is full of metaphors that are used to clarify, illuminate, or
explain the characteristics of objects, events, and experiences by comparing them to something
else (i.e., a referent) that has similar features. Metaphoric descriptions are typically nonliteral
and require the person using the metaphor and the listener to have mutual understanding of the
referent features, in order to determine the similarity to the new “something” (Kerchner, 2014).
We cognitively arrive at understanding the relationship between the “metaphor topic” (“X”)
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and the “metaphor vehicle” (“Y”) through the processes of remembering, recalling, and
comparing the qualities of “X” to those of “Y” (Glucksberg, 1998, 39). Therefore, metaphors
also are pedagogical tools that teachers can use to help students “understand the unfamiliar in
terms of forms and images derived from what we know” (Pugh, Hicks, & Davies, 1997, p. 5).
If learning is defined as a “change in conceptualization” (p. 37), metaphors seem to be viable
verbal (aural), visual, and kinesthetic conduits for learning. When used effectively, metaphors
can provide additional detail to students’ cognitive constructs of sound and technique.
Language itself is considered a metaphoric representation of a thought or concept.
Vygotsky (Kozulin, Ed., 1986) stated that a “word is a generalized reflection of reality,” instead
of a direct translation of a thought (p. 256). Young children learn to speak by uttering one word
that conveys a complete sentence or several thoughts. A child’s statement, “Drink!” might
encompass multiple thoughts and sensations such as those indicated in this complete sentence:
“Mommy, may I please have more of the juice in that cup…now? I’m thirsty!” The child’s oneword statement is an abbreviated language containing myriad cognitive reference points to
sensations, thoughts, feelings, personal needs, and desires. Interestingly, adults’ inner speech is
analogous to children’s compressed language representations.
Similarly, written musical notation is a metaphor for an array of composers’
instructions for articulation, interpretation, and acoustical phenomena production. These are all
relatively abstract concepts to the young choral singer. Any single note in a score refers to pitch
frequency, articulation, intensity of sound, tone color, duration. In addition, the freedom of
interpretation, intention, and commitment that each performer uniquely brings to producing that
note. Therefore, one note is a metaphor for a complex web of musical understandings and
actions. Just as a child may say, “Milk, Mommy!” which embodies several thoughts and ideas
related to his state of being and request of his mother, so it is also the case that one note in a
score is a metaphor for musicians’ cognitive and physical actions involved in performing that
note. Since musical notation and the vocabulary teachers use to describe musical sound and
vocal production are relatively abstract to young choral singers, how do teachers bring the
abstraction into the singers’ concrete experiential reality?

