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νπ

Ε θπθινθνξία ηνπ ελδέθαηνπ ηεχρνπο (11 / 2011) ηνπ πεξηνδηθνχ «ΙζΝΒ» ζπκπίπηεη κε
ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο κέζα ζε έλα ηδηαίηεξα δεηλφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ
πεξηβάιινλ πνπ έρεη δηακνξθσζεί ζηε ρψξα καο. Αλακθηζβήηεηα, θαινχκαζηε σο ρψξα λα
πξνρσξήζνπκε άκεζα ζηελ εμάιεηςε ηεο θνηλσληθήο παζνγέλεηαο πνπ έρεη δηακνξθσζεί ηα
ηειεπηαία ρξφληα, αλ ζέινπκε λα επαλαθηήζνπκε ηελ εζληθή καο θπξηαξρία πνπ ράλεηαη
θαζεκεξηλά θαη λα εγθαηαιείςνπκε, ελ φςεη ηφζν ζνβαξνχ θηλδχλνπ, ηνλ άθξαην αηνκηθηζκφ πνπ
καο ραξαθηεξίδεη πξνρσξψληαο ηαπηφρξνλα ζε επαλαζχζηαζε ηνπ απνθαινχκελνπ θνηλσληθνχ
ηζηνχ.
Ναξφια ηαχηα, νη «πξνθιήζεηο» ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαληάδνπλ θάζε άιιν παξά
δειεαζηηθέο θαζψο ζπκίδνπλ εθπαηδεπηηθφ κεζαίσλα ζε ηνκείο φπσο εθείλνλ ηνπ Ννιηηηζκνχ. Μη
αλαιχζεηο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ έρνπλ σο επίθεληξν ηνλ εθπαηδεπηηθφ, πάζρνπλ απφ ηελ
άπνςε φηη πξνηείλνπλ ιχζεηο ζε θνηλσληθνπνιηηηθφ θαη ηδενινγηθφ θελφ, θαζψο απνζησπνχλ ηηο
θνηλσληθέο ζρέζεηο άληζεο θαηαλνκήο πξνλνκίσλ θαη εμνπζίαο ζηελ θνηλσλία θαη ζην ζρνιείν. Πν
απνηέιεζκα είλαη λα κελ έρνπλ νπζηαζηηθφ αληίθξηζκα ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ην έξγν ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη λα κε δεκηνπξγνχλ πξνυπνζέζεηο γηα κεηαζρεκαηηζηηθή παξέκβαζε θαη
αιιαγή. Ννιηηηθά, θνηλσληθά θαη ηδενινγηθά δεηήκαηα απνζησπνχληαη θαη εξσηήκαηα ηνπ «γηαηί»
θαη ηνπ «ηη» ππνβηβάδνληαη ζε κεζνδνινγηθά/νξγαλσηηθά ηνπ «πψο».
Γδψ φκσο ζα πεξηνξηζηνχκε ζηα εθπαηδεπηηθά πξάγκαηα ηεο ρψξαο θαη ζα
πξναλαγγείιινπκε, ζέινληαο λα «ζπκπιεχζνπκε» κε ηηο άλσζελ επηβαιιφκελεο «πξνθιήζεηο», ηε
ζεκαηηθή ηνπ επφκελνπ ηεχρνπο πνπ ζα αλαθέξεηαη ζην “Κέν Ορνιείν” ηνπ 2011: Γθπαηδεπηηθέο θαη
ζεζκηθέο αιιαγέο. Πν ππνπξγείν έρεη εμαπνιχζεη απφ ηελ πξνεγνχκελε ζρνιηθή ρξνληά έλα
βνκβαξδηζκφ θαηλνηνκηψλ κε ην βαξχγδνππν ζχλζεκα «Κέν Ορνιείν, πξψηα ν καζεηήο».
Ε θηινζνθία ηνπ πεξηνδηθνχ καο ήηαλ θαη είλαη λα ζπκβάιιεη ζηνλ επηζηεκνληθή θαη πξαθηηθή
βειηίσζε ηνπ κνπζηθνχ θιάδνπ ζηε Δεκφζηα Γθπαίδεπζε, γη απηφ θαη ζα εζηηάζεη ζηηο πξαγκαηηθέο
πξνθιήζεηο πνπ ηίζεληαη, πξνζπαζψληαο ηαπηφρξνλα λα αλαδείμεη εθείλα ηα ζηνηρεία ζηα νπνία
ζα κπνξεί λα νηθνδνκεζεί ην δεηνχκελν ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν, πνπ δελ κπνξεί λα είλαη ηίπνηε
άιιν απφ ηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Οε απηή ηελ θαηεχζπλζε, θαινχκε ηνπο
ζπγγξαθείο λα αξζξνγξαθήζνπλ πάλσ ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ Γθπαίδεπζε φπσο απηή
δηακνξθψλεηαη απφ ηηο λέεο ζπλζήθεο:








ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε Ινπζηθή Γθπαίδεπζε,
ζηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ,
ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ,
ζην ξφιν ησλ ηερλψλ ζηελ εθπαίδεπζε,
ζηηο λέεο ζεζκηθέο αιιαγέο πνπ πξννησλίδνληαη (αλαβάζκηζε ζρνιηθνχ ζχκβνπινπ, ξφιν
ηνπ Δηεπζπληή / Ρπνδηεπζπληή Ορνιηθήο Ινλάδαο, ξφιν ηνπ Ιέληνξα, θ.ά)
ζην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θαζψο θαη
ζηηο κνξθέο ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο.

Πν παξφλ ηεχρνο θηινμελεί έμη άξζξα, πέληε παξνπζηάζεηο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη
δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο θαη ζηηο κφληκεο ζηήιεο ηνπ ηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ «Ε
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κνπζηθνπνιηηεία ηεο θπξίαο ΟΜΘεδάξ» ηεο ζπγγξαθέσο Θεψλεο Ιπεληνχιε, έλαλ ζρνιηαζκέλν
θαηάινγν πξνηεηλφκελσλ ηζηνρψξσλ γηα εθπαηδεπηηθνχο απφ ηελ Έιελα Αλδξένπ, ηελ
παξνπζίαζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ «Ινπζείνπ Ινπζηθψλ Γθεπξέζεσλ» (Museum of Music Inventions»)
απφ ηελ Γιηζζάβεη Νεξαθάθε θαη ηέινο αληαπνθξίζεηο απφ ην Δηεζλέο Οπλέδξην κε ζέκα: «Πέρλεο
θαη Γθπαίδεπζε» πνπ έιαβε ρψξα απφ ηηο 6 έσο ηηο 8 Ιαΐνπ ζην ρψξν ηνπ Ιαξάζιεηνπ
Δηδαζθαιείνπ Δεκνηηθήο Γθπαίδεπζεο ζηελ Αζήλα.
Γηδηθφηεξα ζην άξζξν «Ε κνπζηθή σο γιψζζα», ε ζπγγξαθέαο Αλαζηαζία Οηψςε
παξνπζηάδεη ηε ζρέζε ηεο κνπζηθήο κε ηε γιψζζα φπσο απηή εμειίρζεθε απφ ηνλ δέθαην έθην
αηψλα κέρξη ζήκεξα. Μ ζηφρνο ηνπ άξζξνπ είλαη λα παξνπζηαζηνχλ νη ζεκαληηθφηεξεο αηζζεηηθέο
ζεσξίεο πνπ ζπλδένπλ ηε κνπζηθή κε ηε γιψζζα πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ θαηαλνεηνί νη ιφγνη πνπ
ε κνπζηθή παξαπέκπεη ζε ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, εηθφλεο, αθφκα θαη πεξηγξαθέο ηζηνξηψλ,
φληαο κία ηέρλε ε νπνία δελ εκπεξηέρεη ην ζπγθεθξηκέλν σο δνκηθφ ηεο ζηνηρείν.
Οην επφκελν άξζξν κε ηίηιν: «Ε κνπζηθή ζηε ζεαηξηθή πξάμε. Δηακεζνιάβεζε θαη
επηθνηλσλία» ν Βαζίιεο Ναλφπνπινο αζρνιείηαη κε ηε κειέηε ηνπ ηξφπνπ ηεο παξνπζίαο θαη ηεο
ιεηηνπξγηθήο ρξήζεο ηεο κνπζηθήο ζηε ζεαηξηθή πξάμε θαη εηδηθφηεξα ζην ζέαηξν γηα παηδηά. Οην
άξζξν παξνπζηάδεηαη ην ζπγγξαθηθφ έιιεηκκα πνπ παξαηεξείηαη ζην ζπγθεθξηκέλν ζεαηξηθφ είδνο
ζε αληίζεζε πξνο ηελ ηξαγσδία, ηελ φπεξα, ηε ζθεληθή κνπζηθή θαη ην κπαιέην. Γπηρεηξείηαη κηα
απνζαθήληζε ηνπ ξφινπ ηεο κνπζηθήο ζηε ζεαηξηθή πξάμε θαη πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλνη ηξφπνη
ρξήζεο ηεο κνπζηθήο ζηηο κνξθέο ζεάηξνπ πνπ ζπλαληψληαη ζηελ εθπαίδεπζε φπσο είλαη ε
ζεαηξηθή παξάζηαζε, ην ζθεηο, ην ζεαηξηθφ αλαιφγην, ην πνιπζέακα, ην ζέαηξν ζθηψλ, νη
καξηνλέηεο, ην θνπθινζέαηξν.
Μ Κίθνο Ννπιάθεο ζην άξζξν ηνπ «Ε κνπζηθή ζηελ νζφλε. Νξνο κηα κνπζηθνινγία ηνπ
θηλεκαηνγξάθνπ» παξνπζηάδεη ηηο λέεο ηάζεηο αληίιεςεο γηα ηελ θηλεκαηνγξαθηθή κνπζηθή,
ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ν ζεαηήο κέζσ ηεο κνπζηθήο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν εκπιέθεηαη πλεπκαηηθά
θαη ζσκαηηθά ζηελ ηαηλία, ζε αληίζεζε κε παιηφηεξεο ζεσξίεο πνπ ππνζηήξηδαλ φηη ε κνπζηθή
πξέπεη λα πεξλάεη απαξαηήξεηε ζε ζρέζε κε ηελ θηλεκαηνγξαθηθή εηθφλα. Οην άξζξν επηρεηξείηαη
κηα νπζηαζηηθή αλάιπζε ησλ επηπηψζεσλ πνπ είρε ε έθξεμε ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ ζην
νπ
δεχηεξν ηέηαξην ηνπ 20
αηψλα ηφζν ζηελ αηζζεηηθή φζν θαη ζηηο επξχηεξεο πνιηηηζκηθέο
εκπεηξίεο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ.
Πν άξζξν πνπ αθνινπζεί ηνπ Ησλζηαληίλνπ Θαλάξα θαη ηηηινθνξείηαη «Ε παξαζήκαλζε
ηεο πξνθνξηθφηεηαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία» εζηηάδεη ζηε ζρέζε ηεο γξαπηήο απεηθφληζεο
ηεο εθθιεζηαζηηθήο κνπζηθήο (δειαδή ηεο κεζφδνπ γξαθήο ηεο) θαη ηεο απφδνζεο ησλ γξακκψλ
θαη ησλ κεισδηψλ. Μ ζπγγξαθέαο αζρνιείηαη κε ην γξαπηφ θείκελν πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνλ
πξνθνξηθφ κνπζηθφ ιφγν γηα λα εληνπίζεη ηε ζεκαζία απηήο ηεο ζρέζεο ζηε δηαδηθαζία εθκάζεζεο
πνπ απψηεξν ζθνπφ έρεη ηε βίσζε θαη ηε γλψζε απφ πιεπξάο δηδαζθνκέλνπ ηεο πξνθνξηθήο
παξάδνζεο.
Ιηα έξεπλα κε ηίηιν «Πν θνπθινζέαηξν ζην ζχγρξνλν Ορνιείν. Θέζεηο θαη απφςεηο ησλ
λεπηαγσγψλ» παξνπζηάδεηαη απφ ηε Ιάξζα Ιαπξίδνπ κε ζθνπφ λα αλαδείμεη ηε ζεκαζία ηνπ
θνπθινζέαηξνπ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο
δξαζηεξηνηήησλ ηεο δξακαηηθήο ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε. Γηδηθφηεξα ε έξεπλα απηή αλαθέξεηαη
ζε λεπηαγσγνχο, δηεμήρζε κε ηε κέζνδν ηνπ αλψλπκνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζηφρν είρε λα
δηαπηζηψζεη ηηο απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ γηα ην θνπθινζέαηξν, λα δηεξεπλήζεη αλ έρνπλ
επηκνξθσζεί ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, αλ πξαγκαηνπνηνχλ παξαζηάζεηο θνπθινζέαηξνπ ζηα
παηδηά, ηη είδνπο θείκελα ρξεζηκνπνηνχλ, ηη δξαζηεξηφηεηεο πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά ηελ
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παξάζηαζε θαη κε πνην ηξφπν αληηιακβάλνληαη ηε δηάζεζε ησλ παηδηψλ απέλαληη ζε απηφ ην
ζεαηξηθφ είδνο.
Πν ηειεπηαίν άξζξν κε ηίηιν «Αλίρλεπζε ηεο ηθαλφηεηαο εξκελείαο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζηε
κνπζηθή ζε παηδηά πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο» αλήθεη ζηε ζπγγξαθέα Δέζπνηλα
Ιπνπιληή θαη επηρεηξεί, αθνχ αξρηθά απνζαθελίζεη ηηο απφςεηο γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο, λα δηεξεπλήζεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο
ειηθίαο λα αμηνινγνχλ θαη λα εξκελεχνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο ηδηφηεηεο πνπ αληηιακβάλνληαη ζηε
κνπζηθή σο αλαινγίεο ζπλαηζζεκάησλ. Νην ζπγθεθξηκέλα δηεξεπλά ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα
απνθσδηθνπνηνχλ θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο ραξάο, ηεο ιχπεο, ηνπ ζπκνχ θαη
ηνπ θφβνπ θαηά ηελ αθξφαζε νξρεζηξηθψλ (θιαζηθψλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο) κνπζηθψλ
εξεζηζκάησλ.
Οηελ επφκελε ελφηεηα ηνπ πεξηνδηθνχ πνπ πεξηιακβάλεη παξνπζηάζεηο εθπαηδεπηηθνχ
πιηθνχ θαη δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο, ε Ιαξία Δξαθάθε παξνπζηάδεη ην ζρέδην εξγαζίαο
νπ
«Ιηθξφθνζκνο» πνπ πινπνηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο ηεο έθηεο ηάμεο ηνπ 19 Δεκνηηθνχ Ορνιείνπ
αλίσλ, κε ζθνπφ λα επαηζζεηνπνηεζνχλ θαη λα κεηαδψζνπλ κελχκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο αιιά θαη γηα ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ αηζζεηηθή ηεο ζρνιηθήο ηνπο θαζεκεξηλφηεηαο.
Οηε ζπλέρεηα θαη ζηελ ίδηα ελφηεηα ε Ιαξία Αξγπξίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γιέλε
Πζνχηζηα-Θνπιάθε παξνπζηάδνπλ ηε θηινζνθία ηνπ θαθέινπ γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη
εθπαηδεπφκελνπο αμηνπνηψληαο ην παξάδεηγκα ηνπ Ινπζείνπ Θατθψλ νξγάλσλ- ζπιινγή Φνίβνπ
Αλσγεηαλάθε. Οην θείκελν πνπ αθνινπζεί αλαιχνληαη ηφζν νη βησκαηηθέο δξάζεηο πνπ πεξηέρεη ν
θάθεινο, φζν θαη νη επηκνξθσηηθνί ζηφρνη πνπ ηίζεληαη.
Πν επφκελν θείκελν ηεο Γιέλεο Πζνχηζηα-Θνπιάθε κε ηίηιν «Ιαξία-Ιαξηγψ, θαηέβα ζην
γηαιφ λα δεηο ηη θάλσ εγψ: ςαξάθηα θπλεγψ!» παξνπζηάδεη ηελ επίδξαζε ησλ
παηρληδνηξάγνπδσλ, ησλ θιηκαθσηψλ παξακπζνηξάγνπδσλ, ησλ ιαρληζκάησλ θαη ησλ
γισζζνδεηψλ ζηελ νξγάλσζε ηεο αλάπηπμεο ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ παηδηνχ, κέζα απφ
ηε δηαδηθαζία ηνπ παηρληδηνχ.
Πν ηειεπηαίν θείκελν ηεο Γιηζάβεη Νεξαθάθε κε ηίηιν «Ναίδνληαο κε ηελ ηαρχηεηα ηεο
κνπζηθήο» αλαθέξεηαη ζε έλα ζρέδην καζήκαηνο πνπ εζηηάδεη ζηε βησκαηηθή θαηαλφεζε ηνπ
ξπζκνχ, παξάιιεια κε ηελ άζθεζε ησλ καζεηψλ ζηε ζπλζεηηθή δηαδηθαζία.
Πν ζπγθεθξηκέλν πεξηνδηθφ θιείλεη κε ηελ αληαπφθξηζε ησλ πεξηζζφηεξσλ ζπλεδξηψλ θαη
εξγαζηεξίσλ ηνπ Δηεζλνχο Οπλεδξίνπ 6-8 Ιαΐνπ 2011 πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ιαξάζιεην
Δηδαζθαιείν Δεκνηηθήο Γθπαίδεπζεο ζηελ Αζήλα θαη ζην νπνίν ζπκκεηείραλ 700 πεξίπνπ
εθπαηδεπηηθνί θαη εξεπλεηέο. Οε απηφ ην ζεκείν ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηνπο αληαπνθξηηέο
Αζελά Γέξαιε, Δεκήηξε Οηλάλνγινπ, Γιηζζάβεη Νεξαθάθε, Αληψλε Ηπξκπάηζν, Έιελα Αλδξένπ,
Γηψξγν Οηηψηε, Ηαηεξίλα Γηαλλνχια, Ιαξηάλλα Ξνληνγηάλλε, Αζελά Παζνχια, Αιέμαλδξν
αξθηνιάθε θαη Ονθία Οαΐηε γηα επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή πξνζθνξά θαη πξνζέγγηζή ηνπο.

Γηα ηελ νκάδα Οχληαμεο
Βαζίιεο Ιεηξφπνπινο
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Συμέργεια Τεχμώμ και Εκπαίδευση

Άξζξα

Ελιςςάβεσ Πεπακάκη

Αμαςσαςία ιώχη:

/ ζει. 102

/ ζει 10

Ιφληκεο ζηήιεο

Βαςίληρ Παμόοξτλξρ:

/ ζει. 21
Νίκξρ Πξτλάκηρ:

/ ζει. 29
Κψμςσαμσίμξρ Λαμάπαρ:

Οε Νξψηε Αλάγλσζε θαη Αθξφαζε
Αοό ση ξυία Μοάλκα

ζει. 107
Οε Νξψηε Θέαζε
Αοό σημ Έλεμα Αμδπέξτ

/ ζει. 36
Μάπθα Ματπίδξτ:

ζει. 110
Αοό σημ Ελιςςάβεσ Πεπακάκη

/ ζει. 44
/ ζει. 114

Δέςοξιμα Μοξτλμσή:

Αληαπνθξίζεηο Δηεζλνχο Οπλεδξίνπ
6-8 Ιαΐνπ 2011,
Ιαξάζιεην Δηδαζθαιείν Δεκνηηθήο Γθπαίδεπζεο

/ζει. 55

Ναξνπζηάζεηο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ
θαη δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο
Μαπία Δπακάκη

Απφ ηνπο
Έιελα Αλδξένπ, Αζελά Γέξαιε, Ηαηεξίλα Γηαλλνχια,
Αληψλε Ηπξκπάηζν, Γιηζάβεη Νεξαθάθε, Ονθία Οαΐηε,
Δεκήηξε Οηλάλνγινπ, Γηψξγν Οηηψηε, Αζελά Παζνχια,
Αλδξέα Νξηνλά, Ιαξηάλλα Ξνληνγηάλλε,
Αιέμαλδξν αξθηνιάθε / ζει. 116

/ ζει. 83
Μαπία Απγτπίξτ - Σςξύσςια-Λξτλάκη Ελέμη

Οπιινγή Φνίβνπ Αλσγεηαλάθε

/ζει. 87

Ελέμη Σςξύσςια Λξτλάκη

/ ζει. 95
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ΕΝΩΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1

11

http://mspv.primarymusic.gr/mspv/

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΕΚΔΟΣΗ

11ο ΤΕΥΧΟΣ

άρθρα

άρθρα

άρθρα

άρθρα
άρθρα
άρθρα
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ΜΟΥΣΙΚΗ
ΣΕ ΠΡΩΤΗ
ΒΑΘΜΙΔΑ

Αμαςσαςία ιώχη
Αμαοληπώσπια Καθηγήσπια, Σμήμα Μξτςικώμ
οξτδώμ, Ιόμιξ Παμεοιςσήμιξ

Γίλαη Αλαπιεξψηξηα Ηαζεγήηξηα
ζην Πκήκα Ινπζηθψλ Οπνπδψλ ηνπ
Ζνλίνπ Ναλεπηζηεκίνπ κε εηδηθφηεηα
«Αηζζεηηθή ηεο Ινπζηθήο». Γπίζεο,
είλαη κέινο ΟΓΝ ζηελ «Ζζηνξία ησλ
Περλψλ ζηελ Γπξψπε» ζηνλ
«Γπξσπατθφ Ννιηηηζκφ», ΓΑΝ
(Γιιεληθφ Αλνηθηφ Ναλεπηζηήκην).
Γθηφο απφ κνπζηθέο ζπνπδέο, έρεη
νινθιεξψζεη ζπνπδέο ζηελ
αξρηηεθηνληθή (πηπρίν
Αξρηηεθηνληθήο, Αξηζηνηέιεην
Ναλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Πκήκα
Αξρηηεθηφλσλ ηεο Ννιπηερληθήο
Ορνιήο, Θεζζαινλίθε, 1989). Ε
δηδαθηνξηθή ηεο δηαηξηβή έρεη ηίηιν
Richard Wagner‟s «Der Ring des
Nibelungen»: The Reforging of the
Sword or, Towards a Reconstruction
of the People‟s Consciousness,
(Ναλεπηζηήκην ηεο East Anglia,
Πκήκα Ινπζηθψλ Οπνπδψλ, U.K
(1996). Γπηβιέπνληεο θαζεγεηέο:
Professor David Charlton, Professor
John Deathridge). Γίλαη ζπλεθδφηξηα
ηνπ ειεθηξνληθνχ δηεζλνχο
κνπζηθνινγηθνχ πεξηνδηθνχ κε
ηίηιν Γιιεληθφ Νεξηνδηθφ γηα ηε
Ινπζηθή, ηελ Γθπαίδεπζε θαη ηνλ
Ννιηηηζκφ (Hellenic Journal of Music,
Education and Culture (HeJMEC),
καδί κε ηνλ prof. G. Welsh (Univ. of
London), έθδνζε Έλσζεο
Γθπαηδεπηηθψλ Ινπζηθήο Αγσγήο
Νξσηνβάζκηαο Γθπαίδεπζεο
(ΓΓΙΑΝΓ). Γπίζεο, είλαη κέινο ηεο
ζπληαθηηθήο επηηξνπήο ηνπ
κνπζηθνινγηθνχ πεξηνδηθνχ
Ινπζηθφο Θφγνο, εθδφζεηο ηνπ
Πκήκαηνο Ινπζηθψλ Οπνπδψλ ηνπ
Ζνλίνπ Ναλεπηζηεκίνπ.
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«Απηφ πνπ είλαη πην ζεκαληηθφ ζηε κνπζηθή δελ βξίζθεηαη ζηηο λφηεο»
Γθνχζηαβ Ιάιεξ
Ε ζρέζε ηεο κνπζηθήο κε ηε γιψζζα ραξαθηεξίδεηαη, γεληθά κηιψληαο, απφ ην γεγνλφο ηνπ φηη
κνπζηθά ζχκβνια θαη θφξκεο έθθξαζεο, παξφηη εληζρχνπλ ηελ έληαζε ηεο αηζζεηηθήο επίδξαζεο,
νθείινπλ ηελ δηαθνξνπνίεζή ηνπο ζηα θείκελα ηα νπνία „απεηθνλίδνπλ‟. Απηή ε ζεψξεζε είρε
κεγάιε ηζρχ θπξίσο ζηελ αηζζεηηθή ηεο κνπζηθήο απφ ηνλ δέθαην έθην σο ηνλ δέθαην φγδνν
αηψλα πνπ είρε απνθιεηζηηθή ζρεδφλ θαηεχζπλζε ην καδξηγάιη θαη, αξγφηεξα, ηελ φπεξα θαη ηε
θαληάηα. Μη πξνζπάζεηεο ηνπ Μπκαληζκνχ ηεο αλαγέλλεζεο λα αλαδσππξψζνπλ ηελ έθθξαζε ηεο
αξραίαο κνπζηθήο θαη, επίζεο, ε κνπζηθή ξεηνξηθή (Doctrine of figures, Figurenlehre) θαη ην δφγκα
ησλ „επηδξάζεσλ‟ ηεο κνπζηθήο (Doctrine of Affections Affektenlehre) είλαη ζεσξίεο ηεο θσλεηηθήο
κνπζηθήο: φιεο απηέο νη ζεσξίεο, αθνινπζψληαο ηνλ Νιάησλα, εκπεξηέρνπλ, εθηφο απφ ηελ
„αξκνλία‟ θαη ην „ξπζκφ‟, ην „ιφγν‟. Δελ κπνξεί θαλείο πξηλ ην δέθαην φγδνν αηψλα λα δηαρσξίζεη
ηε κνπζηθή απφ ηε γιψζζα γηαηί ν φξνο „κνπζηθή‟ ππνλνεί απφ κφλνο ηνπ ηε γιψζζα. Ηαηά ηνλ 17ν
αηψλα ε κνπζηθή ήηαλ εηδσκέλε σο ξεηνξηθή ηέρλε (αγγιηθά: doctrine of figures, γεξκαληθά:
Figurenlehre) κε ηα δνκηθά θαη ζηπιηζηηθά ζηνηρεία ηεο λα ζπγγελεχνπλ κε αλάινγα ζηνηρεία ηνπ
ξεηνξηθνχ ιφγνπ. Γπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ηελ αηζζεηηθή ζεψξεζε ησλ κνπζηθψλ επηδξάζεσλ
(αγγιηθά: doctrine of affections, γεξκαληθά: Affektenlehre), ε κνπζηθή ζηηο πνηθίιεο εθδειψζεηο θαη
κνξθέο ηεο είλαη ε έθθξαζε ησλ αλζξψπηλσλ ηδηνζπγθξαζηψλ (ηακπεξακέλησλ), παζψλ,
δηαζέζεσλ θ.ν.θ.
Αηζζεηηθέο εξκελείεο ηεο κνπζηθήο, έρνληαο σο βάζε ηε ζρέζε ηεο κνπζηθήο κε ηε γιψζζα,
ζπλερίδνπλ λα αλαπηχζζνληαη θαη αξγφηεξα (π.ρ. ζηελ επηλφεζε ηεο πξνγξακκαηηθήο κνπζηθήο
απφ ην Θηζη ηνλ δέθαην έλαην αηψλα θαη ζηε ζεσξία ηεο κνπζηθήο σο γιψζζα ηνπ κνπζηθνιφγνπ
Deryck Cooke, ε νπνία αλαιχεηαη ζην βηβιίν ηνπ The language of music (1959)).
Οηφρνο ηεο αλαθνίλσζεο είλαη ε παξνπζίαζε ζεκαληηθψλ αηζζεηηθψλ ζεσξηψλ πνπ
ζπλδένπλ ηε κνπζηθή κε ηε γιψζζα, κέζσ ηδεψλ θαη παξαδεηγκάησλ, νη νπνίεο, θαηά ζπλέπεηα,
κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζεσξεηηθφ ππφβαζξν γηα ηελ αλάπηπμε κεζνδνινγηψλ εθπαίδεπζεο
φπνπ ν ζπζρεηηζκφο ησλ δχν απηψλ κνξθψλ έθθξαζεο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε θαηαλφεζή ηνπο.

Ννιινί πηζηεχνπλ φηη ε κνπζηθή κπνξεί πξάγκαηη λα εθθξάζεη θάπνην λφεκα ή κήλπκα. Δελ
δηζηάδνπλ κάιηζηα λα ηζρπξηζηνχλ φηη ε κνπζηθή είλαη έλα ηδηαίηεξν είδνο γιψζζαο κε ην νπνίν νη
ζπλζέηεο κπνξνχλ λα καο πνπλ δηάθνξα πξάγκαηα θαη λα δεκηνπξγήζνπλ «ηζρπξηζκνχο». Ιεξηθνί
ηζρπξίδνληαη θάηη ηέηνην γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμία θαη ζεκαζία ηεο κνπζηθήο.
Απηέο νη πξνζεγγίζεηο είλαη δηαλνεηηθέο θαη έρνπλ λα θάλνπλ κε ην λφεκα θαη ηε ζεκαζία
πνπ απνξξέεη απφ ηε κνπζηθή. Ινπζηθνιφγνη, φπσο ν Wilfred Mellers, ν νπνίνο ζην πεξίθεκν βηβιίν
ηνπ Man and his Music, επηρεηξεί κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν λα εδξαηψζεη ηε ζεκαζία ζπλζεηψλ θαη ηνπ
έξγνπ ηνπο ζηελ βάζε ηνπ ηη έρνπλ λα πνχλ, ζηελ κεγαινζχλε ησλ «ηδεψλ» θαη ησλ «νξακάησλ»
ηνπο. ιε ε κνπζηθή ηνπ άπδλ ηεο χζηεξεο πεξηφδνπ, φπσο γξάθεη, «αληαλαθιά ηα πηζηεχσ ηα
νπνία είραλ ζεκαζία γηα ηνλ ζπλζέηε απηφ –έλαλ αλζξσπηζκφ κε ήζνο βαζηζκέλν ζηελ ινγηθή θαη
ηελ αγάπε ηεο δεκηνπξγεκέλεο θχζεο». (Mellers, Ιέξνο 3, The Sonata Principle, 1962: 606).
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Ηαη νη ίδηνη νη ζπλζέηεο πνιιέο θνξέο εξκελεχνπλ κε παξφκνην ηξφπν ηα έξγα ηνπο θαη,
γεληθά, ηελ κνπζηθή. Μ Έιγθαξ ραξαθηήξηζε ην θνληζέξην ηνπ γηα ηζέιιν σο «ζηάζε δσήο ελφο
αλζξψπνπ», ελψ ν Ιπεηφβελ είρε εθθξάζεη ηελ πεπνίζεζή ηνπ φηη «ε κνπζηθή είλαη έλα κέζν πνπ
απνθαιχπηεη πνιιά πεξηζζφηεξα απφ φηη νιφθιεξε ε θηινζνθία».
Ννιιά παξφκνηα παξαδείγκαηα ππνδεηθλχνπλ φηη ε ζεκαζία ελφο ηχπνπ ή έξγνπ κνπζηθήο
έρεη ζρέζε κε ηη ζεκαίλεη απηφ ην έξγν, ή, ηη καο «ιέεη». Γη‟ απηφ, πνιχ ζπρλά ζπλζέηεο θαη
εξκελεπηέο, φπσο θαη κνπζηθνθξηηηθνί, κηινχλ κε απηφ ηνλ ηξφπν γηα ηα κνπζηθά έξγα. Ζδηαίηεξα νη
κνπζηθνθξηηηθνί θαη νη εξεπλεηέο, πνιιέο θνξέο γξάθνπλ γηα κνπζηθέο «εθθξάζεηο», ή γηα ην ηη
ζεκαηνδνηεί ή εθθξάδεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν κέξνο ηνπ έξγνπ. Ιε απηφ ηνλ ηξφπν, επίζεο,
γίλνληαη αληηιεπηέο νη θξίζεηο ηνπο πνπ, δηαθνξεηηθά, ζα ήηαλ δχζθνιν λα θαηαιάβνπκε αλ δελ
αληηκεησπίδακε ηελ κνπζηθή κε απηφ ηνλ ηξφπν. Γηα παξάδεηγκα, ε κνπζηθή ηνπ Ιπεηφβελ έρεη
ραξαθηεξηζηεί θάπνηεο θνξέο σο «πλεπκαηψδεο» θαη ε κνπζηθή γηα πηάλν ηνπ Θηζη έρεη πεξηγξαθεί
σο έμππλε δνκηθά αιιά κε εμεδεηεκέλα κνπζηθά ζέκαηα. Ιε ιίγα ιφγηα, ζπλζέηεο εξκελεπηέο θαη
κνπζηθνθξηηηθνί πνιιέο θνξέο αλαδεηνχλ ηελ ζεκαζία ηεο κνπζηθήο κε γλψκνλα ηελ
επηθνηλσληαθή ηεο ηθαλφηεηα, θάηη πνπ έρεη σο βάζε ηελ αληίιεςε φηη ε κνπζηθή έρεη
επηθνηλσληαθή δχλακε, άξα φηη ε κνπζηθή είλαη κηα γιψζζα.
Οηνλ ηνκέα άιισζηε ηεο ζπζηεκαηηθήο ελαζρφιεζεο κε ηε κνπζηθή σο γιψζζα αλήθεη ε
κνπζηθή ζεκεηνινγία ε νπνία παξέρεη κηα κέζνδν γηα ηελ εξκελεπηηθή πξνζπέιαζε ελφο κνπζηθνχ
έξγνπ. Γηα ηελ ζεκεηνινγία ε κνπζηθή είλαη κηα γιψζζα κε φια ηα ζηνηρεία θαη ηηο ηδηφηεηεο πνπ
έρεη νπνηαδήπνηε γιψζζα. Απηή ε γιψζζα, ζχκθσλα κε ηνλ Ο. Πφκπξα, «δηέπεηαη απφ νξηζκέλνπο
θαλφλεο θαη επηδέρεηαη κηα „γισζζνινγηθή‟ θαηά θάπνην ηξφπν αλάιπζε, πξνθεηκέλνπ λα
απνθαιπθζεί ην βαζχηεξν πεξηερφκελν ηνπ κελχκαηνο πνπ ε ίδηα πεξηέρεη». (Πφκπξαο, 1998, ζ.19)
Ε ζεκεηνινγία, επνκέλσο, είλαη κηα κέζνδνο αλάιπζεο κνπζηθψλ θεηκέλσλ, αλάινγεο κε εθείλε πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ γισζζνινγία γηα ηα γισζζηθά θείκελα, κε ζθνπφ ηελ πιεξέζηεξε
θαηαλφεζε ηνπ λνήκαηνο ηνπ κνπζηθνχ έξγνπ απφ ηνλ εξκελεπηή ηνπ θαη, κέζσ απηνχ, θαη‟
επέθηαζε, απφ ηνλ νπνηνλδήπνηε αθξναηή. (Μ.π., ζ.20)
Γηα ην ζέκα ηνπ ρεηξηζκνχ ηεο κνπζηθήο σο γιψζζαο, βέβαηα, ππάξρνπλ επηθπιάμεηο. πσο
δηαηππψλεη ν Mellers, απηφο ν ηζρπξηζκφο εγείξεη κηα ζεκειηψδε εξψηεζε:
«Γάλ ε κνπζηθή «εθθξάδεη» κηα εκπεηξία φπσο ε γιψζζα, ηη είδνπο γιψζζα είλαη; Ε γιψζζα
ηεο πνίεζεο είλαη βαζηθά ε ίδηα φπσο θαη φια ηα θπζηνινγηθά κέζα επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνπο
αλζξψπνπο. Μ πνηεηήο ρξεζηκνπνηεί ιέμεηο κε αθξίβεηα, πεηζψ θαη κηα γθάκα ζπλαηζζεκαηηθψλ
αλαθνξψλ, [ηδηφηεηεο] ηηο νπνίεο ζπλήζσο δελ ζπλαληνχκε ζε κηα ζπδήηεζε…Αθφκα θαη κε ηηο
εηθαζηηθέο ηέρλεο, ππάξρεη ζπλήζσο κηα ζρέζε αλάκεζα ζηελ ηάμε ησλ ζρεκάησλ θαη ησλ
ρξσκάησλ ηελ νπνία επηηπγράλεη ν θαιιηηέρλεο θαη ζηα ζρήκαηα θαη ρξψκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ
θφζκνπ…
Ιε ηελ κνπζηθή, ε ζρέζε αλάκεζα ζηηο θφξκεο ηεο θαη ηα θαηλφκελα ηνπ εμσηεξηθνχ
θφζκνπ δελ είλαη άκεζα θαηαλνεηή.» (Mellers: vii)
Αληίζηνηρα, ζην θιάδν ηεο ζεκεηνινγίαο ηεο κνπζηθήο πνπ, φπσο πξναλέθεξα,
αληηκεησπίδεη ηε κνπζηθή σο γιψζζα, ν ξφινο ηνπ εξκελεπηή είλαη πνιχ ζεκαληηθφο θαζψο ζηε
κνπζηθή δελ ππάξρεη αληηζηνηρία αλάκεζα ζε ζεκαίλνλ θαη ζεκαηλφκελν φπσο ζηε γιψζζα.
Δηεπθξηλίδσ παξελζεηηθά φηη ζεκεηνινγία νλνκάδεηαη ε κειέηε ηνπ πεδίνπ πνπ απνηειείηαη απφ
«ζεκεία», δειαδή απφ αληηθείκελα ηα νπνία γηα θάπνηνλ αλαθέξνληαη ζε θάηη. Πν «ζεκείν»
πξνθχπηεη απφ ηελ έλσζε ηνπ «ζεκαηλφκελνπ» (πεξηερφκελν) θαη «ζεκαίλνληνο» (έθθξαζε). Ηαη
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ελψ ζηε γιψζζα ε ελφηεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ην ζεκαηλφκελν θαη ην ζεκαίλνλ δεκηνπξγεί
ζηαζεξή ζρέζε αλάκεζα ζε απηά ηα δχν, ζηε κνπζηθή ην ζεκαηλφκελν, δειαδή ην πεξηερφκελν, δελ
είλαη ζαθέο, πφζν κάιινλ ζηαζεξφ. Ιπνξνχκε, αληίζεηα, λα πνχκε φηη απνπζηάδεη ην ζεκαηλφκελν
ζηε κνπζηθή δηαδηθαζία. Γίλαη αλαγθαία, επνκέλσο, ε ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ αθξναηή γηα λα
«λνεκαηνδνηεζεί» ε κνπζηθή ηδέα, λα δνζνχλ επνκέλσο ηα ζεκαηλφκελα (λνήκαηα/πεξηερφκελν).

Ιεξηθέο θνξέο, ε απάληεζε ζην εξψηεκα ηνπ αλ ε κνπζηθή „ζπκπεξηθέξεηαη‟ σο γιψζζα έρεη λα
θάλεη κε ηελ ηθαλφηεηα ηεο κνπζηθήο γηα αλαπαξάζηαζε. Μη κνπζηθνιφγνη ζπρλά δηαρσξίδνπλ ηε
κνπζηθή ζε «απφιπηε» θαη «πξνγξακκαηηθή». Μ φξνο «πξνγξακκαηηθή κνπζηθή» έρεη επηλνεζεί απφ
ηνλ Θηζη γηα λα πεξηγξάςεη ηελ κνπζηθή πνπ αλαπαξηζηά θηινινγηθέο ή εηθαζηηθέο εηθφλεο. Ε ηδέα
είλαη φηη ε πξνγξακκαηηθή κνπζηθή κπνξεί λα «ιέεη» θάπνηα πξάγκαηα γηαηί κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αλαπαξαζηήζεη ζε καο πιεπξέο ηεο θχζεο θαη ηεο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο.
Ηαη θπζηθά, κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε, φηη ρσξίο ακθηβνιία ε κνπζηθή κπνξεί λα αλαπαξαζηήζεη:
θειαεδίζκαηα πνπιηψλ, κάρεο, ζχειιεο, ζηξαηνχο, βαζηιηθέο πνκπέο, βνπθνιηθά ηνπία, αιιά θαη
δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα: πέλζνο, ζπγθίλεζε, ραξά θ.ν.θ. Μπσζδήπνηε, κεξηθέο θνξέο είλαη εχθνιν
λα ηζρπξηζηνχκε φηη ε κνπζηθή αλαπαξηζηά θάηη, φηη εδψ είλαη ζαλ λα αθνχκε ηνλ αέξα πνπ θπζά,
εδψ ηελ ζχειια θ.ν.θ. Αιιά είλαη ζεκαληηθφ λα δηεπθξηλίζνπκε ηη είλαη απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζε
ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, αλ ζέινπκε λα είκαζηε μεθάζαξνη γηα ηελ ζεκαζία ηεο αλαπαξάζηαζεο φζνλ
αθνξά ηελ γεληθφηεξε ζεκαζία θαη αμία ηεο κνπζηθήο.
Πν πξψην πνπ έρνπκε λα πνχκε γηα ηελ κνπζηθή αλαπαξάζηαζε είλαη κεξηθά απφ ηα
ζηνηρεία πνπ ζεσξνχκε φηη αληηπξνζσπεχνπλ θάηη κπνξνχκε λα ραξαθηεξίζνπκε πην ζσζηά σο
ζηνηρεία «κίκεζεο» ή «αληηγξαθήο». Ε αληηγξαθή ηνπ ήρνπ ηεο θακπάλαο, παξαδείγκαηνο ράξε,
δελ κπνξεί λα απνθαιεζηεί σο αλαπαξάζηαζε ηνπ ήρνπ απηνχ. Νην εθιεπηπζκέλεο αληηγξαθέο θαη
κηκήζεηο απηνχ ηνπ είδνπο πνπ εθθξάδνληαη κέζσ ηεο κνπζηθήο δελ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ
απιά σο αλαπαξαζηάζεηο. Πν θειάεδηζκα ησλ πνπιηψλ είλαη κηα εκθαλήο πεξίπησζε. Έλαο
ζπλζέηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη κνπζηθά φξγαλα γηα λα κηκεζεί ην ηξαγνχδη ησλ πνπιηψλ θαη
λα καο θάλεη λα ζθεθηνχκε ηα πνπιηά ζε εθείλν ην ζεκείν ηνπ έξγνπ. Αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη φηη
έρεη αλαπαξαζηήζεη ην πνπιί ή φηη έρεη πεη θάηη γη‟ απηφ. Νξάγκαηη, δελ ρξεηάδεηαη λα έρεη θάηη
ηέηνην σο ζηφρν. Μ Γάιινο ζπλζέηεο Olivier Messiaen, γηα παξάδεηγκα, έγξαςε κεγάιν κέξνο ηεο
κνπζηθήο, φπσο είπε ν ίδηνο, ρξεζηκνπνηψληαο επεμεξγαζκέλνπο ήρνπο πνπιηψλ. Θεσξνχζε ην
ηξαγνχδη ησλ πνπιηψλ σο ηελ πην αγλή κνξθή κνπζηθήο ηελ νπνία κε δπζθνιία κπνξεί λα
μεπεξάζεη ην αλζξψπηλν είδνο. Ηαηά ζπλέπεηα, αλ θαη ε κνπζηθή ηνπ δηθαίσο κπνξεί λα
ραξαθηεξηζηεί σο κηκεηηθή ησλ ήρσλ ησλ πνπιηψλ θαη κπνξεί λα καο θάλεη λα ζθεθηφκαζηε ηα
πνπιηά, δελ ηνπο αλαπαξηζηά αιιά ηνπο αληηγξάθεη. Ηαη ε αλαπαξάζηαζε δελ είλαη κίκεζε.
Πη είλαη ινηπφλ αλαπαξάζηαζε; Ιπνξνχκε λα ηελ πξνζδηνξίζνπκε σο ηελ ρξήζε απηή ηεο
κνπζηθήο, ε νπνία δελ αληηγξάθεη ηνλ ήρν θάπνηνπ πξάγκαηνο, αιιά δεκηνπξγεί ηελ ηδέα απηνχ
ηνπ πξάγκαηνο ζην κπαιφ ησλ αθξναηψλ. Αο πάξνπκε ην παξάδεηγκα ηνπ ήρνπ ηνπ θνπδνπληνχ.
Μ ήρνο ηνπ ηξηγψλνπ κπνξεί λα κηκεζεί ή λα αληηγξάςεη ηνλ ήρν ηνπ θνπδνπληνχ, αιιά λα ην
θάλεη απηφ γηα λα αλαπαξαζηήζεη ηνλ εξρνκφ ελφο επηζθέπηε. Απηνχ ηνπ είδνπο ηα παξαδείγκαηα
(π.ρ. ε έθθξαζε ζιίςεο κε ηελ ρξήζε ειάζζνλαο θιίκαθαο θαη αξγνχ ξπζκνχ, ε έθθξαζε
κειαγρνιίαο κε ηε ρξήζε ελφο ζφιν ηζέιν θ.ι.π.) καο επηηξέπνπλ λα κηιάκε γηα αλαπαξάζηαζε
κέζσ ηεο κνπζηθήο.
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Μη ζπλζέηεο ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξνπο ηέηνηνπο ηξφπνπο γηα λα εθθξάζνπλ ηδέεο θαη λα
ηηο επηθνηλσλήζνπλ ζηνπο αθξναηέο. Αιιά πξνηνχ θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε κνπζηθή
έρεη πξάγκαηη ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο, πξέπεη λα ππνγξακκίζνπκε ηελ ζεκαληηθή δηάθξηζε
αλάκεζα ζην είδνο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ην κέζν κε ην νπνίν εθθξάδνληαη ηδέεο.
ηαλ γξάθσ ή κηιάσ κηα γιψζζα, φπσο ηα Αγγιηθά ή ηα Γαιιηθά, θαηέρσ έλα κέζν κε ην
νπνίν δελ κπνξψ λα εγείξσ ζθέςεηο θαη ηδέεο ζην κπαιφ ησλ αθξναηψλ αιιά κπνξψ λα ηηο
θαηεπζχλσ θαη λα ηηο ραιηλαγσγήζσ. Αλ θαηαιαβαίλεη ν αθξναηήο ηηο ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηψ,
ηφηε αλαγθαζηηθά απνθηά ηελ ίδηα ζθέςε πνπ εθθξάδσ. Δελ είλαη βέβαηα ππνρξεσκέλνο λα ηελ
απνδερηεί θαη λα ζπκθσλήζεη καδί ηεο: αλ πσ «απηφ είλαη έλα θιηηδάλη ηζάη», δείρλνληαο έλα
αλζνδνρείν, ν αθξναηήο ζα δηαζθεδάζεη κε απηή ηελ ζθέςε αιιά δελ ζα ηελ πηζηέςεη. Ε γιψζζα,
επνκέλσο, είλαη έλα ηζρπξφ φξγαλν επηθνηλσλίαο γηαηί καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα θαηεπζχλνπκε
ηηο ζθέςεηο ησλ άιισλ. Ιαο επηηξέπεη λα ηνπο θάλνπκε λα ζθεθηνχλε πξάγκαηα (αλ θαη φρη
πάληνηε λα ηα πηζηέςνπλ) θαη λα ην θάλνπκε απηφ κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν.
Δελ είλαη δχζθνιν λα θαληαζηνχκε απηφ ην είδνο επηθνηλσλίαο ζε κεγαιχηεξε έθηαζε θαη
κε κεγαιχηεξε πνιππινθφηεηα ζε νκάδεο αηφκσλ. Ιηα νκάδα παηδηψλ, παξαδείγκαηνο ράξε,
κπνξεί λα επηλνήζεη έλα ζχζηεκα ζεκείσλ/ζεκαηλφλησλ θαη ρεηξνλνκηψλ γηα λα εθθξάδνπλ
πιεξνθνξίεο θαη πξνεηδνπνηήζεηο κεηαμχ ηνπο. Πέηνηεο κνξθέο επηθνηλσλίαο κνηξάδνληαη απφ
θνηλνχ θάπνηεο λφξκεο/ζπκβάζεηο. Ναξφκνηα πεξίπησζε κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη είλαη ε
κνπζηθή. Ιε ην πέξαζκα ησλ αηψλσλ, έρνπλ αλαπηπρζεί θνηλνί ηξφπνη θαηαλφεζεο αλάκεζα
ζηνπο ζπλζέηεο θαη ηνπο αθξναηέο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί έλαο ζπλζέηεο λα εγείξεη ζπγθεθξηκέλεο
ηδέεο ζην κπαιφ ησλ αθξναηψλ, νη νπνίεο αλαθέξνληαη θαη ζε αληηθείκελα θαη ζε ζπλαηζζήκαηα.
Ιε απηφ ηνλ ηξφπν ε κνπζηθή έρεη γίλεη κηα κνξθή επηθνηλσλίαο κέζα απφ ηελ δηθή ηεο αλάπηπμε.

Πν φηη ε πξσηαξρηθή βάζε ηεο κνπζηθήο επηθνηλσλίαο είλαη πξαγκαηηθά ζπκβαηηθή βαζίδεηαη ζην
γεγνλφο ηνπ φηη ε κνπζηθή ζε δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ θφζκνπ δελ «δηαπεξλάεη» ηηο δηαθνξεηηθέο
πνιηηηζκηθέο νληφηεηεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί εθεί. Γίλαη ξνκαληηθή ε πεπνίζεζε φηη ε γιψζζα ηεο
κνπζηθήο είλαη παγθφζκηα. Αιιά είλαη θαλεξφ φηη ε Ζλδηθή ή Αξαβηθή κνπζηθή είλαη δχζθνιν λα γίλεη
θαηαλνεηή θαη λα εθηηκεζεί απφ απηνχο πνπ κεγάισζαλ κε ηε Δπηηθή κνπζηθή. Απηφ δελ είλαη
δχζθνιν λα γίλεη αληηιεπηφ. Αο πάξνπκε γηα παξάδεηγκα ηνλ ήρν ηεο ραξκφζπλεο θακπάλαο πνπ
εθθξάδεη ηελ ηδέα ηνπ γάκνπ, ή κηαο πέλζηκεο θακπάλαο πνπ εθθξάδεη ηελ ηδέα ηνπ ζαλάηνπ. Ηαη
ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ν ήρνο ηεο θακπάλαο απνθηάεη ηελ ζπγθεθξηκέλε ζεκαζία κέζα απφ ηηο
θνηλσληθέο πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ ηνλ γάκν θαη ηελ θεδεία. Αλ δελ αζθνχληαη ηέηνηεο πξαθηηθέο,
ή γηα ηνπο αθξναηέο νη νπνίνη δελ ηηο γλσξίδνπλ, ν ήρνο ηεο θακπάλαο δελ κπνξεί λα εθθξάζεη
απηέο ηηο ηδέεο.
Μ παξαπάλσ ηζρπξηζκφο δελ ηζρχεη εμ‟ νινθιήξνπ: δελ είλαη φιεο νη πεγέο ηηο νπνίεο
ρξεζηκνπνηεί ε κνπζηθή γηα λα εθθξάζεη θάπνηεο ηδέεο ζπκβαηηθέο κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν πνιηηηζκφ.
Ιηα αλνδηθή κεισδηθή θίλεζε ζε γξήγνξν ηέκπν ζπζρεηίδεηαη ρσξίο ακθηβνιία κε κηα θπζηθή
αλνδηθή θίλεζε ή αθφκα κε ην ζπλαίζζεκα ηεο επράξηζηεο ζπγθίλεζεο. Γη‟ απηφ ηνλ ιφγν, ζρεδφλ
ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο, ε κνπζηθή πνπ γξάθεηαη γηα ηα ιφγηα «Et resurrexit tertiam die (θαη ηελ ηξίηε
κέξα αλαζηήζεθε)», θηλείηαη κε δσεξφ ηέκπν αλνδηθά.
Γίλαη δηαζέζηκεο, επνκέλσο, πνιιέο πεγέο ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηεί ν ζπλζέηεο γηα λα
εθθξάζεη ηδέεο κέζα απφ ηε κνπζηθή ηνπ. Ρπάξρνπλ ζπκβαηηθέο πξαθηηθέο ελζσκαησκέλεο ζηνλ
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ηξφπν πνπ καζαίλνπκε κνπζηθή, επίζεο θνηλσληθά «επηβεβιεκέλεο» ζπκβάζεηο (φπσο,
παξαδείγκαηνο ράξε, ν ζπζρεηηζκφο ηεο βαζηιείαο κε ηηο ηξνκπέηεο) θαη, ηέινο, θπζηθνί
ζπζρεηηζκνί. ια απηά καδί δεκηνπξγνχλ κηα ζχλζεηε θαη εθιεπηπζκέλε ζεηξά απφ
κεζνδεχζεηο/ζπκβάζεηο/ζηξαηεγηθέο γηα ηελ έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ θαη ηδεψλ.
Πν φηη ε κνπζηθή είλαη πνιηηηζκηθά εμαξηεκέλε, βέβαηα, είλαη θάηη πνπ δεκηνπξγεί κηα
αθεηεξία γηα ηελ αλάπηπμε ππφβαζξνπ θαη κεζνδνινγίαο κε ζηφρν ηελ νπζηαζηηθή ζχλδεζε
κνπζηθήο θαη γιψζζαο αθνχ νη θνηλέο πνιηηηζκηθέο παξάκεηξνη είλαη νπζηαζηηθέο ζηελ θαηαλφεζε
ακθφηεξσλ ησλ εηδψλ έθθξαζεο.

Οηε ζπλέρεηα, ζα παξνπζηάζσ ηηο απφςεηο ελφο ζεκαληηθνχ κνπζηθνιφγνπ, ηνπ Deryck Cooke, ν
νπνίνο εξκελεχνληαο ηε κνπζηθή σο πνιηηηζκηθφ πξντφλ, εμεγεί αλαιπηηθά κε πνηνχο ηξφπνπο ην
ξεπεξηφξην πνπ βαζίδεηαη ζηε ηνληθή αξκνλία εθθξάδεη έλα θαζαξά πνιηηηζκηθφ ιεμηιφγην κε
ζπλεπή θαη ζπζηεκαηηθφ ηξφπν.
νπ

O Deryck Cooke επηθεληξψζεθε ζε ζπλζέηεο ηνπ 19 αηψλα –Ιάιεξ, Βάγθλεξ, Ιπξνχθλεξ
θαη Κηίιηνπο (Delius). Βξέζεθε ζηνλ αληίπνδα ηνπ Οηξαβίλζθπ ζηε δεθαεηία ηνπ „50, ζχκθσλα κε
ηνλ νπνίν «ε κνπζηθή δελ εθθξάδεη ηίπνηε». Μ Cooke ππνζηεξίδεη φηη φιεο νη ηέρλεο, ε θάζε κηα κε
ην δηθφ ηεο ηξφπν, επηθνηλσλεί ηελ «ππνθεηκεληθή» εκπεηξία ησλ θαιιηηερλψλ/δεκηνπξγψλ. Πα
ζπλαηζζήκαηα, ζχκθσλα κε απηφλ, είλαη απηά πνπ εθθξάδεη ε κνπζηθή. Ιάιηζηα, είλαη γιψζζα πνπ
ρξεζηκνπνηεί έλα ιεμηιφγην κε ζπγθεθξηκέλα ζπλαηζζήκαηα. Απηφ εμεγεί, ζχκθσλα κε ηνλ Cooke,
γηαηί ε κνπζηθή, ε πην αθεξεκέλε ηέρλε, «εθθξάδεη άκεζα ζπλαίζζεκα». Οην βηβιίν ηνπ The
language of music (1959) o Cooke παξνπζηάδεη έλα, ζηε θπξηνιεμία «βηβιίν θξάζεσλ».
Μη κνπζηθέο θξάζεηο, καο ιέεη ν ζπγγξαθέαο, έρνπλ εγγελή ηθαλφηεηα λα δηεγείξνπλ
ζπλαηζζήκαηα, θαη ηαπηφρξνλα –θαη εδψ αλαθέξεηαη ζηελ πεξίνδν ηεο ηνληθήο κνπζηθήο- έρνπλ
αλαπηχμεη «θφξκνπιεο», κνπζηθνχο ηδησκαηηζκνχο θ.ν.θ., νη νπνίνη κε ηνλ θαηξφ ζπλδέζεθαλ κε
ζπγθεθξηκέλα ζπλαηζζήκαηα. Ε εγγελήο ηθαλφηεηα ηεο κνπζηθήο λα δηεγείξεη ζπλαηζζήκαηα, εμεγεί
ν Cooke, πεγάδεη απφ ηελ αξκνληθή αλάπηπμε ζηελ νπνία, επηπιένλ, ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζηηο
ζέζεηο ησλ λνηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ ηελ αξκνληθή αλάπηπμε θαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο
πνηφηεηεο. Γη‟ απηφ ε ζεσξηα απηή αλαθέξεηαη ζηε δπηηθή έληερλε –ηνληθή- κνπζηθή. Οηελ έθθξαζε
ηεο γιψζζαο απηήο ηεο κνπζηθήο, ε κεισδία, κε ηηο δηαθνξεηηθέο δηαηάμεηο ησλ λνηψλ κηαο
θιίκαθαο, είλαη ε βάζε. Μ Cooke βξίζθεη 16 ζπγθεθξηκέλα κεισδηθά κνηίβα ηα νπνία εκθαλίδνληαη
μαλά θαη μαλά ζηελ ηζηνξία ηεο κνπζηθήο, θάζε θνξά εθθξάδνληαο ην ίδην ζπλαηζζεκαηηθφ κήλπκα.
Έηζη, κε ηελ απνκφλσζε απηψλ ησλ κνηίβσλ, ν Cooke απνηππψλεη έλα κνπζηθφ
«ιεμηιφγην» αλ θαη ζπγρξφλσο απνδέρεηαη ην φηη ην κνπζηθφ έξγν σο νιφηεηα είλαη αδηαίξεην.
Γπίζεο, δελ δηαηξείηαη ζε „πεξηερφκελν‟ θαη „κνξθή‟ γηαηί απηά είλαη αιιεινεμαξηψκελα.
Πν πηζηεχσ ηνπ ζπγγξαθέα είλαη φηη νη κνπζηθέο ηνπ εξκελείεο αληαλαθινχλ ηελ ηζηνξία
ηνπ Δπηηθνχ αλζξψπνπ. Πν δηάζηεκα ηεο κεγάιεο ηξίηεο, κε ηελ „ραξκφζπλε αλάηαζε‟ πνπ
εθθξάδεη αληαλαθιάεη ηελ έλλνηα ηεο „απειεπζέξσζεο‟ πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ηε ζπλεηδεηνπνίεζε
απφ ηνλ άλζξσπν ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη ηεο απηνπξαγκάησζήο ηνπ, απφ ηελ επνρή ηνπ
Μπκαληζκνχ. Ε αλεζπρία θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο απηαπάηεο κεηά ην ΖΖ παγθφζκην πφιεκν,
αληίζεηα, αληαλαθιάηαη ζε κηα «αθαλφληζηε» θαη κε-θαιιηηερληθή νξγάλσζε ησλ ήρσλ.
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Γπνκέλσο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα απνδείμεη ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ε κνπζηθή είλαη κηα
γιψζζα ζπλαηζζεκάησλ, ν Cooke επηιέγεη φρη κφλν αθνπζηηθά θαη κνπζηθά παξαδείγκαηα αιιά θαη
ςπρνινγηθά θαη ηδενινγηθά.

Μ ζπγγξαθέαο επηρεηξεί λα επαλαθέξεη ζηε κνπζηθή ην δηαλνεηηθφ-αηζζεηηθφ πεξηερφκελφ ηεο, ην
νπνίν πηζηεχεη φηη έρεη ραζεί, θαη λα ην αλαιχζεη πξνο φθεινο ηεο αλζξσπφηεηαο. Γμεηάδνληαο ηε
κνπζηθή σο γιψζζα εμεγεί κε πνηνχο ηξφπνπο ε κνπζηθή κπνξεί λα εθθξάδεη πνιχ ζπγθεθξηκέλα
πξάγκαηα θάηη πνπ είλαη κηα αζπλείδεηε θνηλή ζπλζεηηθή πξαθηηθή, φπσο ηζρπξίδεηαη, ησλ
ζπλζεηψλ ηεο έληερλεο δπηηθήο κνπζηθήο γηα πεξίπνπ πεληέκηζε αηψλεο. Ε κέζνδνο πνπ
ρξεζηκνπνηεί είλαη ε απνκφλσζε δηαθφξσλ κέζσλ έθθξαζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ζπλζέηεο –
κεισδία, ηνληθφ χςνο, κνπζηθή πθή, ξπζκφο, έληαζε θ.ι.π.- θαη ν ζπζρεηηζκφο ηνπο, κέζα απφ κηα
ζεηξά κνπζηθψλ παξαδεηγκάησλ απφ δηαθνξεηηθέο επνρέο, κε ζπλαηζζήκαηα πνπ πηζαλφλ
εθθξάδνπλ. Νην ζπγθεθξηκέλα, επηρεηξεί λα θαηαδείμεη ηνλ ελδφκπρν ζπλαηζζεκαηηθφ ραξαθηήξα
ησλ κνπζηθψλ λνηψλ ηνπ κείδνλνο, ειάζζνλνο θαη ρξσκαηηθνχ ηξφπνπ θαη ησλ δηαθφξσλ
βαζηθψλ κεισδηθψλ ζρεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπζηεκαηηθά θαη δηαξθψο ζε φιε ηελ
εμέιημε ηεο κνπζηθήο ηζηνξίαο. Γπίζεο, εμεηάδεη ην πξφβιεκα ηεο κνπζηθήο επηθνηλσλίαο κέζα απφ
δηάθνξα ζηάδηά ηεο απφ ην αζπλείδεην ηνπ ζπλζέηε πξνο απηφ ηνπ αθξναηή. Πέινο, ν
ζπγγξαθέαο πξνζθέξεη αλαιπηηθέο εξκελείεο δχν κε-πξνγξακκαηηθψλ ζπκθσληψλ –ηεο ηέηαξηεο
ηνπ Ιφηζαξη θαη ηεο έθηεο ηνπ Vaugham Williams- σο παξαδείγκαηα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν
πηζαλφλ ζα κπνξνχζακε λα θαηαλνήζνπκε αληηθεηκεληθά ην „ζπλαηζζεκαηηθφ πεξηερφκελν‟ ηεο
„αγλήο‟ (απφιπηεο) κνπζηθήο. Οπκπεξαζκαηηθά, ζην βαζκφ πνπ καο πείζεη ε ζεσξία ηνπ Cooke, ζα
κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κνπζηθά παξαδείγκαηα θσλεηηθήο κνπζηθήο θαη λα θαλεί κηα
νπζηαζηηθή ζρέζε κνπζηθήο δνκήο θαη γισζζηθνχ λνήκαηνο ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ζηε
θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη αθνκνίσζε ιεθηηθψλ λνεκάησλ θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηεο γιψζζαο.

Ννιινί ξνκαληηθνί ζπλζέηεο έγξαςαλ πξνγξακκαηηθή κνπζηθή, δειαδή κνπζηθή πνπ ζρεηίδεηαη κε
κηα ηζηνξία ή απεηθνλίδεη θηινινγηθέο ηδέεο ή πεξηγξάθεη ζθελέο. Μ φξνο πξνγξακκαηηθή κνπζηθή
θαζηεξψλεηαη κε ηνλ Θηζη, αλ θαη πεξηγξαθηθά κνπζηθά έξγα γξάθνληαη θαη ζε παιαηφηεξεο επνρέο.
Ναξάδεηγκα πεξηγξαθηθήο κνπζηθήο απνηειεί ην πην δεκνθηιέο έξγν ηνπ Αληφλην Βηβάιληη, νη
Πέζζεξηο επνρέο, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηέζζεξα ζφιν θνληζέξηα γηα βηνιί, νξρήζηξα εγρφξδσλ
θαη κπάζν θνληίλνπν. Ηαζέλα απφ ηα θνληζέξηα αλαπαξηζηά ήρνπο θαη γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ
κία απφ ηηο ηέζζεξηο επνρέο, φπσο ην θειάεδηζκα ησλ πνπιηψλ ηελ άλνημε θαη ε απαιή αχξα ηνπ
θαινθαηξηνχ. Μη πεξηγξαθηθέο εθθξάζεηο ηεο κνπζηθήο αλαινγνχλ ζε εηθφλεο θαη ηδέεο πνπ
ππάξρνπλ ζηα ζνλέηα ηα νπνία πξνινγίδνπλ θαζέλα απφ ηα ηέζζεξα θνληζέξηα.
Πνλ δέθαην έλαην αηψλα φκσο ν ινγνηερληθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επνρήο γελλά έλα
ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλεχξεζε ηξφπσλ ζχδεπμεο κνπζηθψλ θαη εμσκνπζηθψλ ζηνηρείσλ. Γπίζεο, ζηε
Γαιιία, γχξσ ζηα 1830, ν ξνκαληηζκφο δίλεη έκθαζε ζην λφεκα ηεο κνπζηθήο, ελζαξξχλνληαο έηζη
ηελ αληηκεηψπηζε ηεο κνπζηθήο σο κέζν έθθξαζεο ηδεψλ. Ναξαδείγκαηα έξγσλ πξνγξακκαηηθήο
κνπζηθήο είλαη ε Φαληαζηηθή ζπκθσλία ηνπ Ιπεξιηφδ, ν Ξσκαίνο θαη Ζνπιηέηα ηνπ Πζατθφθζθη θαη
ν Ινιδάβαο ηνπ Οκέηαλα. Μη ηδέεο πνπ επηρεηξνχλ λα εθθξάζνπλ απηά ηα έξγα είλαη εμσκνπζηθέο
θαη ζπλήζσο δηεπθξηλίδνληαη απφ ηνλ ηίηιν ή απφ έλα πξφγξακκα φπνπ ν ζπλζέηεο επεμεγεί ηηο
πξνζέζεηο ηνπ.
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Ε κνπζηθή, ζην είδνο απηφ ηεο ζχλζεζεο, άιιεο θνξέο ιεηηνπξγεί σο κέζν «κίκεζεο» ήρσλ
(φπσο θειαεδίζκαηα πνπιηψλ, θνπδνπλίζκαηα, αζηξαπέο, άλεκνο…), άιιεο θνξέο εθκεηαιιεχεηαη
ηε ζρέζε ηνπ ξπζκνχ κε ηελ θίλεζε (γξήγνξεο ζπλερφκελεο λφηεο, π.ρ., κπνξνχλ λα «εμεηθνλίζνπλ»
κνπζηθά ηα θχκαηα ή έλα ξεχκα πνηακνχ). Οεκαληηθφηεξε φκσο είλαη ε ηθαλφηεηα ηεο κνπζηθήο λα
δεκηνπξγεί αηκφζθαηξα, ζπλαίζζεκα θαη δηάζεζε: κηα ιπξηθή κεισδία, π.ρ., κπνξεί λα
αληηπξνζσπεχεη ηελ αγάπε. Ε κνπζηθή είλαη βέβαηα κηα αθεξεκέλε γιψζζα ζπκβφισλ θαη δελ
κπνξεί λα ππνδειψζεη κε ζαθήλεηα ηδέεο, ζπλαηζζήκαηα θαη αληηθείκελα. Απηφ πνπ καο βνεζάεη λα
αληηιεθζνχκε ηελ πεγή έκπλεπζεο ηνπ ζπλζέηε πξνγξακκαηηθήο κνπζηθήο είλαη ν ηίηινο ηεο ή κηα
ιεθηηθή επεμήγεζε.
Μη θφξκεο ηεο πξνγξακκαηηθήο κνπζηθήο είλαη ίδηεο κε απηέο ηεο απφιπηεο κνπζηθήο.
Δειαδή έλα ηέηνην έξγν κπνξεί λα αθνπζηεί θαη κφλν ζαλ ξφλην, θνχγθα, θφξκα ζνλάηα ή ζέκα
θαη παξαιιαγέο. Νηζαλφλ φκσο ε απφιαπζε ηνπ θνκκαηηνχ απμάλεηαη φηαλ ην ζπζρεηίδνπκε κε
ιεθηηθέο ή νπηηθέο ηδέεο, θάηη πνπ θαίλεηαη φηη ην ζεσξνχζαλ δεδνκέλν νη ζπλζέηεο ηεο
ξνκαληηθήο πεξηφδνπ πνπ έγξαθαλ ηέηνηα κνπζηθή. Ιεξηθέο θνξέο πξνζέζεηαλ εθ ησλ πζηέξσλ
πξνγξάκκαηα ή ηίηινπο ζε έξγα πνπ είραλ ήδε ζπλζέζεη. Μη κνπζηθνί θαη ην αθξναηήξην ηεο
πεξηφδνπ απηήο ςπραγσγνχληαλ κε ηελ «αλάγλσζε» ηζηνξηψλ ζε θάζε κνπζηθφ έξγν, αθφκε θη αλ
ν ζπλζέηεο δελ είρε ηέηνηα πξφζεζε. (Βι., επίζεο, Οηψςε, 2005: 143-170)

Οηελ αληίζεηε „θαηεχζπλζε‟, ππάξρνπλ παξαδείγκαηα γιψζζαο/θηινινγηθψλ θεηκέλσλ πνπ
„κηκνχληαη‟ ηε κνπζηθή, μεθηλψληαο απφ ηηο απαξρέο ηνπ Δπηηθνχ πνιηηηζκνχ, δειαδή ηελ πνίεζε
ηεο ειιεληθήο αξραηφηεηαο. Ε ζηελή ζρέζε αλάκεζα ζηελ ιεθηηθή θαη κνπζηθή επηθνηλσλία, φπσο
γλσξίδνπκε, ζπλαληάηαη απφ ηελ επνρή αθφκα ηεο Αξραίαο Γιιάδαο. Ε κνπζηθή ηφηε ζήκαηλε θάηη
ην νπνίν κπνξνχκε λα ην νλνκάζνπκε σο ζχδεπμε πνίεζεο θαη κνπζηθήο. Γη‟ απηφ θαη δελ κπνξεί λα
γίλεη θαηαλνεηή απφ κφλε ηεο ρσξίο ηελ ζπλδξνκή ηεο πνίεζεο.
Άιιν ραξαθηεξηζηηθφ θαη πνιχ κεηαγελέζηεξν παξάδεηγκα απνηειεί ην θίλεκα ηνπ
Οπκβνιηζκνχ, ζηα ηέιε ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ αηψλα, ην νπνίν ζπρλά αλαθεξφηαλ ζηελ αλαγσγή
ηεο θηινινγίαο θαη ηεο δσγξαθηθήο ζε κνπζηθή.
Αμίδεη λα αλαθέξσ φηη ππάξρνπλ θαη ζεκαληηθά ινγνηερληθά έξγα πνπ, θαηά θάπνην
ηξφπν, αθνινπζνχλ κνπζηθά ζρήκαηα. αξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην έξγν ηνπ Φξήληξηρ
Κίηζε Πάδε έθε Δαξαηνχζηξα, ην νπνίν κεινπνίεζε σο ζπκθσληθφ πνίεκα ν Ξίραξλη Οηξάνπο. O
Κίηζε γξάθεη ζην Ecce Homo (1888) γηα ην νκψλπκν έξγν ηνπ ηα εμήο: «Ίζσο νιφθιεξν ην έξγν
Δαξαηνχζηξα κπνξεί λα ηδσζεί σο κνπζηθή. Οίγνπξα, κία απφ ηηο πξνζέζεηο ηνπ έξγνπ ήηαλ ε
αλαγέλλεζε ηεο ηέρλεο ηεο αθξφαζεο». Έηζη, ε επηινγή ελφο πεδνγξαθήκαηνο πνπ, απφ κηα άπνςε,
ήηαλ απφ κφλν ηνπ «κνπζηθή» ήηαλ ε πην θαηάιιειε γηα ηε ζχλζεζε ηνπ ζπκθσληθνχ πνηήκαηνο
απφ ηνλ Ξίραξλη Οηξάνπο. Πν θείκελν ηνπ Κίηζε είλαη πινχζην ζε «δνκηθά κνηίβα», ηα νπνία δίλνπλ
ην έλαπζκα γηα ηε δεκηνπξγία εηθφλσλ θαη ηδεψλ πνπ πεξηκέλνπλ ην άγγηγκα απφ ην ρέξη ελφο
ζπλζέηε ζπκθσληθνχ πνηήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, ην ζξεζθεπηηθφ ζπλαίζζεκα απηψλ πνπ
πηζηεχνπλ ζηε κεηά ζάλαηνλ δσή αληηπξνζσπεχεηαη ζην έξγν ηνπ Οηξάνπο απφ έλα ρνξηθφ κε
εθθιεζηαζηηθφ φξγαλν θαη έγρνξδα («Πσλ αλζξψπσλ απφ ηνλ θξπκκέλν θφζκν»). Μη επηζηεκνληθέο
ελαζρνιήζεηο ηνπ «επζπλείδεηνπ αλζξψπνπ ηνπ πλεχκαηνο» (φπσο αλαθέξεη ν Κίηζε) βξίζθνπλ ην
κνπζηθφ ηνπο ηζνδχλακν ζε κηα θνχγθα, φπνπ ην ζέκα απηφ ζπλδέεη ηα δψδεθα χςε ηεο
ρξσκαηηθήο ζθάιαο ζε κηα ζθελνεηδή θφξκα («Πεο επηζηήκεο θαη ηεο κάζεζεο») θ.ν.θ.
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Άιιν ινγνηερληθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην Ιαγηθφ Βνπλφ ηνπ Πφκαο Ιαλ ην νπνίν, θαηά
θάπνην ηξφπν, αθνινπζεί ην δνκηθφ ζχζηεκα ησλ ιάηη κνηίβσλ ηνπ Ξίραξλη Βάγθλεξ. Οχκθσλα κε
ηνλ ίδην ην ζπγγξαθέα, «ην ιεθηηθφ ιάηηκνηηβ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ...κφλν γηα ηελ αληηπξνζψπεπζε
ηεο θφξκαο, αιιά έρεη απνθηήζεη ιηγφηεξν κεραληθφ, πεξηζζφηεξν κνπζηθφ ραξαθηήξα, θαη
επηρεηξεί λα θαζξεπηίζεη ην ζπλαίζζεκα θαη ηελ ηδέα».( Mann, 1936, Preface: vi)
Πα αλαθέξσ φια απηά σο παξαδείγκαηα δνκηθψλ αιιεινζπζρεηηζκψλ κνπζηθήο θαη
ινγνηερλίαο πνπ κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηελ ακνηβαία θαηαλφεζή ηνπο.
Ρπάξρνπλ, ηέινο, παξαδείγκαηα θηινινγηθψλ έξγσλ πνπ είλαη γηα ηε κνπζηθή, δειαδή πνπ
ην ζέκα ηνπο είλαη ε κνπζηθή. Ναξάδεηγκα απνηειεί κηα ζπιινγή πνηεκάησλ γηα ηε κνπζηθή κε
ηίηιν Mixed Voices ηνπ 1991. (Buchwald θαη Roston, 1991) Γπίζεο, ν H.W.Schwab, ζε έλα δνθίκην ηνπ
1965, αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζε πνηήκαηα πνπ κηινχλ γηα ηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο
κνπζηθήο. (Schwab, 1965: 127-138) πσο γξάθεη, νη πνηεηέο είηε εμπκλνχλ ηε κνπζηθή σο ζετθή
ηέρλε, είηε ηξαγνπδνχλ γηα ηα σθέιηκα απνηειέζκαηά ηεο ζηνπο αλζξψπνπο. Νεξηζηαζηαθά,
αλαπνινχλ εκπεηξίεο πνπ κνηξάδνληαη απφ θνηλνχ πνίεζε θαη κνπζηθή ζην ηξαγνχδη, ηε δχλακε
ηεο κνπζηθήο ζε θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ή επεπθεκνχλ θάπνην μερσξηζηφ
κνπζηθφ (πσο ηα πνηήκαηα γηα ηνλ Ιπεηφβελ ηνπ Brentano, ηα κνπζηθά ζνλέηα γηα ηνπο
Ιέληειζνλ, Ονπέλ, Ονχκαλ, Ιπεηφβελ ηνπ Rodenberg, θ.ν.θ.).

Οηε ρξήζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ αιιά θαη άιισλ θαηεγνξηψλ ζπζρεηηζκνχ κνπζηθήο θαη
γιψζζαο δελ πξέπεη βέβαηα λα παξαβιέπνπκε κηα ζεκαληηθή παξάκεηξν δηαθνξνπνίεζήο ηνπο,
φπσο ήδε εμήγεζα κηιψληαο γηα ηε κνπζηθή σο γιψζζα θαη σο αλαπαξάζηαζε: Ε κνπζηθή έρεη
ιεμηιφγην αιιά δελ έρεη ζπληαθηηθφ φπσο ε γιψζζα.
Πν φηη ε κνπζηθή κπνξεί λα εξκελεπηεί σο έρνπζα ιεμηιφγην είλαη εχθνιν λα απνδεηρζεί.
Δελ είλαη δχζθνιν λα βξνχκε, φπσο ήδε θαηέδεημα, δηάθνξα απιά παξαδείγκαηα ζηα νπνία θάπνηα
κνπζηθή θξάζε κπνξνχκε λα πνχκε φηη ππνδεηθλχεη ή αλαπαξηζηά θάπνην αληηθείκελν,
ζπλαίζζεκα, ή γεγνλφο. Αιιά, αθφκα θαη αλ ζπκθσλήζνπκε φηη ε κνπζηθή έρεη κε απηή ηε ινγηθή
ιεμηιφγην, είλαη δχζθνιν λα ηεο απνδφζνπκε θάπνηα ιεηηνπξγία ε νπνία ζα κπνξνχζε λα
θαηεπζχλεη ηηο ζθέςεηο καο γηα ην ηη αθξηβψο αλαπαξίζηαηαη. Μ Deryck Cooke, ζην βηβιίν πνπ
πξναλέθεξα, εξκελεχεη ηελ θαηηνχζα ειάζζνλα πξφνδν 5-3-1 σο έθθξαζε «ηεο απνκάθξπλζεο
απφ ηελ ραξά ηεο δσήο» (Cooke, 1957: 137). Απηφ είλαη έλα ζπκβαηηθφ παξάδεηγκα αλαπαξάζηαζεο
ηεο κνπζηθήο θαη, αθφκα θαη αλ δερζνχκε φηη κπνξεί λα επηηεπρζεί κηα ηφζν θηιφδνμε εξκελεία,
αθφκα απνκέλεη έλα ζεκαληηθφ έιιεηκκα ζηελ ζεψξεζε ηεο κνπζηθήο σο κνξθή επηθνηλσλίαο. Γηαηί
κπνξνχκε κε ηελ ίδηα επθνιία λα εξκελεχζνπκε ηελ πξναλαθεξφκελε πξφνδν λα ζεκαίλεη είηε
«απνκάθξπλζε απφ ηε ραξά ηεο δσήο» είηε «πνηέ κελ επηηξέπεηο ηνλ εαπηφ ζνπ λα απνκαθξπλζεί
απφ ηε ραξά ηεο δσήο». Δειαδή, ε κνπζηθή κπνξεί λα εγείξεη ηδέεο θαη ζθέςεηο αιιά δελ κπνξεί λα
ηηο θαηεπζχλεη ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε.
Βέβαηα, νη ανξηζηίεο θαη αβεβαηφηεηεο ζηελ κνπζηθή ζπρλά απνκαθξχλνληαη φηαλ ππάξρεη
έλα ζπλνδεπηηθφ θείκελν, είηε ζε κνξθή ιηκπξέηνπ, είηε αθφκα ζε κνξθή ηίηινπ ή αθηέξσζεο. Έλα
αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα πξνγξακκαηηθήο κνπζηθήο είλαη ε ζχλζεζε ηνπ Ινπζφξγθζθπ
Γηθφλεο απφ κία Έθζεζε, πνπ απνηειείηαη απφ δέθα θνκκάηηα γηα πηάλν θαη έρεη επίζεο
δηαζθεπαζηεί θαη ελνξρεζηξσζεί απφ ηνλ Ξαβέι. Μ ζπλζέηεο εκπλεχζηεθε γηα λα γξάςεη ην
θνκκάηη απφ κηα έθζεζε δσγξαθηθήο ζην St Petersburg. πνηνο δελ γλσξίδεη ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ
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δελ έρεη θαλέλα ιφγν λα ην πεξηγξάςεη κε απηφ ηνλ ηξφπν θαη, ρσξίο ηελ βνήζεηα ελφο
ζπλνδεπηηθνχ θεηκέλνπ, δελ κπνξεί λα θαηαιάβεη ηα αληηθείκελα ησλ δηαθφξσλ πηλάθσλ κφλν
κέζα απφ ηελ αθξφαζε ηνπ θνκκαηηνχ. Ναξνκνίσο, Μ Νέηξνο θαη ν Θχθνο ηνπ Νξνθφθηεθ ή ην
Ηαξλαβάιη ησλ Δψσλ ηνπ Οαηλ-Οάλο, αλ θαη ηα φξγαλα θαη νη ηνληθφηεηεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ
ηα δηαθνξεηηθά δψα είλαη αλακθίβνια θαηάιιεια ελ γέλεη, ην θαζέλα απφ απηά ζα κπνξνχζε
επίζεο λα αληηπξνζσπεχεη θαη άιια δηαθνξεηηθά δψα. Λέξνπκε αθξηβψο ηη δψα
αληηπξνζσπεχνληαη γηαηί καο έρνπλ πεη κε ιέμεηο. Ε κνπζηθή απφ κφλε ηεο δελ είλαη αξθεηή.
Απηφ βέβαηα δελ ζεκαίλεη φηη νη ιέμεηο θάλνπλ φιε ηε δνπιεηά. Έλα κνπζηθφ ζθεληθφ κπνξεί
λα δηαθνζκήζεη, απεηθνλίζεη θαη ξίμεη θσο ζηηο ιέμεηο, θαη πεξηζηαζηαθά κπνξεί λα ηηο
κεηακνξθψζεη αλεβάδνληάο ηηο απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ζηνλ αλψηεξν θφζκν ηνπ ζαπκαζηνχ.
Ιπνξεί λα πάξεη έλα νηθείν θείκελν θαη λα ηνπ δψζεη λέα δσή, δίλνληάο ηνπ κηα δηαθνξεηηθή
εξκελεία, φπσο ν Ιεζζίαο ηνπ έληει. Ναξ‟ φι‟ απηά, ε ζρέζε ιέμεσλ θαη κνπζηθήο είλαη
αζχκκεηξε. Μη ιέμεηο ιχλνπλ ηηο ανξηζηίεο ηνπ λνήκαηνο ηεο κνπζηθήο, αιιά αλ νη ιέμεηο απφ κφλεο
ηνπο εθθξάδνπλ ανξηζηία, ε κνπζηθή δελ κπνξεί λα ιχζεη ην πξφβιεκα. Ιε ιίγα ιφγηα, ε κνπζηθή
πάληνηε αθνινπζεί θαη δελ εγείηαη ησλ ιέμεσλ. Δελ έρεη ηελ ηθαλφηεηα απφ κφλε ηεο λα
δεκηνπξγεί θάπνην λφεκα. (Βι., επίζεο, Οηψςε, 2005: 152-154)
Οπκπεξαζκαηηθά, κέζα απφ ηνπο πνιιαπινχο ηξφπνπο ζπζρεηηζκνχ κνπζηθήο θαη γιψζζαο,
ε κία κνξθή έθθξαζεο εληζρχεη ζε κηθξφ ή κεγάιν βαζκφ ηελ άιιε, δίλνληαο ζχλζεηεο πβξηδηθέο
δεκηνπξγίεο. Ε παξνπζίαζε ηέηνησλ ηξφπσλ αιιεινεπίδξαζεο κέζα απφ ζεσξίεο θαη
παξαδείγκαηα απνηέιεζε ην θεληξηθφ αίηεκα ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο. Γίλαη επλφεην φηη
εθκεηάιιεπζε ηέηνησλ έξγσλ πνπ απνηεινχλ κηα επξεία, δηαρξνληθή θαη, ηαπηφρξνλα, πνιηηηζκηθά
εμαξηψκελε γθάκα δηαιφγνπ ηεο κνπζηθήο κε ηε γιψζζα, κε ηξφπνπο θαηάιιεινπο γηα ειηθηαθέο
νκάδεο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, κπνξεί λα εκπινπηίζεη ηε θαηαλφεζε ηεο κνπζηθήο κε
ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη αληηζηξφθσο.
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Εθμικό και Καοξδιςσπιακό Παμεοιςσήμιξ Αθημώμ