Pedagogical Uses for Musical Metaphor
As a pedagogical tool, metaphors might serve as translations of students’ conceptual and
experiential “known” and “unknown.” Additionally, metaphors might provide students with
access points into musical concepts or technique by holistically engaging students’ senses,
accommodating diverse students’ learning modality preferences and intellectual profiles, and
engages their imaginations. These benefits can be enjoyed only when teachers understand
effective pedagogical strategies for employing metaphors in the choral rehearsal.
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As an educational outcome, choral educators seek for young singers to become aware
of and describe body engagement and physical sensation as they sing. Unlike instrumental
music students, choral students cannot see their fingers press a key or valve on an instrument
or move fingers across a piano keyboard. Because singers’ bodies are their instruments, most
what happens in terms of sound production, breath management, and resonation occurs inside
the body and vocal mechanism, remaining invisible to singers. Furthermore, vocal production
and physical sensation uniquely vary per singer. Students might find it difficult to grasp
teachers’ verbal explanations of abstract processes involved in healthy vocal production and
human physiology.
Instead, young singers in choir might better understand body engagement by
experiencing a tangible visual representation of the human body (e.g., a picture, diagram, video
recording, model skeleton). Additionally, teachers might enlist “visual or kinesthetic images in
the form of [verbally-stated]metaphors to help students make connections” between their prior
visual or movement experiences that are stored in students’ memory and more abstract facets
of singing (Kerchner 2004, p.30). Singers come to our choral rehearsals with a host of prior
sensory (i.e., verbal, aural, visual, tactile, kinesthetic, olfactory, taste) experiences from their
time at home, school, and in their communities. Therefore, by relating their “known” to their
“unknown” (new concept or technique) with musical metaphors, students might acquire refined
conceptual details related to sound production and musical interpretation (Kerchner, 2004).
As teachers, we encounter students who prefer to experience, discover, and learn using
a particular sensory modality—aural, visual, kinesthetic, tactile, and olfactory. Yet students
absorb information through all of their senses to create, consciously or unconsciously, meaning
in their environments. Godøy and Leman (2010, p. 106) purport that music perception is
multimodal, since “we perceive music with the help of both visual and kinematic images…in
addition to pure sound.” Certainly, singing is a multisensory, holistic experience of the bodymind-feeling-spirit self. To engage singers’ diverse and preferred learning styles and ways of
creating musical meaning, teachers are called on to differentiate instruction by providing
students with several access points into the music that they rehearse and perform. This means
that when choral educators provide singers with experiences that engage multiple senses (e.g.,
kinesthetic, tactile, visual), they are accommodating students’ diverse learning style preferences
(Dunn & Dunn, 1992) and different multiple intelligence profiles (Gardner, 1983).
If we consider musical metaphors as sensory points through which students can access
musical concepts, then it is vital to remember that students must have experienced their
metaphoric referents (“metaphor vehicle”) before conceptual understanding can take place. If
a student has not experienced a small lake of cool, shimmering water in the sunlight of a
summer day (“metaphor vehicle”), then it is ineffective for a teacher to use this metaphor for
the type of energetic, vibrant sound (“metaphor topic”) she wishes to evoke from the choristers.
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If a teacher asks the children to place a lot of space inside their mouths like the height of a
cathedral ceiling, the metaphor is lost if the students have never experienced a cathedral or seen
photos of a cathedral. As teachers, we must be aware that the expanse of our experiences and
vocabulary will not coincide with those of our students. Therefore, the musical metaphors we
enlist in our teaching must be relevant to the singers’ concrete sensorial experiences. Otherwise,
we experience a missed opportunity in the teaching-learning process, and possibly more
confusion, when students cannot relate to the metaphors we use.
Taking the lead from students’ linguistic skill development, teachers might use musical
metaphors in rehearsals to introduce students to a musical concept or technical issue or at points
of reintroducing or reviewing them. Listen to younger students as they develop musical
discrimination skills and use standard musical vocabulary to describe the music they perform
or to which they listen. They start by using their own “vernacular” words for the sounds they
hear and sing before teachers help them discover other (substitute) terms that musicians use to
describe that same “something” musical. Students’ novice descriptions are, in fact, rich in
metaphor. Teachers are encouraged to take these opportunities presented by the singers and
give them alternative words. While a singer might describe a musical passage as “jumpy and
fast,” the teacher could assert that the melody is to be sung in a staccato style (“jumpy”) and
that it contains sixteenth-notes (“fast”).
A point of caution is raised. It is the teacher’s responsibility to try to understand what
the singers’ words mean relative to the music before she or he attaches a standard musical
vocabulary term as substitute words for description. For example, a child might say that the
melody moves “higher,” while actually meaning that the volume goes “higher” (gets louder).
This negotiation of understanding requires teachers’ patient listening, mind for curiosity, and
willingness to genuinely discover what the singer is describing.
One of my mentors, Bennett Reimer (1989, p. 97), suggested that it would be a mistake
for music educators not to use “standard” musical language as a means for bringing students
closer to understanding and “designating precisely the important components of musical events,
making helpful generalizations about how music works,” and pointing to structural and
elemental relationships in the music. Regardless of the students’ age, teachers are encouraged
to expose students to standard terminology for vocal physiology tone quality, and musical
expression. The first step in doing so, however, would be for the teacher to present the concept
or skill in terms relative to the students’ concrete experience, which might include the use of
musical metaphors.
Table 1 includes a sample list of musical metaphors that you might wish to use in your
musical preparation with students. It is a compilation of ideas that my university students and I
have collected over the years, resulting from our experiences as singers and choral educators.
The main conceptual and skill areas are listed (left column), along with the metaphor phrase
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(center column), and, finally, what the students will experience sensorily in order to affect
change in their singing. International Phonetic Alphabet [IPA] sounds are in brackets (i.e., [u]).
Experiment and enjoy! Ask your students to create their own meaningful musical metaphors
and add them to this list. Your students will guide you in the metaphors that help them create
vivid and memorable connections to the music they perform. The use of musical metaphors
engage students’ imaginations and higher-level cognitive processes. I have found that
elementary-school singers enjoy using metaphors that relate to their singing, especially when
images and movements are used to engage them in the musical learning process.