Οηελ Έμνδν ε κνπζηθή κε παίδεςε θαηξφ. θεηια λα ηελ θάλσ
ζξηακβεπηηθή γηα λα έρσ ηελ ειπίδα φηη ε γηνξηή ππάξρεη, αιιά δελ
αηζζαλφκνπλα έηζη, δελ ήκνπλ βέβαηνο θαηξαθπινχζα ζε θάηη
απνζηαζηνπνηήζεηο…
(Δηνλχζεο Οαββφπνπινο, 1981)
Ε κειέηε ηνπ ηξφπνπ ηεο παξνπζίαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθήο ρξήζεο
ηεο κνπζηθήο ζηε ζεαηξηθή πξάμε απνηεινχζε γηα πνιιά ρξφληα έλαλ απφ
ηνπο πιένλ παξακειεκέλνπο θψδηθεο, πξάγκα πνπ δηαπηζηψλεηαη εχθνια
απφ ηελ αξγή εμέιημε ηεο βηβιηνγξαθίαο. Μη πεξηζζφηεξεο δεκνζηεπκέλεο
εξγαζίεο αθνξνχλ ζηε ζρέζε ηεο κνπζηθήο κε ηελ ηξαγσδία, ηελ φπεξα
(κειφδξακα), ηε ζθεληθή κνπζηθή, ην κπαιέην θαη πξνθαλψο
παξαηεξείηαη έιιεηκκα ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ζηε ρξήζε ηεο γηα ην ζέαηξν
ξεπεξηνξίνπ θαη ζην ζέαηξν γηα παηδηά.
Ιηα ζπλέπεηα αιιά θαη παξάιιεια αηηία ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη ε
έιιεηςε ηεο ζρεηηθήο εμεηδίθεπζεο. Γιάρηζηνη κειεηεηέο πεξηιακβάλνπλ ηε
ρξήζε ηεο κνπζηθήο ζηε ζεαηξηθή πξάμε σο θχξην αληηθείκελν ησλ
εξγαζηψλ ηνπο. Οπρλά γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο εθιακβάλεηαη σο
δεπηεξεχνπζα ή πξφζθαηξε αζρνιία, πξάγκα πνπ δπζρεξαίλεη ηφζν ηελ
εκβάζπλζε ζηα ραξαθηεξηζηηθά απηνχ θαζαπηνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ, φζν
θαη ηε γφληκε ζπλεξγαζία ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο θαη ησλ
θαιιηηερλψλ ζηα δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ.
Μπζηαζηηθά κφλνλ ηα ηειεπηαία ρξφληα εξκελεχεηαη θαη
αλαδεηθλχεηαη ε ζρέζε ηεο κνπζηθήο κε ηε ζεαηξηθή πξάμε θαη ζε
ζεσξεηηθφ πιαίζην εληάζζεηαη ζηνπο δεπηεξνγελείο θαη βνεζεηηθνχο
θψδηθεο ηνπ ζεάηξνπ κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά (Γξακκαηάο, 1997).
Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά νθείινπλ λα απνζαθεληζηνχλ πεξαηηέξσ γηαηί
σο πιένλ αξκφδηνη γηα ηε κνπζηθή ζην ζέαηξν (ξεπεξηνξίνπ θαη ζεάηξνπ
γηα παηδηά) ζηε ρψξα καο παξνπζηάδνληαη ζπλζέηεο ηεο έληερλεο
κνπζηθήο ή θαη ηξαγνπδνπνηνί νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ ζρεηηθέο κνπζηθέο
εξγαζίεο ρσξίο λα γλσξίδνπλ ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν ηνπο ζεαηξηθνχο
θψδηθεο.
Οηελ πεξίπησζε ηνπ ζεάηξνπ γηα παηδηά ζην ζρνιείν ην ξφιν

Γελλήζεθε ην 1961, είλαη Δάζθαινο
κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ
Ννιηηηθή Γπηζηήκε –
Ηνηλσληνινγία, Ινπζηθφο θαη
αζρνιήζεθε κε ηε ζχλζεζε
κνπζηθήο γηα ην ζέαηξν
ξεπεξηνξίνπ: Απιή ησλ Θαπκάησλ
ηνπ Ζ. Ηακπαλέιιε, Ιηθξναζηηθνί
γάκνη θαη Μ θαιφο άλζξσπνο ηνπ
Οεηζνπάλ ηνπ Ιπ. Ιπξερη, Μ
γιάξνο ηνπ Ά. Πζέρνθ, λεηξν
θαινθαηξηλήο λχρηαο ηνπ Οέμπηξ, Μ
πνπνιάξνο ηνπ Γξ. Λελφπνπινπ
θαη Ε βεγγέξα ηνπ Δ. Ηαπεηαλάθε.
Γηα ην «Θέαηξν γηα Ναηδηά»: Πν
φλεηξν ηνπ Οθηάρηξνπ, Μ
ρηνλάλζξσπνο θαη ην θνξίηζη, Πα
γνπξνπλάθηα θνπκπαξάδεο ηνπ Γ.
Πξηβηδά, ξληζεο θαη Νινχηνο ηνπ
Αξηζηνθάλε, Μξθέαο θαη Γπξπδίθε,
Νεξπαηψ εηο ην δάζνο ηεο Οη.
Ιηραειίδνπ, Πν Βξσκνρψξη ηεο Ο.
Δαξακπνχθα. Βξαβεχηεθε ηξεηο
θνξέο ζε θεζηηβάι ζεάηξνπ.
Γμέδσζε ηελ πνηεηηθή ζπιινγή ή
ελ παξαιιήισ, κβξνο, 1985, ην
βηβιίν Ε πνίεζε ζην δεκνηηθφ
ζρνιείν – φςηο θαη κεινπνηία,
ΚΑΗΑΟ, 2005 θαη ζπκκεηείρε σο
εηδηθφο ζπλεξγάηεο - ζπγγξαθέαο
ζην βηβιίν ησλ Θ.Γξακκαηά - Ν.
Πδακαξγηά Ννιηηηζηηθέο
Γθδειψζεηο ζην Ορνιείν
(Νξσηνβάζκηα θαη Δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε), Αηξαπφο, 2004.
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ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε κνπζηθή αλαιακβάλνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο εθπαηδεπηηθνί –
εκςπρσηέο ή θαη κνπζηθνί ζηελ εθπαίδεπζε νη νπνίνη πνιιέο θνξέο ρσξίο ηελ απαξαίηεηε ζθεπή
απζαηξεηνχλ, ππεξβάιινπλ ή, ελδερνκέλσο, παξαλννχλ (Ηνξνβέζεο, 1987).
Γίλεηαη ζαθέο φηη πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ν ξφινο ηεο κνπζηθήο ζηε ζεαηξηθή πξάμε θαη
θπξίσο ε ρξήζε ηεο ζην ζέαηξν γηα παηδηά ζην ζρνιείν. Μ ζηφρνο απηφο ζπλνδεχεηαη απφ ηελ
επηινγή ε δηεξεχλεζε απηή λα νξίζεη θαη λα απνζαθελίζεη ηα φξηα ηεο ζρέζεο ηεο κνπζηθήο κε ηε
ζεαηξηθή πξάμε ζε δχν πεδία, εθείλν πνπ αθνξά ζηα δεηήκαηα ζεσξεηηθήο αλάιπζεο θη απηφ ηεο
ηερληθήο θαη εθαξκνγήο.

Ε παξνπζία ηεο κνπζηθήο ζηηο ηειεηνπξγίεο θαη ζην ζέαηξν δηαπηζηψλεηαη απφ ηε ζηηγκή ηεο
εκθάληζήο ηνπο, δηαπεξλά ηηο θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζεάηξνπ άιινηε σο ζξεζθεπηηθή κνπζηθή
θαη άιινηε σο ιατθή ή έληερλε κνπζηθή. Οηελ πεξίπησζε ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ δξάκαηνο ε
κνπζηθή, ην ηξαγνχδη θαη ν ρνξφο θαηείραλ ζπνπδαία ζέζε (Γξακκαηάο, 1997; Πφκπξαο, 1998). Ε
ιεηηνπξγηθή ηεο ζρέζε κε ην ζέαηξν παξνπζηάδεηαη σο πξσηφηππε κνπζηθή ζχλζεζε, σο δηαζθεπή
ππάξρνπζαο ζχλζεζεο θαζψο θαη σο επέλδπζε κε ηε ρξήζε απνζπαζκάησλ απφ έηνηκεο ζπλζέζεηο
πνπ είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δηζθνγξαθεκέλεο.
Οηε ζεαηξηθή πξάμε ε χπαξμε ηεο κνπζηθήο θαη ε παξεκβνιή ηξαγνπδηψλ, ε πξφθιεζε
ερεηηθψλ εθέ θαη ν αηθληδηαζκφο ησλ ζεαηψλ απφ ζθφπηκε πξφθιεζε ζνξχβνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε
ηελ ελαιιαγή ησλ ζθεληθψλ, ησλ θνζηνπκηψλ θαη ησλ άιισλ εηθαζηηθψλ ζηνηρείσλ ζπληειεί ζηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηελ ηαχηηζε ηνπ ζεαηή κε ην ζθεληθφ ζέακα.
Ε κνπζηθή, σο θνξέαο λνήκαηνο εληάζζεηαη κέζα ζην ζεαηξηθφ ιφγν, φπνπ ην κνπζηθφ
ζπκβάλ θαιείηαη λα ππεξεηήζεη ην ζεαηξηθφ θαη ν ζεαηήο-αθξναηήο επηβάιιεηαη λα βξεζεί ζην
επίπεδν ηεο ζπκκεηξηθήο επηθνηλσλίαο. Πν κνπζηθφ επηλφεκα, ε θαιιηηερληθή ζχιιεςε δειαδή ηνπ
δεκηνπξγνχ, επνκέλσο, πξέπεη λα θνηλνπνηεζεί γηα λα εμππεξεηεζνχλ φρη κφλνλ νη εθθξαζηηθνί
ζθνπνί αιιά θαη νη επηθνηλσληαθνί ζην επίπεδν ηεο πξφζιεςεο ε νπνία σο δηζππφζηαηε πξάμε
πεξηθιείεη ηελ επίδξαζε πνπ επηθαζνξίδεηαη απφ ην έξγν θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν
παξαιήπηεο ην δεμηψλεηαη. Οηελ ίδηα θαηεχζπλζε ηεο ζεσξίαο ηεο πξφζιεςεο ν Ιπαιηδήο (1997)
αλαθέξεη φηη:

…..απηφ πνπ αθνχεη ν άλζξσπνο ζηε κνπζηθή δελ είλαη απιψο ην
απνηέιεζκα ησλ εξεζηζκάησλ ηνπ αθνπζηηθνχ νξγάλνπ. Δειαδή, δελ
πξφθεηηαη απιψο γηα θάπνηα αθνπζηηθά εξεζίζκαηα ηα νπνία ζα κπνξνχζε
λα αληηιεθζεί νπνηνζδήπνηε δσληαλφο νξγαληζκφο δηαζέηεη ηελ αίζζεζε
ηεο αθνήο. Ε εηδνπνηφο δηαθνξά δελ έγθεηηαη ζην άθνπζκα, αιιά ζηελ
αληίιεςε. Μ άλζξσπνο δελ αθνχεη απιψο κνπζηθή, αιιά ηελ
αληηιακβάλεηαη θηφιαο. Άιιν ζέκα είλαη ην θαηά πφζνλ ηελ
αληηιακβάλνληαη φινη νη άλζξσπνη ή ην θαηά πφζνλ αληηιακβάλνληαη φινη
νη άλζξσπνη φια ηα είδε κνπζηθήο. Απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη φηη ν
άλζξσπνο δελ αθνχεη απιψο, αιιά αληηιακβάλεηαη απηφ πνπ αθνχεη (ζ.87).
Οπγθεθαιαηψλνληαο, ηα βαζηθά εξσηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ ζπλνςίδνληαη:


Έρεη ε κνπζηθή λφεκα θαη πψο ζεκαζηνδνηείηαη κέζα ζηε ζεαηξηθή πξάμε;
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Γθφζνλ δελ ππάξρεη ζηε κνπζηθή θάηη ζηαζεξφ λνεκαηηθά φζν νη ιέμεηο ζηε γιψζζα,
πνηα είλαη εθείλε ε δηεξγαζία πνπ ζα πξνζδψζεη ζηε κνπζηθή ηελ θαηάιιειε
ιεηηνπξγηθή ηεο ρξήζε;
Νψο δεκηνπξγνχληαη ζην ζεαηή λνεκαηηθνί ζπλεηξκνί θαη ε κνπζηθή παξαπέκπεη ζε
θαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ γεγνλφηα ή ζπλαηζζήκαηα πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο
παξαπέκπνπλ ζε ςπρηθέο αληηδξάζεηο ι.ρ. ραξάο, ιχπεο, εξεκίαο.

Ννιιά είλαη ηα παξαδείγκαηα πνπ ε κνπζηθή πεηπραίλεη λα ππνθαηαζηήζεη κηαλ αίζζεζε
δίλνληαο ζηνλ αθξναηή ηελ εληχπσζε εθείλεο. Ωο έλα απφ ηα ιακπξφηεξα, ζεσξείηαη ε εηζαγσγή
απφ ην νξαηφξην Ε δεκηνπξγία ηνπ Εaydn (Πφκπξαο, 1998). Ε αξρηθή πεξηγξαθή ηνπ ράνπο, κε ηα
αζχλδεηα ζέκαηα θαη ηελ αζαθή δνκή, δίλεη ζηγά-ζηγά ηελ ζέζε ηεο ζε έλα βαζκηαίν crescendo,
ψζπνπ λα θαηαιήμεη ζε κηα ff κείδνλα ζπγρνξδία: Ηαη έγέλεην θσο! Πν θσο ινηπφλ ζπλδέζεθε κε
ηνλ δπλαηφ θαη ιακπξφ ήρν, φπσο θαη ην ζθνηάδη κε ηνπο ρακεινχο θαη βαζείο θζφγγνπο Οαθήο
είλαη θαη ε ζρέζε ηεο κνπζηθήο κε ην ρξψκα θαη δελ είλαη ηπραίν φηη πνιιέο θνξέο κηιάκε γηα
ρξσκαηηζκνχο θαη γηα ερφρξσκα θαη ρξσκαηηθέο θιίκαθεο. Θέμεηο πνπ πξνζπαζνχλ λα
πξνζδψζνπλ ηδηαηηέξα ραξαθηεξηζηηθά ζηελ αθξφαζε θαη ζηε δνκή ηεο κνπζηθήο. Γπίζεο πνιιέο
θνξέο ε κνπζηθή θαιείηαη λα λνεκαηνδνηήζεη ην κηθξφ-κεγάιν, ην δπλαηφ-αδχλαην, ην αξγφ–
γξήγνξν. Γηδηθφηεξα ζην ζέαηξν γηα παηδηά ε αληηζεηηθφηεηα ησλ ζρεκάησλ κε ηε ρξήζε ηεο
κνπζηθήο επλνεί ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηβάιινληνο θφζκνπ, δεκηνπξγεί επθξφζπλεο θαηαζηάζεηο
πνπ ηέξπνπλ θαη ςπραγσγνχλ.
Ε απνζαθήληζε θαη ε δηεξεχλεζε δεηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε θαη
ηε ζέζε ηεο κνπζηθήο ζηε ζεαηξηθή πξάμε, ηε ζρέζε ηεο κε ηνλ δξακαηηθφ ρψξν θαη ρξφλν θαη ηηο
ζθεληθέο νδεγίεο, κε ηελ αλάιπζε ηεο έλλνηαο ηνπ ιάηηκνηηθ (leitmotiv), κε ηελ πξσηφηππε ζχλζεζε
ή ηελ επηκέιεηα, κε ην κνπζηθφ ραιί κε ηελ αλάιπζε ηεο πεξηγξαθηθφηεηαο. Νην αλαιπηηθά:
ξήζε θαη ζέζε ηεο κνπζηθήο ζηε ζεαηξηθή πξάμε
Μη κνξθέο ζεάηξνπ ζηελ εθπαίδεπζε φπνπ ζπλαληάκε ηελ παξνπζία ηεο κνπζηθήο είλαη ε ζεαηξηθή
παξάζηαζε, ην ζθεηο, ην ζεαηξηθφ αλαιφγην, ην πνιπζέακα, νη εηδηθέο θαηεγνξίεο ζεάηξνπ θαη
ζεάκαηνο (Θέαηξν Οθηψλ – καξηνλέηεο –θνπθινζέαηξν, ην ζεαηξηθφ δξψκελν ή ράπεληλγθ). Ε
κνπζηθή σο απηφλνκνο θψδηθαο ζεκαζίαο ζην ζέαηξν, πνπ θαηαμηψλεηαη αλάινγα κε ην βαζκφ
ζπλεηζθνξάο ηνπ ζηελ αλάπηπμε ηεο ζεαηξηθήο ςεπδαίζζεζεο ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά,
επαπμεηηθά, επεμεγεκαηηθά, αλαιπηηθά, αλαηξεπηηθά, ππνλνκεπηηθά ζε ζρέζε κε ηηο δξακαηηθέο
θαηαζηάζεηο θαη ηαπηνρξφλσο ζρνιηάδεη, δηεπξχλεη, πξνθαιεί, εληείλεη ή θαη αλαλεψλεη ην
ελδηαθέξνλ ηνπ ζεαηή επηηείλνληαο ηε ζεαηξηθή ζχκβαζε (Γξακκαηάο, 1997; Lucciano, 1997). Ε
ακθίδξνκε ζρέζε κε ηνλ ζθελνζέηε γηα ηελ θπξίαξρε ηδέα ηεο ζθελνζεζίαο απνηειεί επηπιένλ έλα
ζνβαξφ παξάγνληα πνπ πξνζδηνξίδεη ην χθνο ηεο παξάζηαζεο θαη ηελ (επαλ)έληαμή ηεο ζε
ρσξνρξνληθφ πιαίζην (Ννιιέο θνξέο νη ζθελνζέηεο θαηαξγνχλ ηνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν πνπ
αλαθέξεη ν ζπγγξαθέαο θαη θάλνληαο αλαγσγέο ηνπνζεηνχλ ηε δξάζε ζε παξφληα ή δηαθνξεηηθφ
ρξφλν. Ζδηαηηέξσο νη κεηακνληέξλεο απφςεηο ζθελνζεηψλ πνπ απνζεψλνπλ ηε ζρεηηθφηεηα
απνδνκνχλ ην ρσξνρξνληθφ πιαίζην ηνπ ζπγγξαθέα θαη δεκηνπξγνχλ λέεο ζπλζήθεο πξφζιεςεο
κε δηαθνξεηηθά ζπκθξαδφκελα).
Μξακαηηθφο ρψξνο θαη ρξφλνο – Οθεληθέο νδεγίεο
Νξφθεηηαη γηα ηνλ εγγεγξακκέλν ρψξν θαη ρξφλν πνπ νξίδνληαη απφ ην ζπγγξαθέα. Μ ρξφλνο πνπ
δειψλεηαη κπνξεί λα είλαη παξειζνληηθφο (πέξπζη, θάπνηε, ηα παιηά ηα ρξφληα, κηα θνξά θη έλαλ
θαηξφ, ην 1940 θιπ) – παξνληηθφο – κειινληηθφο. Μη ζθεληθέο νδεγίεο είλαη νη ππνδείμεηο ηνπ
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ζπγγξαθέα ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία ησλ εξψσλ ζην έξγν θαη ζηελ εμέιημε ηεο ππφζεζεο. Οηα
παξαθάησ παξαδείγκαηα αλαθέξνληαη ξεηά ν ρξφλνο θαη ν ρψξνο θαη ν κνπζηθφο θαιείηαη λα
δψζεη κνπζηθή ππφζηαζε πνπ θσδηθνπνηείηαη πιένλ φρη κε ιέμεηο αιιά κε ήρνπο πνπ εκπεξηέρνπλ
λφηεο, ζπγρνξδίεο, ηνληθφηεηεο, κνπζηθά κνηίβα, ξπζκφ θαη άιια ηερληθά ζηνηρεία:

Πν φλεηξν ηνπ ζθηάρηξνπ, ηνπ Γπγέληνπ Πξηβηδά
Οθελή δεχηεξε
(Οθηάρηξν – Ηπξ Δίθαλνο)
Αγξφθηεκα. Θαραλφθεπνο. Ηιεκαηαξηά κε ζηαθχιηα. Νεγάδη. Οην βάζνο ρσξάθηα. Γπνρή:
Ηαινθαίξη. Μ Ηπξ Δίθαλνο ζηγνζθπξίδνληαο απνηειεηψλεη έλα ζθηάρηξν…
Ιαησκέλνο γάκνο, ηνπ Φεληεξίθν Γθαξζία Θφξθα Νξάμε ηξίηε – εηθφλα πξψηε Δάζνο.
Κχρηα. Θεφξαηνη θνξκνί, κνπζθεκέλνη. Ε αηκφζθαηξα είλαη βαξηά. Αθνχγνληαη δπν βηνιηά
Πν ιάηηκνηηθ (Leitmotiv) ή θαζνδεγεηηθφ κνηίβν
Νξφθεηηαη γηα έλα ζχληνκν κεισδηθφ ή ξπζκηθφ κνηίβν πνπ ραξαθηεξίδεη έλα ζπλαίζζεκα, κηα ηδέα,
έλα ζχκβνιν ή έλα πξφζσπν ζην νπνίν παξαπέκπεη θάζε θνξά πνπ εκθαλίδεηαη. Δειαδή, ε ρξήζε
ηνπ έγθεηηαη ζην λα ιεηηνπξγεί ζαλ ππελζχκηζε ηνπ ζηνηρείνπ κε ην νπνίν ηαπηίδεηαη ν αθξναηήο
θαη ζαλ δνκηθφ πιηθφ, ην νπνίν βνεζάεη ζηε κνξθνινγηθή ελφηεηα ηεο δξακαηηθήο πινθήο.
ξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο απφ ηνλ Βάγθλεξ ζηα κνπζηθά ηνπ δξάκαηα. Πα θαζνδεγεηηθά κνηίβα
κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ ζηελ απζεληηθή ηνπο κνξθή (ζπλήζσο φηαλ αθνχγνληαη γηα πξψηε
θνξά), παξαιιαγκέλα ή ζε ζπλδπαζκφ κε άιια. Οηε ζεαηξηθή πξάμε ηα κνπζηθά
επαλαιακβαλφκελα κνπζηθά ζέκαηα απνηεινχλ κέξνο ηεο ζπλεθηηθφηεηαο ηεο δξάζεο ησλ εξψσλ
ή ησλ θαηαζηάζεσλ θαη επαπμάλνπλ, ζπκπιεξψλνπλ θαη επηθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ζηελ
θπξίαξρε ηδέα ηνπ έξγνπ (Γηα ηνλ Ιπεξιηφδ, ε ζχιιεςε ηνπ θαζνδεγεηηθνχ ή εμαγγειηηθνχ
ζέκαηνο είλαη εκθαλήο σο idée fixe ζηελ Φαληαζηηθή Οπκθσλία) (Εeadington, 2002). Πν ιάηηκνηηθ
ελψ έιθεη ηελ θαηαγσγή ηνπ απφ ην ρψξν ηεο θιαζηθήο κνπζηθήο βξήθε ιεηηνπξγηθή ρξήζε ζην
ζέαηξν θαη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν (Έλα παξάδεηγκα εκθαλνχο ρξήζεο ηνπ ιάηηκνηηθ ζηνλ
θηλεκαηνγξάθν είλαη ε εξγαζία ηνπ Ιίθε Θενδσξάθε ζηελ ηαηλία Serpico πνπ βαζίδεηαη ζηε βαζηθή
κεισδία ηνπ ηξαγνπδηνχ «∆ρόμοι παλιοί» όπως ζημειώνει ο ίδιος ζην ζεκείσκα ηνπ δίζθνπ). Ωο
επρεξή παξαδείγκαηα κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ νη εξγαζίεο:
1.

2.

3.

Ειέθηξα, ηνπ Γπξηπίδε, ζε κνπζηθή Γηψξγνπ Αλδξένπ, ζθελνζεζία Θέκε Ινπκνπιίδε,
2003
α) Νξφινγνο Β΄
β) Θέκα Ναξφδνπ
γ) Νξψην ζηάζηκν
Γπάιηλνο θφζκνο, ηνπ Πέλεζη Γνπίιηακο, ζε κνπζηθή Κίθνπ Ηππνπξγνχ, ζθελνζεζία
Δεκήηξε Ιαπξίθηνπ, 1997
α) Θεκνλάδα
β) Ακάληα
Θεζκνθνξηάδνπζεο, ηνπ Αξηζηνθάλε, ζε κνπζηθή Βαζίιε ∆εκεηξίνπ, ζθελνζεζία
Θχκηνπ Ηαξαθαηζάλε, 1999
α) Θίθληζκα ειαθίλαο
β) νξφο ηνπ Γπξηπίδε

Νξσηφηππε κνπζηθή ζχλζεζε
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Γπεηδή ν βαζηθφηεξνο ζπληειεζηήο ηεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο είλαη ν ζθελνζέηεο θαη έρεη ηελ
επζχλε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ηεο παξάζηαζεο, ν κνπζηθφο ζπλεξγάηεο θαιείηαη λα
ππεξεηήζεη θπξίσο ην φξακα ηνπ ζθελνζέηε. Ε ζπλεξγαζία ηνπ μεθηλά απφ ηελ πεξίνδν ηεο
αλάγλσζεο ηνπ έξγνπ, ζπλερίδεηαη ζηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη πεξαηψλεηαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πξψηεο παξάζηαζεο.
α) Μ κνπζηθφο πνιιέο θνξέο θαιείηαη λα ζπλζέζεη θαη ηξαγνχδηα γηα λα πιαηζησζεί ε
παξάζηαζε ηφζν ζην ζέαηξν ξεπεξηνξίνπ φζν, πνπ είλαη θαη ζπλεζέζηεξν, ζην ζέαηξν γηα παηδηά.
Οε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ν ζπλζέηεο ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε ηα ζηνηρεία πνπ είλαη
εγγεγξακκέλα απφ ην ζπγγξαθέα (ζθεληθέο νδεγίεο, ρψξνο, ρξφλνο θιπ) θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην
ζθελνζέηε πξνρσξά ζηε ζχλζεζε ησλ ζηίρσλ πνπ βξίζθνληαη ζην θείκελν. Ννιιέο θνξέο γηα ηηο
θαιιηηερληθέο αλάγθεο ηεο παξάζηαζεο ν ζπλζέηεο ζε ζπλεξγαζία κε ην ζθελνζέηε κεινπνηεί θαη
ηξαγνχδη ην νπνίν δελ πξνηείλεη ν ζπγγξαθέαο. Πν ηξαγνχδη απηφ κπνξεί λα αθνχγεηαη ζηελ αξρή
ηεο παξάζηαζεο ψζηε λα εηζαγάγεη ηνλ ζεαηή ζην θιίκα ηεο ζεαηξηθήο πξάμεο, ζηε δηάξθεηα ηεο
εμέιημεο ηνπ έξγνπ γηα λα ηνλίζεη θάπνην ραξαθηήξα θαη λα ζρνιηάζεη κηα θαηάζηαζε ή ζην ηέινο
ηεο παξάζηαζεο πνπ ιεηηνπξγεί ζπγθεθαιαησηηθά ζε φζα εθηέζεθαλ ζηε ζθελή. Ναξάδεηγκα
ηξαγνπδηνχ –εθηφο θεηκέλνπ-είλαη ε ζχλζεζε Παξαληέια ηνπ Δηνλχζε Πζαθλή γηα ηελ παξάζηαζε
ηνπ έξγνπ ηνπ Eληoπάξvηo Κηε Φiιηππν Οάββαην -Ηπξηαθή θαη Δεπηέξα.
β) Ιηα άιιε παξάκεηξνο ηεο πξσηφηππεο ζχλζεζεο είλαη ε ιεγφκελε νπηηθή γσλία κε ηελ
νπνία αληηκεησπίδεη ν ζπλζέηεο ην θείκελν. Μ ίδηνο ν ζπλζέηεο ζε δηαθνξεηηθφ ρξφλν κπνξεί λα
ζπλζέζεη γηα ην ίδην έξγν δηαθνξεηηθή κνπζηθή πξάγκα πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη αθελφο ζηελ δηθή
ηνπ δηαδξνκή θαη ηελ σξίκαζε ζην ρξφλν πνπ κεζνιαβεί απφ δχν παξαζηάζεηο θαη αθεηέξνπ ζηε
ζθελνζεηηθή άπνςε πνπ εθθξάδνπλ νη δηαθνξεηηθνί ζθελνζέηεο. Ωο παξάδεηγκα θαηαηίζεηαη ην
παξάδεηγκα κνπζηθήο ζχλζεζεο ηνπ Γηψξγνπ Ηνπξνππνχ:

Νξνκεζέαο Δεζκψηεο, ηνπ Αηζρχινπ (ζε κεηάθξαζε Π. Ξνχζνπ, γηα ην Γζληθφ Θέαηξν, έξγν
29, 1979),

Νξνκεζέαο Δεζκψηεο, ηνπ Αηζρχινπ (ζε κεηάθξαζε Η.. Ιχξε, κνπζηθή ζθελήο γηα θσλέο,
καγλεηνηαηλία θαη κηθξφ ζχλνιν, έξγν 86, 1997).
Οε απηή ηελ πεξίπησζε πιελ ηνπ ζθελνζέηε ζπνπδαίν ξφιν θαηέρεη ζηελ παξάζηαζε θαη ν
κεηαθξαζηήο πνπ αλαιακβάλεη ηε επζχλε γηα «ησ εδπζκέλσ ησ ιφγσ» πνπ ππνδειψλεη ηελ
έκκεηξε θαη θπζηθά κνπζηθή κνξθή ηνπ.
γ) Ε ιεγφκελε ζθεληθή κνπζηθή είλαη ε κνπζηθή ππφθξνπζε πνπ έρεη πξνβιεθζεί γηα έλα
ζπγθεθξηκέλν ζεαηξηθφ έξγν πξηλ απφ ηελ παξάζηαζε, ζαλ εηζαγσγή, αιιά πνιιέο θνξέο
αθνχγεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεαηξηθήο δξάζεο. Ε κνπζηθή απηή, αλ θαη πνιιέο θνξέο ην
ζεαηξηθφ έξγν έρεη ζπλδεζεί κε ηελ κνπζηθή ηνπ πξψηνπ αλεβάζκαηνο, δελ απνηειεί αλαπφζπαζην
κέξνο ηνπ έξγνπ θαη κπνξεί ζε άιιν αλέβαζκα λα αληηθαηαζηαζεί κε άιιε ζχκθσλα κε ηελ θξίζε
ηνπ ζθελνζέηε. Αλαθεξφκαζηε ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπλζέηεο ηαπηίδεηαη κε ην ζεαηξηθφ έξγν
έξγν θαη ηελ πεξίπησζε ηνπ Γηψξγνπ Ηνπξνππνχ (Γξακκαηάο, 1999). Ιηιψληαο γηα ηε ζχλζεζε ηεο
«Θπζηζηξάηεο» (ΗΘΒΓ, Γπίδαπξνο 1983, ζθελνζεζία Αλδξέαο Βνπηζηλάο) ν ζπλζέηεο θάλεη ιφγν γηα
δχν «ζηνηρήκαηα»:

Αθελφο ην ζέκα πνπ σο leitmotiv "ζθξαγίδεη" φιε ηελ παξάζηαζε θαη ηειηθά
ήηαλ έλα ζέκα ην νπνίν εμεπηέιηδε ηνλ πφιεκν, αθεηέξνπ ην ηη ζα έθαλα κε ηνλ
πεξίθεκν "κχζν" πνπ ν θφζκνο γλψξηδε κέζα απφ ηε ζχλζεζε ηνπ αηδηδάθη.
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Ιε παξφηξπλζε ηνπ ίδηνπ ηνπ Ιάλνπ έθαλα θάηη ηειείσο δηαθνξεηηθφ: κηα
λνζηαιγηθή κπαιάληα πνπ ηειηθά άξεζε ζηνλ θφζκν. Έηζη μεπέξαζα θαη εγψ ην
"θφκπιεμ" κνπ... (ζ.97).
Γίλαη αξθεηά ηα θιαζηθά έξγα πνπ έρνπλ ζπλδεζεί ηφζν πνιχ κε ηελ κνπζηθή πνπ
ζπληέζεθε γηα ηελ πξψηε ηνπο παξάζηαζε, ψζηε κηα ζχγρξνλε παξάζηαζε ηνπο ζα
ήηαλ αδηαλφεηε ρσξίο ηελ κνπζηθή απηή. Αλαθέξνληαη σο ραξαθηεξηζηηθέο
πεξηπηψζεηο: Engomond ηνπ Γθέηε κε κνπζηθή Beethoven, λεηξν θαινθαηξηλήο λχρηαο
ηνπ Οέμπηξ κε κνπζηθή ηνπ Mendelssohn.
δ) Γίλαη θνξέο πνπ παξαηεξνχκε ζηελ εξγαζία ηνπ ζπλζέηε λα ζπκπεξηιακβάλνληαη
δηαζθεπαζκέλεο κνπζηθέο άιισλ ζπλζεηψλ γηα λα εμππεξεηήζνπλ ην χθνο ηεο παξάζηαζεο θαη
ελδερνκέλσο λα δηακεζνιαβήζνπλ δξαζηηθφηεξα ζην επίπεδν ηεο πξφζιεςεο ηεο παξάζηαζεο
απφ ηνλ ζεαηή. Ναξαδείγκαηα:

Γπάιηλνο θφζκνο, ηνπ Πέλεζη Μπίιηακο ζε κνπζηθή Κίθνπ Ηππνπξγνχ
Πν βαιο ηνπ Ναξαδείζνπ ζην έξγν Ηχκαηα ηνπ Δνπλάβεσο.
λεηξν θαινθαηξηλήο λχρηαο, ηνπ Μπίιηακ Οαίμπηξ.
Μ ζπλζέηεο ηεο πξσηφηππεο κνπζηθήο νπσζδήπνηε πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηε ζρέζε
πιαηείαο κε ηε ζθελή, ην ξφιν ησλ εζνπνηψλ πνπ είλαη νη βαζηθνί θνξείο ηεο ζθεληθήο δξάζεο θαη
πξέπεη λα εθπιεξψλεη ηνπο θαιιηηερληθνχο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη ν ζθελνζέηεο σο ππεχζπλνο
ηεο παξάζηαζεο. Ε αλάγλσζε ηνπ ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ, ην νπνίν παξακέλεη αηειέο θαη αλνηρηφ ζε
εξκελείεο θαη απνδφζεηο ην νπνίν ζα εηζπξάμεη ν ζεαηήο, γηα λα απνηππσζεί πιένλ κε κνπζηθά
ζεκεία, απαηηεί ηελ εκπεηξία , ηε γλψζε θαη ηελ ηφικε ηνπ ζπλζέηε (Γξακκαηάο, 1999). Οηελ νπζία
γηα ην κνπζηθφ ηζρχεη ε άπνςε ηνπ Έγεινπ (2002) φηη απνηειεί επηδήκηα πξνθαηάιεςε λα λνκίδεη
θαλείο φηη ε ζχζηαζε ηνπ θεηκέλνπ είλαη αδηάθνξε γηα ηε ζχλζεζε. Μ Βάξλαιεο ππνζηεξίδεη φηη ε
θχξηα απαίηεζε ηελ νπνία πξέπεη λα πξνβάιεη θαλείο είλαη ην πεξηερφκελν λα είλαη αιεζηλά
αμηφινγν:

Ιεηά ηε ζπλζήθε ηνπ Ηάκπν Φφξκην (1797) ν ζηξαηεγφο Βνλαπάξηεο πξνθήξπμε
κνπζηθφ δηαγσληζκφ γηα, ηε ζχλζεζε ελφο εκβαηεξίνπ ή εηζαγσγήο θηι., πνπ
ζέκα ηνπο ζα είραλε ηνλ ζάλαην ηνπ ζηξαηεγνχ Μο. Οην δηαγσληζκφ έιαβαλ
κέξνο ν Ναεδηέιιν θη ν Ηεξνπκπίλη. Μ ζηξαηεγφο-θξηηήο έδσζε ην βξαβείν ζηνλ
Ναεδηέιιν. Οηνλ Ηεξνπκπίλη είπε απφηνκα: -Ηχξηε Ηεξνπκπίλη, γειαζηήθαηε. Ε
κνπζηθή ζαο παξαθάλεη ζφξπβν. Μ βαζχο πφλνο πξέπεη λα είλαη κνλφηνλνο
(ζει.25).
ε) Πν κνπζηθφ ραιί είλαη ε παξνπζία ηεο κνπζηθήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζθεληθήο πξάμεο
φπνπ ράλεη ηελ απνθιεηζηηθφηεηα ηεο αθξφαζεο θαζψο δελ απηνλνκείηαη θαη αθνχγεηαη ζε ρακειή
έληαζε φηαλ νη εζνπνηνί παίδνπλ ην ξφιν ηνπο. Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απμάλεη ηε δξακαηηθή
έληαζε, λα ραξαθηεξίδεη, λα ηνλίδεη, λα ππνλνκεχεη, λα δηαζθεδάδεη ηηο θαηαζηάζεηο θαηά
πεξίπησζε θαη λα ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά ζηε δξάζε ησλ εξψσλ.
ζη) Μη κνπζηθέο γέθπξεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηάβαζε θαη ηε δηαδνρή ζθελψλ,
εηθφλσλ θαη πξάμεσλ. Γίλαη ζπλήζσο κηθξήο δηάξθεηαο γηαηί πξέπεη λα εμππεξεηνχλ ην ρξφλν ηεο
ζθεληθήο πξάμεο ζην πιαίζην ηεο ζεαηξηθήο ζχκβαζεο. Ε κεγάιε δηάξθεηα ηνπο ζπλήζσο κεγεζχλεη
αξλεηηθά ην επίπεδν πξνζδνθίαο ηνπ ζεαηή θαη ππνλνκεχεη ηηο αλακνλέο ηνπ.
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Ινπζηθή επηκέιεηα: Νξφθεηηαη γηα εξγαζία πνπ αλαηίζεηαη ζε θάπνηνλ πνπ έρεη πινχζηεο αθνπζηηθέο
θαη κνπζηθέο εκπεηξίεο θαη είλαη ζε ζέζε λα ππεξεηήζεη ην φξακα ηνπ ζθελνζέηε αλαιακβάλνληαο
ηε δηεπζέηεζε ηεο κνπζηθήο παξνπζίαο κε ηε ρξήζε κνπζηθψλ ζεκάησλ απφ δηζθνγξαθεκέλα έξγα
ελφο ή πεξηζζνηέξσλ κνπζηθψλ. Έλαο έκπεηξνο κνπζηθφο επηκειεηήο πξέπεη λα δηαζέηεη κεγάιν
αξηζκφ δηζθνγξαθεκέλσλ έξγσλ θαη λα παξαθνινπζεί ηε κνπζηθή παξαγσγή ζε φιε ηε δηαδξνκή
ηεο ρσξίο λα απνθιείεη θαλέλα είδνο.
Οηελ πεξίπησζε ηνπ ζεάηξνπ γηα παηδηά είλαη εκθαλήο ε εκκνλή ησλ κνπζηθψλ
επηκειεηψλ ζηελ ρξήζε απνζπαζκάησλ απφ έξγα θιαζηθήο κνπζηθήο πνπ πνιιέο θνξέο μεπεξλνχλ
ζε «κέγεζνο» απηή θαζαπηή ηε ζθεληθή πξάμε θαη δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηελ αλάπηπμή ηεο.
Οπλήζσο έλα κεηθηφ είδνο απφ κνπζηθέο κπνξεί λα εμππεξεηήζεη θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ηεο
παξάζηαζεο (Ε κνπζηθή ηνπ Ηνπξη Βάηι ζπλδχαδε ζηνηρεία ιατθήο κνπζηθήο, νπεξέηαο, κνπζηθή
θακπαξέ θαη ηδαδ. Οηελ κνπζηθή άπνςε ηνπ Βάηι φια ηα είδε θαη ηα ζηηι ελνπνηνχληαλ θαη
πξνζέδηδαλ ζηηο παξαζηάζεηο πνπ εηνίκαδε κε ηνλ Ιπξερη ηδηαίηεξε κνπζηθή αίζζεζε).
Απαξαίηεηε θξίλεηαη ε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν γηα κνπζηθέο πιεξνθνξίεο, νπσζδήπνηε ε ρξήζε
πξνγξακκάησλ κνπζηθήο επεμεξγαζίαο ζηνλ ππνινγηζηή θαζψο επίζεο θαη ε δηάζεζε εθέ κε
πξαγκαηηθνχο ήρνπο (βξνληή, ήρνο θνπδνπληνχ, εμάηκηζε, πηζηνιηά θιπ) πνπ δηαηίζεληαη ζε cd θαη
νη νπνίνη κε θαηάιιειε επεμεξγαζία κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζε κνπζηθέο θξάζεηο ζε έλα εληαίν
ζχλνιν.
Ε κνπζηθή πεξηγξαθηθφηεηα: Απφ πνιχ παιηά νη ζπλζέηεο αξέζθνληαλ ζηε ζχλζεζε νξγαληθήο
κνπζηθήο πνπ απνδεζκεπφηαλ απφ ηε θσλεηηθή θαη δεκηνπξγνχζαλ ζέκαηα πνπ ζθνπφ είραλ λα
κηκεζνχλ ερεηηθά γεγνλφηα ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληνο. Ζδηαηηέξσο ζε πεξηπηψζεηο πνπ ην θείκελν
δηέζεηε κπζνινγηθά ζηνηρεία παξνπζηάζηεθαλ νη πεξίθεκνη «νδνληηζκνί» θαη νη «ζχξηγγεο» πνπ
αληηζηνηρνχζαλ ζηνλ ηξηγκφ ησλ νδφλησλ θαη ηα ζπξίγκαηα ηνπ δξάθνπ πνπ μεςπρνχζε
(Πφκπξαο, 1998). Αθφκα επεμεξγάδνληαλ κνπζηθά ήρνπο απφ ζάιαζζα, θαηαηγίδα, ηπθψλα,
θεξαπλφ, βξνληή. Αθνχκε ηα ηέζζεξα θνληζέξηα γηα βηνιί θαη νξρήζηξα ηνπ Vivaldi πνπ
αλαπαξηζηάλνπλ ηηο Πέζζεξηο επνρέο, ην θειάεδηζκα ησλ πνπιηψλ ζην δεχηεξν κέξνο ηεο
Ννηκεληθήο Οπκθσλίαο ηνπ Beethoven, ηνλ ήρν κε ην ξπάθη ζηελ ίδηα ζπκθσλία ή ηνλ ήρν ηεο
θσλήο γατδάξνπ θαζψο ν Mendelssohn πεξηγξάθεη ην γατδνπξίζην θεθάιη ηνπ Οηεκφλε ζην λεηξν
θαινθαηξηλήο λχρηαο ηνπ Οαίμπηξ. Οηελ πεξίπησζε ηνπ Saint Saёns «νη πξνζσπηθφηεηεο κε ηα
κεγάια απηηά», νη γάηδαξνη, βξήθαλ ηε ζέζε ηνπο ζην Ηαξλαβάιη ησλ δψσλ κε ρηνπκνξηζηηθφ
ηξφπν. Οπνπδαία ζέζε ζηελ πεξηγξαθηθή κνπζηθή θαηέρεη θαη ε κνπζηθή ηνπ Ιάλνπ αηδηδάθη
ζηνπο ξληζεο ηνπ Αξηζηνθάλε ζηελ Νάξνδν φπνπ αθνχκε ηελ θίλεζε θαη ην ξάκθηζκα ησλ
πνπιηψλ ζηελ είζνδν θαη ζηελ επίζεζε πνπ δηαπιέθνληαη κε ην ηξαγνχδη ζε έλα αξκνληθφ ζχλνιν:

Ννχ –πνχ-πνχ-πνχ-πνχ ΄λαη απηφο πνπ καο εθάιεζε… Πη,ηη,ηη,ηηηη,ηη,ηη ΄λ΄ε αηηία.
Ιε ηνλ ηξφπν ηεο κνπζηθήο πεξηγξαθηθφηεηαο δελ εθθξάδνληαη κφλν ε απιή κνπζηθή
απεηθφληζε ηνπ ξεαιηζηηθνχ ζηνηρείνπ ζην έξγν, αιιά απνδίδεηαη θαη ε αηκφζθαηξα πνπ θπξηαξρεί
ζην θείκελν θαζψο επίζεο ςπρηθέο κεηαπηψζεηο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Μ Mussorgsky
απεηθνλίδεη κε κηα κειαγρνιηθή ζιηκκέλε κεισδία ηελ ςπρηθή θαηάζηαζε θαη ηα αηζζήκαηα πνπ
δεκηνπξγεί ε ζέα ελφο παιαηνχ πχξγνπ (Il vecchio castello) (Michels, 1994). Παπηνρξφλσο απαληά ζην
εξψηεκα αλ κπνξεί ε κνπζηθή λα δηεγείξεη ζπλαηζζήκαηα θαη πφζν φιε απηή ε δηαδηθαζία αθνξά
ζηελ ππνθεηκεληθή εληχπσζε ηεο κνπζηθήο πνπ απνηειεί έλα θεθαιαηψδεο δήηεκα ηεο κνπζηθήο
αηζζεηηθήο.
Οπκπεξαζκαηηθά ζε θάζε ζχζηεκα επηθνηλσλίαο ηα κέξε πνπ ην θαζνξίδνπλ βξίζθνληαη ζε
άκεζε ιεηηνπξγηθή ζρέζε θαη ηα ζπκβάληα πξέπεη λα θαηαλννχληαη ακνηβαία ψζηε ε ζρέζε λα είλαη
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ζπκκεηξηθή θαη λα εμππεξεηεί ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο. Μ ξφινο ηεο κνπζηθήο ζηε ζεαηξηθή πξάμε,
φπσο εθηέζεθε, είλαη κεζνιαβεηηθφο θη έρεη έλαλ θαη κνλαδηθφ ζθνπφ: λα ππεξεηεί ηε ζθεληθή
παξνπζίαζε ζην επίπεδν ηεο πξφζιεςεο απφ ηνλ ζεαηή. Πν κνπζηθφ έξγν ζπλαξηάηαη άκεζα κε
ηελ παξάζηαζε θαη αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο ηεο ζεαηξηθήο ζχκβαζεο ε νπνία πξνυπνηίζεηαη
κεηαμχ δξψλησλ πξνζψπσλ θαη ζεαηψλ (Γξακκαηάο, 1997). Ε εξγαζία ηνπ κνπζηθνχ επηβάιιεηαη
λα ελαξκνλίδεηαη κε ηηο απφςεηο ηνπ ζθελνζέηε θαη ησλ άιισλ ζπληειεζηψλ ηεο παξάζηαζεο.
Ηαλείο ήρνο δελ είλαη δπλαηφλ λα απνθιεηζηεί απφ ηε κνπζηθή εξγαζία φζν παιηφο ή ζχγρξνλνο
είλαη. Απηφ πνπ απαηηείηαη είλαη ε ιεηηνπξγηθή ηνπ ρξήζε. Ε εξγαζία ηνπ κνπζηθνχ επηβάιιεηαη λα
ελαξκνλίδεηαη κε ηηο απφςεηο ηνπ ζθελνζέηε θαη ησλ άιισλ ζπληειεζηψλ ηεο παξάζηαζεο. Ηαλείο
ήρνο δελ είλαη δπλαηφλ λα απνθιεηζηεί απφ ηε κνπζηθή εξγαζία φζν παιηφο ή ζχγρξνλνο είλαη.
Απηφ πνπ απαηηείηαη είλαη ε ιεηηνπξγηθή ηνπ ρξήζε.
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Νίκξρ Πξτλάκηρ
Υποψήφιος διδάκτορας Εθμομουσικολογίας, Τμήμα Μουσικώμ Σπουδώμ
Εθμικό και Καποδιστριακό Παμεπιστήμιο Αθημώμ

Δελ πεγαίλνπκε ζηνλ θηλεκαηνγξάθν γηα λα αθνχζνπκε κνπζηθή.
(Maurice Jaubert, 1999)
Ε παξαπάλσ δηαηχπσζε ηνπ ζπλζέηε Maurice Jaubert ζπγθιίλεη
κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο κνπζηθήο απφ
παξαδνζηαθνχο θξηηηθνχο ηαηληψλ σο «κε αθνπζηή». Ε ζεσξία απηή
βαζίδεηαη ζηελ άπνςε φηη ε κνπζηθή πξέπεη λα πεξλάεη απαξαηήξεηε ζε
ζρέζε κε ηελ θηλεκαηνγξαθηθή εηθφλα. Νξφθεηηαη γηα κία πεξίπησζε
εθαξκνγήο ηεο δπηηθήο αηζζεηηθήο πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ νπηηθή παξά
ζηελ αθνπζηηθή δηάζηαζε ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ θαηλνκέλνπ. Οχγρξνλεο
πξνζεγγίζεηο ηνπ ζέκαηνο, φκσο, έρνπλ αληηθξνχζεη ηηο παιαηφηεξεο
ηνπνζεηήζεηο, δείρλνληαο φηη ε θηλεκαηνγξαθηθή κνπζηθή εκπιέθεη ηνλ
ζεαηή πλεπκαηηθά θαη ζσκαηηθά ζηελ ηαηλία.
Ηαηά ηελ θιαζηθή αηζζεηηθή ζεσξία ηεο δπηηθήο ζθέςεο, νη
αηζζήζεηο δηαθξίλνληαη κεηαμχ ηνπο θαη, σο ζπλέπεηα, ε νπηηθή θαη ε
αθνπζηηθή δηάζηαζε ελφο θαηλνκέλνπ απνηεινχλ δηαθξηηέο εθθάλζεηο ηεο
αληηιεπηηθήο βίσζήο ηνπ. Ωζηφζν, ε έθξεμε ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ
κέζσλ, ηδηαίηεξα απφ ην δεχηεξν ηέηαξην ηνπ 20νχ αηψλα θαη έπεηηα,
ππήξμε θαηαζηαιηηθή γηα ηε κεηαζηξνθή ηφζν ησλ αηζζεηηθψλ φζν θαη
ησλ επξχηεξσλ πνιηηηζκηθψλ εκπεηξηψλ ζηνλ δπηηθφ θφζκν. Πα
νπηηθναθνπζηηθά κέζα απνηεινχλ θπξίαξρα θαη αλαπφζπαζηα ζηνηρεία
ηεο θνπιηνχξαο ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ. Γηδηθά ν θηλεκαηνγξάθνο
άιιαμε ξηδηθά ηελ πνξεία ηεο ξεαιηζηηθήο αλαπαξάζηαζεο, ηεο
κπζνπιαζηηθήο αθήγεζεο, αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ αλζξψπηλε
θαζεκεξηλφηεηα θαηά ηνλ 20φ αηψλα. Έρνληαο δηηηή ππφζηαζε (σο ηέρλε
θαη σο ηερληθή), απνηειεί έλα απφ ηα πην ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο
ζηξνθήο απφ ηε λεσηεξηθφηεηα ζηε κεηαλεσηεξηθφηεηα. Ήδε απφ ηα
πξψηα ηνπ βήκαηα νη θνηλσληθέο επηζηήκεο ζπλαληνχλ ζηνλ
θηλεκαηνγξάθν έλα ηδηαίηεξν πνιηηηζκηθφ κέζν, εμαηξεηηθά πξνζηηφ ζε
θξηηηθή-επηζηεκνληθή δηεξεχλεζε. Μ θιάδνο πνπ αζρνιείηαη ζπζηεκαηηθά
κε ηε κειέηε θαη αλάιπζε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ είλαη νη ιεγφκελεο
«θηλεκαηνγξαθηθέο ζπνπδέο». Οηνλ ρψξν απηφ εληάζζνληαη νη πνηθίιεο
ζεσξεηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ
θαηλνκέλνπ (αηζζεηηθή θαη ξεαιηζηηθή δηάζηαζε, ηδενινγηθή θαη πνιηηηθννηθνλνκηθή αλάιπζε, δνκνιεηηνπξγηζκφο, ζεσξία ηνπ δεκηνπξγνχ, ζεσξία
ηνπ είδνπο, ζεκεηνινγία, γλσζηνινγία θαη θαηλνκελνινγία, ζεσξία ηνπ

Γίλαη κνπζηθνιφγνο θαη
ππνςήθηνο δηδάθηνξαο
εζλνκνπζηθνινγίαο ηνπ Πκήκαηνο
Ινπζηθψλ Οπνπδψλ ηνπ
Ναλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (κε ζέκα
ηε κνπζηθή ζηνλ ειιεληθφ
θηλεκαηνγξάθν ηεο δεθαεηίαο ηνπ
'60), δηπισκαηνχρνο ζχλζεζεο θαη
πηπρηνχρνο αθνξληεφλ. Απφ ην
2003 σο ην 2006 δίδαμε καζήκαηα
εζλνκνπζηθνινγίαο,
θηλεκαηνγξαθηθήο κνπζηθήο,
εζλνγξαθηθνχ θηικ θαη κνπζηθήο
πιεξνθνξηθήο ζην Πκήκα Θατθήο
θαη Ναξαδνζηαθήο Ινπζηθήο ηνπ
ΠΓΖ Επείξνπ ζηελ Άξηα. Έρεη
ζπκκεηάζρεη ζε εξεπλεηηθά
πξνγξάκκαηα (Ναλεπηζηήκην
Αζελψλ, Ιέγαξν Ινπζηθήο
Αζελψλ, Γ.Γ.Γ.Π. θ.ά.) θαη έρεη
ζπλεξγαζηεί κε νίθνπο εθδνηηθνχο
θαη θνξείο γηα ηελ επηκέιεηα θαη
ηελ έθδνζε κνπζηθψλ βηβιίσλ. Έρεη
δεκνζηεχζεη άξζξα θαη θεθάιαηα
ζε ζπιινγηθνχο ηφκνπο γηα ηελ
αλζξσπνινγία ηεο
θηλεκαηνγξαθηθήο κνπζηθήο.
Οπλζέζεηο ηνπ έρνπλ εθηειεζηεί
ζηελ Γιιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ.
Έρεη ιάβεη ππνηξνθία απφ ην
Ναλεπηζηήκην Αζελψλ θαη απφ ηα
ηδξχκαηα «Νξνπνληίο» θαη
«Sasakawa» θαη είλαη κέινο ηεο
ζπληαθηηθήο επηηξνπήο ηνπ
κνπζηθνινγηθνχ πεξηνδηθνχ
«Ννιπθσλία» θαη ηνπ
«International Music and Media
Research Group».
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θχινπ, ζεσξία ηνπ θνηλνχ θ.ιπ.).
Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε κειέηε ηεο κνπζηθήο σο θνπιηνχξαο –δειαδή σο ελφο ηδηαίηεξνπ
ηξφπνπ δσήο– θαη, εηδηθφηεξα, σο βησκέλεο εκπεηξίαο, σο εκπνξεχζηκνπ αγαζνχ, σο θνηλσληθήο
πξαθηηθήο θαη σο πνιηηηζκηθνχ ζπκβφινπ ζην πιαίζην ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο απνηειεί
ην θχξην αληηθείκελν ηεο επηζηήκεο ηεο εζλνκνπζηθνινγίαο. Ε εζλνκνπζηθνινγηθή έξεπλα δίλεη
έκθαζε ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο ηεο πνιιαπιήο κνπζηθήο πξαγκαηηθφηεηαο,
γεγνλφο ην νπνίν ζπλέηεηλε ζηελ θαζηέξσζή ηεο σο εξκελεπηηθήο επηζηήκεο ηεο αλζξψπηλεο
κνπζηθήο ζπκπεξηθνξάο. Γπεξεαζκέλε απφ ηηο ζεσξεηηθέο, ηηο κεζνδνινγηθέο θαη ηηο
επηζηεκνινγηθέο θαηεπζχλζεηο ηφζν ησλ βξεηαληθψλ πνιηηηζκηθψλ ζπνπδψλ φζν θαη ηεο
ακεξηθάληθεο πνιηηηζκηθήο αλζξσπνινγίαο, ε κειέηε ησλ κνπζηθψλ θαηλνκέλσλ ζηξέθεη ην
ελδηαθέξνλ ηεο απφ ηε ζπιινγή κνπζηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηε ζπλάληεζε ηεο κνπζηθήο κε ηηο
αλζξψπηλεο ζρέζεηο, ηα δίθηπα θαη ηηο θνζκνζεσξίεο.
Μη παξαπάλσ επηζεκάλζεηο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε κνπζηθή θαη ν θηλεκαηνγξάθνο
απνηεινχλ ζεκαληηθά πνιηηηζκηθά νρήκαηα κεηαθνξάο εκπεηξηθψλ, εθθξαζηηθψλ θαη
επηθνηλσληαθψλ κνξθψλ. Ηξίλεηαη, επνκέλσο, αλαγθαία ε εθηελέζηεξε δηεξεχλεζε ησλ δχν κέζσλ
θαη ηεο κεηαμχ ηνπο ζρέζεο ζε κία ζχλζεηε πξννπηηθή, ηφζν απφ ηε ζθνπηά ηεο αλάιπζεο
«θεηκέλνπ» θαη «πεξηερνκέλνπ», φζν θαη απφ απηή ηεο αλάιπζεο «ζπγθεηκέλσλ» θαη «ιφγσλ».
Ωζηφζν, νη πεξηζζφηεξνη ζεσξεηηθνί θαη θξηηηθνί ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, θηλνχκελνη κέζα ζην
πιαίζην ηεο δπηηθήο αληίιεςεο θαη εξκελείαο, ηείλνπλ λα απνθιείνπλ ή λα ππνβαζκίδνπλ ηε
κνπζηθή ζηηο αλαιχζεηο ησλ ηαηληψλ θαη λα πηνζεηνχλ ηελ ππεξνρή ηεο νπηηθήο δηάζηαζεο ηνπ
θηλεκαηνγξάθνπ ζε βάξνο ηεο αθνπζηηθήο. κσο, απφ θαζαξά θαηλνκελνινγηθή άπνςε, ε
νληφηεηα ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο –ην «θηικηθφ ζψκα»– είλαη εμίζνπ νπηηθή θαη αθνπζηηθή.
Οηνλ θηλεκαηνγξάθν ππάξρνπλ θαη εηθφλεο θαη ήρνη. Ννιιέο θνξέο, κάιηζηα, αθφκα θαη ζην
επίπεδν ηεο ερεηηθήο κπάληαο ηεο ηαηλίαο ζπλήζσο ην πξνβάδηζκα δίλεηαη ζηελ αλζξψπηλε θσλή
θαη νκηιία θαη φρη ζηε κνπζηθή επέλδπζε, κε απνηέιεζκα ν θηλεκαηνγξάθνο λα πξνζεγγίδεηαη
θσλνθεληξηθά θαη ινγνθεληξηθά.
πσο βεβαηψλεηαη ηφζν ηζηνξηθά φζν θαη πνιηηηζκηθά, ε παξνπζία ηεο κνπζηθήο ζηηο
θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο είλαη γεγνλφο αθφκα θαη πξηλ απφ ηελ εκθάληζε ηνπ νκηινχληα
θηλεκαηνγξάθνπ. Ε ζρέζε ηεο κνπζηθήο κε ηελ θηλεκαηνγξαθηθή εηθφλα απνηειεί έλα απφ ηα
θεληξηθά δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο ζεσξεηηθνχο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, αλ θαη γηα αξθεηφ
θαηξφ ε θηλεκαηνγξαθηθή κνπζηθή δελ ζεσξνχληαλ άμηα κειέηεο ζηνπο ρψξνπο ησλ κνπζηθψλ θαη
ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ ζπνπδψλ απφ ηελ εθάζηνηε αθαδεκατθή θνηλφηεηα. Ναξά ηελ
πξνθαηάιεςε ζηνπο παλεπηζηεκηαθνχο θχθινπο, ην ακείσην ελδηαθέξνλ πνιιψλ κειεηεηψλ
νδήγεζε ζηε δηακφξθσζε θαη θαζηέξσζε ελφο λένπ, πβξηδηθνχ αιιά θαη ζπλερψο αλαπηπζζφκελνπ
δηεπηζηεκνληθνχ ηνκέα: ηεο κνπζηθνινγίαο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Πα ηειεπηαία ρξφληα έρεη απμεζεί
ζεκαληηθά θαη ν αξηζκφο ησλ βηβιίσλ θαη ησλ άξζξσλ ζρεηηθά κε ηε κνπζηθή ζηνλ θηλεκαηνγξάθν.
Μη ηνπνζεηήζεηο ησλ κειεηεηψλ είλαη πνηθίιεο, άιινηε αληηηηζέκελεο θη άιινηε
αιιεινζπκπιεξνχκελεο.
Απφ ηνπο πξψηνπο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ην ζέκα ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο κνπζηθήο ήηαλ θαη
νη Eisler θαη Adorno, ζηηο απφςεηο ησλ νπνίσλ αληαλαθιψληαη νη επξχηεξεο ζεσξεηηθέο
θαηεπζχλζεηο ηεο ζρνιήο ηεο Φξαλθθνχξηεο πεξί πνιηηηζηηθήο βηνκεραλίαο θαη καδηθήο
θνπιηνχξαο. Ε απζηεξή θξηηηθή ηνπο πξνζαλαηνιίδεηαη θπξίσο ζηε κνπζηθή ζχλζεζε θαη φρη ζηελ
αλάιπζε θαη ηελ πξφζιεςε ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο κνπζηθήο, παξφιν πνπ δειψλνπλ φηη «ε
θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία δελ κπνξεί λα εμεηάδεηαη σο κία απνκνλσκέλε κνξθή ηέρλεο πνπ ππάξρεη
ISSN 1790-773
© GAPMET / ΓΓΙΑΝΓ 2011

απφ κφλε ηεο˙ αληίζεηα, πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο ην πην ραξαθηεξηζηηθφ κέζν ηεο ζχγρξνλεο
καδηθήο θνπιηνχξαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηηο ηερληθέο ηεο κεραληθήο αλαπαξαγσγήο» (Eisler & Adorno
1947: 11). Μη Eisler θαη Adorno πξνβαίλνπλ ζε παξαηεξήζεηο πνπ ζηξέθνληαη ελάληηα ζηηο
θαζηεξσκέλεο ρνιηγνπληηαλέο πξαθηηθέο. Ρπνζηεξίδνληαο φηη δελ πξέπεη λα απνδερφκαζηε ηνπο
ςπρνινγηθνχο θαλφλεο πνπ ζέηεη ε εκπεηξία, θαίλεηαη φηη παξαθάκπηνπλ ηηο φπνηεο ηζηνξηθέο θαη
πνιηηηζκηθέο ζπκβάζεηο ζρεηηθά κε ηελ αηζζεηηθή ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο κνπζηθήο.
Δηαθνξεηηθή είλαη ε πξνζέγγηζε πνπ επηρεηξνχλ ζην ζέκα ν Kracauer θαη o Chion,
βαζηδφκελνη ζε κία ζχλζεζε θαηλνκελνινγηθψλ θαη γλσζηνινγηθψλ εξκελεηψλ ηεο κνπζηθήο θαη ηνπ
θηλεκαηνγξάθνπ ηφζν σο απζχπαξθησλ φζν θαη σο αιιεινεμαξηψκελσλ κνξθψλ. Ηαη νη δχν
ζεσξεηηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζρέζε κνπζηθήο θαη εηθφλαο δελ είλαη βνεζεηηθή αιιά ζπλεξγαηηθή,
αληηθξνχνληαο ηελ άπνςε πεξί πιήξνπο ππνηαγήο ηεο κνπζηθήο ζηελ εηθφλα. Νην ζπγθεθξηκέλα, ν
Kracauer (1965) δηαθξίλεη ηα είδε θηλεκαηνγξαθηθήο κνπζηθήο αλάινγα κε ηηο αηζζεηηθέο ιεηηνπξγίεο
ηεο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εηθφλα ζε:
α) ζρνιηαζηηθή κνπζηθή,
β) ξεαιηζηηθή κνπζηθή θαη
γ) εηθνλνπνηεκέλε κνπζηθή,
ελψ ν Chion (1995) πξνρσξάεη ζε ιεπηνκεξή παξνπζίαζε κίαο πνηεηηθήο νπηηθναθνπζηηθήο
αλάιπζεο ησλ ηαηληψλ κε παξαδείγκαηα απφ ηνλ επξσπατθφ θηλεκαηνγξάθν.
ζνλ αθνξά ζηνλ ακεξηθάληθν θηλεκαηνγξάθν, o Prendergast ππνζηεξίδεη φηη ε κνπζηθή
ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ απνηειεί κία κνξθή κνπζηθήο έθθξαζεο πνπ έρεη πεξάζεη απαξαηήξεηε απφ
ηελ θηλεκαηνγξαθηθή θηινινγία θαη θξηηηθή, ε πξνζέγγηζή ηνπ φκσο πεξηνξίδεηαη ζε ηζηνξηθέο,
αηζζεηηθέο θαη ηερληθέο αλαιχζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ. Απνθιείνληαη, επνκέλσο, νη αλαθνξέο ζηε
ιατθνδεκνθηιή κνπζηθή θαη δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηηο θιαζηθέο ηαηλίεο ηεο ξνκαληηθήο επνρήο
ηνπ ρνιηγνπληηαλνχ θηλεκαηνγξάθνπ κε ζρεδφλ κνλαδηθά θξηηήξηα ηελ «απζεληηθφηεηα» ηεο
κνπζηθήο θαη ηελ ηζρπξή πξνζσπηθφηεηα ηνπ ζπλζέηε. Γηδηθφηεξα, ν Prendergast αλαθέξεη φηη
«εζηηάδεη ζε δηδαθηηθά πξσηφηππα ή αξηζηνπξγήκαηα κε ζηφρν λα θσηηζηεί ην ζέκα ζπλνιηθά»
(Prendergast 1992: x). Γπηπιένλ, ην γεγνλφο φηη ζπρλά αλαθέξεηαη ζε πξνθνξηθέο καξηπξίεο θαη ζε
γξαπηέο πεγέο ρσξίο λα ζρνιηάδεη ή λα εκβαζχλεη, θαζηζηά ζπδεηήζηκε ηελ αμία ηεο κειέηεο ηνπ
σο «θξηηηθήο πξνζέγγηζεο».
Οε αλάινγν πεξηνξηζηηθφ πιαίζην θηλνχληαη θαη άιια θείκελα σο πξνο ην ίδην δήηεκα,
ελψ ζπγθεθξηκέλα πεξηνδηθά ππνζηήξημαλ θαη ζπλερίδνπλ λα εληζρχνπλ ηελ παξαπάλσ ηάζε. Πν
πην γλσζηφ απφ ηα πεξηνδηθά απηά είλαη ην Film Music Notes, ην νπνίν μεθίλεζε λα εθδίδεηαη ζηηο
Ε.Ν.Α. ην 1941. Αξγφηεξα κεηνλνκάζηεθε ζε Film Music θαη, ζηε ζπλέρεηα, ζε Film and TV Music.
Οήκεξα αληίζηνηρν ξφιν δηαδξακαηίδεη ην έληππν The Journal of Film Music, θαζψο θαη ηα
δηαδηθηπαθά πεξηνδηθά Film Score Monthly, Music from the Movies θαη Film Music Magazine. Γπίζεο,
είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε δξάζε πνπ αλαπηχζζεη ζηνλ ηνκέα ηεο ακεξηθάληθεο
θηλεκαηνγξαθηθήο κνπζηθήο απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70 ε Film Music Society. Ε έλσζε απηή
ηδξχζεθε αξρηθά σο Society for the Preservation of Film Music ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηζηνξηθψλ,
ζπλζεηψλ θαη παξαγσγψλ ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ κε βαζηθφ ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ηεο
θαιιηηερληθήο, ηεο ηζηνξηθήο θαη ηεο εκπνξηθήο αμίαο ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο κνπζηθήο θαη ηε
δηάζσζή ηεο σο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Ήδε απφ ηηο πξψηεο απφπεηξεο εξκελείαο ηνπ
αληηθεηκέλνπ απφ δηάθνξνπο ζπλζέηεο, κνπζηθνιφγνπο, θηλεκαηνγξαθηθνχο θξηηηθνχο θαη
αθαδεκατθνχο πξνσζήζεθαλ ζεηηθηζηηθά κνληέια πξνζέγγηζεο ηεο κνπζηθήο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν.
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Οηα θείκελα απηά ε δηάθξηζε αλάκεζα ζην «έληερλν» θαη ην «ιατθνδεκνθηιέο» ζπληεξείηαη κε βάζε
δηπνιηθά ζρήκαηα, φπσο «πςειή-θαηψηεξε θνπιηνχξα» θαη «εθιεθηηθή-καδηθή θνπιηνχξα». Οηνλ
παξαπάλσ δηαρσξηζκφ ζηεξίδεηαη θαη ε εκκνλή ζε ζπγθεθξηκέλε νξνινγία. Πηο πεξηζζφηεξεο θνξέο
ν φξνο «θηλεκαηνγξαθηθή κνπζηθή» δελ αλαθέξεηαη κε ηελ επξεία έλλνηα. Αθνξά κνλάρα ζηελ
νξγαληθή κνπζηθή σο πξσηφηππε δεκηνπξγία γηα ηελ ππφθξνπζεο κίαο ηαηλίαο, ρσξίο λα
πεξηιακβάλεη ηα ιατθνδεκνθηιή ηξαγνχδηα ηεο ερεηηθήο κπάληαο ζην ζχλνιφ ηεο. Γπηπιένλ, ηηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο νη ζπγγξαθείο παξνπζηάδνπλ απνθνκκέλε ηε κνπζηθή ηφζν απφ ην
θηλεκαηνγξαθηθφ φζν θαη απφ ην επξχηεξν πνιηηηζκηθφ πιαίζην, δεζκεχνληαο ηελ αλάιπζή ηεο
κνλάρα ζε κνπζηθέο δνκέο θαη θαηαζθεπέο.
Ιε ζηφρν λα απνκαθξχλεη ηε κνπζηθή-θηλεκαηνγξαθηθή αλάιπζε απφ ηα ζηεξενηππηθά
παξαδείγκαηα πνπ θαηά θαηξνχο εθαξκφδνληαη, ε κνπζηθνιφγνο Anahid Kassabian πξνζθέξεη έλα
δηαθνξεηηθφ πιαίζην κε ηε ρξήζε κεζφδσλ πνπ εληζρχνπλ ηνλ ξφιν ηνπ θνηλνχ ζηε κειέηε ηεο
θηλεκαηνγξαθηθήο κνπζηθήο. Ε Kassabian (2001: 141) δηαθξίλεη δχν είδε ηαχηηζεο ησλ ζεαηψλ κε ηε
κνπζηθή ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ: α) ηελ «ηαχηηζε αθνκνίσζεο», θαηά ηελ νπνία ην θνηλφ ζπλδέεηαη
κε ηε κνπζηθή κέζσ κίαο απζηεξά ειεγρφκελεο θαηάζηαζεο θαη β) ηελ «ηαχηηζε ζρέζεο», θαηά ηελ
νπνία ην θνηλφ πξνζιακβάλεη ηε κνπζηθή κέζσ κίαο αλνηθηήο, ππνθεηκεληθήο δηαδηθαζίαο. Ε
ηαχηηζε αθνκνίσζεο νδεγεί ζηελ αλαπαξαγσγή φςεσλ ηεο θπξίαξρεο, εγεκνληθήο ηδενινγίαο θαη
θνπιηνχξαο, ελψ αληίζεηα ε ηαχηηζε ζρέζεο βνεζά ζηε δεκηνπξγία πνιχκνξθσλ θαη ηδηαίηεξσλ
θαηαζηάζεσλ εκπεηξίαο. Αλαθεξφκελε θαηά θχξην ιφγν ζηηο ηαηλίεο ηνπ ακεξηθάληθνπ
θηλεκαηνγξάθνπ, ε Kassabian ππνζηεξίδεη φηη ε πξσηφηππε θηλεκαηνγξαθηθή κνπζηθή ππφθξνπζε
ελεξγεί αθνκνησηηθά, ελψ αληίζεηα ε επέλδπζε πνπ βαζίδεηαη ζηε ζπιινγή πξνυπάξρνπζαο
κνπζηθήο ιεηηνπξγεί ζπζρεηηζηηθά. Ε πξψηε πεξίπησζε αθνξά θπξίσο ζηε κνπζηθή πζηεξνξνκαληηθνχ θαη λενθιαζηθνχ χθνπο, φπσο απηή έρεη δηακνξθσζεί κε ηνλ θαηξφ κέζα απφ ηελ
εμάπισζε θαη ηελ επηθξάηεζε ηεο ρνιηγνπληηαλήο θηλεκαηνγξαθηθήο παξάδνζεο, ελψ ζηε δεχηεξε
εληάζζνληαη ηα δηάθνξα ιατθνδεκνθηιή ηξαγνχδηα, ρσξίο βέβαηα απηφο ν δηαρσξηζκφο λα είλαη
απφιπηνο.
Γπίζεο, ν William Beeman (1981) πηνζεηεί κία δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ εξκελεία ηεο
θηλεκαηνγξαθηθήο κνπζηθήο απφ ηε ζθνπηά ηεο αλζξσπνινγίαο. Νξνζθέξνληαο κία ελαιιαθηηθή
επηζηεκνληθή καηηά ζην εμεηαδφκελν αληηθείκελν, ν Beeman ζπλδπάδεη ηηο θαηλνκελνινγηθέο θαη ηηο
γλσζηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο κνπζηθήο-θηλεκαηνγξαθηθήο αλάιπζεο. Ε θηλεκαηνγξαθηθή
κνπζηθή ηνπ ιατθνδεκνθηινχο ηλδηθνχ θηλεκαηνγξάθνπ εμεηάδεηαη δηεμνδηθά ζην επξχηεξν πιαίζην
ησλ ηλδηθψλ ηειεζηηθψλ ηερλψλ κέζα απφ κία εζλνγξαθηθή-ζεκεησηηθή πξνζέγγηζε. Βαζηθή
άπνςε ηνπ Beeman είλαη φηη ε κειέηε ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο κνπζηθήο κπνξεί λα δηακνξθψζεη έλα
αλζξσπνινγηθφ κνληέιν γηα ηε δηεξεχλεζε δηάθνξσλ πνιηηηζκηθψλ κνξθσκάησλ ηεο
εμεηαδφκελεο θνηλσλίαο, αιιά θαη αληηζηξφθσο ε ζέζε ηεο κνπζηθήο ζηηο ηειεζηηθέο ηέρλεο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο θνπιηνχξαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε έλα πξφηππν θαηαλφεζεο ηεο εηδηθήο
ιεηηνπξγίαο ηεο κνπζηθήο σο θηλεκαηνγξαθηθήο πξαθηηθήο. Γπηπιένλ, ν Beeman πξνβάιιεη σο
θεληξηθή κεζνδνινγία γηα ηελ έξεπλα γχξσ απφ ηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη ηε κνπζηθή ηνπ ηελ
αλάιπζε θνηλνχ θαη ηηο πνιιαπιέο αλαγλψζεηο ηεο θάζε ηαηλίαο.
Μη παξαπάλσ πξνηάζεηο ηνπ Beeman βξήθαλ πξφζθνξν έδαθνο ζηε κειέηε ηεο
θηλεκαηνγξαθηθήο κνπζηθήο ζε κεηαγελέζηεξα θείκελα. Έηζη, ε εζλνκνπζηθνιφγνο Sue Tuohy (1999)
ππνζηεξίδεη φηη νη θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο πξνζθέξνπλ έλα πινχζην ζψκα πξαγκαηνινγηθνχ
πιηθνχ γηα ηε κειέηε ηνπ ξφινπ ησλ ηερλψλ ζηνλ πνιηηηζκηθφ ζρνιηαζκφ θαη ηελ θνηλσληθή
αιιαγή. Αζθψληαο θξηηηθή ζηηο παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηε κε ζπλεηδεηή απφθξηζε
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ησλ ζεαηψλ ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή κνπζηθή, ε εξγαζία ηεο δηεξεπλά ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο
νπνίνπο νη θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο ρξεζηκνπνίεζαλ ηε κνπζηθή γηα λα εκπιέμνπλ ην θνηλφ ζηα
πξνβιήκαηα θαη ηηο αιιαγέο ηεο θηλέδηθεο θνηλσλίαο. Θέζε ηεο ζπγγξαθέσο είλαη φηη νη
θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο παξέρνπλ έλα δηαθεηκεληθφ πιαίζην, ζην νπνίν ηα κνπζηθά λνήκαηα
κεηαζρεκαηίδνληαη δηακέζνπ δξακαηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ ζπζρεηηζκψλ. Ηαηά ηελ Tuohy, ε
κνπζηθή ζηηο θηλέδηθεο ηαηλίεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟30 πξνρψξεζε πέξα απφ ηελ απιή αλάθιαζε ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο, μεπέξαζε ηα θηλεκαηνγξαθηθά ηεο φξηα θαη απεηέιεζε ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν
αλάκεζα ζηηο δξάζεηο πνπ πξνβάιινληαλ ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή νζφλε θαη ηα ηξέρνληα
θνηλσληθνπνιηηηθά θηλήκαηα.
Απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζχγρξνλεο κνπζηθνινγηθήο πξνζέγγηζεο ζηελ
θηλεκαηνγξαθηθή κνπζηθή είλαη ην γεγνλφο φηη ζπρλά ε έξεπλα βαζίδεηαη ζε πξνθνξηθέο καξηπξίεο
ησλ εκπιεθφκελσλ πξνζψπσλ –έλα κεζνδνινγηθφ εξγαιείν εζλνγξαθηθνχ ηχπνπ– θαη φηη
αλαδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα ε θξηηηθή-πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηεο αλάιπζεο. Ε κνπζηθνινγία ηνπ
θηλεκαηνγξάθνπ ζηνρεχεη ζηελ αλάδεημε ησλ ζηνηρείσλ εθείλσλ πνπ δηακνξθψλνπλ ην
θηλεκαηνγξαθηθφ ερεηηθφ ηνπίν. Μ θηλεκαηνγξάθνο θαη ε κνπζηθή ηνπ κειεηψληαη φρη ζαλ απιά
θαιιηηερληθά έξγα αιιά ζαλ αλνηθηά πνιηηηζκηθά κνξθψκαηα, πξνβιεκαηηθνπνηείηαη ε νπηηθναθνπζηηθή αλαπαξάζηαζε θαη θσηίδνληαη ηξέρνληα δεηήκαηα, φπσο ε δπηηθή εγεκνλία, ν κεηααπνηθηαθφο ιφγνο, ε παγθνζκηνπνίεζε θαη ε δηάρπζε ησλ εηδψλ.
Έρσ αλαπηχμεη ζε παιαηφηεξα θείκελά κνπ (Ννπιάθεο, 2005; 2006) κία πεηξακαηηθή
πξφηαζε δηάξζξσζεο ηεο κειέηεο ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο κνπζηθήο ζε ηξία επίπεδα: α) ζην επίπεδν
ηεο αλάιπζεο θεηκέλνπ, φπνπ ν θηλεκαηνγξάθνο θαη ε κνπζηθή ηνπ πξνζεγγίδνληαη σο κία
«εγγεγξακκέλε επηηέιεζε», β) ζην επίπεδν ηεο παξνπζίαζεο ηνπ επξχηεξνπ πιαηζίνπ, φπνπ ηα
ηζηνξηθά θαη θνηλσληθά ζπκθξαδφκελα κεηαθξάδνληαη σο κία «πνιηηηζκηθή επηηέιεζε» θαη γ) ζην
επίπεδν ηεο δεκηνπξγίαο ελφο κεηα-θεηκέλνπ, φπνπ ην ζχλζεην θξηηηθφ, ζρεζηαθφ θαη δηαιεθηηθφ,
πιέγκα ηεο εθάζηνηε εξκελείαο απνηειεί κία «επηηέιεζε ιφγνπ».
Ιεζνδνινγηθά, δίλσ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάιπζε θεηκέλνπ ζε φιεο ηηο επηκέξνπο
κνξθέο ηνπ (νπηηθή, αθνπζηηθή, γξαπηή) ή ζπλδπαζκνχο απηψλ. Ιε άιια ιφγηα, νη ηαηλίεο,
κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ θξηηηθά σο κνπζηθά-θηλεκαηνγξαθηθά θείκελα, σο ιφγνη πνπ
δηαπξαγκαηεχνληαη ην κνπζηθφ θαη ην θηλεκαηνγξαθηθφ γίγλεζζαη θαη, παξάιιεια, σο έλα επξχ
πνιηηηζκηθφ δίθηπν –έλα ζχλνιν απφ αιιεινδηακνξθνχκελεο κνπζηθέο θαη θηλεκαηνγξαθηθέο
δξάζεηο. Ηάζε ηαηλία είλαη δπλαηφλ λα «κεηαγξαθεί» ζε έλα ιεθηηθφ θείκελν, δηαηεξψληαο φιεο ηηο
επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο αξρηθήο ηεο έθθξαζεο. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη λα αλαδεηρζνχλ νη
δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ησλ θνηλσληθψλ-πνιηηηζκηθψλ πξαθηηθψλ θαη νη πνιιαπιέο εξκελείεο ελφο
ηζηνξηθά (ηνπηθά θαη ρξνληθά) νξηνζεηεκέλνπ corpus δηαθεηκεληθψλ, δηαινγηθψλ θαη δηαδηθηπαθψλ
ζρέζεσλ, φπσο απηέο εκθαλίδνληαη κέζα απφ ηε θηικηθή δηαπινθή ηνπ κνπζηθνχ θαη ηνπ
θηλεκαηνγξαθηθνχ ζηνηρείνπ.
Οηε ζθαίξα ηεο θεηκεληθήο αλάιπζεο, ε αλαθνξά γίλεηαη ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή ζεσξία
θαη ζηηο δηαθξηηέο έλλνηεο «δηήγεζε» θαη «αθήγεζε». Μ φξνο «δηήγεζε» πεξηγξάθεη ηνλ ηδηαίηεξν
θφζκν (ρψξν θαη ρξφλν) κέζα ζηνλ νπνίν δηαδξακαηίδεηαη ε ηζηνξία ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο.
Απφ ηελ άιιε κεξηά, σο «αθήγεζε» λνείηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο
θηικηθφο θφζκνο ζηελ νζφλε θαη, θαη‟ επέθηαζε, πξνζιακβάλεηαη απφ ηνπο ζεαηέο. Ε θηικηθή
αθήγεζε είλαη πνιπδηάζηαηε θαη δελ νηθνδνκείηαη κφλν κέζα απφ ηελ νπηηθή ζθαίξα ηνπ
θηλεκαηνγξάθνπ. Ε κνπζηθή απνηειεί έλαλ απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ
αθεγεκαηηθή θαηαζθεπή κίαο ηαηλίαο, κεηαθέξνληαο ζηνπο ζεαηέο θαίξηα ζεκεία ηεο δηήγεζεο.
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Απηφ ζεκαίλεη φηη ε θηλεκαηνγξαθηθή κνπζηθή νχηε είλαη ππνδεέζηεξε ηνπ νπηηθά πξνβαιιφκελνπ
λνήκαηνο, νχηε απιά θαη κφλν ζπκπιέεη κε ηηο νπηηθέο θαη ηηο άιιεο παξακέηξνπο ηεο ηαηλίαο.
Αληίζεηα, είλαη ελεξγφ ζηνηρείν ζηελ πξνθχπηνπζα ή πξνζρεδηαζκέλε θηικηθή αθήγεζε.
Έλα απφ ηα πην δηαδεδνκέλα πξφηππα θεηκεληθήο αθεγεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο
θηλεκαηνγξαθηθήο κνπζηθήο είλαη απηφ ηεο ζεσξεηηθνχ Claudia Gorbman. Νην ζπγθεθξηκέλα, ε
Gorbman (1987) δηαθξίλεη ηξεηο ηχπνπο θηλεκαηνγξαθηθήο κνπζηθήο αλάινγα κε ηε ζρέζε ηεο
κνπζηθήο κε ηελ εηθφλα: α) ηε «δηεγεηηθή» (κνπζηθή πνπ πξνέξρεηαη απφ κία πεγή πνπ απνηειεί
κέξνο ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο αθήγεζεο), β) ηε «κε-δηεγεηηθή» (κνπζηθή πνπ πεξηέρεηαη ζην ερεηηθφ
αιιά φρη ζην νπηηθφ αθεγεκαηηθφ πιαίζην ηεο ηαηλίαο) θαη γ) ηε «κεηα-δηεγεηηθή» (κνπζηθή πνπ
αλαθέξεηαη ζε δηαθνξεηηθφ απφ ην βαζηθφ αθεγεκαηηθφ πιαίζην ηεο ηαηλίαο). Ε δηεγεηηθή κνπζηθή
εληζρχεη ηε ξεαιηζηηθή θηλεκαηνγξαθηθή δηάζηαζε, ζπκπιεξψλνληαο ην αθεγεκαηηθφ ζθέινο ηεο
ηαηλίαο. Ε κε-δηεγεηηθή κνπζηθή πξνζζέηεη ζην θηικηθφ θείκελν εμσ-αθεγεκαηηθνχο ζπκβνιηζκνχο,
νη νπνίνη θηλνχληαη ζηε ζθαίξα ηεο κπζνπιαζηηθήο πεξηγξαθήο. Ηαη, ηέινο, ε κεηα-δηεγεηηθή
κνπζηθή αλαηξεί ηε βαζηθή αθεγεκαηηθή ξνή ηεο ηαηλίαο θαη κεηαθέξεη ηελ θηλεκαηνγξαθηθή δξάζε
ζε έλα δηυπνθεηκεληθφ επίπεδν εξκελείαο, ππεξβαίλνληαο ηα φξηα ησλ άιισλ θαηεγνξηψλ.
ζνλ
αθνξά
ζην
δεχηεξν
επίπεδν,
ην
ηζηνξηθφ-πνιηηηζκηθφ,
ν
εζλνκνπζηθνιφγνο¬εζλνγξάθνο έξρεηαη αληηκέησπνο κε ηελ επηηειεζηηθή φςε ηεο κνπζηθήο
θνπιηνχξαο: α) ηε κνπζηθή σο βίσκα, έθθξαζε θαη επηθνηλσλία θαη β) ηε κνπζηθή σο αλάκλεζε θαη
σο κία εθ ησλ πζηέξσλ δηαλνεηηθή (αλα-)δεκηνπξγία. Οην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ
νη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο απφ ηνλ ρψξν ηεο ηζηνξηθήο θαη ηεο εξκελεπηηθήο εζλνκνπζηθνινγίαο
θαη ηδηαίηεξα νη ζέζεηο ησλ Bohlman θαη Nettl (1991). Απηή ε παξαηήξεζε ζπλδέεηαη κε ηηο
αλαδεηήζεηο ηεο εξκελεπηηθήο εζλνκνπζηθνινγίαο, φπνπ νη αλαιπηηθέο έλλνηεο ηνπ «πεδίνπ» σο
εκπεηξίαο θαη ηνπ «θεηκέλνπ» σο κίαο αλαπαξάζηαζεο ηεο εκπεηξίαο απηήο θαζνξίδνπλ ην πιαίζην
ηεο ζχγρξνλεο κνπζηθήο εζλνγξαθίαο. Νέξα ινηπφλ, απφ ην πξαγκαηηθφ πεδίν ηεο ππάξρνπζαο
θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο φπνπ δηεμάγεηαη ε επηηφπηα έξεπλα, ε κνπζηθήθηλεκαηνγξαθηθή αλάιπζε πεξηθιείεη κία ηδηφηππε δηαιεθηηθή-θξηηηθή πξνζέγγηζε ηνπ
νπηηθναθνπζηηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, απηφ πνπ νλνκάδσ «εηθνληθφ
πεδίν» ηεο έξεπλαο. Ε πξνζπάζεηα δηαζχλδεζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ κε ην εηθνληθφ πεδίν
ηαπηφρξνλα ζε πνιιαπιά επίπεδα θαη νη επάιιειεο κεηαπηψζεηο απφ ην εηεξνρξνληθφ ζην
ζπγρξνληθφ ηζηνξηθφ πιαίζην, νδεγνχλ ζηε δηακφξθσζε κίαο αλνηθηήο θφξκαο
κνπζηθήο¬θηλεκαηνγξαθηθήο αλάιπζεο θαη αλαζχλζεζεο.
Ιε άμνλα απηέο ηηο κεζνδνινγηθέο επηινγέο, ν ξφινο ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο, απφ ηε
κία κεξηά, θαη ηνπ κνπζηθνιφγνπ-αλαιπηή, απφ ηελ άιιε, είλαη ζεκειηαθφο γηα ηελ αλάπηπμε κίαο
κνπζηθνινγίαο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Ε ηαηλία κεηαηξέπεηαη ζε έλαλ θπζηθφ ρψξν κέζα ζηνλ νπνίν
πεξηπιαλείηαη ν εξεπλεηήο θαη νη ήξσέο ηεο γίλνληαη ηα πξφζσπα πνπ κηινχλ γηα ηηο κνπζηθέοθηλεκαηνγξαθηθέο εκπεηξίεο ηνπο. Ε ζεσξεηηθά «άςπρε» ηαηλία κεηακνξθψλεηαη ζε έλαλ
ελζψκαην «Άιιν»: ηνλ «Άιιν» ηεο εζλνγξαθηθήο έξεπλαο. Έηζη, ηφζν ε εκπεηξία φζν θαη ε γξαθή
ηνπ επηζηήκνλα απνκαθξχλνληαη απφ ηε ζηεηξφηεηα ηεο κνλνινγηθήο έθθξαζεο θαη αλαδεηθλχνπλ
ηε ξεπζηφηεηα θαη ηελ πνιπθσλία ησλ επηθνηλσληαθψλ ζρέζεσλ, πεξλψληαο απφ ηελ απιή
πεξηγξαθή ζηελ δηυπνθεηκεληθή επηηέιεζε ιφγνπ (Ηάβνπξαο, 2003).
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Κψμςσαμσίμξρ Λαμάπαρ
Υπεύθυμος Πολιτιστικώμ Θεμάτωμ και Καλλιτεχμικώμ Αγώμωμ,