Table 1. Examples of Musical Metaphors
Musical
Concepts/Singing
Technique
Breath inhalation &
exhalation
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Sensory Metaphor Used in Rehearsal
with Students

Corresponding Musical and/or Technical
Outcome

1.

Breathe into your belly button
(navel)

1.

Focusing on low breath, rather than
shallow breathing.

2.

Play an accordion

2.

Taking a low breath; Feeling
expansion during inhalation;
exhaling like someone moving
(playing) an accordion inward and
outward

3.

Blow into a balloon

3.

Seeing the balloon expand and
deflate when releasing air, similar
to inhalation/exhalation of air

4.

Meditative breathing

4.

Using steady and relaxed airstream
by exhaling and hissing on “s” [s]
until all air is exhaled.

5.

Pretend to be a globe; breathe
to expand the Equator.

5.

Feeling a low and expanded breath
at/below the rib cage.

6.

Get into elevator, pick up the
people in the basement and
bring them to the main floor.

6.

Diaphragmatic breathing
(movement during inhalation and
exhalation)

7.

Blow a feather from your hand.

7.

Feeling the diaphragmatic pulse by
producing a quick and energetic
puff of air

8.

Blow out a candle

8.

Feeling the diaphragmatic pulse by
producing a quick and energetic
puff of air

9.

Your ideas?

9.

?
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Posture/Alignment

Sing in Head Voice

ISSN 1790-773Χ

1. Imagine your legs being like
tree roots that are firmly,
planted underground, while
your upper body is free and
flexible.

1.

Establishing a firm stance without
being rigid during singing

2. Suspend an imaginary string
from ceiling from the atlas
occipital joint (the place where
the skull meets the spine at the
back of the neck.

2.

Finding the body’s most natural
alignment. Experiment with
attaching and pulling the imaginary
string from different parts of the
head, neck, and chest. Students will
understand the feel of being “off
balance” instead of being grounded.

3. Feel suction cups on bottoms of
your feet (under big toe, under
little toe, and on the heel of
foot)

3.

Standing with a solid stance, equal
weight on feet, placing feet no more
than shoulder-width apart

4. Be a marionette puppet.

4.

Relaxing the body while singing

5. Stand as a singer, or a soldier,
or a slob (a lazy, messy person)
would stand.

5.

Experimenting with being rigid and
tense (soldier standing “at attention
and saluting), having an
unsupported, slouched alignment
(slob), and finding the balanced
combination of solid stance with
body relaxation (singer).

6. Your ideas

6.

?

1. Use a “Minnie Mouse” voice
(head voice)

1.

Using a small mouse, higher voice
(perhaps initially a nasal sound) to
get students into their head voice

2. Talk to a baby (head voice)

2.

Having the students use a sweet,
higher voice to speak to a baby
while holding it. (Alternative:
having the students speak like a
baby (“Goo-goo, gah-gah”)[gu, gugɑ, gɑ]

3. Use a 10-foot giant voice (no
head voice, woofy, swallowed)

3.

Using a lower, swallowed sound of
an imaginary large giant, speak
“Fee, Fi, Foh, Fum” [fi, faI,
fo,fʌm]; Comparing sensation and
sound to head voice

4. Speak like a ghost

4.

Speaking and sustaining the sound
of “oo” [u] move from lower to
higher sounds; Using higher sounds
in vocal range while keeping the air
flowing

5. Hoot like an owl

5.

Pretending to be an owl and
speaking “hoo” in the higher ranges
of voice; Sustaining the “oo” [u]
vowel of “hoo” [hu]
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Vocal Continuity,
Steady Air Flow, &
Use of Air

6. Make the sound of a siren

6.

Alternating vocal siren sounds from
lower to higher pitches on “oo” [u]

7. Sound like a cowboy or
cowgirl

7.

Speaking “Yah-hoo!” [ja-hu] in
higher pitch range; Sustaining
vowels of each syllable

8. Make the sound of a train
whistle

8.

Using vocal (speaking) sounds such
as “Choo-choo!” [tʃu-tʃu] or “Woowoo” [wu-wu]; Sustaining vowels
of each syllable

9. Follow the flashlight (torch)

9.

Using a flashlight (torch) to move
the light rays up and down on a wall
or projector screen while the room
is dark; Moving vocal sounds
(spoken or sung) the direction in
which the light moves (up, down,
same); Speaking/singing on “oo”
[u] vowel

10. Your ideas?

10. ?

1. Squeeze a plastic bottle
containing mustard or ketchup.
Squeeze it continuously and
with even pressure so that it
goes on the hot dog evenly and
smoothly.

1.

Keeping the air flowing evenly,
smoothly, and continuously while
singing; Singing on “oo” [u] vowel

2. Pour water out of a jar and into
a glass.

2.

Keeping the air flowing evenly,
smoothly, and continuously while
singing

3. Spiral hand motion moving
forward from body outward

3.

Moving the hand forward to
indicate the continuous flow of air
while singing; Indicating forward
movement of a phrase or melody

4.

Feeling lungs quickly fill with air
and expansion during inhalation;
Hissing on “s” [s] until all air is
expended

5. Draw rainbows/arcs with hands
and arms

5.

Moving hands and arms in front of
the body to show the steady flow of
air throughout a musical phrase

6. Allow sound to “melt” like hot
fudge over an ice cream
sundae. Once the chocolate
begins to melt it does not stop.

6.

Keeping the air flowing evenly,
smoothly, and continuously while
singing “ee” [i]

7. Spread thick amounts of peanut
butter evenly over slice of
bread. Move the knife over the
breath smoothly and in long

7.

Moving hand across the body to
spread peanut butter on bread with
even motion; Keeping the air

4. Pretend you are a leaky tire.
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strokes before changing
direction.

Articulation

Tone Quality &
Dynamics

flowing evenly, smoothly, and
continuously while singing “oo”

8. Your ideas?

8.

?

1. Pretend you are using karate
chops (staccato).

1.

Using “karate hands” to produce
short chopping motions that
represent short musical sounds to
sing

2. Sing like you are using sort,
tip-toe steps (staccato).

2.

Walking quickly on tip-toes to get
the feel of short movements and
sung sounds

3. Make the music sound like
Morse Code (staccato).

3.

Tapping quickly and with short
movements in the palm of hand to
feel the short movement and sung
sounds

4. Sing each syllable like it is an
energetic step as you march
(marcato).

4.

Marching while singing parts of a
song needing individual note and
syllabic emphasis

5. Point your finger forward as
you sing a connected phrase
(legato).

5.

Singing a phrase that is smooth;
moving the index finger forward in
a smooth, continuous line while
singing

6. Your ideas?

6.

?

1. Keep a balloon floating in air.

1.

Using the palms of the hand to pat
balloons (real or pretend) to keep
the balloon floating in the air and
not falling to the ground; analogous
to keeping singing sound light and
buoyant

2. Pretend you are a leaf whirling
in the wind

2.

Moving and turning full body
(including arms) to imitate a leaf
being blown by the wind; keeping
the singing voice light and buoyant

3.

Using colors (bright and dark) as a
metaphor for bright and dark
sounds, particularly when working
on vowel formation and production;
Yellow and orange might represent
bright sounds while purple, maroon,
black might represent dark sounds

4. Each note is a dot. Connect the
dots with your sound to make a
smooth melodic sound.

4.

Thinking of each notation symbol
(note) in the score as a dot;
Pretending to draw a line that
connects the dots; Singing in a
legato style

5. Sing to a small bug in your
hand (quiet singing)

5.

Pretending to hold a small insect in
the palm of hand and sing to it;

3. Think of a bright or dark color
and match the “color” of
singing voice sound to that
color. yellow/orange
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Singing quietly, but expressively
and with steady airflow

Breath Preparation
& Breath Energy

Diction

6. Think and feel like you are
singing forte, when you are
actually singing piano

6.