Μ Ησλζηαληίλνο Θαλάξαο
γελλήζεθε θαη νινθιήξσζε ηελ
εγθχθιηα παηδεία ηνπ ζην Αγξίλην.
Γίλαη απφθνηηνο ηνπ Ναληείνπ
Ναλεπηζηεκίνπ θαη ηνπ
Νξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ Οπνπδέο
ζηνλ Γιιεληθφ Ννιηηηζκφ ηνπ
Γ.Α.Ν., δηπισκαηνχρνο Βπδαληηλήο
Ινπζηθήο απφ ην Θπθνχξγν
Αγγειφπνπιν θαη πηπρηνχρνο
Αξκνλίαο. Έρεη αλαθνηλψζεη ζηα
Δηεζλή Ινπζηθνινγηθά Οπλέδξηα
ηνπ Ζδξχκαηνο Βπδαληηλήο
Ινπζηθνινγίαο. Έρεη ζπκκεηνρή
ζηελ επηκέιεηα έληππσλ θαη
ερεηηθψλ εθδφζεσλ ηεο Ζ.Ι.Ι.
ηνπ Βαηνπαηδίνπ. Έρεη
ζπκκεηάζρεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ
300 ζπλαπιίεο κε ηελ Γιιεληθή
Βπδαληηλή νξσδία θαη ηε
Βπδαληηλή νξσδία Αγξηλίνπ.
Δίδαμε ζην Πκήκα Θατθήο θαη
Ναξαδνζηαθήο Ινπζηθήο ηνπ Π.Γ.Ζ.
Επείξνπ, ην κάζεκα
Οηνηρεία

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Ν. Αιτωλοακαρμαμίας

Βπδαληηλήο Ινπζηθήο – Σαιηηθή.
Οήκεξα ππεξεηεί ζηε Δηεχζπλζε
Δεπηεξνβάζκηαο Γθπαίδεπζεο
Αηη/λίαο θαη είλαη ππεχζπλνο
Ννιηηηζηηθψλ Θεκάησλ θαη
Ηαιιηηερληθψλ Αγψλσλ.

Ε πξνθνξηθφηεηα είλαη ζηνηρείν ηεο επηθνηλσλίαο πνπ βαζίδεηαη ζε κηα
θαηεμνρήλ αθνπζηηθή αληίιεςε ηνπ κελχκαηνο. Ε γξαπηή απεηθφληζε είλαη
ζηνηρείν ηεο επηθνηλσλίαο πνπ βαζίδεηαη ζε κηα θαηεμνρήλ νπηηθή αληίιεςε
ηνπ κελχκαηνο. Απηφ φκσο δε ζεκαίλεη φηη ε πξνθνξηθφηεηα απνθιείεη ηελ
χπαξμε γξαθηθψλ ζπκβφισλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηθνηλσλίαο. Μη φξνη
πξνθνξηθή θαη γξαπηή παξάδνζε πεξηγξάθνπλ δχν είδε κνπζηθήο
επηθνηλσλίαο θαη θαζνξίδνπλ δχν ηχπνπο έθθξαζεο απηήο. Γίλαη αδχλαην λα
κηιήζνπκε γηα πξνθνξηθφηεηα θαη γξαπηή παξάδνζε σο δχν μερσξηζηά
αληηθείκελα, γηαηί είλαη δχν κέξε κηαο θνηλήο παξάδνζεο κε ηελ νπνία
πνξεπφκαζηε αηψλεο ηψξα.
Γηδηθφηεξα ε εθθιεζηαζηηθή κνπζηθή έρεη
πεξάζεη απφ ηελ πξνθνξηθφηεηα ζε έλα κηθηφ πεξηβάιινλ ειεθηξνληθψλ
κέζσλ ( γξαθήο θαη ήρνπ) θαη γξαπηήο παξάδνζεο. Μη ζρέζεηο κεηαμχ
εληχπνπ θαη ερεηηθνχ απνηειέζκαηνο έρεη πάξεη έλα λέν δξφκν.
Ε πνξεία πξνο ηε γξαπηή απεηθφληζε ηεο πξνθνξηθφηεηαο
απνκαθξχλεη ηνλ άλζξσπν νινέλα θαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ αθνπζηηθή ηνπ
ζρέζε κε ην πξσηνγελέο πιηθφ, κεηαηνπίδνληαο έηζη ην θέληξν βάξνο απφ
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ηελ αθνή ζηελ φξαζε, κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη ζην ηη θαη πφζν ζπλεηδεηά ην γλσξίδεη. Βαζηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνθνξηθήο εθθνξάο είλαη ν δπλακηζκφο, ε θηλεηηθφηεηα, ε ζπλερήο κεηαβνιή
ηεο, ε βησκαηηθή ηεο δηάζηαζε. Απηή ηε δπλακηθφηεηα αλαηξεί ε πξνζέγγηζε κέζσ ηεο
παξαζήκαλζεο, θαζψο ην θαηαγεγξακκέλν παγηψλεηαη, καδί κε ηηο φπνηεο δηαζηξεβιψζεηο ηεο
πξνθνξηθήο παξάδνζεο. Πν αλαιπηηθά θαηαγεγξακκέλν κνπζηθφ θείκελν, (απεηθφληζε κηαο
πξνθνξηθήο απφδνζεο θξάζεσλ ή θεηκέλσλ), παίξλεη ζάξθα θαη νζηά φηαλ αλάγεηαη ζηνλ ήρν, ζην
«πψο» δειαδή απνδίδεηαη απφ ηνλ εθηειεζηή. Γίλαη βαζηθή αξρή θαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ην
«πψο», ε πξνθνξά, γηα ηελ απφδνζε ηεο γξαπηήο κνπζηθήο γιψζζαο, φπσο θαη ζε φιεο ηηο
αθνπζηηθέο γιψζζεο, ψζηε λα ππάξρεη θαη έλα ζηαζεξφ θαη ζίγνπξν απνηέιεζκα. Νξφθεηηαη γηα
ζηνηρείν πνπ ραξαθηεξίδεη θαη δηαθνξνπνηεί πεξηνρέο θαη πεξηφδνπο, κε δπλακηθή εμέιημε (φρη
πάληνηε ζπλεηδεηή).
Ε γξαθή, θαζψο πξνυπνζέηεη πιηθά κέζα γηα ηελ παξαγσγή ηεο, είλαη ζε άκεζε ζπλάθεηα
κε ηελ ηερλνινγία θάζε επνρήο. Ε γξαθή εμσηεξηθεχεη ηε ζθέςε θαη ηε γλψζε,
απνζηαζηνπνηψληαο ηαπηφρξνλα ην δεκηνπξγφ απφ ηνπο απνδέθηεο ηνπ έξγνπ ηνπ. Οηε κνπζηθή, ε
παξαζήκαλζε δειαδή ε γξαπηή απεηθφληζε ησλ κνπζηθψλ απνδφζεσλ- εθθνξψλ, νπηηθνπνηεί ην
ερεηηθφ απνηέιεζκα.

Δικόνα 1. Γιαθοπεηική απόδοζη καηαλήξευν, Αναζηαζιμαηάπιο Κ. Ππίγγος,2006

Γίλαη πξνθαλέο φηη ε φξαζε απνκνλψλεη, ελψ ν ήρνο ελζσκαηψλεη. Ε φξαζε ηνπνζεηεί ηνλ
παξαηεξεηή έμσ απφ απηφ πνπ βιέπεη, ζε απφζηαζε, ν ήρνο δηαρέεηαη κέζα ζηνλ αθξναηή. Ε
φξαζε ζε θάζε άηνκν έξρεηαη απφ κία θαηεχζπλζε. Γηα λα δσ έλα ηνπίν κεηαθηλψ ηα κάηηα κνπ
απφ ην έλα ζεκείν ζην άιιν. ηαλ φκσο αθνχσ, ζπγθεληξψλσ ηνλ ήρν επξηζθφκελνο ζην θέληξν
ηνπ αθνπζηηθνχ θφζκνπ, εγθαζηζηψληαο ηνλ εαπηφ κνπ ζε έλα είδνο ππξήλα αίζζεζεο θαη
χπαξμεο. Ε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο πξνθνξηθφηεηαο καο επηηξέπεη λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα
ηνλ θφζκν ηεο γξαθήο, φπσο απηφο δηακνξθψλεηαη.
Ε γξαθή εμάιινπ εμπςψλεη ηε ζπλείδεζε. Γηα λα δνχκε θαη λα αληηιακβαλφκαζηε κε
πιεξφηεηα δε ρξεηαδφκαζηε κφλν ηελ εγγχηεηα, αιιά θαη ηελ απφζηαζε. Ε γξαθή ην πξνζθέξεη
απηφ ζε ππέξηαην βαζκφ. Ιεηαθέξεη ην άθνπζκα απφ ηνλ πξνθνξηθφ – αθνπζηηθφ θφζκν ζε έλα
λέν θφζκν, ηνλ θφζκν ηεο φξαζεο. Ηαηαγξάθεη φρη κφλν ην ηε κεηαηξνπή ηνπ αθνχζκαηνο ζε
κνπζηθφ θείκελν, αιιά θαη ηε ζθέςε.
Γλσξίδνληαο ινηπφλ ην ξφιν πνπ παίδεη ε γξαθή, αληηιακβαλφκαζηε θαη ηε ζέζε πνπ
θαηέρεη ζην δίπνιν παξαζήκαλζεο - πξνθνξηθφηεηαο πνπ θαινχληαη λα ππεξεηήζνπλ ηελ ίδηα
κνπζηθή. Γπηπιένλ βξίζθνληαη ζε ζπλερή δηάδξαζε παξάγνληεο θαη πνηθίιεο κνξθέο κνπζηθήο
ζπκπεξηθνξάο, νη νπνίεο δχζθνια κπνξνχλ λα θαηαηαγνχλ ζε έλα κνλνδηάζηαην ζπλερέο
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πεξηβάιινλ. Ε θαηαλφεζε ησλ ζρέζεσλ ηεο πξνθνξηθφηεηαο θαη ηεο γξαθήο θαη ησλ ζπλέπεηψλ
ηνπο, δελ είλαη ζέκα ζηηγκηαίαο θαηλνκελνινγίαο. Απαηηεί ζσζηή ελεκέξσζε, επηκειή ζθέςε θαη
πξνζεθηηθή δηαηχπσζε. Μ δάζθαινο πνπ επσκίδεηαη ην ξφιν ηνπ θνξέα απηήο ηεο κνπζηθήο
γιψζζαο, πξέπεη λα ρεηξηζηεί ην εξγαιείν ηεο γξαθήο σο κέζν θαη κφλν γηα ηελ νξζή εξκελείααπφδνζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, κε δεδνκέλα πνιιέο θνξέο έμσ απφ ην θνηλσληθνπνιηηηθφ θαη
αλζξσπνινγηθφ πεξηβάιινλ, ηφζν ηνπ ηδίνπ φζν θαη ηνπ καζεηή.
Απηφ κπνξεί λα παξαιιειηζηεί κε ηα δηαθνξεηηθά ερεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ εθθνξά ηνπ
ιφγνπ ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Απφ αλζξψπνπο δηαθνξεηηθψλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ ηεο ίδηαο
ρψξαο ή απφ θαηνίθνπο ηνπ εμσηεξηθνχ κε πνιπεηή δηακνλή εθηφο ηεο γελέηεηξαο ή αθφκε θαη απφ
αλζξψπνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κία γιψζζα ηελ νπνία γλψξηζαλ σο μέλε, ζα πάξνπκε
δηαθνξεηηθφ ερεηηθφ απνηέιεζκα, ζηελ απφδνζε ηνπ ιφγνπ (πξνθνξηθνχ ή γξαπηνχ). Πν θείκελν
παξακέλεη ην ίδην θαη αλαγλσξίδεηαη σο ην ίδην, ρσξίο λα αιιάδεη ζπλδπαζκνχο γξακκάησλ
αλάινγα απφ ηελ πξνθνξά. Μη ιέμεηο θαη νη πξνηάζεηο ζεκαίλνπλ γηα φινπο ην ίδην, φκσο ην
πεξηβάιινλ, νη γλψζεηο, ε επηκέιεηα θαη έλαο πνιππαξαγνληηθφο ζπλδπαζκφο καο δηαθνξνπνηνχλ
ην ηειηθφ πξντφλ ηνπ αθνχζκαηνο.

Δικόνα 2. Απόδοζη καηιούζαρ θπάζηρ, (Μ. Δβδομάδα, Κ. Ππίγγος, 2006)

Μη θίλδπλνη πνπ ειινρεχνπλ ζηελ παξαζήκαλζε ηεο πξνθνξηθήο απφδνζεο είλαη πνιινί.
Γάλ κείλνπκε πξνζεισκέλνη ζην θαηαγεγξακκέλν κνπζηθφ θείκελν «θαηά ην δπλαηφλ» ρσξίο ην
«πψο» ηνπ πξσηφηππνπ αθνχζκαηνο
ζα έρνπκε αλαμηφπηζην απνηέιεζκα, εμαηηίαο ηεο
κνλφπιεπξεο, κνλνζήκαληεο δηάζηαζεο ηεο γξαθήο. Ε πξνζπάζεηα λα θαηαγξαθεί, ζην κέηξν ηνπ
δπλαηνχ, ε θίλεζε ηεο θσλήο ζηα δηάθνξα πνηθίικαηα, ην πάξζηκν ησλ θζφγγσλ θαη νη πάζεο
θχζεσο αιινηψζεηο ή κεηαβνιέο ησλ κνπζηθψλ ζέζεσλ θαη θξάζεσλ, πξέπεη λα απνζθνπεί ζηελ
πξνζέγγηζε ηνπ χθνπο πνπ ν ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο θάζε θνξά εκθαλίδεη σο ηδαληθφ θαη απνδεθηφ,
κέζα φκσο απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ην ηδηαίηεξν ρξψκα ηνπ θάζε θνξέα ηεο ςαιηηθήο ηέρλεο.
Ηαη απηφ γηαηί ε παηξηαξρηθή κνπζηθή παξάδνζε θαληάδεη αδηαλφεην λα αθίζηαηαη απφ ηα
γξαθφκελα ηνπ ξπζάλζνπ θαη ηεο Ναηξηαξρηθήο Ινπζηθήο Γπηηξνπήο ηνπ 1881-83:
«... ην πνηφλ ηεο κεισδίαο γλσξίδεηαη εηο εκάο απφ ηνλ ρξφλνλ θαη απφ ηνλ
ηξφπνλ εμαγσγήο ησλ θζφγγσλ […] άηηλα δχλαληαη λα εμεγήζσζη ηελ
πνηφηεηα ηνπ κέινπο. Δηφηη φηαλ νη θζφγγνη νίηηλεο παξαζηήλνληαη κε ηνπο
ραξαθηήξαο δελ είλαη δεκέλνη κε ηνλ πξνζδηνξηζκφλ ησλ ρξφλσλ, νκνηάδνπζη
κε ηαο ζπιιαβάο ησλ γξακκαηηθψλ, αη νπνίαη, φηαλ δελ δηνξηζζψζηλ εηο ιέμεηο,
δελ δχλαληαη λα παξαζηήζσζη λφεκα. Μ ρξφλνο δέλεη ηνπο θζφγγνπο θαη ηνπο
θέξλεη εηο θαηάζηαζηλ ιέμεσλ. Μ δε ηξφπνο ηεο εμαγσγήο ησλ θζφγγσλ
μερσξίδεη ηηο ιέμεηο ηελ κίαλ απφ ηελ άιιε, δηα λα εμαγγέιεη θάζε κία ην ίδηφλ
ηεο λφεκα. Δηφηη θαζψο ην φηη γξάθσ, φ; ηη γξάθσ, φ ηνη γξάθσ, ν ηε γξάθσ,
σ ηη γξάθσ; σ ηπ γξάθσ, έρεη κελ ηελ απηήλ θσλήλ, φκσο ν ηξφπνο ηεο
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πξνθνξάο, πνηεί ηελ δηάθξηζηλ, νχησ θαη ηαο ιέμεηο ησλ θζφγγσλ. Ήγνπλ ηηο
ζέζεηο ν ηξφπνο εμαγσγήο απηψλ μερσξίδεη απηάο».
«Ε έθθξαζηο ή ε πνηφηεο εζηίλ ν ηξφπνο ηεο απαγγειίαο φζηηο πεξηθνζκεί θαη θαιιχλεη ην
κέινο ην νπνίνλ άλεπ απηνχ ήζειελ είλαη ζηπγλφλ θαη νηνλεί άςπρνλ», ζπκπιεξψλεη ε
Ινπζηθή Γπηηξνπή ηνπ Μηθνπκεληθνχ Ναηξηαξρείνπ ηνπ 1881-1183:

[...]

Δικόνα 3. Θευπηηικό Μέγα ηηρ Μοςζικήρ, Υπύζανθορ εκ Μαδύηυν, 1832

Μη ραξαθηήξεο πνηφηεηαο ζην γξαπηφ θείκελν πνπ απεηθνλίδνληαη κε αλαιπηηθφ ηξφπν νη
πξνθνξηθέο απνδφζεηο, δελ ηίζεληαη πιένλ κε ηελ παιαηφηεξε ινγηθή ζην θείκελν «δηα λα
εηδνπνηψζη θαη λα ηειεησπνηψζη ηαο ζπλζέζεηο ησλ ραξαθηήξσλ ησλ θζφγγσλ», αιιά γηα ιφγνπο
νξζνγξαθηθνχο, νπηηθνχο, ηζηνξηθνχο, λα κείλεη δειαδή ε γξαθή ζηε ινγηθή ηεο εξκελείαο ηεο
πξσηνγελνχο γξαθήο, θαη φρη γηα λα εμεγεζνχλ ζην αλαιπηηθφ πιένλ θείκελν (Γηθφλα 4):

……

….
Δικόνα 4. Απόδοζη ηηρ θέζηρ με σαπακηήπερ ποζόηηηορ και ποιόηηηορ.

Απνηέιεζκα ηεο αλαιπηηθήο θαηαγξαθήο είλαη λα εκπινπηίδνληαη θαη λα δηεπξχλνληαη κε ηελ
παξαζήκαλζε ησλ θηλήζεσλ ηεο θσλήο κέζα απφ ραξαθηήξεο πνζφηεηαο, νη θαλφλεο
νξζνγξαθίαο πνπ είηε ν ηχπνο ηνπο είηε ην πλεχκα ηνπο καο έρνπλ θιεξνλνκεζεί απφ ηνπο
ζεσξεηηθνχο θαη πξαθηηθνχο ζπγγξαθείο κεηά ηελ θαζηέξσζε ηεο λέαο κεζφδνπ, κέζα απφ
ρεηξφγξαθνπο θψδηθεο, έληππα βηβιία θαη ζεσξεηηθά ζπγγξάκκαηα. Ε αλαγθαία γλψζε θαη ηεο
θηινζνθίαο ηεο παξαζεκαληηθήο, θαζψο είλαη ζηνηρείν ηεο παξάιιειεο πνξείαο ηνπ πνιηηηζκνχ
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καο θαη ηεο κνπζηθήο δηαδξνκήο γηα πεξηζζφηεξα απφ ρίιηα ρξφληα, θαληάδεη φζν πνηέ άιινηε
επηβεβιεκέλε, γηα λα κελ θαηαληήζεη ε κνπζηθή απηή γξαθή, ζνιθέδ κε αλαηνιηθά απιψο
δηαζηήκαηα.
αξαθηεξηζηηθή είλαη ε επηζήκαλζε ζηνλ πξφινγν ηεο Αλζνινγίαο ηνπ Νέηξνπ Γθεζίνπ ηνπ
1830 πνπ αλαθέξεη: « ζελ επεμεγήζαο απηφλ δη‟ αθξηβεζηέξαο γξακκήο κειηζκνχ θαη πινθήο
θζφγγσλ ράξηλ πιείνλνο κεισδίαο, απνθεχγσλ θαη΄ εκέ ηελ ππεξβνιήλ ηεο αλαιχζεσο, ίλα λα κε
επηθέξσ ηνηο καζεηαίο δπζθνιίαλ ηηλά, απνπιαλεζψ δε θαη ηεο ζπλήζνπο Ινπζηθήο
νξζνγξαθίαο…». Ε παξαζήκαλζε θσλεηηθψλ απνδφζεσλ κε ραξαθηήξεο πνζφηεηαο ζε
ζπλδπαζκφ κε ραξαθηήξεο πνηφηεηαο, απνθηνχλ λφεκα κφλν φηαλ αλαρζνχλ ζηελ πξνθνξηθή
παξάδνζε θαη ηηο ζέζεηο πνπ θσδηθνπνηνχλ. Απηφ πξνυπνζέηεη γλψζε θαη ηεο πξνθνξηθήο
παξάδνζεο, αιιά θαη ηεο γξαπηήο παξάδνζεο ησλ ζέζεσλ, θαζψο θαη ηεο εμέιημήο ηνπο.
Ε πξνθνξηθή εθθψλεζε απεπζχλεηαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα ζε κηα δεδνκέλε
ζηηγκή θαη ζε έλα πξαγκαηηθφ πιαίζην πνπ πάληα πεξηιακβάλεη πνιιέο δηαζηάζεηο εθηφο απφ ηε
κνπζηθή εθηέιεζε. Οηελ πξνθνξηθή απφδνζε κία κνπζηθή ζέζε κπνξεί λα εθθέξεηαη κε έλα
ζπγθεθξηκέλν ηφλν ηεο θσλήο, κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν επηηνληζκφ θαη ηειηθά κε έλαλ ηξφπν θάζε
θνξά δηαθνξεηηθφ απφ θάζε άιιε θνξά. Μ εθηειεζηήο κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθφ ηνληθφ χςνο
βάζεο γηα ηνλ ίδην ήρν, γεγνλφο πνπ αληαλαθιά πνιιέο θνξέο θαη ζηελ έληαζε θαη ζηνλ ηξφπν
απφδνζεο κηαο ζέζεο. Έλα ζηνηρείν αθφκε ηεο πξνθνξηθφηεηαο είλαη θαη ε ρξνληθή αγσγή,
ηαρχηεηα ζηελ νπνία απνδίδεηαη ην θείκελν, ζεκαληηθή παξάκεηξνο γηα ηελ έθθξαζε επζηξνθηψλ
θαη αλαιχζεηο ζέζεσλ.
Ε παξαζήκαλζε ινηπφλ φισλ απηψλ ησλ δηαζηάζεσλ είλαη θαη΄ αλάγθε ειιεηπηηθή ζηα
ζχκβνια αλάδεημήο ηνπο. Ηάζε θαηαγξαθή είλαη κφλν κία κνξθή απφδνζεο ησλ ραξαθηήξσλ
έθθξαζεο, ελφο κφλν πξνζψπνπ –δαζθάινπ θαη φρη ε νιφηεηα ηεο έθθξαζεο ηεο πξνθνξηθήο
κνπζηθήο παξάδνζεο. αξαθηεξηζηηθή είλαη ε επηζήκαλζε ηνπ Οηεθάλνπ, δνκέζηηθνπ ηνπ
Ησλζηαληίλνπ Βπδαληίνπ, φπνπ αλαθέξεη ζην «ηνηο εληεπμνκέλνηο» ηνπ Πακείνπ Αλζνινγίαο ηνπ
Ησλζηαληίλνπ Νξσηνςάιηνπ «ην ιίαλ δπζκίκεηνλ ηεο θσλεηηθήο παξαζηάζεσο ηνπ

Ησλζηαληίλνπ Νξσηνςάιηνπ […] θαηά ηηλά ηδηάδνπζαλ επζηξνθίαλ ηνπ ιάξπγγνο, πνηθίιεη
πνιιαρψο κίαλ θαη ηελ απηήλ θσλήλ, […] εηο ηα πιείζηα ησλ νπνίσλ νπδέ ζεκεία ππάξρνπζη
πξνζδησξηζκέλα παξά ησλ πξν εκψλ, νπδέ ην ελεζηφο ζχζηεκα ηεο γξαθήο ηεο εθθιεζηαζηηθήο
κνπζηθήο θαίλεηαη αξκφδηνλ». Ηαη ζπλερίδνληαο εμεγεί φηη ιφγσ ηεο έιιεηςεο εηδηθψλ ζεκαδηψλ
παξάζηαζεο αλαγθάζηεθε λα θαηαθχγεη «εηο ηελ αλαιπηηθσηέξαλ έθζεζηλ ησλ γξακκψλ, κε πάληε
ζπλήζε εηο ηνπο αξραξίνπο».
Ε παξαζήκαλζε, σο θαηαγξαθή ηεο πξνθνξηθφηεηαο, δίλεη κία αίζζεζε θιεηζίκαηνο, κία
αίζζεζε πσο φ,ηη βξίζθεηαη ζε έλα γξαπηφ θείκελν είλαη ηειεησκέλν, νξηζηηθφ θαη απνηειεί κηα
παγησκέλε θαηάζηαζε. Πν αληίζεην παξαηεξείηαη κε ηα απιά κνπζηθά θείκελα πνπ κε δεδνκέλε
ηε γλψζε ηεο πνηφηεηαο ησλ θζφγγσλ θαη ησλ γξακκψλ-ζέζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε δηάινγν κε
ηελ θνηλσλία. Μη απέξηηηεο γξακκέο παξακέλνπλ πην θνληά ζην «δνχλαη θαη ιαβείλ» ηεο
πξνθνξηθήο έθθξαζεο. Μη εθθξαζηέο ησλ ζπλνπηηθψλ θεηκέλσλ είλαη ιηγφηεξν απνκνλσκέλνη απφ
απηνχο πνπ εθθέξνπλ ηελ θαηαγεγξακκέλε πξνθνξηθή απφδνζε, ιηγφηεξν απφληεο απφ ηελ
πξαγκαηηθφηεηα.
Ε γξαπηή απεηθφληζε ηεο πξνθνξηθήο παξάδνζεο κεηαηξέπεη ηνλ παξφληα
ρξφλν (ην ρξφλν εθηέιεζεο) ζε χζηεξν ρξφλν (ην ρξφλν ζην δηελεθέο κέζσ ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ) θαη
θαζηζηά ηελ πξνθνξηθφηεηα απφ άκεζε έκκεζε.
Οηελ παξαζήκαλζε ηεο πξνθνξηθφηεηαο ππεηζέξρεηαη θαζνξηζηηθά ν παξάγνληαο γξαθή ηππνγξαθία. Ε αδπλακία ηεο ηππνγξαθίαο λα απνδψζεη ζε ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο ζηηγκέο
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ραξαθηήξεο πνπ βξίζθνληαλ ζε ρξήζε (ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή) ζηε λέα κέζνδν, θαηέζηεζαλ ηε
κέζνδν γξαθήο πην θησρή ζηελ εηθνλνπνίεζε, νπηηθνπνίεζε ησλ ραξαθηήξσλ πνπ ππνδειψλνπλ
πνηφηεηα θζφγγσλ, θξάζεσλ. αξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε ε κε χπαξμε ηεο νμείαο,
(εκθαλίδεηαη
κφλν ζηα κνπζηθά βηβιία πνπ εθδίδεη ν Νέηξνο Γθέζηνο ζην Βνπθνπξέζηη) ή άιισλ πνηνηηθψλ
ραξαθηήξσλ πνπ ζα πξνζέγγηδαλ θαιχηεξα ηηο θσλεηηθέο απνδφζεηο ησλ θεηκέλσλ. Ε θαηαγξαθή
ησλ πνηθηικάησλ πνηνηηθψλ ραξαθηήξσλ κε πνζνηηθνχο εθηφο ηνπ φηη εγθισβίδεη ηε γξακκή ζε
ζπγθεθξηκέλε θαη κνλαδηθή απφδνζε έρεη σο απνηέιεζκα λα γίλεηαη ην θείκελν εθηελέζηεξν, κε
θπζηθφ επαθφινπζν ηελ εγγελή αδπλακία ηνπ αλαγλψζηε λα έρεη κία νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο
κνπζηθήο θξάζεο, εμαηηίαο αθξηβψο ηνπ φηη απηή πεξαίλεηαη κεηά απφ αξθεηέο ζεηξέο (Γηθφλα 5):

Δικόνα 5. Μοςζική Πανδέκηη Σόμορ δ΄, 1851

Δικόνα 6. Νέα Μοςζική Κςτέλη, Αθ. Καπαμάνη, 1980

Οηε κνπζηθή θαηαγξαθή θαη εθηέιεζε έλα άιιν βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο κεισδίαο απνηεινχλ ηα
ζεκεία ησλ έιμεσλ (Γηθφλα 6). Ε αλαγθαηφηεηα ζήκαλζήο ηνπο έρεη αλαδεηρζεί απφ ηελ
Ναηξηαξρηθή Ινπζηθή Γπηηξνπή ηνπ 1881-1883, φπνπ αλαθέξεηαη ζην πφλεκά ηεο: «αλέγξαςελ σο
ζηνηρείνλ απαξαίηεηνλ ηνπ ηεξνχ κέινπο ηελ έιμηλ θαη εηζήγαγελ ελ ηε ππαξρνχζε γξαθή ζεκεία
ηηλά πξνο ηνχην». Ε δήισζε ηεο έιμεο, είηε κε ην ζεκάδη ηεο δίεζεο είηε κε ην ζεκάδη ηεο χθεζεο,
θαη κε απαξαίηεην ζηνηρείν ηελ θαηάζεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αθνχζκαηνο απφ δάζθαιν ή θνξέα
ηεο ςαιηηθήο ηέρλεο, ζα θέξεη ην ζπλεηδεηφ απνηέιεζκα θαη φρη ηελ αλάγλσζε ελφο θεηκέλνπ κε
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λννηξνπία παξηηηνχξαο, αιιά κε ηελ αλαγλψξηζε ζηε γξαθή ελφο εξγαιείνπ γηα ηε δηαηψληζε ηεο
απφδνζεο ηνπ ήρνπ, ηεο γξακκήο, ηεο ζέζεο.
Ε πξνθνξηθή κνπζηθή γιψζζα ζε κηθξέο ειηθίεο πνπ κπνξεί λα κελ αλαγλσξίδνπλ θακηά
γξαθή, πνιχ πεξηζζφηεξν ηελ παξαζεκαληηθή, θάλεη ην καζεηή δέθηε κνπζηθψλ κελπκάησλ. Απηφ
ηνλ θαζηζηά θνηλσλφ κηαο παξάδνζεο πνπ ζηελ πνξεία ζα ηελ αλαγλσξίζεη ζηελ νιφηεηά ηεο θαη
ζα εθθξαζηεί κέζα απφ ηε ζπλεηδεηή πιένλ απφδνζε ησλ ζεκαδηψλ, ζέζεσλ, θξάζεσλ, έρνληαο
σο γλψκνλα κηα βησκαηηθή πξνθνξηθή παξάδνζε.
Μ πξνθνξηθφο ιφγνο ζηε ζεκεξηλή επνρή κπαίλεη ζε δεχηεξε κνίξα, εμαηηίαο ηνπ ηξφπνπ
δσήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ. Ε ιεινγηζκέλε ειεπζεξία ηεο απφδνζεο ηεο
κνπζηθήο γξαθήο δίλεη ην έλαπζκα γηα πξσηνβνπιία θαη απηελέξγεηα, αιιά θαη γλψζε ησλ
θσλεηηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ θαζέλα, πνιχ πεξηζζφηεξν ηνπ καζεηή, θαζψο θαη ηελ αλάγθε λα
εληαρζεί ζε έλα ελαξκνληζκέλν ερεηηθφ πεξηβάιινλ κε πνιινχο πνκπνχο, αιιά θαη δέθηεο.
Πα έξγα πνιιψλ πξσηνςαιηψλ φπνπ παξαζεκαίλεηαη ε πξνθνξηθή απφδνζε, κπνξνχλ
λα γίλνπλ ηα εθαιηήξηα γηα ηελ αλάδεημε θαη ηε ζηέξεα γλψζε ηεο απφδνζεο ησλ πξσηνγελψλ
γξακκψλ, ζέζεσλ, θξάζεσλ. Ε πιεξφηεηα ησλ εθηειέζεσλ ζηηο γξακκέο ησλ θεηκέλσλ, θαζψο θαη
ε ελδειερήο ελαζρφιεζε κε ην δίπνιν, θείκελν -άθνπζκα, ζα καο δψζεη ζην κέιινλ ζπκπεξάζκαηα
γηα φια ηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ κνπζηθνχ καο πνιηηηζκνχ, φπσο απηφο καο παξαδίδεηαη,
ερεηηθά πιένλ, απφ ηνπο εθθξαζηέο ηεο εθθιεζηαζηηθήο κνπζηθήο.
Οε πξαθηηθφ επίπεδν ε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο ςπρνδπλακηθήο ηεο πξνθνξηθφηεηαο ζε
ζρέζε κε ηε ςπρνδπλακηθή ηεο γξαθήο, βειηηψλεη ηε δηδαζθαιία ηεο γξαθήο. Ε παξαζήκαλζε ηεο
πξνθνξηθήο απφδνζεο αλνίγεη νξίδνληεο έξεπλαο θαη πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο γηα ηελ πνξεία θαη
ηε ζπκπφξεπζε ησλ ηξφπσλ απφδνζεο ηεο παηξψαο κνπζηθήο κε ηε γξαπηή παξάδνζή ηεο,
θαζψο θαη γηα ηα φξηα ηεο δένπζαο έθθξαζεο ηεο ηεξάο ηέρλεο, κε ηελ ειεπζεξία πνπ εθπεγάδεη
απφ ηε γλψζε ηεο θχζεο ηεο παξαζεκαληηθήο, θαη ηελ πξνζέγγηζε ηεο κνπζηθήο σο ηέρλεο θαη
επηζηήκεο.
Ε αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο πνπ δηαπξαγκαηεπηήθακε, δήηεκα πνπ απαζρνινχζε θαη
αηψλεο πξηλ ηε κνπζηθή ζπνπδή, ζα καο δίλεη ζηαζεξά απνηειέζκαηα, ρξήζηκα πξνο αμηνπνίεζε
ηφζν ζηνλ ηνκέα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο εθθιεζηαζηηθήο κνπζηθήο, φζν θαη ζε επηζηεκνληθά πεδία ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ έρνπλ αλαθνξά ζε νπηηθναθνπζηηθέο ηθαλφηεηεο θαη δπλαηφηεηεο
ησλ καζεηψλ. Οε ζπλεξγαζία κε άιιεο επηζηεκνληθέο εηδηθεχζεηο πνπ άπηνληαη ηεο θπζηνινγίαο
ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, ζα δψζνπλ ψζεζε ζηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο αληηιεςηκφηεηαο θαη
ησλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ γηα ηελ εθκάζεζε ηεο κνπζηθήο.
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Μάπθα Ματπίδξτ
Υποψήφια Διδάκτωρ,

Γίλαη λεπηαγσγφο, απφθνηηνο ηνπ
Ναηδαγσγηθνχ Πκήκαηνο
Νξνζρνιηθήο Γθπαίδεπζεο ηνπ
Ναλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο θαη
ππνςήθηα δηδάθησξ ηνπ ίδηνπ
ηκήκαηνο ζηνπο ηνκείο ηεο
Ναηδηθήο Θνγνηερλίαο θαη ηνπ
Ηνπθινζεάηξνπ. Έρεη
παξαθνινπζήζεη πξνπηπρηαθά
καζήκαηα αθήγεζεο θαη
βησκαηηθήο εκςχρσζεο ζην
εμσηεξηθφ, ζην Ναλεπηζηήκην
Katholieke Hogeschool Limburg,
ζην Hasselt ηνπ Βειγίνπ,
ζπκκεηέρνληαο ζην πξφγξακκα
Erasmus θαη κεηαπηπρηαθά
καζήκαηα ζηε δξακαηηθή ζρνιή
ηνπ Ηαιιηηερληθνχ Μξγαληζκνχ
Δήκνπ Βφινπ. Απφ ην 2000 είλαη
ζπλεξγάηεο ηνπ Γξγαζηεξίνπ
Θφγνπ θαη Ννιηηηζκνχ ηνπ
Ναλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο θαη
ζπκκεηέρεη ελεξγά ζε εθδειψζεηο
θαη ζπλέδξηα πνπ νξγαλψλεη
θαηά θαηξνχο ην εξγαζηήξην,
θαζψο επίζεο θαη ζε εθδφζεηο ηνπ.
Έρεη πάξεη κέξνο ζε πνιιά
ζπλέδξηα θαη εκεξίδεο σο
εηζεγήηξηα κε ηα επηζηεκνληθά
ηεο ελδηαθέξνληα λα θηλνχληαη
ζηo πιαίζηα ηεο έληαμεο ηνπ
Θεάηξνπ ζηελ Γθπαίδεπζε.