Using the same body energy and
breath preparation used to sing
loudly even while singing quietly

7. Your ideas?

7.

?

1. Take a breath like you do when
you are surprised.

1.

Inhaling quickly but fully, using
diaphragmatic breathing

2. Pretend to throw a bowling
ball, swing a tennis racket,
swing a golf club, throw a ball,
dive from a diving board.

2.

Demonstrating the actions of each
sport that require a preparatory
gesture, the moment of contact or
release, and the follow-through of
the movement or movement
direction of an object;
Corresponding to inhalation
(preparation), vocal onset
(contact/release), and steady use of
air (follow-through of movement)

3. Draw a bow (archery) and
release the sound.

3.

Pulling back the string and the
arrow on the bow, releasing the
bow, and sending the arrow
forward; Preparing to sing
(inhalation), onset of muscle and
breath to create sound (release), and
singing while using and moving the
breath evenly

4. Your ideas?

4.

?

1. Eat cereal without milk and
hearing crisp, crunchy sounds.

1.

Singing with crisp, clear, and
precise diction (consonants)

2.

Singing words that are unclear in
terms of diction (consonants);
Contrasting this with clear and
distinct consonants

3.

Singing words that are unclear in
terms of diction (consonants);
Contrasting this with clear and
distinct consonants

4.

Singing words with crisp and clear
consonants; Creating an open space
to produce the “eh” [ɛ] vowel

5. Tap pointer fingers together at
the placement of the final
consonant.

5.

Visually and kinesthetically
coordinating the placement of final
explosive consonants as a choir

6. Sip a milkshake through straw.

6.

Thinking of the vowel, creating the
oral cavity space and lip position to
produce a unified “oo” [u] vowel

2. Eat sticky oatmeal vs. crisp
potato chips.

3. Speak and/or sing like you
have ______________in your
mouth: chewy candy; mashed
potatoes; peanut butter.
4. Take a bite of an apple (crisp
consonants; “eh” vowel sound)
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Opening
Mouth/Adding Space
in the Mouth

7. Think of your mouth is an
apartment building. The “Ah”
vowel lives on the second floor
(space in mouth); “EE” lives on
the first floor (less space in
mouth).

7.

Being aware of the amount of space
in the oral cavity relative to the
different pure vowels being sung

8. Pretend to move the bow of a
violin in a downward direction
for each important syllable.

8.

Moving the hand downward to
show syllabic stress of the song
lyrics; Singing with appropriate
text/syllabic emphasis

9. Press both hands forward then
release them to for each
important syllable.

9.

Pressing hands forward to indicate
those syllables of words requiring
more energy and emphasis; Singing
with appropriate text/syllabic
emphasis

10. Think of a stream of water
coming out of a faucet. The
stream of water is a vowel on
which we sustain a tone. A
consonant is like sticking your
finger to interrupt the water
flow.

10. Singing on the vowel and placing
consonants as quickly and clearly
between various vowels

11. Your ideas?

11. ?

1. Stretch a rubber band vertically
to show the amount of mouth
opening for each pure vowel.

1-4. Singing with varying amounts of
space in the mouth (oral cavity)
depending on the vowel being sung

2. Pretend you are balancing a
whole hard-boiled egg in your
mouth.
3. Pretend you are opening and
closing an umbrella in your
mouth.
4. Think of your mouth as a
cathedral. Please as much space
in your mouth as is between a
cathedral floor and its vaulted
ceiling.

Sound Projection

ISSN 1790-773Χ

5. Your ideas?

5. ?

1. Sing to a point on the wall at
the back of the room,
auditorium, or concert hall.

1.

Focusing on a single point and
intentionally singing to that point;
Projecting the sound so it reaches
the back of the singing venue

2. Send your voice forward like
you are releasing an arrow.

2.

Projecting the sound (singing) to the
back of the singing venue; Filling
the space of a room, auditorium,
concert hall
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3. Throw a ball to the back of the
room, auditorium, and concert
hall.

3.

Projecting the sound (singing) to the
back of the singing venue; Filling
the space of a room, auditorium,
concert hall

4. Go fishing: take a breath and
send sound like casting a line
into a creek, then into a lake,
and finally into a large ocean.

4.

Projecting the sound (singing) to the
back of the singing venue; Filling
the space of a room, auditorium,
concert hall

5. Your ideas?

5.

?
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Abstract
Voice transformation is one of the many biological changes that mark the outset of puberty. Even though
both boys and girls pass through a voice transformation period, the interest of most researchers has
focused on boys, since the change in their voice is much more dramatic than that of girls. Additionally,
since voice transformation is associated with puberty, it is considered an issue that mostly concerns
secondary music teachers and directors of adolescent choirs. However, according to more recent
research, the characteristics of puberty, as well as voice transformation, appear to occur at a younger
age than some decades ago. The present article examines the phenomenon of the ever-increasing
number of boys that present signs of voice transformation as early as elementary school. This issue is
approached not only technically –as is often the case– but from a more sociological point of view,
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highlighting the socio-cultural dimension of a phenomenon that is basically considered exclusively
"natural".
Keywords: children's voice, vocal registers, boys' changing voice, vocal agency.
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Eleftheria Voulgari
CHILDREN AND SCHOOL CHOIRS: A NECESSITY FOR CHILDREN IN
CURRENT GREEK SOCIETY
Abstract
Music was developed as a result of the human need for communication. In the Greece’s current financial
and social crisis, children need communication and interaction, which are considered valuable for their
proper development, education and culture. Unfortunately, parents’ work obligations often restrict their
time with their children, both physically and emotionally. With this lack of love and care from their parents
come feelings of weakness and difficulty to set boundaries on the parents’ part; ethical values seem to
be, as a result, pushed to one side. Furthermore, children lack free time and space to explore play with
other children. As a result, they are driven to TV and tablets for their entertainment, receive little quality
stimuli and poor education. This negative situation also influences children’s emotional and social growth
and development, whilst, is often considered responsible for the appearance of problem behavior in Greek
schools, such as bullying. The main purpose of this article is to focus on the educational and social
benefits of participating in a children’s choir, for children themselves, as well as for their families and
social environment; such benefits seem to last throughout their lifetime.
Key words: choir, economical crisis, family, development, education.
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Stavroula (Lora) Petropoulou
THE VOCAL PREPARATION OF THE SCHOOL CHILDREN’S CHOIR
Abstract
The word “choir” etymologically derives from the words “choros” and “ode”, meaning the song (ode) that
is sung by the “choros”, a group of people.
Group singing unites, activates and motivates us in a common effort aiming towards the best possible
result. In few words, it inculcates in us the team spirit, which has no place in any expression of selfishness.
For this reason, the teaching of songs and even more the creation of a school choir is utterly important.
The choir is an orchestra whose instruments are the participating choir singers. Assuming that in an
orchestra the musical instruments are prefabricated by specialized craftsmen so as to produce an
homogenous and rich sound, in order to ensure the same result in a choir, the conductor is the one to
“adjust” the sound of its instruments, which are none other than the human voices.
This article presents techniques of physical as well as vocal preparation that a conductor of a school
children’s choir can practice before as well as during a rehearsal.
Key words:
Choir warming up, breath control, head voice, sound homogeneity, diaphragm activation, tuning, choral
utterance.
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www.kanariskeramaris.com
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Nikolaos Leventis, Aikaterini Margazi
MONDERATOS, THE KNIGHT: A LESSON FOR THE RHYTHMIC
CHARACTER OF MUSIC THROUGH FAIRYTALE AND SONG
Abstract
The lesson plan presented within this article, for the early stages of Primary Education, deals with the
subject of rhythm in music. The objectives are both cognitive and pedagogical. The primary aim is to
enhance understanding of the differences between three tempi: Adagio, Moderato and Allegro, to cultivate
aspects of students’ imagination and musicality, and boost their teamwork activity. The structure of the
lesson plan is based on Constructivism, is in line with Orff’s pedagogical system, and promotes students’
learning through four experiential stages. These four teaching stages include bodily warm-up exercises,
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a rhythmical name game, fairytail narration, use of Orff’s orchestral instruments and singing. The fairytail
and song were originally created for this lesson.
Key-words: song, fairytale, tempo, course plan, teamwork.
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