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Παμεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πν θνπθινζέαηξν σο είδνο – καδί κε ην ζέαηξν ζθηψλ κε ην νπνίν
έρεη πνιιά θνηλά-εληάζζεηαη ζηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο ζεάηξνπ θαη ζεάκαηνο
(Γξακκαηάο, 2001), θαη εμππεξεηεί φινπο ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ ηεο δξακαηηθήο ηέρλεο ζηελ
εθπαίδεπζε. Ιέζα απφ ηελ θνχθια θαη ηελ ηέρλε ηεο θαηαζθεπήο θαη
εκςχρσζήο ηεο, ηα παηδηά, ζ ‟έλαλ θαηάιιεια νξγαλσκέλν ρψξν θαη ζε
θιίκα αζθάιεηαο, απνδνρήο θαη εκπηζηνζχλεο , ελζαξξχλνληαη ψζηε λα
εθθξάδνληαη, λ‟ αλαπηχζζνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα ηνπο θαη λα γλσξίδνπλ
ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνλ θφζκν, λα αλαπηχζζνπλ ηε γιψζζα θαη ηελ
επηθνηλσληαθή ηνπο ηθαλφηεηα. Πνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα
απηνζρεδηάδνπλ θαη λα κηκνχληαη, λα ρξεζηκνπνηνχλ κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν
δηάθνξα πιηθά, λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα δεκηνπξγνχλ απφ θνηλνχ.
Γληζρχνληαη ηέινο ψζηε λα αλαπηχζζνπλ ηελ αηζζεηηθή ηνπο αληίιεςε θαη
έθθξαζε θαη λ‟ απνθηνχλ ζεαηξηθή παηδεία (ΔΓΝΝΟ: 2001).
Πν θνπθινζέαηξν, ν καγηθφο θφζκνο πνπ θηλείηαη γχξσ απφ ηελ
θνχθια θαη ε ζρέζε πνπ ην παηδί ζηαδηαθά δεκηνπξγεί καδί ηνπο, απνηεινχλ
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έλα θαηαθχγην. Ε θνχθια, είλαη κηα πξνέθηαζή καο, έλα νλ πνπ δεη, πνπ μεπεξλάεη ηνπο
αλζξψπηλνπο λφκνπο δσήο, πνπ ππφθεηηαη ζ‟ άιιε θζνξά, πνπ κε ηελ εξεκία θαη ηελ παγεξφηεηά
ηεο δηαπεξλά ην ρξφλν (Αλησλαθάθε, 1984). Ιέζα απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θνπθινζέαηξνπ, ην
παηδί κεηαθέξεηαη ζην ρσξνρξφλν ηεο θαληαζίαο θαη βηψλεη κηα πιαζηή πξαγκαηηθφηεηα ε νπνία
-αλ θαη έλζεηε-ελζσκαηψλεηαη ζηελ δηθή ηνπ πξαγκαηηθφηεηα (Άιθεζηηο, 1992).
Μ εθπαηδεπηηθφο ηνπ ζήκεξα θαιείηαη λα πξνζαξκφζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζηφρνπο
κέζα ζε έλα εθπαηδεπηηθφ πιαίζην πνπ απαηηεί, ζχζηεκα, κέζνδν θαη δεκηνπξγηθή θαληαζία, ψζηε
ην παηδί λα κπνξέζεη λα αληηιεθζεί, λα πξαγκαηνπνηήζεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα εμειίμεη ηηο
δξαζηεξηφηεηεο, ηε θαληαζία, ηε ζθέςε ηνπ. Οηεξηδφκελνο ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θαηάξηηζε, ηελ
παηδαγσγηθή κέζνδν θαη ηελ δηδαθηηθή εκπεηξία ηνπ, θαη, παξάιιεια, πξνζαξκφδνληαο ηε
ζεσξεηηθή γλψζε ζην πεξηερφκελν ησλ αληηθεηκεληθψλ ζπλζεθψλ, ν εθπαηδεπηηθφο επηρεηξεί, ζην
κέηξν ηνπ δπλαηνχ, λα δηαβηβάζεη ζηνπο καζεηέο ηνπ γλψζεηο θαη πιεξνθνξίεο, εκπεηξίεο θαη
δεδνκέλα απφ πεξηζζφηεξνπο ηνκείο ηνπ επηζηεηνχ (Γξακκαηάο, 1997). Οχκθσλα κε ηνλ Μδεγφ ηεο
Κεπηαγσγνχ (ΜΓΔΒ, 2006):

Πν θνπθινζέαηξν κπνξεί λα εληαρζεί ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζην
λεπηαγσγείν κε έμη ηξφπνπο: α) ηε δεκηνπξγία ηεο γσληάο κε θνχθιεο, β) ηελ
χπαξμε ηεο θνχθιαο ηεο ηάμεο, γ) ηελ θαηαζθεπή θνχθιαο απφ ηα παηδηά, δ)
ηελ νξγάλσζε ελφο ζηηγκηφηππνπ απφ ηε λεπηαγσγφ, ε) ηελ παξαθνινχζεζε
επαγγεικαηηθψλ παξαζηάζεσλ θαη ζη) ηελ απηνζρέδηα παξάζηαζε απφ ηα
παηδηά. Οπκπιεξψλνληαο, πξνηείλνπκε ηελ νξγαλσκέλε παξάζηαζε απφ ηα
παηδηά γηα ηα παηδηά ηνπ ππφινηπνπ ζρνιείνπ, ή γηα ην δεκνηηθφ ή αθφκα
αλνηρηή ζε θνηλφ, γηαηί επη ηεο νπζίαο ην θνπθινζέαηξν είλαη ε δηαδηθαζία ζην
ζχλνιφ ηεο, απφ ηε ζηηγκή δειαδή πνπ γελληέηαη θαη θαηαζθεπάδεηαη ν
θνπθινήξσαο, κέρξη ηε ζηηγκή πνπ δεκηνπξγείηαη ην θείκελν θαη
παξνπζηάδεηαη ζην θνηλφ (ζ. 318).
Πν θνπθινζέαηξν –απφ ηελ θαηαζθεπή κέρξη ηελ παξάζηαζε-απνηειεί κηα δηαδηθαζία
καγηθή κέζα απφ ηελ νπνία ην παηδί κπνξεί λα αληηιεθζεί ηελ ηέρλε θαη λα θαηαλνήζεη ηνλ εαπηφ
ηνπ. Ε επαθή ηνπ παηδηνχ κε ην θνπθινζέαηξν μεθηλάεη απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή. Πν θνξηηζάθη πνπ
παίδεη κε ηελ θνχθια ηνπ, θαη ην αγνξάθη κε ηα ζηξαηησηάθηα, δεκηνπξγνχλ κηα ηζηνξία, ζχκθσλα
κε ηελ νπνία θηλνχληαη θαη ζπκπεξηθέξνληαη νη «πξσηαγσληζηέο» ηνπο. ξεζηκνπνηνχλ ηε
θαληαζία ηνπο θαη ζθελνζεηνχλ κηα νιφθιεξε παξάζηαζε πξνζαξκφδνληαο ηνπο ήξσεο ηνπο ζε
δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο θαη δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα αλάινγα κε ηα δηθά ηνπο βηψκαηα θαη
ηηο δηθέο ηνπο ζπλαηζζεκαηηθέο θάζεηο. ηαλ ηα παηδηά θαηαζθεπάδνπλ θνχθιεο, νπζηαζηηθά
παξνπζηάδνπλ ηελ θαξηθαηνχξα ηνπ εαπηνχ ηνπο βειηησκέλε (Delpeux, 1987) θαη κ‟ απηφλ ηνλ
ηξφπν επηθνηλσλνχλ ςπρηθά καδί ηεο θαη άξα ηαπηίδνληαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηεο θνχθιαο
(Δαξάθε, 1992). Απφ ηελ ηαχηηζε απηή πξνθχπηεη ε ιεηηνπξγία ησλ κεραληζκψλ ηεο αλαπιήξσζεο,
ηεο κεηάζεζεο, ηεο κεηαθνξάο. Ε γξήγνξε ελαιιαγή ησλ ζπλαηζζεκάησλ (θφβνο-ηφικεζηελαρψξηα-ραξά) πξνθαιεί ζπγθηλεζηαθή έληαζε. Μη θξαγκνί αλαζχξνληαη, ηα φξηα δηεπξχλνληαη,
ν ρσξνρξφλνο δηαζηέιιεηαη, ν αληκηζκφο κε ην ππεξθπζηθφ θαη καγηθφ ζηνηρείν ελαξκνλίδεηαη
(Άιθεζηηο, 1992).
ιεο απηέο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ θνπθινζεάηξνπ, νη παηδαγσγηθνί θαη θαιιηηερληθνί ζηφρνη
πνπ εμππεξεηεί, ην θαζηζηνχλ εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ησλ παηδηψλ ηεο
πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο, ν νπνίνο «αλάινγα κε ηηο ςπρν-πλεπκαηηθέο
δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ, ηηο πξνζιακβάλνπζεο παξαζηάζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπο, ην βαζκφ
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θνηλσληθνπνίεζεο θαη ηε γεληθφηεξε παηδεία ηνπο, ην θνπθινζέαηξν, σο εηδηθή θαηεγνξία ζεάηξνπ,
έξρεηαη σο αξσγφο θαη ζπκκέηνρνο ζηελ νινθιήξσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, θαη θαη‟
επέθηαζε ζπληζηά θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ
καζεηψλ θαη επξχηεξα ησλ λέσλ (Γξακκαηάο, 2001).

Ιέζα ζην πιαίζην ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο κε ζέκα «Αηζψπεηνη κχζνη: Γηδνινγηθή κεηάζηαζε θαη
θνπθινζεαηξηθή αμηνπνίεζή ηνπο, ζηελ πξνζρνιηθή θαη πξψηε ζρνιηθή ειηθία» πξαγκαηνπνηήζεθε
έξεπλα πνπ αθνξνχζε ηε ρξήζε ηνπ θνπθινζέαηξνπ κέζα ζηελ ηάμε. Eηδηθφηεξα ην
εξσηεκαηνιφγην, ζην νπνίν δεηήζεθε λα απαληήζνπλ νη λεπηαγσγνί, αθνξνχζε ηελ αμηνπνίεζε
ηνπ θνπθινζέαηξνπ, πνπ σο αξρηθφ θείκελν πξνο επεμεξγαζία (εηδνινγηθή κεηάζηαζε ζε
δξακαηηθφ θείκελν) ζα απνηεινχζαλ νη Αηζψπεηνη κχζνη. Οηφρνη καο ήηαλ λα δηαπηζηψζνπκε:


ηηο απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ γηα ην θνπθινζέαηξν,



αλ έρνπλ επηκνξθσζεί ζε ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν,



πψο αμηνινγνχλ ηηο γλψζεηο ηνπο,



αλ πξαγκαηνπνηνχλ παξαζηάζεηο θνπθινζεάηξνπ ζηα παηδηά θαη κε πνηνλ ηξφπν, ε) ηη
είδνπο θείκελα ρξεζηκνπνηνχλ,



ηη είδνπο δξαζηεξηφηεηεο πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά ηελ παξάζηαζε,



πψο αληηιακβάλνληαη νη λεπηαγσγνί ηε δηάζεζε ησλ παηδηψλ απέλαληη ζην
θνπθινζέαηξν.

Ηαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο έξεπλαο, πξνβιεκαηηζηήθακε αλαθνξηθά κε ηηο εξσηήζεηο
ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αθνξνχζαλ ηηο γλψζεηο ησλ λεπηαγσγψλ πάλσ ζην αληηθείκελν ηνπ
θνπθινζέαηξνπ. Μη πηζαλέο απαληήζεηο πνπ δίλακε ζηελ εξψηεζε: Ννηα κνξθή είραλ ηα καζήκαηα
θνπθινζέαηξνπ πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη, ήηαλ: α) Ναλεπηζηεκηαθά καζήκαηα, β) Οεκηλάξηα, γ)
Οπλέδξηα, δ) Γπηκνξθψζεηο άιινπ είδνπο. Οεκηλάξηα, ζπλέδξηα θαη επηκνξθψζεηο άιινπ είδνπο (ΝΓΗ,
Οχιινγνη πνπ πξνζθέξνπλ καζήκαηα, θ.α.) γλσξίδνπκε απφ ηελ ελαζρφιεζε καο κε ην ρψξν, πσο
πξνζθέξνληαη θαη επαθίεηαη ζηελ δηάζεζε, ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ θάζε
εθπαηδεπηηθνχ αλ ζα παξαθνινπζήζεη θάηη απφ απηά. Δελ γλσξίδακε επίζεκα ηη ζπκβαίλεη ζηα
Ναηδαγσγηθά Πκήκαηα Νξνζρνιηθήο Γθπαίδεπζεο ησλ Γιιεληθψλ Ναλεπηζηεκίσλ. Ρπνζέζακε ηελ
χπαξμε ηνπιάρηζηνλ ελφο καζήκαηνο πνπ αθνξά ην Ηνπθινζέαηξν. Ε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε
ζηνπο Μδεγνχο Οπνπδψλ ηνπ έηνπο 2007¬2008, ησλ Ναηδαγσγηθψλ Πκεκάησλ φισλ ησλ
Γιιεληθψλ Ναλεπηζηεκίσλ. Μη Μδεγνί Οπνπδψλ κειεηήζεθαλ απφ ηελ εθδνρή πνπ ππάξρεη ζηνλ
δηθηπαθφ ηφπν ηνπ θάζε ηκήκαηνο, αθνχ πξψηα είρακε επηθνηλσλήζεη κε ηε γξακκαηεία ηνπ θάζε
ηκήκαηνο θαη καο βεβαίσζαλ πσο ηζρχεη. Οχκθσλα κε ηνπο Μδεγνχο Οπνπδψλ ησλ Πκεκάησλ ηνπ
αθαδεκατθνχ έηνπο 2007-2008:

Πκήκα Γθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο ζηελ Νξνζρνιηθή Ειηθία
http://www.ecd.uoa.gr/pdf/programma_spoudwn.pdf
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Πα καζήκαηα εληάζζνληαη ζηελ Γλφηεηα Αγσγήο ζηηο Πέρλεο, ε νπνία ρσξίδεηαη ζε ηξεηο
ππνελφηεηεο: Ινπζηθή, Γηθαζηηθέο Πέρλεο θαη Θέαηξν -Ηνπθινζέαηξν θαη νη θνηηεηέο είλαη
ππνρξεσκέλνη λα επηιέμνπλ έλα κάζεκα απφ θάζε ππνελφηεηα.
Ιαζήκαηα: Γηζαγσγή ζην Ηνπθινζέαηξν (α‟ εμάκελν) Ναηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο ζ‟ έλα ζπλζεηηθφ
ζέαηξν θνχθια-θηγνχξα-αληηθείκελν (δ‟ εμάκελν) Οχγρξνλεο θαη παξαδνζηαθέο φςεηο ηνπ ζεάηξνπ
ζθηψλ –παηδαγσγηθέο εθαξκνγέο (β‟ εμάκελν) Ηαη ηα ηξία καζήκαηα δηδάζθνληαη απφ ηελ θ.
Αληηγφλε Ναξνχζε ε νπνία είλαη ιέθηνξαο ζην ηκήκα, ελψ ζην κάζεκα παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο
ζ‟ έλα ζπλζεηηθφ ζέαηξν, ζπκκεηέρεη θαη επηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο (Ν.Δ. 407/80) Οην ∆ηδαζθαιείν
Κεπηαγσγψλ Αζελψλ πνπ ππάγεηαη ζην ίδην ηκήκα, ζην γ‟ εμάκελν δηδάζθεηαη ην κάζεκα
Ηνπθινζέαηξν, ην νπνίν θαη είλαη ππνρξεσηηθφ, απφ ηελ θ. Ναξνχζε.

Πκήκα Γπηζηεκψλ Νξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Γθπαίδεπζεο
http://www.nured.auth.gr
Ιάζεκα: Ηνπθινζέαηξν –Περληθή Θεκαηνινγία (δ‟ εμάκελν) Πν κάζεκα παξνπζηάδεηαη σο
ππνρξεσηηθφ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ Πνκέα Αηζζεηηθήο Ναηδείαο, θαη δηδάζθεηαη απφ ηε ιέθηνξα
ηνπ Α.Ν.Θ. θα. Οαπθψ Πακπάθε. Οηφρνο ηνπ είλαη λα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο βαζηθέο γλψζεηο γηα
ηελ νξγάλσζε εθδειψζεσλ θνπθινζεάηξνπ θαη ηα ζέκαηα πνπ κειεηψληαη είλαη ε ηζηνξία ηνπ
θνπθινζεάηξνπ, ηα είδε ηεο θνχιαο θαη ε θαηαζθεπή ηνπο, θνπθινζεαηξηθά έξγα θαη ε
ζεκαηνινγία ηνπο θαη δεηήκαηα ζθελνγξαθίαο θνπθινζεάηξνπ. Πέρλε θαη Αλάπηπμε: Πν Θέαηξν
Οθηψλ σο Ιέζνλ Αγσγήο θαη Αλάπηπμεο ηνπ Ναηδηνχ(Ζ θαη ΖΖ) (α‟ θαη β‟ εμάκελν) Πν νπνίν δελ αθνξά
απηφ θαζ‟ απηφ ην θνπθινζέαηξν αιιά κηα κνξθή ζεάηξνπ πνπ εληάζζεηαη ζηελ ίδηα θαηεγνξία κε
απηφ θαη σο εθ ηνχηνπ ην ζπκπεξηιακβάλνπκε σο ζπλαθέο, απφ επηζηεκνληθφ ζπλεξγάηε Ν.Δ.
407/80.

Πκήκα Γπηζηεκψλ ηεο Γθπαίδεπζεο ζηελ Νξνζρνιηθή Ειηθία
http://www.psed.duth.gr/ANALYTIKO.pdf
Ιάζεκα: Θέαηξν-Ηνπθινζέαηξν (ε‟ εμάκελν) Νξφθεηηαη γηα θαη‟ επηινγήλ ππνρξεσηηθφ κάζεκα ην
νπνίν ππάγεηαη ζηνλ ηνκέα Ννιηηηζκφο θαη Γθπαίδεπζε θαη δηδάζθεηαη απφ επηζηεκνληθφ
ζπλεξγάηε Ν.Δ. 407/80. Πν αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο αθνξά γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην
ζέαηξν θαη ην θνπθινζέαηξν θαη έρεη εηζαγσγηθφ ραξαθηήξα ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ηέρλεο, ηνλίδνληαο
ηφζν ηηο νκνηφηεηεο φζν θαη ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ηνπο.

Πκήκα Γπηζηεκψλ ηεο Νξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Γθπαηδεπηηθνχ Ορεδηαζκνχ
http://www.rhodes.aegean.gr/tepaes/docs/odigos_2006_2007.pdf
Οην Ναλεπηζηήκην Αηγαίνπ ην θνπθινζέαηξν δελ εκπεξηέρεηαη ζην Μδεγφ Οπνπδψλ.

Ναηδαγσγηθφ Πκήκα Κεπηαγσγψλ
http://www.nured.uowm.gr/files/Μδεγφο%20Οπνπδψλ%202006-2007.pdf
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Ιαζήκαηα: Ηνπθινζέαηξν (ε‟ εμάκελν) Δηδαθηηθή Ηνπθινζέαηξνπ (ζη‟ εμάκελν) Ηαη ηα δπν
καζήκαηα δηδάζθνληαη απφ επηζηεκνληθφ ζπλεξγάηε Ν.Δ. 407/80.

Ναηδαγσγηθφ Πκήκα Νξνζρνιηθή Γθπαίδεπζεο
http://www.ece.uth.gr
Ιαζήκαηα: Γκςχρσζε θνχθιαο ζην λεπηαγσγείν (… εμάκελν) Οηφρνο ηνπ πξψηνπ καζήκαηνο, είλαη
λα εηζάγεη ηνπο κειινληηθνχο εθπαηδεπηηθνχο ζηνλ καγηθφ θφζκν ηεο θνχθιαο θαη λα νπο κάζεη λα
ηελ αληηκεησπίδνπλ σο μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα. Μη θνηηεηέο δηδάζθνληαη κεζφδνπο
εκςχρσζεο ηνπ θάζε είδνπο θνχθιαο, θαζψο επίζεο θαη ηνπο ηξφπνπο πνπ ε θνχθια εθθξάδεη ηα
ζπλαηζζήκαηά ηεο κέζα απφ ηηο θηλήζεηο θαη ηνλ ρξσκαηηζκφ ηεο θσλήο ηεο. Πν κάζεκα
δηδάζθεηαη απφ επηζηεκνληθφ ζπλεξγάηε Ν.Δ. 407/80 Ηαηαζθεπή θνχθιαο – Ριηθά θαη ηερληθέο (δ‟
εμάκελν). Πν δεχηεξν κάζεκα δηδάζθεηαη απφ ηνλ θ. Απφζηνιν Ιαγνπιηψηε, Γπίθνπξν Ηαζεγεηή
θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ νη θνηηεηέο κειεηνχλ ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο θνχθιαο, ηα
πιηθά θαη ηηο ηερληθέο θαηαζθεπήο ηνπο θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο ρξήζεο ηνπο ψζηε λα
νξγαλσζνχλ δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζηελ ηάμε πνπ ζπλδένληαη κε φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα.

Ναηδαγσγηθφ Πκήκα Κεπηαγσγψλ
http://www.uoi.gr/schools/early-childhood/courses.htm
Οην Ναλεπηζηήκην Ζσαλλίλσλ ην θνπθινζέαηξν δελ πθίζηαηαη ζαλ δηδαθηηθφ αληηθείκελν.

Ναηδαγσγηθφ Πκήκα Νξνζρνιηθήο Γθπαίδεπζεο
http:/www.uoc.gr
Οην ηκήκα ηνπ Ξεζχκλνπ ηεο Ηξήηεο δελ αλαθέξεηαη πνπζελά ζηνλ Μδεγφ ζπνπδψλ ην
αληηθείκελν ηνπ Ηνπθινζέαηξνπ. Αλαθέξεηαη κφλν έλα ζεκηλάξην Γηθαζηηθήο θαη Θεαηξηθήο
Ναηδείαο ην νπνίν δελ καο δηεπθξίληζαλ κε πνηνλ ηξφπν ιεηηνπξγεί. Ωζηφζν αμίδεη λα αλαθεξζεί
πσο ζην Ναηδαγσγηθφ Πκήκα Δεκνηηθήο Γθπαίδεπζεο ην αληηθείκελν ηνπ Ηνπθινζέαηξνπ
δηδάζθεηαη ζην νκψλπκν κάζεκα απφ ηνλ θ. Θελαθάθε, θαη είλαη ην κνλαδηθφ ηκήκα Δεκνηηθήο
Γθπαίδεπζεο ζην νπνίν ζπλαληάκε ην αληηθείκελν απηφ.

Πκήκα Γπηζηεκψλ ηεο Γθπαίδεπζεο θαη ηεο Αγσγήο ζηελ Νξνζρνιηθή Ειηθία
http://www.ecedu.upatras.gr/services/site/spoudes.php?sm=12
Μ φξνο Ηνπθινζέαηξν, απνπζηάδεη θαη απφ ηνλ Μδεγφ Οπνπδψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο φρη
κφλν ζαλ μερσξηζηφ κάζεκα αιιά θαη ζαλ αλαθνξά κειέηεο ηνπ είδνπο ζηα δπν καζήκαηα πνπ ζα
κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα εληαρζεί: Δηδαθηηθή ησλ ζεαηξηθψλ ηερλψλ Ζ θαη ΖΖ πνπ δηδάζθνληαη ζην
6ν θαη ην 7ν εμάκελν αληηζηνίρσο.
πσο δηαπηζηψλνπκε απφ ηα παξαπάλσ απφ ηα 9 Ναηδαγσγηθά Πκήκαηα Νξνζρνιηθήο
Γθπαίδεπζεο ησλ Γιιεληθψλ Ναλεπηζηεκίσλ, ζηα 5 ηκήκαηα δηδάζθεηαη ην θνπθινζέαηξν, ελψ
κφλν ζε δχν απφ απηά ππάξρεη θαζεγεηήο δηνξηζκέλνο. Οηα ππφινηπα 4 ηκήκαηα ζπλαληήζακε
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καζήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δξακαηηθή ηέρλε, ζηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπο φκσο δελ
ζπλαληήζακε αλαθνξά ζην θνπθινζέαηξν. Άξα, νη γλψζεηο πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, αλ δελ
έρνπλ αζρνιεζεί κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία κε ην αληηθείκελν θάζε άιιν παξά επαξθείο κπνξεί λα
είλαη. Δεδνκέλνπ πσο ην θνπθινζέαηξν ζεσξείηαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ λεπηαγσγψλ πνπ
εξσηήζεθαλ ζεκαληηθφ εξγαιείν κέζα ζηελ ηάμε, νη ίδηνη εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ πάξεη θαλ ηηο
ζηνηρεηψδεηο γλψζεηο απφ ηνλ επίζεκν θνξέα επηζηεκνληθήο θαηάξηηζήο ηνπο.

Νεξηειάκβαλε 34 ζπλνιηθά εξσηήζεηο, εθ ησλ νπνίσλ νη 31 ήηαλ θιεηζηέο θαη νη 3 αλνηρηέο. Μη
εξσηήζεηο 1 θαη 2 αθνξνχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ (Δεκφζην ή Ζδησηηθφ ζρνιείν θαη ρξφληα ππεξεζίαο)
θαη νη ππφινηπεο είλαη ρσξηζκέλεο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:
Α) 3-10 Ορεηηθά κε ηνπο Ιχζνπο ηνπ Αηζψπνπ
Β) 11-16 Ορεηηθά κε ην Ηνπθινζέαηξν
Γ) 17 -34 Ορεηηθά κε ηνπο Ιχζνπο ηνπ Αηζψπνπ θαη ην Ηνπθινζέαηξν.
Μη εξσηήζεηο 17 θαη 18 αθνξνχλ ην αλ έρνπλ παξνπζηαζηεί νη Ιχζνη ηνπ Αηζψπνπ ζε
θνπθινζέαηξν θαη αλ ε παξάζηαζε ήηαλ απφ ηε λεπηαγσγφ ή θάπνηνλ άιιν θνξέα, ελψ νη
εξσηήζεηο 19-27 αθνξνχλ ηηο παξαζηάζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, νη εξσηήζεηο 28-33
ηηο παξαζηάζεηο πνπ δφζεθαλ απφ εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο θαη ε εξψηεζε 34 αθνξά ηελ άπνςε
ησλ παηδηψλ γηα ηνπο κχζνπο ηνπ Αηζψπνπ ζην θνπθινζέαηξν φπσο ηελ έρεη αληηιεθζεί ν
εθπαηδεπηηθφο. Οηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, ζα παξνπζηαζηεί κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ
εζηηάδνληαο ζηηο ζέζεηο θαη ηηο απφςεηο ησλ λεπηαγσγψλ αλαθνξηθά κε ην θνπθινζέαηξν.

Ε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηπραίν δείγκα 40 λεπηαγσγψλ πνπ εξγάδνληαλ ζηνλ ηδησηηθφ θαη
δεκφζην ηνκέα θαη είραλ απφ 1 έσο 10 ρξφληα ππεξεζία. ξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ζπκπιήξσζεο
αλψλπκνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ θαηαζθεπάζηεθε εηδηθά γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο. Μη
λεπηαγσγνί πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα εξγάδνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Βφινπ ζε δεκφζηα θαη
ηδησηηθά λεπηαγσγεία ζε πνζνζηφ 55% θαη 45% αληίζηνηρα.

Οηελ εξψηεζε 11, ην 80% ηνπ δείγκαηνο ζεσξεί ην θνπθινζέαηξν πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν
ζηελ ηάμε, ελψ ην ππφινηπν 20% ην ζεσξεί αξθεηά ρξήζηκν (Γηθ.1):
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Γηθφλα 1.
Οηελ εξψηεζε γηα πνηφ ιφγν, νη λεπηαγσγνί απάληεζαλ σο εμήο: Πν 37.5% ζεσξεί πσο
ςπραγσγεί θαη δηαζθεδάδεη θαη ην 35% πσο βειηηψλεη ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν. Πν 27.5% ησλ
εξσηεζέλησλ πηζηεχεη πσο ην θνπθινζέαηξν καγεχεη ηα παηδηά, επλνεί ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ
ηνπο, θαη ζπκβάιεη ζηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπο, ελψ ην 25% ππνζηεξίδεη πσο εληζρχεη ηελ
εθθξαζηηθφηεηα θαη απειεπζεξψλεη ηελ θαληαζία. Οχκθσλα κε ην 22.5% ηνπ δείγκαηφο καο, ην
θνπθινζέαηξν, απνηειεί κέζν γηα λα πεξάζεη κελχκαηα ζηα παηδηά, ελψ ηαπηφρξνλα είλαη θαη
δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα εληζρχνληαο ηελ εμσηεξίθεπζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. Πν 17.5%
ζεσξεί πσο βνεζά ζηελ αθνκνίσζε, ελψ κφιηο ην 12.5% ησλ εξσηεζέλησλ πηζηεχεη πσο
ιεηηνπξγεί δηαζεκαηηθά.
Ε εξψηεζε 13, ζρεηηθά κε ηελ παξαθνινχζεζε καζεκάησλ θνπθινζέαηξνπ απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο έδεημε φηη ην 50% ηνπ δείγκαηνο έρεη παξαθνινπζήζεη παλεπηζηεκηαθά καζήκαηα,
ην 45% ζεκηλάξηα θαη ην 27.5% επηκνξθψζεηο άιινπ είδνπο. Ιφιηο ην 12.5% έρεη παξαθνινπζήζεη
Οπλέδξηα πνπ αθνξνχλ ζην αληηθείκελν (Γηθ.2 & Γηθ.3):
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Γηθφλα 2.

Γηθφλα 3.

ISSN 1790-773
© GAPMET / ΓΓΙΑΝΓ 2011

Οε ζρέζε κε ηηο γλψζεηο πνπ πήξαλ απφ ηα καζήκαηα απηά, ην 85.5% επηκνξθψζεθε
ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή θνχθιαο, ην 55% κε ηελ εκςχρσζε ελψ αλαθνξηθά κε ηε δηαζθεπή ή ηε
δεκηνπξγία ζελαξίνπ, ηα πνζνζηά είλαη 27.5% θαη 20% αληίζηνηρα (Γηθ.4):

Γηθφλα 4.
Οηελ εξψηεζε 15, πνπ αθνξνχζε ζηελ απηφ-αμηνιφγεζε ησλ γλψζεσλ ηνπο αλαθνξηθά κε ην
θνπθινζέαηξν θαη απαληψληαο ζε θιίκαθα απφ 1 (ειάρηζηεο γλψζεηο) κέρξη 10 (άξηζηεο γλψζεηο) ηα
απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη: ην 37.5% βαζκνιφγεζε ηε γλψζε ηνπ κε 5. Απφ ειάρηζηεο κέρξη κέηξηεο
γλψζεηο θαηέδεημε φηη έρεη ην 30% ησλ εξσηεζέλησλ (1*5%, 2*7.5%, 3*2.5%, 4*15%), ελψ απφ
κέηξηεο κέρξη πάξα πνιχ θαιέο ην 35% (6*15%, 7*2.5%, 8*12.5%,9*5%). Οεκεηψλνπκε πσο κε 10 δελ
αμηνιφγεζε θαλείο ηηο γλψζεηο ηνπ (Γηθ.5):

Γηθφλα 5.
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Οηελ εξψηεζε 17, πνπ αθνξά ηελ παξνπζίαζε παξάζηαζεο θνπθινζέαηξνπ κε ζέκα ηνπο κχζνπο
ηνπ Αηζψπνπ, παξνπζηάδεηαη φηη ην 72.5% έρεη πξνεηνηκάζεη αληίζηνηρε παξάζηαζε ελψ ην 25.5%
φρη. Αληίζεηα, ην 27.5% δελ έρεη παξνπζηάζεη θακία παξάζηαζε (Γηθ.6):

Γηθφλα 6.
Ε εξψηεζε 18, έδεημε φηη ην 70% παξνπζίαζε παξάζηαζε κε ζέκα ηνπο Αηζψπεηνπο κχζνπο
πξνεηνηκάδνληάο ηελ κε ηδία κέζα θαη πξνζσπηθή παξέκβαζε, ελψ ην ππφινηπν 30% κε ηε βνήζεηα
εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ (Γηθ.7):

Γηθφλα 7.
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Ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είρε σο ζθνπφ λα αλαδείμεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ επηθξαηεί ζηα
ειιεληθά λεπηαγσγεία αλαθνξηθά κε ην θνπθινζέαηξν, ηνπ νπνίνπ ε παηδαγσγηθή ρξεζηκφηεηα
δελ ακθηζβεηείηαη. Αληηιακβαλφκαζηε απφ ηα απνηειέζκαηα πσο ε αληηκεηψπηζε ηνπ
θνπθινζέαηξνπ δελ είλαη ε αξκφδνπζα απφ ηα Ναλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα θαη θαη‟ επέθηαζε θαη απφ
ηηο εθπαηδεπηηθνχο. Ναξ‟ φια‟ απηά κεγάιν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ (80%) ζεσξεί πσο είλαη
πνιχ ρξήζηκν γηα ηελ ηάμε, παξφιν πνπ έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ (12.5%) αλαγλσξίδεη ηελ
ρξεζηκφηεηά ηνπ ζηελ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο. Απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη φηη κεγάιν
πνζνζηφ έρεη παξαθνινπζήζεη καζήκαηα θνπθινζέαηξνπ θαη αξθεηνί απφ απηνχο ζην
Ναλεπηζηήκην. Πν κεγαιχηεξν πνζνζηφ φκσο ζεσξεί κέηξηεο ηηο γλψζεηο ηνπ (37.5%), ελψ έλα 5%
ηηο ζεσξεί αλχπαξθηεο. Μη γλψζεηο αθνξνχλ θπξίσο ηελ θαηαζθεπή ηεο θνχθιαο, ελψ νη θνξείο
πνπ θξνληίδνπλ γηα ηελ παξνρή επηκφξθσζεο δελ έρνπλ δψζεη θακηά βαξχηεηα ζην ζέκα ηνπ
ζελαξίνπ, δήηεκα ην νπνίν απνηειεί κείδνλ ζέκα θαζψο παξαηεξείηαη έιιεηςε θαηάιιεισλ
παηδαγσγηθψλ θεηκέλσλ ζην εκπφξην. Πέινο, ην γεγνλφο πσο ην 32.5% θαηέθπγε ζην λα
παξνπζηάζνπλ εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο κηα παξάζηαζε θνπθινζέαηξνπ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, ζα
πξέπεη λα ιεθζεί ππ‟ φςηλ απφ ηελ επίζεκε εθπαίδεπζε. Πν θνπθινζέαηξν απνηειεί αλαπφζπαζην
θνκκάηη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζην ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ. Ηαη απηφ δελ παχεη λα
απνηειεί αίηεκα ψζηε λα αληηκεησπηζηεί κε ζνβαξφ θαη επηζηεκνληθφ ηξφπν.

Αιεμίνπ, Γ. (1982). Ναίδνκε θνπθινζέαηξν. Αζήλα: Ηαζηαληψηεο.
Άιθεζηηο (1992). Ηνπθιν-ζέαηξν ζθηψλ. Αζήλα: Άιθεζηηο.
Αλησλαθάθε, Η. (1984). Ε Ιαξηνλέηα ζηε Θπψλ, Δξψκελα ¾, 46.
Γηαλληθνπνχινπ, Α. Α. (1996). Πα δψα ζηνπο αηζψπεηνπο κχζνπο θαη ε ζηάζε ησλ λεπίσλ
απέλαληί ηνπο. Δηαδξνκέο, 42, 90-98.
Γξακκαηάο, Θ. (2001). Δηδαθηηθή ηνπ Θεάηξνπ. Θεαηξηθή Ναηδεία. Αζήλα: Πππσζήησ.
Γξακκαηάο, Θ. (1996). Θεαηξηθή παηδεία θαη επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ. Θεαηξηθή Ναηδεία.
Αζήλα: Πππσζήησ.
Γξακκαηάο, Θ. (1996). Fantasyland. Θέαηξν γηα παηδηθφ θαη λεαληθφ θνηλφ. Θεαηξηθή Ναηδεία.
Αζήλα: Πππσζήησ.
ε
∆αξάθε, Ν. (1992). Ηνπθινζέαηξν (5 έθδνζε). Αζήλα: Gutenberg.
Θενράξε-Νεξάθε, Γ. (1988). Ηνπθινζέαηξν, ηέρλε θαη ηερληθή. Αζήλα: Γζηία.
Ιαγνπιηψηεο, Κ.Α. (1999). Ηνπθινζέαηξν 1 - Νψο ζηήλεηαη έλα έξγν (Πξφπνη-Γίδε-Ναηξφλ).
Βαζηθή βηβιηνζήθε ηνπ Κεπηαγσγνχ (γ‟ έθδνζε). Αζήλα: Ηαζηαληψηε,
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Δέςοξιμα Μοξτλμσή
Διδάκτωρ, Τμήμα Νηπιαγωγώμ, Παμεπιστήμιο Ιωαμμίμωμ

Γίλαη γεγνλφο φηη ε εξκελεία ηεο έλλνηαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
ζπλαηζζεκάησλ απαζρνιεί ηνπο επηζηήκνλεο θαη θηινζφθνπο εδψ θαη
αηψλεο. Μη απαληήζεηο ζηηο κέξεο καο δελ έρνπλ επαξθψο δνζεί, κε
απνηέιεζκα λα θπξηαξρεί κία έιιεηςε νκνθσλίαο ζηελ θνηλή παξαδνρή
νξηζκψλ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Δελ απνηειεί ινηπφλ ππεξβνιή ε
επηζήκαλζε φηη δελ έρνπκε αθφκε αθξηβή επηζηεκνληθά ζπκπεξάζκαηα
ζην ρψξν απηφ. Απνηειεί αλακθηζβήηεηα έλα πεδίν ζπλαληήζεσο πνιιψλ
επηζηεκψλ θαη ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, θαζεκηά απφ ηηο νπνίεο
δηεξεπλά δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Έηζη, ζπλαληνχκε
ζεσξίεο πνπ εζηηάδνπλ ζε βηνινγηθνχο, λεπξνθπζηνινγηθνχο ή
ζσκαηηθνχο παξάγνληεο, άιιεο έρνπλ θνηλσληθνπνιηηηζηηθφ ππφβαζξν,
άιιεο δίλνπλ ην πξνβάδηζκα ζηηο αληηιεπηηθέο-γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο,
άιιεο
ζηεξίδνληαη
ζηελ
πξνζαξκνζηηθή
ρξεζηκφηεηα
ησλ
ζπλαηζζεκάησλ, θ.ν.θ. Ηαζεκία απφ απηέο ηηο πξνζεγγίζεηο δίλεη
δηαθνξεηηθφ νξηζκφ, ή γηα λα αθξηβνινγνχκε, δίλεη έλαλ δηαθνξνπνηεκέλν
θαηά ην ζεκείν ζην νπνίν δίλεηαη ε έκθαζε νξηζκφ.

Γίλαη Δηδάθησξ ηνπ Πκήκαηνο
Κεπηαγσγψλ ηνπ Ναλεπηζηεκίνπ
Ζσαλλίλσλ (Ρπνηξνθία Ζδξχκαηνο
„Νξνπνληίο‟) θαζψο επίζεο θαη
Νηπρηνχρνο (Αξηζηνχρνο) ηνπ
ηδίνπ Πκήκαηνο (Ρπνηξνθίεο Ζ.Η.Ρ
θαη Γζηίαο Καπηηθψλ). Γπίζεο
θαηέρεη Νηπρία Νηάλνπ θαη
Αλψηεξσλ Θεσξεηηθψλ (Αξκνλία,
Αληίζηημε, Φνχγθα). Έρεη ιάβεη
κέξνο ζε πνιιά ζπλέδξηα θαη
ζεκηλάξηα εθ ησλ νπνίσλ θαη ν
Ινλνεηήο Ηχθινο Οπνπδψλ ησλ
Ινπζηθνπαηδαγσγηθψλ
Οπζηεκάησλ C.Orff θαη Dalcroze
ηεο Ορνιήο Ισξαΐηε. Έρεη δηδάμεη
Ινπζηθή Αγσγή ζε Τδεία,
Ναηδηθνχο Οηαζκνχο θαη
Κεπηαγσγεία, απφ ην 2003
εξγάδεηαη σο Κεπηαγσγφο ζηελ
Δεκφζηα Νξνζρνιηθή Γθπαίδεπζε,
ελψ παξάιιεια δηδάζθεη σο
Γηδηθή Γπηζηήκσλ ζην Πκήκα
Νξνζρνιηθήο Αγσγήο ηνπ Π.Γ.Ζ
Αζελψλ. Γίλαη κέινο ηεο Γ.Γ.Ι.Γ,
ηεο ISME θαη ηεο Γ.Γ.Ι.Α.Ν.Γ. Πα
εξεπλεηηθά ηεο ελδηαθέξνληα
αθνξνχλ ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο
αληηδξάζεηο ζηε κνπζηθή παηδηψλ
πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο,
φπσο επίζεο θαη ζε δεηήκαηα
θαιιηέξγεηαο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο
λνεκνζχλεο κέζσ ηεο κνπζηθήο.

Λεθηλψληαο, ινηπφλ, θάπνηνο λα ηνπνζεηεζεί απφ ςπρνινγηθή
άπνςε πάλσ ζην ζέκα ηεο ζρέζεο ηεο κνπζηθήο κε ηα ζπλαηζζήκαηα,
αλακθηζβήηεηα ζα μεθηλνχζε απφ κία πξνζπάζεηα λα απνζαθελίζεη ηελ
εχθνιε θαηλνκεληθά, αιιά ηδηαηηέξσο κπεξδεκέλε έλλνηα ηνπ
„ζπλαηζζήκαηνο‟. Δελ είλαη ηπραία ε άπνςε πνπ έρεη εθθξαζηεί φηη «φινη
γλσξίδνπλ ηη είλαη ην ζπλαίζζεκα, κέρξη λα ηνπο δεηεζεί λα δψζνπλ έλαλ
νξηζκφ» (Fehr & Russell, 1984: 464).
Ναξφια απηά, αλεμάξηεηα απφ ην ζεκείν πνπ θάζε ζεσξία δίλεη
έκθαζε, ππάξρνπλ θάπνηα ζηνηρεία θνηλψο απνδεθηά, ηα νπνία καο
επηηξέπνπλ λα δηαηππψζνπκε έλαλ πξσηνγελή θαη ιεηηνπξγηθφ νξηζκφ
ησλ ζπλαηζζεκάησλ, πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη ηνλ ππξήλα ή ηελ
αθεηεξία γηα ηνλ ζηαδηαθφ εκπινπηηζκφ θαη ηε κεηέπεηηα ζπκπιήξσζή
ηνπ. πσο ππνζηεξίδεη ν Sroufe (2000) πξφθεηηαη γηα κία «ππνθεηκεληθή
αληίδξαζε ζε θάπνην ζεκαίλνλ γεγνλφο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κία
θπζηνινγηθή, εκπεηξηθή/βησκαηηθή θαη εκθαλή ζπκπεξηθνξηθή αιιαγή» (ζ:
48). Μ ίδηνο κειεηεηήο, ζηεξηδφκελνο ζην Webster‟s International Dictionary
εξκελεχεη ην ζπλαίζζεκα σο «θπζηνινγηθή απφθιηζε απφ ηελ νκνηφζηαζε,
πνπ γίλεηαη αηζζεηή ππνθεηκεληθά κέζα απφ έληνλα αηζζήκαηα θαη πνπ
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εθδειψλεηαη κέζα απφ λεπξνκπτθέο, αλαπλεπζηηθέο, θαξδηαγγεηαθέο, νξκνληθέο θαη άιιεο
ζσκαηηθέο αιιαγέο, πξνπαξαζθεπαζηηθέο εκθαλψλ πξάμεσλ πνπ κπνξεί λα εθηειεζηνχλ ή θαη λα
κελ εθηειεζηνχλ» (Sroufe, 2000).
Έλαο ζπλδπαζηηθφο νξηζκφο ησλ Kleinginna & Kleinginna (1981) πνπ έρεη πξνζπαζήζεη λα
ζπκπεξηιάβεη άιινπο νξηζκνχο ησλ ηειεπηαίσλ 100 ρξφλσλ, βαζηζκέλνπο ηφζν ζε αηνκηθέο
αλαθνξέο ππνθεηκέλσλ (self-reports), φζν θαη ζε εθθξαζηηθέο ζπκπεξηθνξέο (expressive behaviour)
θαη ζε θπζηνινγηθέο κεηξήζεηο ηνπ νξγαληζκνχ (physiological measures) είλαη ν εμήο:

«Οπλαίζζεκα είλαη έλα πεξίπινθν ζχλνιν αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ
ππνθεηκεληθψλ θαη αληηθεηκεληθψλ παξαγφλησλ, κεζνιαβνχλησλ λεπξηθψλ θαη
νξκνληθψλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία κπνξνχλ α) λα πξνθαιέζνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο
εκπεηξίεο φπσο αηζζήκαηα δηέγεξζεο, επραξίζηεζε/δπζθνξία, β) λα παξάγνπλ
γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο φπσο ζρεηηθέο κε ηελ αληίιεςε έλλνηεο, εθηηκήζεηο,
δηαδηθαζίεο ραξαθηεξηζκνχ, γ) λα δξαζηεξηνπνηήζνπλ θπζηνινγηθέο ξπζκίζεηο
ζε δηεγεξηηθέο θαηαζηάζεηο θαη δ) λα νδεγήζνπλ ζε ζπκπεξηθνξά πνπ είλαη
ζπρλά – αιιά φρη πάληνηε-εθθξαζηηθή, πξνζαλαηνιηζκέλε ζε έλα ζηφρν θαη
πξνζαξκνζηηθή» (ζει.355).
Πν ζπλαίζζεκα, σο ζχλζεηε θαηάζηαζε, ζα ιέγακε γεληθά φηη πεξηιακβάλεη ηελ αληίιεςε
κηαο θαηάζηαζεο ή ελφο αληηθεηκέλνπ, ηηο ζσκαηηθέο κεηαβνιέο, ηελ εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ
νδεγεί ζηελ αίζζεζε ηνπ επράξηζηνπ ή ηνπ δπζάξεζηνπ θαη ηέινο ηελ επαθφινπζε ηάζε γηα
πξνζέγγηζε ή απνθπγή αληίζηνηρα . Ε ηάζε απηή γηα ζπγθεθξηκέλε αληίδξαζε (πξάμε) ζεσξείηαη
απφ πνιινχο ζεκειηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο (Ναπαδφπνπινο, 2005). Βέβαηα ε
αληίδξαζε δελ είλαη απαξαίηεην φηη ζα είλαη θηλεζηνινγηθνχ ηχπνπ φπσο καξηπξά θαη ε
εηπκνινγηθή πξνέιεπζε ηνπ αγγιηθνχ φξνπ [emotion e (=έμσ) + motion (=θηλνχκαη) εθηφο
θίλεζεο θαηλφκελν].
Αλαθνξηθά ηψξα κε ηηο ζεσξίεο πνπ πξνζπάζεζαλ θαηά θαηξνχο λα εξκελεχζνπλ ηε
ζρέζε κεηαμχ ηεο κνπζηθήο θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ, φπσο νη Θεσξίεο Έθθξαζεο θαη Δηέγεξζεο
β
(Ιπνπιληή, 2007 ), ε Θεσξία ηνπ Φαληαζηηθνχ Νξνζψπνπ (Walton, 1973; 1978; 1988; 1990; 1997;
Karl & Robinson,1995; Levinson, 1996; Ridley,1995; Vermazen,1986), νη Θεσξίεο ησλ Epperson (1967),
Goodman (1976), Langer (1951; 1953) θαη Winner (1982) πνπ αληηκεηψπηζαλ ηε Ινπζηθή σο ζχκβνιν,
απηέο ησλ D.Cooke (1959), P.Tagg (1982) θαη L.Meyer (1956; 1957) νη νπνίνη ππνγξάκκηζαλ κία
ζεκαληηθή αλαινγία ηεο κνπζηθήο κε ηε γιψζζα, νη απφςεηο ηνπ Schopenhauer (1969), αθφκα θαη
θάπνηεο απφ ηηο απφςεηο ησλ ππνζηεξηθηψλ ηεο Γλσζηηθήο Θεσξίαο (Kivy,1987;1989;1999) ή ηνπ
Φνξκαιηζκνχ (Meyer 1956; 1957; Hanslick, 1957; 1986 θαη Gurney, 1880), φπσο επίζεο θαη ε Θεσξία
α
ηνπ Νεξηγξάκκαηνο (Ιπνπιληή, 2007 ) κε εθπξνζψπνπο ηνλ Pratt (1931; 1952; 1954) θαη ηνλ Scruton
(1974; 1980; 1983), αλεμαξηήησο απφ ηε ζθνπηά απφ ηελ νπνία πξνζπάζεζαλ λα δψζνπλ ηελ
εξκελεία ή ηε ζεσξεηηθή θαη θηινζνθηθή βάζε ζηελ νπνία ζηεξίρζεθαλ, φιεο ζπγθιίλνπλ ζηε
γεληθή παξαδνρή φηη φλησο ε κνπζηθή ιεηηνπξγεί ζπλαηζζεκαηηθά.
Ε ζπζρέηηζε ηεο κνπζηθήο κε ηελ αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ λα επηθνηλσλεί ζπλαηζζεκαηηθά
(δειαδή λα κεηαβηβάδεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ ή λα δέρεηαη ζπλαηζζεκαηηθέο επηδξάζεηο), ε ζρεηηθά
πεληρξή εξεπλεηηθή βηβιηνγξαθία αλαθνξηθά κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα αμηνινγεί θαη λα
εξκελεχεη ζπλαηζζεκαηηθέο ηδηφηεηεο ζε κνπζηθά εξεζίζκαηα, ζε ζπλδπαζκφ κε πξνζσπηθνχο
πξνβιεκαηηζκνχο πνπ έρνπλ αλαδπζεί απφ ηελ εκπεηξία καο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν, νδήγεζε
ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο.
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Ε παξνχζα έξεπλα έρεη σο ζηφρν λα δηεξεπλήζεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο
θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο λα αμηνινγνχλ θαη λα εξκελεχνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο ηδηφηεηεο πνπ
αληηιακβάλνληαη ζηε κνπζηθή, σο αλαινγίεο ζπλαηζζεκάησλ. Νην ζπγθεθξηκέλα δηεξεπλά ηελ
ηθαλφηεηά ηνπο λα απνθσδηθνπνηνχλ θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο ραξάο, ηεο
ιχπεο, ηνπ ζπκνχ θαη ηνπ θφβνπ θαηά ηελ αθξφαζε νξρεζηξηθψλ (θιαζηθψλ ζηελ πιεηνςεθία
ηνπο) κνπζηθψλ εξεζηζκάησλ.
Ε πξνβιεκαηηθή ηεο έξεπλαο ζηεξίρζεθε ζηελ πεπνίζεζε φηη ηα δηάθνξα δνκηθά ζηνηρεία
ηεο κνπζηθήο, ζπλδπάδνληαη πνηθηινηξφπσο, κε απνηέιεζκα λα δεινπνηνχλ ή λα ζπκίδνπλ
θάπνηνπο ηχπνπο εζσηεξηθψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, απφ απηέο πνπ εδξάδνπλ ζην
βαζίιεην ηνπ ζπκηθνχ. Μ αθξναηήο ινηπφλ, αληηδξψληαο ζπλαηζζεκαηηθά ζηα κνπζηθά ζηνηρεία,
απνδίδεη θάπνην λφεκα ζηε κνπζηθή θφξκα κε ζπλαηζζεκαηηθνχο φξνπο. Οπλεπψο, ε κνπζηθή
θφξκα ιεηηνπξγεί σο αληηθεηκελνπνίεζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο
ζπκβνιίδνληαη κε έλαλ κε ππνδεινχκελν ηξφπν κέζσ ησλ κνπζηθψλ ζηνηρείσλ.
Πν δείγκα ηεο έξεπλαο απεηέιεζαλ 1.584 καζεηέο δεκνζίσλ Κεπηαγσγείσλ θαη Δεκνηηθψλ
Ορνιείσλ ηνπ Κ. Γπβνίαο θαη επειέγε κε ηε κέζνδν ηεο ζηξσκαηνπνηεκέλεο δεηγκαηνιεςίαο
(stratified sampling). Ε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ζηεξίρζεθε ζηε δηεμαγσγή ελφο αθνπζηηθνχ ηεζη, ην
νπνίν πεξηειάκβαλε 24 θσλεηηθά θαη κνπζηθά εξεζίζκαηα, ε επηινγή ησλ νπνίσλ ζηεξίρζεθε ζε
κία πξνθαηαξθηηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε 170 ελήιηθεο. Ωο κέζα ζπιινγήο ησλ
δεδνκέλσλ, εθηφο απφ ην αηνκηθφ θχιιν θαηαγξαθήο ησλ απαληήζεσλ-ραξαθηεξηζκψλ ησλ
εξεζηζκάησλ απφ ηα ππνθείκελα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη δχν εξσηεκαηνιφγηα πνπ απεπζχλνληαλ
ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ. Ιε απηφλ ηνλ ηξφπν ζπλειέγεζαλ φιεο νη
πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχζαλ ζηηο αλεμάξηεηεο θαη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ηεο κειέηεο.
Ωο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ζεσξήζεθε ε ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα εξκελεχνπλ ηηο
ζπλαηζζεκαηηθέο ηδηφηεηεο ζηε κνπζηθή, θαη ζπγθεθξηκέλα λα αλαγλσξίδνπλ ηε ραξά, ηε ιχπε, ην
ζπκφ θαη ην θφβν. Μη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πνπ δηεξεπλήζεθαλ σο παξάγνληεο δηαθνξνπνίεζεο
ηεο εμαξηεκέλεο, αθνξνχζαλ: α) πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνθεηκέλσλ (ειηθία, θχιν, ηάμε
θνίηεζεο, πεξηνρή δηακνλήο, κνπζηθή επηκφξθσζε, κνπζηθά αθνχζκαηα), β) πξνζσπηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ (πξνυπεξεζία, κνπζηθέο γλψζεηο, είδε κνπζηθήο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ηάμε, ζηφρνη αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ επηδηψθνληαη, ψξεο
δηδαζθαιίαο κνπζηθήο εβδνκαδηαίσο, επηξξνέο ζηα κνπζηθά αθνχζκαηα ησλ καζεηψλ), γ)
πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ γνλέσλ (επάγγεικα, κνξθσηηθφ επίπεδν, κνπζηθή παηδεία,
επηξξνέο ζηα κνπζηθά αθνχζκαηα ησλ παηδηψλ), δ) ην είδνο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, ε) ε ηερληθή
απφθξηζεο ησλ ππνθεηκέλσλ ζην δεηνχκελν (ιεθηηθφο-κε ιεθηηθφο ηξφπνο απάληεζεο).
Θίγνπο κήλεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θχξηαο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ε ιεγφκελε
πηινηηθή έξεπλα, κε 114 ππνθείκελα πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο, θαηά ηελ νπνία
ειέγρζεθε ην πείξακα ζε φιεο ηνπ ηηο παξακέηξνπο, θαη έγηλαλ νη αλαγθαίεο αιιαγέο θαη
δηνξζψζεηο ηφζν ζηα κέζα ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ (ηεζη, εξσηεκαηνιφγηα), φζν θαη ζε απηή
θαζεαπηή ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία.
ε

Πν ηεζη ηεο θχξηαο έξεπλαο απνηειείην απφ πέληε θάζεηο ζην ζχλνιφ ηνπ. Οηελ 1 θάζε ηα
ππνθείκελα άθνπζαλ 8 θσλεηηθέο εθθξάζεηο (Κν. 1 έσο 8 ηνπ Νίλαθα 1), ζηηο νπνίεο νη νκηινχληεο
εμέθξαδαλ κε ηε θσλή ηνπο ραξά, ιχπε, ζπκφ θαη θφβν θαη ηνπο δεηήζεθε λα αλαγλσξίζνπλ ην
εθθξαδφκελν ζπλαίζζεκα. Οηηο επφκελεο ηέζζεξηο θάζεηο ηνπ ηεζη ρξεζηκνπνηήζεθαλ κνπζηθά
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εξεζίζκαηα. Οηε 2ε θάζε (Κν. 9 έσο 12 ηνπ Νίλαθα 1)σο ηξφπνο απάληεζεο ησλ ππνθεηκέλσλ
ρξεζηκνπνηήζεθε ε επηινγή ελφο απφ ηνπο ηέζζεξηο φξνπο ραξά-ιχπε-ζπκφο-θφβνο (verbal
ε
response mode) γηα λα εθηηκήζνπλ ην ζπλαηζζεκαηηθφ πεξηερφκελν ηεο κνπζηθήο, ζηελ 3 θάζε (Κν.
13 έσο 16 ηνπ Νίλαθα 1) ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο θαινχληαλ λα εθθξάζνπλ ην ζπλαίζζεκα πνπ
πίζηεπαλ φηη ππνδειψλεη ε κνπζηθή πνπ άθνπγαλ αληηζηνηρίδνληαο ην κνπζηθφ απφζπαζκα κε έλα
απφ ηα ηέζζεξα ζθίηζα πξνζψπσλ πνπ απεηθνλίδνληαλ ζην θχιιν απαληήζεσλ πνπ είραλ
ε
κπξνζηά ηνπο (non-verbal response mode), ζηελ 4 θάζε (Κν. 17 έσο 20 ηνπ Νίλαθα 1) δεηήζεθε
απφ ηα παηδηά θαζψο αθνχλε ηε κνπζηθή λα πξνζπαζήζνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ κία ηζηνξία ή λα
ε
θαηαγξάςνπλ ηη ηνπο θέξλεη ζην κπαιφ ε κνπζηθή απηή θαη ε 5 θάζε θαη ηειεπηαία ηνπ
πεηξάκαηνο (Κν. 21 έσο 24 ηνπ Νίλαθα 1) ήηαλ φκνηα κε ηε δεχηεξε, αιιά ρξεζηκνπνηήζεθαλ
δηαθνξεηηθά κνπζηθά εξεζίζκαηα.

1. Οηνλ Νίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη ζε έλαλ εληαίν θαη ζπλνπηηθφ πίλαθα νη απαληήζεηο ησλ
καζεηψλ, φζνλ αθνξά ζηα αθνπζηηθά εξεζίζκαηα θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο. Αλαιχνληαο ηηο
επηδφζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζηα επηκέξνπο scores, ηα νπνία εθθξάδνπλ ηελ ηθαλφηεηα
αλαγλψξηζεο ηεο ραξάο (score F1), ηεο ιχπεο (score F2), ηνπ ζπκνχ (score F3)θαη ηνπ θφβνπ (score
F4), δηαπηζηψλνπκε φηη επθνιφηεξα εξκελεχεηαη ε ραξά (5,5 επηηπρεκέλεο αμηνινγήζεηο απφ ηηο 6
ζρεηηθέο αθξνάζεηο ηνπ πεηξάκαηνο, κε ηε κηθξφηεξε δηαζπνξά 0,91), έπεηαη ε ιχπε (κε επηηπρείο
εξκελείεο 5,26 ζηηο 6, κε ηε δεχηεξε κηθξφηεξε δηαζπνξά 1,20), αθνινπζεί ν θφβνο (κε 4,25 ζηηο 6
ζσζηέο απαληήζεηο θαη ηελ ηξίηε κηθξφηεξε δηαζπνξά 1,29) θαη κε κεγαιχηεξε δπζθνιία
αλαγλσξίδεηαη ν ζπκφο (κε 3,9 ζσζηέο αμηνινγήζεηο θαη κε ηε κεγαιχηεξε δηαζπνξά 1,35). (Βιέπε
ηνλ Νίλαθα 2 κε ηα πεξηγξαθηθά κέηξα θαη ην Ορήκα 1 κε ηα ηζηνγξάκκαηα ζπρλνηήησλ γηα θάζε
ζπλαίζζεκα).
Πν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη πξάγκαηη, θάπνηα ζπλαηζζήκαηα φπσο ε ραξά θαη
ε ιχπε αλαγλσξίδνληαη επθνιφηεξα ζε αθνπζηηθά εξεζίζκαηα, ελψ θάπνηα άιια, φπσο ν θφβνο θαη
ν ζπκφο εξκελεχνληαη κε κεγαιχηεξε δπζθνιία. Αλαθνξηθά κε ην βαζκφ αλαγλσξηζηκφηεηαο ηνπ
θάζε ζπλαηζζήκαηνο, ε παξνχζα έξεπλα ζπκθσλεί κε πνξίζκαηα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ πνπ
ζέινπλ θάπνηα ζπλαηζζήκαηα επθνιφηεξα αλαγλσξίζηκα ζηε κνπζηθή (Terwogt & Van
γ
Grinsven,1988; Ιπνπιληή,2007 ) θαη κάιηζηα πξνζδίδνληαο ηελ πξψηε ζέζε ζηελ αλαγλψξηζε ηεο
ραξάο θαη ηελ ηειεπηαία ζέζε ζην ζπκφ (Robazza, Macaluso & D‟Urso,1994; Schellenberg &
δ
Thompson, 2006; Trunk, 1981; Ιπνπιληή, 2007 ). Μη Dolgin & Adelson (1990) ζπκθψλεζαλ φηη ε ραξά
είλαη επθνιφηεξα αλαγλσξίζηκε, κε δεχηεξε ηε ιχπε, αιιά βξήθαλ σο δπζθνιφηεξα αλαγλσξίζηκν
ην θφβν. Νάλησο, παξαθνινπζψληαο θαλείο ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ησλ παηδηψλ θαη πψο απηά
θαηαθηνχλ ηελ θάζε ζπλαηζζεκαηηθή έλλνηα, επηβεβαηψλνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο
ν
απηήο. Απφ ηνλ 3 κήλα ην παηδί μερσξίδεη ηε ραξά απφ ηε ιχπε (Young-Browne et al.,1977), έσο ηνλ
ν
ν
6 κήλα αλαγλσξίδεη ην ζπκφ (LaBarbera et al.,1976; Giblin,1981) θαη ζηνλ 9 κήλα κπνξεί αθφκε θαη
λα παξάγεη εθθξάζεηο πνπ δειψλνπλ θφβν (Field & Walden,1982).Ε θαηαλφεζε ινηπφλ ηεο ραξάο
είλαη παξνχζα απφ πνιχ λσξίο ζην παηδί θαη ζηαδηαθά εγθαζίζηαηαη πεξηζζφηεξν. Οπλεπψο, ηα
πνξίζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο δείρλνπλ φηη ε αλαπηπμηαθή πνξεία αληίιεςεο ηεο ραξάο θαη
ησλ ππφινηπσλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη κία γεληθεχζηκε ηθαλφηεηα πνπ ιακβάλεη ρψξα θαη ζε πεδία
εθηφο ησλ θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ, φπσο απηφ ηεο αθνπζηηθήο θαη κνπζηθήο αληίιεςεο.
Νο.Ακρόασης

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Χαρά

2.8

4.4

95.2

0.9

2.8

2.0

96.6

0.9

95.0

1.3

5.2

8.1

Λύπη

91.1

3.4

1.5

3.2

5.2

91.6

1.3

3.2

2.3

9.1

85.4

4.6

Θσμός

3.9

5.3

1.7

90.9

3.7

3.8

1.4

90.8

1.1

11.3

3.7

64.5

Φόβος

2.2

86.9

1.6

5.0

88.3

2.6

0.7

5.1

1.5

78.3

5.8

22.8

Σωστό

91.0

86.7

95.1

90.7

88.2

91.5

96.5

90.7

94.9

78.2

85.4

64.4

Λάθος

9.0

13.3

4.9

9.3

11.8

8.5

3.5

9.3

5.1

21.8

14.6

35.6

Νο.Ακρόασης

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Χαρά

3.9

6.8

8.9

82.8

5.3

5.1

95.8

4.5

3.9

92.7

2.3

3.4

Λύπη

4.7

85.1

4.7

4.5

5.5

15.2

2.0

86.8

89.5

3.1

2.5

7.7

Θσμός

50.3

1.6

44.4

5.8

16.2

48.5

1.1

4.0

1.8

1.7

57.9

26.6

Φόβος

41.1

6.5

42.0

6.9

72.9

31.2

1.0

4.7

4.8

2.5

37.4

62.2

Σωστό

41.0

85.0

44.3

82.3

70.6

47.1

94.6

85.4

88.4

91.5

56.8

60.9

Λάθος

59.0

15.0

55.7

17.7

29.4

52.9

5.4

14.6

11.6

8.5

43.2

39.1

Πίνακαρ 1

N
Score_F1
Score_F2
Score_F3
Score_F4 Valid N
(listwise)

Range
1584
1584
1584
1584
1584

6,00
6,00
6,00
6,00

Minimum
,00
,00
,00
,00

Maximum
6,00
6,00
6,00
6,00

Mean
5,5505
5,2658
3,9394
4,2576

Std. Deviation
0,91315
1,20619
1,35168
1,29602

Πίνακαρ 2
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σήμα 1

Γπίζεο, Ε εθαξκνγή ηεο Factor Analysis ζηα 4 scores πνπ έγηλε πξνθεηκέλνπ λα δνχκε πψο
νκαδνπνηνχληαη νη 4 κεηαβιεηέο (Ορήκα 2), έδεημε φηη ηα Scores F1 θαη F2 (ραξά θαη ιχπε)
απνηεινχλ κηα νκάδα ελψ ηα Scores F3 θαη F4 (ζπκφο θαη θφβνο) απνηεινχλ κηα άιιε νκάδα.
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σήμα 2

Οην παξαθάησ ζρήκα (Ορήκα 3) θαη Νίλαθα (Νίλαθα 3) θαίλνληαη νκάδεο παηδηψλ κε
νκνεηδή ζπκπεξηθνξά. Οπγθεθξηκέλα, ηα παηδηά ηεο πνξηνθαιί πεξηνρήο (18,6% ηνπ δείγκαηνο)
έρνπλ ρακειή ηθαλφηεηα λα θαηαλννχλ ην νπνηνδήπνηε ζπλαηζζεκαηηθφ πεξηερφκελν ηεο
κνπζηθήο. Πα παηδηά ηεο ξνδ πεξηνρήο (15,7%) έρνπλ ρακειή ηθαλφηεηα λα θαηαλννχλ θνκκάηηα
ησλ νπνίσλ ην ζπλαηζζεκαηηθφ πεξηερφκελν ηεο κνπζηθήο ζρεηίδεηαη κε ηε ραξά θαη ηε ιχπε αιιά
αληίζεηα κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ πνιχ θαιά ην ζπλαηζζεκαηηθφ πεξηερφκελν ηεο κνπζηθήο
ζρεηίδεηαη κε ηνλ θφβν θαη ηνλ ζπκφ. Πα παηδηά ηεο πξάζηλεο πεξηνρήο (36%) έρνπλ γεληθά θαιέο
επηδφζεηο ζε φια ηα scores. Πα παηδηά ηεο θφθθηλεο πεξηνρήο (29,7%) έρνπλ ρακειή ηθαλφηεηα λα
θαηαλννχλ θνκκάηηα ησλ νπνίσλ ην ζπλαηζζεκαηηθφ πεξηερφκελν ηεο κνπζηθήο ζρεηίδεηαη κε ηνλ
θφβν θαη ηνλ ζπκφ αιιά αληίζεηα κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ πνιχ θαιά ην ζπλαηζζεκαηηθφ
πεξηερφκελν ηεο κνπζηθήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ραξά θαη ηε ιχπε. πσο παξαηεξνχκε, πθίζηαηαη
κία ηάζε ζπγθέληξσζεο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ππνθεηκέλσλ ζηελ θφθθηλε θαη ηελ πξάζηλε πεξηνρή.
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σήμα 3

σήμα 4

2. Ε αλάιπζε ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ ησλ ππνθεηκέλσλ ζε θάζε επηκέξνπο θάζε ηνπ
πεηξάκαηνο, απνδεηθλχεη φηη ν βαζκφο ζσζηήο εξκελείαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ δηαθνξνπνηείηαη
κεηαμχ ηνπο (Βιέπε Νίλαθα 4). Ε 1ε θάζε (θσλεηηθά εξεζίζκαηα) ζπγθεληξψλεη θαηά κ.φ ηελ
θαιχηεξε επίδνζε ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ απφ φιεο ηηο ππφινηπεο (Νίλαθαο 5).
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Νξνθαλψο ν ιφγνο ζρεηίδεηαη κε ην είδνο ησλ εξεζηζκάησλ. Φαίλεηαη φηη ε εξκελεία ηνπ ιφγνπ
είλαη επθνιφηεξε απφ ηελ εξκελεία ηεο κνπζηθήο (Schellenberg & Thompson, 2006).
Πν ζπκπέξαζκα απηφ ζπληάζζεηαη κε απφςεηο εξεπλεηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ηα παηδηά
δηαθξίλνπλ ην ζπλαίζζεκα πξψηα ζηε θσλή πξηλ θαηαθηήζνπλ ηελ νπηηθή δηάθξηζε (Caron, Caron
ν
& MacLean, 1988), θαη φηη απφ ηνλ 5 κήλα, δηαρσξίδνπλ θσλεηηθά κελχκαηα πνπ δειψλνπλ
έγθξηζε ή απαγφξεπζε (Fernald,1989; 1993). Γπίζεο ππνζηεξίδεηαη φηη απφ ηνπο 6 κήλεο δσήο
αλαγλσξίδνπλ εθθξάζεηο θσλήο νπδέηεξεο, ραξνχκελεο, ιππεκέλεο θαη ζπκσκέλεο (Giblin,1981).
Οηνηρεία γηα αληίιεςε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζηε κνπζηθή ζε ηφζν κηθξέο ειηθίεο δελ έρνπκε πξνο ην
παξφλ, ζπλεπψο εχινγα νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αληίιεςε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζε
θσλεηηθά εξεζίζκαηα πξνεγείηαη ειηθηαθά, θαη πξνθαλψο βειηηψλεηαη θαηά ηελ αλαπηπμηαθή
πνξεία ηνπ παηδηνχ, κε απνηέιεζκα νη επηδφζεηο λα είλαη πςειφηεξεο απφ φηη ζηε κνπζηθή. Μη
επηδφζεηο ζηελ 1ε θάζε ηνπ πεηξάκαηνο, πνπ είλαη ηδηαίηεξα πςειέο θαη κεηαμχ ησλ πξνλεπίσλ,
ζπλάδνπλ θαη επηβεβαηψλνπλ φζα πξναλαθέξζεθαλ.
ε

Ε 2 θάζε ζπγθεληξψλεη ζπλνιηθά ηε δεχηεξε θαιχηεξε επίδνζε (Νίλαθαο 6). Ναξφκνηεο
ε
ε
φκσο επηδφζεηο ζπλαληνχκε ζηελ 4 θαη 5 θάζε ηνπ πεηξάκαηνο (Νίλαθεο 8 θαη 9 αληίζηνηρα). Μη
ηξεηο απηέο θάζεηο, έρνπλ ην θνηλφ φηη α) ρξεζηκνπνηήζεθαλ κνπζηθά απνζπάζκαηα σο
εξεζίζκαηα, θαη β) δεηήζεθε απφ ηα ππνθείκελα λα πξνζδηνξίζνπλ πξνθνξηθά ην ζπλαηζζεκαηηθφ
λφεκα ηεο κνπζηθήο. Οε γεληθέο γξακκέο, φπσο απνδεηθλχεη θαη ε Factor Analysis (Βιέπε Ορήκα 4), νη
θάζεηο 1, 2, 4 θαη 5 απνηεινχλ κία νκάδα, ππφ ηελ έλλνηα φηη ζε απηέο ηα ππνθείκελα
παξνπζηάδνπλ φκνηεο επηδφζεηο ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ εξεζηζκάησλ, ελψ ε 3ε
θάζε απέρεη.
ε

Ε 3 θάζε ζπγθεληξψλεη απνηειέζκαηα (Νίλαθαο 7) κε ηε ρακειφηεξε επίδνζε ζε φιν ην
ηεζη θαη παξνπζηάδεη ηε κεγαιχηεξε δηαζπνξά (1,17). Νηζαλή αηηία ηεο ρακειήο επίδνζεο είλαη ε
ηερληθή απάληεζεο ησλ ππνθεηκέλσλ. Οηε θάζε απηή ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο εηθφλαο.
Δειαδή ηα ππνθείκελα αληηζηνίρηδαλ ηα κνπζηθά εξεζίζκαηα αλάινγα κε ην ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπο
θνξηίν κε πξφζσπα εθθξαζηηθά ησλ 4 ππφ κειέηε ζπλαηζζεκάησλ. Ιέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο
ππνζηεξίδεη ηε κέζνδν απηή σο ηελ πιένλ θαηάιιειε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ
πεξηερνκέλνπ ηεο κνπζηθήο απφ παηδηά κηθξήο ειηθίαο, δεδνκέλνπ φηη νη ειηθίεο απηέο έρνπλ
πεξηνξηζκέλεο ηθαλφηεηεο ρεηξηζκνχ ηεο γιψζζαο, δηαζέηνπλ πεξηνξηζκέλν ιεμηιφγην, θαη ζπλεπψο
αδπλαηνχλ λα δηαπξαγκαηεπζνχλ πξνθνξηθά ζπλαηζζεκαηηθέο έλλνηεο. Ε ρξήζε κε ιεθηηθψλ
ηχπσλ απάληεζεο ζε έξεπλεο πξψηκεο ζπλαηζζεκαηηθήο επαηζζεζίαο ζε εθθξάζεηο πξνζψπνπ θαη
θσλεηηθέο εθθξάζεηο, έρνπλ σζήζεη ην θαηψηαην φξην αλίρλεπζεο ηέηνησλ ηθαλνηήησλ ζηα 2
πξψηα ρξφληα δσήο (Oster,1981; Walker,1982). Ε παξνχζα έξεπλα απνξξίπηεη απηή ηε ζέζε θαη
εληζρχεη ηελ άπνςε φηη ν πξνθνξηθφο πξνζδηνξηζκφο είλαη εθηθηφο αθφκε θαη απφ ηελ πξνλεπηαθή
ειηθία. Μ ηξφπνο απάληεζεο ινηπφλ ησλ ππνθεηκέλσλ (ν νπνίνο ζηελ παξνχζα έξεπλα ζπλδέεηαη
κε ηηο δηαθξηηέο θάζεηο ηνπ πεηξάκαηνο), επεξεάδεη ηε ζσζηή εθηίκεζε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ
πεξηερνκέλνπ ηεο κνπζηθήο.
Έξεπλεο φπσο απηέο ησλ Trunk (1981), Giomo (1992;1993), Kratus (1993), Gregory, Worrall &
Sarge (1996), Nawrot (2003) θαη Stacho (2006) ρξεζηκνπνίεζαλ πξφζσπα εθθξαζηηθά
ζπλαηζζεκάησλ θαη δήηεζαλ απφ ηα ππνθείκελά ηνπο λα αληηζηνηρίζνπλ θάζε κεισδία κε θάπνην
απφ απηά ηα πξφζσπα, αλάινγα κε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηδηφηεηεο ηεο κνπζηθήο. Μδεγήζεθαλ ζην
ζπκπέξαζκα φηη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερληθή ησλ εηθφλσλ, κπνξεί ε έξεπλα λα δηεηζδχζεη ζε
κηθξφηεξεο ειηθίεο θαη επηβεβαίσζαλ ηελ εκθάληζε ηεο ηθαλφηεηαο εξκελείαο μερσξηζηψλ
ζπλαηζζεκάησλ απφ ηελ ειηθία ησλ 4 εηψλ.
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Άιινη εξεπλεηέο επέιεμαλ ηε ρξήζε ζπλαηζζεκαηηθψλ πεξηγξαθηθψλ φξσλ (Cunningham &
Sterling,1988; Terwogt & Van Grinsven,1988; Dolgin & Adelson,1990; Robazza, Macaluso & D‟Urso,1994)
ζηηο έξεπλέο ηνπο κε παηδηά, αγλνψληαο ηελ πεπνίζεζε πνιιψλ φηη ε εηηθεηνπνίεζε είλαη
θηινζνθηθά πξνβιεκαηηθή, γηαηί δελ εθθξάδεη ηελ πνηθηιία, ηελ νμχλνηα θαη ην βάζνο ησλ πηζαλψλ
ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ ζηε κνπζηθή. Μη Reimer (1989) θαη Swanwick (1988) ζεσξνχλ ηηο
ιεθηηθέο εηηθέηεο ρνλδξνεηδείο πξνζεγγίζεηο ηεο εζσηεξηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο αληίδξαζεο. Οίγνπξα
φζεο εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο ρξεζηκνπνίεζαλ πνιιέο ελαιιαθηηθέο ιεθηηθψλ ραξαθηεξηζκψλ γηα
λα πεξηγξάςνπλ ηε κνπζηθή, νδεγήζεθαλ ζε πξνβιήκαηα ηφζν απφ ην κέγεζνο ηνπ ιεμηινγίνπ, φζν
θαη απφ ηηο δπζθνιίεο ζηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ. Άιισζηε, ε ρξήζε κηαο
εθηεηακέλεο ιίζηαο ραξαθηεξηζκψλ, δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί εξεπλεηηθά κε αλήιηθν δείγκα
δεδνκέλνπ φηη δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ηφζν ζηε κειέηε ησλ αλαπηπμηαθψλ δηαθνξψλ ζηα παηδηά,
φζν θαη ζην ρεηξηζκφ ησλ ελλνηψλ απηψλ απφ ηα ππνθείκελα.
ε

Ε παξνχζα κειέηε ρξεζηκνπνίεζε ηε κέζνδν ηεο εηθφλαο (θάζε 3 ), ιεθηηθέο εηηθέηεο
ε
(θάζεηο 2 θαη 5) θαη δεκηνπξγία ηζηνξίαο (θάζε 4 ). Αληίζεηα κε πξνεγνχκελεο έξεπλεο, εδψ
απνξξίπηεηαη ε άπνςε φηη ε ρξήζε εηθφλσλ δηεπθνιχλεη ηελ έξεπλα ζε κηθξέο ειηθίεο. Μη επηδφζεηο
εο
ηεο 3 θάζεο φπσο ήδε έρεη εηπσζεί ήηαλ νη ρακειφηεξεο φινπ ηνπ ηεζη. Αληίζεηα, θαίλεηαη φηη ε
ρξήζε κηαο πεξηνξηζκέλεο ιίζηαο ζπλαηζζεκαηηθψλ ραξαθηεξηζκψλ θαη ε ειεχζεξε έθθξαζε κέζα
απφ ηε δεκηνπξγία ηζηνξίαο, ζπληζηνχλ πην απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο αλίρλεπζεο ηεο ηθαλφηεηαο
ησλ παηδηψλ λα εξκελεχνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ εθθξάδνληαη κέζα απφ δηάθνξεο
πηπρέο ηνπ κνπζηθνχ εξεζίζκαηνο.

Πίνακαρ 4

Πίνακαρ 5
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Πίνακαρ 6

Πίνακαρ 7

Πίνακαρ 8

Πίνακαρ 9
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σήμα 4

3. Αλαθνξηθά κε ηε ζπζρέηηζε ηεο ηθαλφηεηαο αλαγλψξηζεο ησλ 4 ππφ κειέηε
ζπλαηζζεκάησλ ζηε κνπζηθή θαη ησλ κεηαβιεηψλ-ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηα ππνθείκελα
(Νίλαθαο 10) ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε ANOVA πνπ δηελεξγήζεθε, θαίλεηαη φηη ε ηάμε πνπ θνηηά
ην παηδί (Ορήκα 5) ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα (p_value= 0,000) κε ηελ
ηθαλφηεηά ηνπ λα αλαγλσξίδεη θαη ηα ηέζζεξα ζπλαηζζήκαηα ζε κνπζηθά εξεζίζκαηα.
Οπγθεθξηκέλα, απνδεηθλχεηαη φηη ε επίδνζε απμάλεη αλαινγηθά κε ηελ ηάμε. Έηζη, ηα πξνλήπηα
παξνπζηάδνπλ θαηά κέζν φξν (κ.φ) 6,5% πνζνζηφ επηηπρίαο θαη ζηα ηέζζεξα ζπλαηζζήκαηα, ελψ ηα
λήπηα πνζνζηφ 73,2% , ηεο Α΄ Δεκνηηθνχ έρνπλ επηηπρία ζε πνζνζηφ 77,3%, ηεο Β΄ Δεκνηηθνχ 83,8%
θαη, ηέινο, ηεο Γ΄ Δεκνηηθνχ 87,8%.

Scores
Παράγοντας

Score F1 (ΥΑΡΑ)

Score F2 (ΛΤΠΗ)

Score F3 (ΘΤΜΟ)

Score F4 (ΦΟΒΟ)

►

►

►

►

-

-

-

-

Φύλο

►

►

-

►

Ηλικία

►

►

►

►

Μοςζική επιμόπθυζη

-

-

-

►

Μοςζικά Ακούζμαηα

-

-

►

►

Σάξη
Πεπιοσή διαμονήρ

Πίνακαρ 10
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σήμα 5

Ηαηά αληηζηνηρία, θαη ε ειηθία, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ ηάμε θνίηεζεο, επεξεάδεη θαη απηή
ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά ηε ζσζηή εθηίκεζε ηεο ραξάο, ηεο ιχπεο, ηνπ ζπκνχ θαη ηνπ θφβνπ ζηε
κνπζηθή (Ορήκα 6). Πα ππνθείκελα κε ειηθία 52-75 κελψλ (κ.φ: 63,5 κήλεο) έθαλαλ θαηά κ.φ 70%
νξζέο εθηηκήζεηο θαη ζηα ηέζζεξα ζπλαηζζήκαηα. Πα παηδηά ειηθίαο 76-95 κελψλ (κ.φ: 85,5 κήλεο)
έδσζαλ ζσζηέο απαληήζεηο ζε πνζνζηφ 79,3%, ελψ ε κεγαιχηεξε ειηθηαθά νκάδα >95 κελψλ (κ.φ:
108 κήλεο), απάληεζε ζσζηά ζην 87% ησλ εξεζηζκάησλ.
Ε ειηθία ινηπφλ, θαη ζηελ έξεπλα απηή απνδεηθλχεηαη φηη δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν
ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ηεζζάξσλ ππφ κειέηε ζπλαηζζεκάησλ ζηε κνπζηθή. Ιάιηζηα, θαίλεηαη φηη ε
ηθαλφηεηα εξκελείαο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ηδηνηήησλ ζηε κνπζηθή είλαη παξνχζα ζε έλα πνιχ
θαιφ επίπεδν, πξηλ ηελ ειηθία ησλ 5 εηψλ, θαη εληζρχεηαη θαζψο ην παηδί αλαπηχζζεηαη ειηθηαθά.
Οε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα νδεγήζεθαλ ζρεδφλ φιεο νη πξνγελέζηεξεο έξεπλεο πνπ δηεξεχλεζαλ
ην ξφιν ηεο ειηθίαο (Cunningham & Sterling,1988; Terwogt & Van Grinsven,1988; Dolgin &
Adelson,1990; Robazza, Macaluso & D‟Urso,1994; Trunk,1981; Gregory, Worrall & Sarge,1996; Stacho,
γ
δ
2006; Schellenberg & Thompson, 2006; Ιπνπιληή, 2007 /2007 ), θαη κφλν ν Kratus (1993) θαη ε Giomo
(1992) εληφπηζαλ κεγάιν βαζκφ ζπλέπεηαο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ.
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σήμα 6

Μη εξκελείεο γηα ην ζεκαίλνληα ξφιν ηεο ειηθίαο κπνξεί λα είλαη πνηθίιεο. Ηαηαξρήλ,
απνδεηθλχεηαη φηη ε αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο εξκελείαο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζηε κνπζηθή,
ζπκβαδίδεη κε ηελ ελ γέλεη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ αλάπηπμε
ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα αλαγλσξίδνπλ ζπλαηζζήκαηα ζηε θσλή θαη ζε πξνζσπηθέο εθθξάζεηο.
Απνδεηθλχεηαη φκσο φηη ε εκθάληζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εξκελείαο ηεο κνπζηθήο θαζπζηεξεί
ρξνληθά ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο θαηαζηάζεηο.
Ε θαζπζηεξεκέλε απηή αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο αλαγλψξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηε
κνπζηθή έλαληη απηήο ζηε θσλή θαη ηηο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο, νθείιεηαη πξνθαλψο ζηηο
κεησκέλεο πξψηκεο κνπζηθέο εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ. Ιε ιίγα ιφγηα, ην παηδί έξρεηαη πνιχ
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πεξηζζφηεξν ζε επαθή απφ ηε βξεθηθή αθφκε ειηθία κε πξφζσπα θαη ηηο θσλεηηθέο ηνπο
εθθξάζεηο θαη καζαίλεη λα κεηαθξάδεη ην ζπλαηζζεκαηηθφ θνξηίν ηνπο, ελψ πνιχ αξγφηεξα
θαιείηαη λα αθνχζεη κε ζπλαίζζεζε θαη λα εξκελεχζεη ζπλαηζζεκαηηθά ηε κνπζηθή. Ε νηθεηφηεηα κε
ην κνπζηθφ εξέζηζκα είλαη ζαθψο κηθξφηεξε. Ρπφ απηή ηελ έλλνηα, ε ζπλαηζζεκαηηθή αμηνιφγεζε
ηεο κνπζηθήο είλαη κία δηαδηθαζία κάζεζεο. Πε ζπκπεξηθνξηζηηθή απηή πξνζέγγηζε, πνπ
ππνζηεξίδεη φηη νη ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ζηε κνπζηθή είλαη θαηά θχξην ιφγν απνηέιεζκα
κάζεζεο θαη εκπεηξίαο ππνζηεξίδνπλ θαη νη Greer (1975), Davies (1994) θαη Radocy & Boyle (1979).
Ιία άιιε πηζαλή εξκελεία κπνξεί λα ζηεξηρζεί ζηε ζεσξία ηνπ Piaget. Νεξλψληαο ην παηδί
απφ ην ζηάδην ηεο επνπηηθήο ζθέςεο (4-7 έηε) ζην ζηάδην ηεο ζπγθεθξηκέλεο ινγηθήο ζθέςεο (7-11
έηε), πεξλά απφ ηελ εγσθεληξηθή ζθέςε πνπ ην θαζειψλεη ζην θαηλφκελν θαη ηε κνλνδηάζηαηε
αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζηελ ελαζρφιεζή ηνπ κε ηελ αλαθάιπςε ησλ ζρέζεσλ πνπ
ζπλζέηνπλ κία ξεαιηζηηθή αλαπαξάζηαζε θαη ζηε ζχλζεζε πνιιψλ ινγηθψλ ελεξγεηψλ θαη
ζθέςεσλ γηα ηελ εξκελεία ελφο θαηλνκέλνπ (Δάραξεο, 1996). Αλάινγε πνξεία κε απηή ηεο ζθέςεο
πηζαλφηαηα λα αθνινπζείηαη θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο εξκελείαο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζηε κνπζηθή,
εθφζνλ θαηά ηηο ειηθίεο πνπ εξεπλνχκε, δνκνχληαη ινγηθέο ελέξγεηεο θαη ε ζθέςε πξνρσξά απφ ην
ζπγθεθξηκέλν ζην αθεξεκέλν (κε θνξχθσζε βέβαηα ηελ θαηάθηεζε ηεο αθεξεκέλεο ινγηθήο
ζθέςεο κεηά ηα 12 έηε). Πα κηθξφηεξα παηδηά ιακβάλνπλ ην ζπλαίζζεκα σο θάηη πνπ δελ κπνξεί λα
εθαξκνζηεί πέξαλ ησλ ήδε γηα απηά γλσζηψλ θαηαζηάζεσλ (πξφζσπν, θσλή), ελψ ηα
κεγαιχηεξα, γεληθεχνληαο ηε ζθέςε ηνπο κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ ην ζπλαίζζεκα σο ζηνηρείν
ηεο δσήο καο πνπ ππάξρεη θαη εθθξάδεηαη ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο, κία εθ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ε
κνπζηθή.
Αλαθνξηθά ηψξα κε ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή δηακνλήο ησλ ππνθεηκέλσλ, ε αλάιπζε δελ
έδεημε θακία ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζρέζε. Οπλεπψο, ε δηακνλή ηνπ παηδηνχ ζε ρσξηφ, θσκφπνιε ή
πφιε, δελ απνδεηθλχεηαη φηη επεξεάδεη ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή.
Πν θχιν, είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ έρεη απαζρνιήζεη πνιιέο έξεπλεο αλαθνξηθά κε ηε
ζρέζε πνπ πηζαλψο έρεη κε ηελ ηθαλφηεηα απνθσδηθνπνίεζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζηε κνπζηθή.
Οηελ παξνχζα κειέηε ε αλάιπζε ANOVA έδεημε φηη ην θχιν ζε επίπεδν 0.05 επεξεάδεη ζηαηηζηηθψο
ζεκαληηθά ηελ εξκελεία ηεο ραξάο, ηεο ιχπεο θαη ηνπ θφβνπ ελψ δελ επεξεάδεη ηελ αλαγλψξηζε
ηνπ ζπκνχ. κσο, ζπλεπηδξψληαο κε ηε κεηαβιεηή „ειηθία‟, ην „θχιν‟ επηδξά θαη ζηελ αλαγλψξηζε
ηνπ ζπκνχ (p_value=0,001). Νην ζπγθεθξηκέλα, ε αλάιπζε ησλ επηδφζεσλ ησλ δχν θχισλ
απεθάιπςε φηη ηα θνξίηζηα επηηπγράλνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηελ αλαγλψξηζε ηεο ραξάο, ηεο
ιχπεο θαη ηνπ θφβνπ (ζπλνιηθή επίδνζε 80,7% έλαληη 77,5% ησλ αγνξηψλ), ελψ παξνπζηάδνπλ
φκνηεο επηδφζεηο κε ηα αγφξηα ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ ζπκνχ (πεξίπνπ 65% ζσζηέο εθηηκήζεηο)
(Ορήκα 7).
Ηάπνηεο έξεπλεο πνπ εμέηαζαλ ην ξφιν ηνπ θχινπ ζηελ αληίιεςε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ λνήκαηνο
ηεο κνπζηθήο δελ ην βξήθαλ ζεκαληηθφ παξάγνληα δηαθνξνπνίεζεο (Sopchak,1955; Hirsch,1981,
Tharinger,1981; Trunk,1981; Bezooyen,1984; Lathom, Lubin & Havlicek,1984; Dolgin & Adelson,1990;
Ιπνπιληή, 2007γ; 2007δ). ζνη εξεπλεηέο φκσο αλίρλεπζαλ δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ θχισλ,
φινη έδσζαλ ην πξνβάδηζκα ζηα ππνθείκελα ζειπθνχ γέλνπο σο πξνο ηελ αθξίβεηα θαη ηε ζσζηή
εξκελεία ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο κνπζηθήο (Wheeler, 1985; Cunningham &
Sterling,1988; Terwogt & Van Grinsven,1988; Giomo,1993; Kratus,1993), ελψ νη Robazza, Macaluso &
D‟Urso (1994) βξήθαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή κφλν ηελ επίδξαζε ηνπ ζπλδπαζκνχ θχιν*ειηθία. Πα
ζπκπεξάζκαηα απηά έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ άπνςε ηνπ Brody
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(1985) φηη ε γπλαηθεία ππεξνρή ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο
(πξνζσπηθέο εθθξάζεηο, θσλή, κνπζηθή, θιπ.) απνηειεί κχζν.

σήμα 7

Ε κνπζηθή επηκφξθσζε ησλ ππνθεηκέλσλ ηνπ δείγκαηνο , ζε έλα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο
ηεο ηάμεο ηνπ 0,05 δελ έδεημε λα ζπζρεηίδεηαη κε ηε ζσζηή εθηίκεζε ηεο ραξάο, ηεο ιχπεο θαη ηνπ
ζπκνχ. Αληίζεηα θάλεθε φηη επεξεάδεη ζεηηθά ηελ αλαγλψξηζε κφλν ηνπ θφβνπ (p_value=0,000).
Γμεηάδνληαο φκσο ηηο επηδφζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ζηα ηέζζεξα ζπλαηζζήκαηα, παξαηεξνχκε
φηη ε ελαζρφιεζε ηνπ παηδηνχ κε ηε κνπζηθή, απμάλεη γεληθά ηελ επίδνζή ηνπ ζην πείξακά καο.
Οπγθεθξηκέλα, ην πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ ζσζηψλ εθηηκήζεσλ ησλ παηδηψλ πνπ δελ έρνπλ
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αζρνιεζεί κε ηε κνπζηθή είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 78,5%, ελψ απηψλ πνπ αζρνινχληαη θηάλεη ην 84,25%
(ζρήκα 8).

σήμα 8

Πα απνηειέζκαηά καο ζπκθσλνχλ κε ηε γεληθή εθηίκεζε ησλ Radocy & Boyle (1979) φηη ε κνπζηθή
εκπεηξία θαζνξίδεη ηελ αλαγλψξηζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δηάζεζεο ζηε κνπζηθή. κσο πξέπεη λα
ηνλίζνπκε φηη εμαηξνπκέλεο ηεο εξκελείαο ηνπ θφβνπ, ε ζρέζε κε ηα άιια ηξία ζπλαηζζήκαηα δελ
είλαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή. Ιπνξεί ππνινγίδνληαο θαλείο ηνπο κέζνπο φξνπο ζσζηψλ εξκελεηψλ
λα δηαβιέπεη κία επηξξνή ηεο κνπζηθήο παηδείαο, φκσο απηή δελ είλαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή. Πα
πνξίζκαηα εκπεηξηθψλ εξεπλψλ κε ελήιηθα ή αλήιηθα ππνθείκελα φπσο απηέο ησλ Beldoch (1964),
Rigg (1937), Robazza, Macaluso & D‟Urso (1994), Lathom, Lubin & Havlicek (1984), Stacho (2006)
ππνζηεξίδνπλ ηε κε χπαξμε ζπζρέηηζεο ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο κε ηε ζσζηή ζπλαηζζεκαηηθή
εξκελεία (κφλν ν Hoshino –2006– απεθάιπςε δηαθνξέο ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο
ελήιηθσλ κνπζηθψλ θαη κε κνπζηθψλ, ηηο νπνίεο εξκήλεπζε σο απφξξνηα ηεο γλψζεο ησλ
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κνπζηθψλ γηα ηε κνπζηθή δνκή). Απνδεηθλχεηαη θαη εδψ φηη ν νιηζηηθφο ηξφπνο πνπ ηα παηδηά
αληηκεησπίδνπλ ηε κνπζηθή, νκαδνπνηψληαο δηαθξηηά ζηνηρεία, δελ ηα αθήλεη λα κπνπλ ζηε
δηαδηθαζία –αθφκα θαη απηά πνπ έρνπλ θάπνηεο κνπζηθέο γλψζεηο-λα αλαιχζνπλ ζηνηρεησδψο ηε
κνπζηθή δνκή θαη ηηο εζσ-κνπζηθέο ζρέζεηο θαη λα πξνρσξήζνπλ ζε δηαθνξεηηθέο εθηηκήζεηο απφ
απηέο πνπ θάλνπλ ηα παηδηά πνπ δελ έρνπλ κνπζηθή θαηάξηηζε.
Πειεπηαίν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ παηδηψλ πνπ εμεηάζηεθε σο παξάγνληαο δηαθνξνπνίεζεο
ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο, δειαδή ηεο αλαγλψξηζεο ησλ ηεζζάξσλ ζπλαηζζεκάησλ ζηε
κνπζηθή, είλαη ηα κνπζηθά αθνχζκαηα πνπ έρνπλ απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηνπο. Ε αλάιπζε
έδεημε φηη επεξεάδνπλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά (p_value<0.05) κφλν ηελ ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ηνπ
ζπκνχ θαη ηνπ θφβνπ. Γλδηαθέξνλ φκσο παξνπζηάδεη ην ζπκπέξαζκα φηη ε ηθαλφηεηα
αλαγλψξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηε κνπζηθή, απμάλεη φηαλ ην παηδί αθνχεη Έληερλε Ινπζηθή
(πνζνζηφ επηηπρίαο θαη ζηα ηέζζεξα ζπλαηζζήκαηα 81,34%), ελψ ρακειφηεξεο επηδφζεηο
παξνπζηάδνπλ παηδηά πνπ αθνχλε ζχγρξνλε Ννπ Ινπζηθή (77,2%) (Ορήκα 9).

σήμα 9
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4. αξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ δελ έρνπλ έσο ηψξα δηεξεπλεζεί σο
παξάγνληεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο ηθαλφηεηαο απνθσδηθνπνίεζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζηε κνπζηθή.
Γηα ην ιφγν απηφ δελ είλαη εθηθηέο νη ζπγθξίζεηο ησλ απνηειεζκάησλ καο κε πξνεγνχκελα
επξήκαηα.
Scores
Παράγοντας
Πποϋπηπεζία Δκπαιδεςηικού
Δπίπεδο Μοςζικών Γνώζευν Δκπαιδεςηικού
Δίδορ Μοςζικήρ πος σπηζιμοποιείηαι
ηόσοι αναλςηικού ππογπάμμαηορ
Μοςζικέρ επιπποέρ
Υπόνορ πος αθιεπώνεηαι εβδομαδιαίυρ

Score F1
(ΥΑΡΑ)
►

Score F2
(ΛΤΠΗ)
►

Score F3
(ΘΤΜΟ)
►

Score F4
(ΦΟΒΟ)
►

►
►
►
►

►
►
►
►

-

-

►
►
►
►
►

►
►
►
►
►

Πίνακαρ 11

ζνλ αθνξά ζηελ πξνυπεξεζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (βιέπε Νίλαθα 11), ε αλάιπζε ANOVA έδεημε φηη
επεξεάδεη κε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ησλ 4 ζπλαηζζεκάησλ απφ ηνπο
καζεηέο. Οπγθεθξηκέλα, θάλεθε φηη ζεηηθφηεξε επίδξαζε ζηελ ηθαλφηεηα απηή έρνπλ νη
εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ κέζε πξνυπεξεζία, δειαδή 4-9 έηε, έλαληη εθείλσλ κε κηθξφηεξε ή
κεγαιχηεξε (Ορήκα 10).

σήμα 10

Αλαθνξηθά κε ην επίπεδν κνπζηθψλ γλψζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, επίζεο επεξεάδεη ηελ ηθαλφηεηα
απνθσδηθνπνίεζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζηε κνπζηθή απφ ηνπο καζεηέο θαη ζπγθεθξηκέλα θαίλεηαη
φηη ρεηξφηεξεο επηδφζεηο παξνπζηάδνπλ νη καζεηέο εθείλσλ πνπ δειψλνπλ φηη έρνπλ κέηξηεο
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κνπζηθέο γλψζεηο έλαληη εθείλσλ κε κεδεληθή ή αξθεηή κνπζηθή θαηάξηηζε (Ορήκα 11). Γδψ ίζσο
ηαηξηάδεη ε ξήζε φηη ε εκηκάζεηα είλαη ρεηξφηεξε ηεο ακάζεηαο.

σήμα 11

Γπίζεο, ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζρέζε (p_value=0,000) βξέζεθε κεηαμχ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο
θαη ηνπ είδνπο κνπζηθήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν εθπαηδεπηηθφο ζηελ ηάμε (Ορήκα 12). Ηαιχηεξεο
επηδφζεηο παξνπζηάδνπλ νη καζεηέο πνπ ζην ζρνιείν έξρνληαη ζε επαθή κε Γνξηαζηηθά Πξαγνχδηα
(84% ζσζηέο ζπλαηζζεκαηηθέο εξκελείεο) . Πα Γνξηαζηηθά/Γπεηεηαθά Πξαγνχδηα ζπλήζσο
ζπλδένληαη κε θάπνηα ηζηνξηθά ή ζξεζθεπηηθά γεγνλφηα πνπ γηνξηάδνληαη εληφο ηνπ ζρνιείνπ. Πα
γεγνλφηα απηά, πνπ ζπλνδεχνληαη απφ ζρνιηθέο ενξηέο, γίλνληαη ζέκα εθηελνχο ζπδήηεζεο κεηαμχ
καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ενξηψλ, θαη επεηδή απφ ηε θχζε ηεο ε
ηζηνξία θνξηίδεη ζπλαηζζεκαηηθά, είλαη εχινγν νη καζεηέο λα κπαίλνπλ ζε κία παξφκνηα
δηαδηθαζία, ε νπνία δεκηνπξγεί εχθνξν έδαθνο γηα ζπδεηήζεηο γχξσ απφ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηα
πξνζσπηθά βηψκαηα. Έηζη θαιιηεξγείηαη θαηά ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε
ησλ παηδηψλ. Ιαζαίλνπλ λα κηινχλ γηα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, λα ηα αλαγλσξίδνπλ, λα ηα
δηαρσξίδνπλ θαη λα ηα δηαπξαγκαηεχνληαη, πξάγκα πνπ απνηειεί χςηζην δεηνχκελν ζηελ επνρή
καο.
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σήμα 12

Ηαηά ηνλ έιεγρν ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο θαη ησλ ζηφρσλ πνπ
επηδηψθεη ν εθπαηδεπηηθφο λα επηηχρεη κέζα απφ ην κάζεκα ηεο κνπζηθήο, ε αλάιπζε ANOVA έδεημε
ζεηηθή ζπζρέηηζε (p_value=0,000) θαη γηα ηα ηέζζεξα ζπλαηζζήκαηα. Ρςειφηεξν πνζνζηφ νξζψλ
εθηηκήζεσλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ παξαηεξείηαη απφ παηδηά, ησλ νπνίσλ νη εθπαηδεπηηθνί ζέηνπλ
σο πξσηαξρηθφ ζηφρν ηελ αηζζεηηθή απφιαπζε (81,25%) (Ορήκα 13). Ε αηζζεηηθή αγσγή, κέξνο ηεο
νπνίαο απνηειεί θαη ε αηζζεηηθή απφιαπζε, πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ νπνηαζδήπνηε ηέρλεο θαη
κέζσ ηεο κνπζηθήο, αθνξά ηελ αγσγή ηνπ εζσηεξηθνχ θφζκνπ ηνπ παηδηνχ. αθνξά ηελ αγσγή ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο. Έρνληαο σο ζηφρν ν εθπαηδεπηηθφο λα θηάζεη ην παηδί ζην επίπεδν λα απνιαχζεη
αηζζεηηθά ηε κνπζηθή, δεκηνπξγεί θαηάιιειεο επθαηξίεο ζπδήηεζεο, ειεχζεξεο έθθξαζεο θαη
αληαιιαγήο ηδεψλ αλαθνξηθά κε ηε κνπζηθή θαη ην πεξηερφκελφ ηεο. Πν γεγνλφο ηεο έιιεηςεο
γλψζεο ησλ θαλφλσλ, πάλσ ζηνπο νπνίνπο ρηίδεηαη κία κεισδία, παξέρεη κία ειεπζεξία ζηα
παηδηά ηεο ειηθίαο απηήο λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο εηθφλεο θαη ηηο εληππψζεηο πνπ κφλν
ε κνπζηθή σο κνξθή ηέρλεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη, λα δηεγεζνχλ ηζηνξίεο πνπ „αθνχλε‟ ζ‟ απηή,
λα θαληαζηνχλ πξφζσπα, γεγνλφηα θαη θαηαζηάζεηο, λα ηελ αμηνινγήζνπλ εθθξάδνληαο ηηο
πξνηηκήζεηο ηνπο θαη λα πξνβνχλ ζε πνιιέο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηα θέξλνπλ ζε ζηελφηεξε
επαθή κε ην κνπζηθφ έξγν θαη ηα σζνχλ ζηελ αηζζεηηθή απφιαπζε. Γχινγν ινηπφλ πξέπεη λα
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ζεσξείηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ηα παηδηά πνπ θαιιηεξγνχλ ζην ζρνιείν ηελ αηζζεηηθή ηνπο,
επηηπγράλνπλ πεξηζζφηεξεο ζσζηέο αλαγλσξίζεηο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Βέβαηα, «ε αηζζεηηθή είλαη
πνιχ ςειά θαη ρξεηάδεηαη πξνζπάζεηα γηα λα ηελ θηάζνπκε θαη λα καο απνδεκηψζεη»
(αξαιάκπνπο, 2005: 42), φκσο ζηε λεπηαθή ειηθία κπνξνχκε λα βάινπκε γεξά ζεκέιηα.

σήμα 13

Οπλερίδνληαο ηελ αλάιπζε, δηαπηζηψλνπκε φηη ε πξνζπάζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα
επεξεάζεη ηα κνπζηθά αθνχζκαηα ησλ καζεηψλ, επεξεάδεη ηελ επίδνζε ζε φινπο ηνπο δείθηεο θαη
κάιηζηα ε επηξξνή απηή είλαη αξλεηηθή. Φαίλεηαη φηη νη καζεηέο, ησλ νπνίσλ νη δάζθαινη
πξνζπαζνχλ λα θαζνδεγήζνπλ ηα κνπζηθά αθνχζκαηα, παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξεο επηδφζεηο
ζηελ εξκελεία φισλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ (77,6% ζσζηέο εθηηκήζεηο έλαληη 82,7% πνπ ζεκεηψλνπλ
νη καζεηέο πνπ δελ ππνβάιινληαη ζε επηξξνέο) (Ορήκα 14). Οηελ πεξίπησζε πνπ νη εθπαηδεπηηθνί
παξεκβαίλνπλ ζηα κνπζηθά αθνχζκαηα ησλ καζεηψλ θαη πξνζπαζνχλ λα ηα αιιάμνπλ πξνο
θάπνηα θαηεχζπλζε, θαηαξγείηαη ε ειεπζεξία έθθξαζεο, ε νπνία φπσο πξνεηπψζεθε νδεγεί ζηελ
αηζζεηηθή απφιαπζε. Ηαηαξγείηαη ε πξνζσπηθή επηινγή ηνπ παηδηνχ λα αθνχζεη απηφ πνπ ην
επραξηζηεί, θαη ηαπηφρξνλα θαηαζηξέθεηαη ε ζρέζε ηνπ κε ηελ Πέρλε. Ε επηβνιή ζπγθεθξηκέλσλ
κνπζηθψλ εκπεηξηψλ κφλν αξλεηηθά ζπκπεξάζκαηα κπνξεί λα έρεη φπσο απνδεηθλχεηαη ζηελ
παξνχζα έξεπλα, εθφζνλ δηαθέξεη θαηά πνιχ απφ ηε δεκνθξαηηθή επαθή ηνπ παηδηνχ κε δηάθνξα
κνπζηθά είδε, πνπ έρεη ππνρξέσζε λα θάλεη ν εθπαηδεπηηθφο, ψζηε λα νδεγεζεί ην ίδην
απξφζθνπηα ζηε δεκηνπξγία πξνζσπηθνχ αηζζεηηθνχ θξηηεξίνπ, θάηη πνπ είλαη απφιπηα
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ελαξκνληζκέλν κε ηε γεληθφηεξε ηδέα ηεο αηζζεηηθήο παηδείαο. Ε πλεπκαηηθή θαη ε αηζζεηηθή
ζπγθίλεζε πνπ απνξξέεη απφ ην θαηλφκελν ηεο ηέρλεο ηεο Ινπζηθήο, κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν ζε
έλα πεξηβάιινλ γφληκεο αληηπαξάζεζεο θαη πξνβιεκαηηζκνχ αλαθνξηθά κε ηα δηάθνξα κνπζηθά
είδε θαη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο, θαη φρη κέζα απφ ηελ επηβνιή θαη ηελ
απζηεξή θαζνδήγεζε ησλ κνπζηθψλ αθνπζκάησλ.

σήμα 14

Αλαθνξηθά ηψξα κε ηνλ ρξφλν πνπ αθηεξψλεη εβδνκαδηαίσο ν εθπαηδεπηηθφο ζηε
δηδαζθαιία ηεο κνπζηθήο, θαίλεηαη φηη επεξεάδεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά ηελ ηθαλφηεηα ηνπ
παηδηνχ λα εξκελεχεη ην ζπκφ θαη ην θφβν. Ιάιηζηα ε επηξξνή απηή είλαη αξλεηηθή (Ορήκα 15).
Δειαδή ηα παηδηά πνπ δηδάζθνληαη κνπζηθή πάλσ απφ κία ψξα ηελ εβδνκάδα, παξνπζηάδνπλ
ρακειφηεξεο επηδφζεηο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ (66,5%) απ‟ φηη νη καζεηέο πνπ
δηδάζθνληαη ιηγφηεξν απφ κία ψξα κνπζηθή εβδνκαδηαίσο (70%). Πν πφξηζκα απηφ καο νδεγεί ζηε
δηαπίζησζε φηη ε πνηφηεηα δε ζπκβαδίδεη πάληνηε κε ηελ πνζφηεηα. Οεκαζία δελ έρεη πφζεο ψξεο
ζα δηδάμνπκε κνπζηθή, αιιά ν ηξφπνο πνπ ζα ηελ πξνζεγγίζνπκε θαη θαηά πφζν νη ζηφρνη πνπ ζα
βάινπκε ζρεηίδνληαη κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ.
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σήμα 15

5. Ε δηεξεπλεηηθή αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα αληρλεπζεί πηζαλή
επηξξνή ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, ηνπ επαγγέικαηνο, ησλ κνπζηθψλ γλψζεσλ θαη ησλ επηξξνψλ
ησλ γνλέσλ ζηα κνπζηθά αθνχζκαηα ησλ παηδηψλ ηνπο, δελ έδεημε θακία ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή
ζπζρέηηζε κε ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. Μ έιεγρνο ANOVA, αιιά θαη ν παξακεηξηθφο έιεγρνο γηα
ηελ ηζφηεηα ησλ κέζσλ δχν αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ απέξξηςαλ θάζε ζρέζε ζε επίπεδν
ζεκαληηθφηεηαο 5% .
Νξνγελέζηεξεο έξεπλεο πνπ δηεξεχλεζαλ ηελ επίδξαζε ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ
επηπέδνπ, επηβεβαηψλνληαο ηελ άπνςε ηνπ Izard (1971), έδεημαλ φηη απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα
δηαθνξνπνίεζεο (Giomo,1992). Μη επηδφζεηο ηεο ρακειήο θαη κεζαίαο θνηλσληθννηθνλνκηθήο ηάμεο
ήηαλ ζεκαληηθά ρακειφηεξεο απφ απηέο ηεο πςειήο. Οε αληίζεηα ζπκπεξάζκαηα νδεγήζεθαλ
εξεπλεηέο φπσο νη Brennis (1971), Jenkins (1977), Parker (1962;1978), Ιπνπιληή (2007γ/2007δ) θαζψο
επίζεο θαη ε παξνχζα έξεπλα.
Αλαθνξηθά κε ηε κνπζηθή παηδεία ησλ γνλέσλ, ε έξεπλα ηεο Giomo (1992) έδεημε φηη ηα
ππνθείκελα πνπ πξνέξρνληαη απφ θησρφ κνπζηθφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν νη γνλείο ή
ηα αδέξθηα δελ ζρεηίδνληαη κε ηε κνπζηθή, παξνπζίαζαλ πςειφηεξεο επηδφζεηο ζηελ αλαγλψξηζε
ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζηε κνπζηθή. Ε παξνχζα έξεπλα δελ εληφπηζε θακία ζπζρέηηζε ησλ δχν
γ
δ
κεηαβιεηψλ, ζπκθσλψληαο κε πξνεγνχκελα πνξίζκαηα ηεο εξεπλήηξηαο (Ιπνπιληή, 2007 /2007 )
φπσο επίζεο δελ εληφπηζε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζρέζε κε ηελ πξνζπάζεηα επηξξνήο ησλ
κνπζηθψλ αθνπζκάησλ ησλ παηδηψλ απφ ηνπο γνλείο ηνπο (αλ θαη ε πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ
δήισζε -αληίζεηα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο-φηη δελ πξνζπαζεί λα θαηεπζχλεη ηα κνπζηθά ηνπο
αθνχζκαηα).
Ε δηεξεχλεζε, ηέινο, ηεο ηαπηφρξνλεο επηξξνήο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα
πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ γνλέσλ ζηελ εξκελεία ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζηε κνπζηθή, έδεημε
επίζεο φηη ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% θαζψο θαη 10%, δελ πθίζηαηαη νπδεκία ζπζρέηηζε κε ηελ
εμαξηεκέλε κεηαβιεηή.

Γίλαη γεγνλφο φηη ε επίγλσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ε έθθξαζε θαη ν ρεηξηζκφο ηνπο, ε αλαγλψξηζή
ηνπο, ν δηαρσξηζκφο ηνπο απφ άιινπ είδνπο ζπλαηζζήκαηα, θαη ε «εηηθεηνπνίεζή» ηνπο είλαη
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ζεκαληηθά ζηνηρεία ελφο πξνγξάκκαηνο ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο, θαη κπνξνχλ εχθνια λα
θαιιηεξγεζνχλ κέζα απφ ηε κνπζηθή, δεδνκέλνπ φηη ζχκθσλα κε ηα πνξίζκαηα ηεο παξνχζαο
έξεπλαο απνδεηθλχεηαη ε πξψηκε εκθάληζε θαη ε παξάιιειε κε ηελ ειηθία βειηίσζε ηεο
ηθαλφηεηαο ησλ παηδηψλ λα εξκελεχνπλ ην ζπλαίζζεκα ζηε κνπζηθή. Έλα πξφγξακκα
ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο ζα δηδάμεη ήδε απφ ηελ πεξίνδν ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο ηα λήπηα λα
δηαθξίλνπλ ηηο θαηαζηάζεηο αλάινγα κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή ρξνηά ηνπο, λα ειέγρνπλ ην ζπκφ ηνπο,
λα έρνπλ απηνθπξηαξρία, λα κπνξνχλ λα κπαίλνπλ ζηε ζέζε ηνπ άιινπ, λα βιέπνπλ ηα πξάγκαηα
απφ ηε δηθή ηνπ νπηηθή γσλία, λα δηαρεηξίδνληαη ηηο ζρέζεηο ηνπο θαη γεληθά λα αλαπηχμνπλ
αηνκηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, πνπ αξγφηεξα ζα ηνπο πξνζθέξνπλ επηπρία, επαγγεικαηηθή
θαη πξνζσπηθή επηηπρία. Ε κνπζηθή, δεδνκέλνπ φηη είλαη πξνζηηή ζηηο κηθξέο ειηθίεο, κπνξεί λα
επηηξέςεη κία πξψηκε παξέκβαζε αθφκε θαη ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία, κε ζθνπφ ηελ θαιιηέξγεηα
ησλ ζπλαηζζεκάησλ.
Ναξάιιεια ζα ιέγακε φηη ην ζπκπέξαζκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο φηη ε ηθαλφηεηα
ζπλαηζζεκαηηθήο εξκελείαο ηεο κνπζηθήο θαη ε δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ κέζσ ησλ
κνπζηθψλ αθξνάζεσλ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία, ηα κνπζηθά αθνχζκαηα ηνπ παηδηνχ, ην ζρνιηθφ
πεξηβάιινλ θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη ν εθπαηδεπηηθφο ζηα πιαίζηα ηνπ Αλαιπηηθνχ
Νξνγξάκκαηνο, δείρλεη φηη ην ζρνιείν έρεη ηε δχλακε φζν θαη ηελ επζχλε λα πξνζθέξεη ηα κέγηζηα
ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο απηήο θαη φηη είλαη απαξαίηεηε ε έληαμε θαη ε ζπζηεκαηηθή
θαιιηέξγεηα ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ ησλ παηδηψλ ζε κνπζηθά εξεζίζκαηα, ζηα πιαίζηα
ηεο επξχηεξεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο ηεο πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο.
Γπίζεο, φζνλ αθνξά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο κνπζηθνπαηδαγσγνχο, έρνληαο ιάβεη
γλψζε πψο αλαπηχζζνληαη νη ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ζηε κνπζηθή θαη πνηνί παξάγνληεο
επεξεάδνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ηελ αλάπηπμή ηνπο, βξίζθνληαη ζε πιενλεθηηθφηεξε ζέζε ψζηε λα
βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο λα γίλνπλ πην επηιεθηηθνί, πξνζεθηηθνί θαη κε πξνζσπηθφ αηζζεηηθφ
θξηηήξην αμηνινγεηέο θαη αθξναηέο ηεο κνπζηθήο.
Ναξάιιεια ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε φηη ε θαηαγξαθή θαη πεξηγξαθή ησλ
ζπλαηζζεκάησλ πνπ ηα παηδηά εθηηκνχλ φηη ε κνπζηθή αλαπαξηζηά ή εθθξάδεη ή δηεγείξεη θαη ε
αλαθνξά ησλ εηθφλσλ πνπ δεκηνπξγεί ζην κπαιφ ηνπο –θαληαζηηθψλ ή πξαγκαηηθά βησκέλσλ-,
είλαη έλαο κνλαδηθφο ηξφπνο ελεξγνπνίεζεο θαη θαιιηέξγεηαο ηεο θαληαζίαο, ηεο δεκηνπξγηθήο
έθθξαζεο, αλάπηπμεο ηεο γιψζζαο θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο γεληθφηεξα. Πν παηδί
εμσηεξηθεχνληαο ζπλαηζζήκαηα θαη ηδέεο, αλαπηχζζεηαη πλεπκαηηθά, λνεηηθά θαη γισζζηθά.
Ναξάιιεια, πξνσζψληαο νη εθπαηδεπηηθνί κέζσ θαηάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ ηε ζπλεξγαζία, ην
θνηλσληθνπνηνχλ, ην εληάζζνπλ νκαιφηεξα ζηελ νκάδα, εληζρχνληαο ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπ θαη
ζπλδπάδνληαο φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο κε θίλεζε, αλαπηχζζνπλ ηελ ςπρνθηλεηηθφηεηά ηνπ.
Γπηηπγράλεηαη έηζη ε νιφπιεπξε θαη ηζφξξνπε αλάπηπμή ηνπ. Μθείινπλ ινηπφλ νη παηδαγσγνί λα
εθκεηαιιεπηνχλ ηε δχλακε ηεο κνπζηθήο πξνο φθεινο ησλ παηδηψλ, γλσξίδνληαο πσο ην
ζπζηαηηθφ επηηπρίαο ζπλίζηαηαη πεξηζζφηεξν ζηε δηάζεζε γηα δνπιεηά θαη ηελ αγάπε γηα ην παηδί.
Δελ ζα κπνξνχζακε βέβαηα λα κελ ζεκεηψζνπκε φηη ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ
αθνξνχλ ζηελ εξκελεία ησλ ζπγθηλήζεσλ ζηε κνπζηθή, παξέρνπλ πνιχηηκα ζηνηρεία θαη ζηελ
επηζηήκε ηεο Ινπζηθνζεξαπείαο αλαθνξηθά κε ηε ζχλδεζε θάπνησλ κνπζηθψλ ζηνηρείσλ (π.ρ.
ξπζκφο) θαη ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αμηνινγήζεσλ ησλ κνπζηθψλ εξεζηζκάησλ, ηα νπνία κπνξνχλ
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ επνηθνδνκεηηθά απφ ηνπο κνπζηθνζεξαπεπηέο γηα ηελ επίηεπμε ελφο ηξφπνπ
επηθνηλσλίαο πνπ δελ είλαη εθηθηφο κε ηε ζπκβαηηθή γιψζζα. Γπίζεο, ζηε Ινπζηθνζεξαπεία, ε
ζπλαηζζεκαηηθή εξκελεία ηεο κνπζηθήο, νη δηαζπλδέζεηο ηεο κε γεγνλφηα πνπ έρεη βηψζεη ην άηνκν,
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ζε ζπλδπαζκφ κε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηε
ζχζηαζε ελφο πνιχηηκνπ δηαγλσζηηθνχ εξγαιείνπ.
Πέινο, ζε πιαίζηα πνπ ε γισζζηθή επηθνηλσλία πζηεξεί ή είλαη αλέθηθηε, ε κνπζηθή κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηεζεί επνηθνδνκεηηθά πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε θαη
απνθφξηηζε, δηεπθνιχλνληαο ηελ επηθνηλσλία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε καζεηέο κε ζπλαηζζεκαηηθά ή
ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα, πξνιακβάλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ δπζάξεζηεο εμειίμεηο (Ιπνπιληή,
2007α).
ια φζα πξναλαθέξζεθαλ απνδεηθλχνπλ φηη ε κνπζηθή κπνξεί θαη νθείιεη λα
δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, θάηη
πνπ απνηειεί πάγην αίηεκα ηεο ζχγρξνλεο επνρήο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλαηζζεκαηηθή
έλδεηα θαη απνδηνξγάλσζε ηνπ εζσηεξηθνχ θφζκνπ ησλ παηδηψλ θαη θαη‟ επέθηαζε απφ
πξνβιεκαηηθέο ζρέζεηο θαη παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Αο κελ αθήζνπκε ινηπφλ ηελ επθαηξία λα
πάεη ρακέλε, δεδνκέλνπ φηη ε κνπζηθή απνηειεί έλα απφ ηα πην αγαπεηά απφ ηα παηδηά θαη
πξνζηηά ηαπηφρξνλα αληηθείκελα πνπ πιαηζηψλνπλ ηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα.
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ΜΟΥΣΙΚΗ
ΣΕ ΠΡΩΤΗ
ΒΑΘΜΙΔΑ

Μαπία Δπακάκη
Εκοαιδετσικόρ Π.Ε

Μ «κηθξφθνζκνο» δεκηνπξγήζεθε κε πνιιή θαληαζία , επηκνλή θαη
νπ
έκπλεπζε απφ ηα παηδηά ηνπ ΟΠ1 ηνπ 19 Δεκνηηθνχ Ορνιείνπ αλίσλ
ζην πιαίζην ελφο ζρεδίνπ εξγαζίαο ή ζρεδίνπ δξάζεο ή project φπσο
απνθαιείηαη ζηελ μελφγισζζε βηβιηνγξαθία ζηηο ψξεο δηδαζθαιίαο ηεο
Αηζζεηηθήο Αγσγήο. Πν project είλαη κηα αλνηθηή δηαδηθαζία κάζεζεο
ρσξίο απζηεξά πξνθαζνξηζκέλα φξηα φπσο ηε ραξαθηεξίδεη ν Frey (1998).
Ινλάρα κέζα απφ ηελ πξνζσπηθή ζπκκεηνρή θαη ηε βίσζε ηεο
δηαδηθαζίαο κπνξεί λα αληηιεθζεί θαλείο πνπ θηάλνπλ ηα φξηα θαη νη
δπλαηφηεηέο ηεο. Απηφ ηζρχεη θαη γηα ηνπο καζεηέο αιιά θαη γηα ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο εκςπρσηέο πνπ ελεξγνχλ ηζφηηκα ζηελ νκάδα κε πλεχκα
αιιεινυπνζηήξημεο, αλαηξνθνδφηεζεο, ακνηβαηφηεηαο θαη

Γίλαη δαζθάια θαη λεπηαγσγφο,
θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ
δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο ηνπ
ηκήκαηνο «Δηνίθεζε Ννιηηηζκηθψλ
Ινλάδσλ» ηνπ Γιιεληθνχ
Αλνηθηνχ Ναλεπηζηεκίνπ. Ρπεξεηεί
σο Δηεπζχληξηα ζην 19ν Δεκνηηθφ
Ορνιείν αλίσλ. Έρεη δηαηειέζεη
γξακκαηέαο ηεο Νεξηθεξεηαθήο
Γπηηξνπήο Οπληνληζκνχ ηνπ
πξνγξάκκαηνο «ΙΓΘΖΚΑΓθπαίδεπζε θαη Ννιηηηζκφο» ζην
Κ.αλίσλ θαη έρεη παξαθνινπζήζεη
φινπο ηνπο θχθινπο επηκφξθσζήο
ηνπ. Έρεη εθπνλήζεη εθπαηδεπηηθφ
πιηθφ γηα ηα Ρπνπξγεία Ναηδείαο
θαη Ννιηηηζκνχ, έρεη παξνπζηάζεη
εηζεγήζεηο ζε ζπλδηαζθέςεηο θαη
ζπλέδξηα ζηελ Γιιάδα θαη ην
εμσηεξηθφ θαη άξζξα ηεο έρνπλ
δεκνζηεπηεί ζε επηζηεκνληθά
πεξηνδηθά. Δξαζηεξηνπνηείηαη ζην
ρψξν ηνπ Πχπνπ κε κφληκεο
ζηήιεο ζηελ εθεκεξίδα
«αληψηηθα Κέα». Αλήθεη ζην
Ιεηξψν Γθπαηδεπηψλ Γλειίθσλ
ηνπ ΓΗΓΝΖΟ θαη είλαη κέινο ηεο
Γπηζηεκνληθήο Έλσζεο
Γθπαίδεπζεο Γλειίθσλ (ΓΓΓΓ). Απφ
ην 1998 αζρνιείηαη κε ηελ
νξγάλσζε θαη πινπνίεζε ηεο
ηδέαο ηνπ Ινπζείνπ Ορνιηθήο
Δσήο πνπ ιεηηνπξγεί κε ηελ
ππνζηήξημε ηεο Κνκαξρηαθήο
Απηνδηνίθεζεο αλίσλ. Γίλαη
ηδξπηηθφ ηνπ κέινο ηνπ Ινπζείνπ,
κέινο ηεο Δηνηθνχζαο Γπηηξνπήο
ηνπ θαη Νξφεδξνο ηνπ Οπιιφγνπ
Φίισλ ηνπ..

ζπιινγηθφηεηαο. Τζηφζν ε επεμεξγαζία ηνπ ζέκαηνο κε ηε κέζνδν project
νθείιεη λα νδεγήζεη ηηο εξγαζίεο ζε έλα ηέξκα θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ έλα
πξντφλ , κηα έθζεζε έλα βηβιίν κηα εθδήισζε. Πν πην ελδηαθέξνλ ζεκείν ζε
φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο ήηαλ ε παξνπζίαζε
ησλ απνηειεζκάησλ ησλ νκάδσλ ζηνπο γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
ηνπ ζρνιείνπ φπνπ νη καζεηέο απηφλνκνη πιένλ θαη κε αμηνζαχκαζηε
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ζπιινγηθφηεηα αλά νκάδεο επέιεμαλ ηα ζεκεία ηεο δηαδξνκήο ηνπ ζρεδίνπ πνπ ζεσξνχζαλ
απαξαίηεηα γηα λα αλαδεηρζνχλ ζηηο παξνπζηάζεηο ηνπο θαη έθαλαλ απηναμηνιφγεζε.

Πν project νλνκάζηεθε ΙΖΗΞΜΗΜΟΙΜΟ απφ ηηο κηληαηνχξεο πνπ δεκηνχξγεζαλ ηα παηδηά κε
πιαζηειίλε θαη κηθξναληηθείκελα απφ ην θπζηθφ θαη ζρνιηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Ε αθεηεξία ηνπ
ζεκαηνδνηήζεθε ζηα Γηθαζηηθά απφ ηελ πξνεγνχκελε ζρνιηθή ρξνληά (2008-2009), ζηελ νπζία
φηαλ πξνζπαζήζακε λα δνθηκάζνπκε λα αλαπηχμνπκε ηηο πιαζηηθέο καο εθθξαζηηθέο δεμηφηεηεο
κε έλα ππνηηκεκέλν γηα ηηο κεγάιεο ηάμεηο πιηθφ, ηελ πιαζηειίλε. Πν ζέκα ηνπ ζρεδίνπ ην επφκελν
ζρνιηθφ έηνο 2009-2010 νξηνζεηήζεθε κε αθνξκή ηελ πξφζθιεζε απφ ηνπο Φίινπο ηνπ Ζδξχκαηνο
Ιειίλα Ιεξθνχξε γηα ζπκκεηνρή ζηηο Ιέξεο Γθθξαζεο θαη Δεκηνπξγίαο ζηε Θεζζαινλίθε πνπ
είραλ σο ζεκαηηθή ελφηεηα γηα ηηο εθδειψζεηο ηνπο ηε ζρέζε Νεξηβάιινλ θαη Ννιηηηζκφο. Πν ζέκα
ηνπ απνθαζίζηεθε λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζην δίπηπρν πεξηβάιινλ θαη πνιηηηζκφο θαη
εληάρζεθε ζηα πξνγξάκκαηα πνιηηηζηηθψλ ζεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνχλ νη ππεχζπλνη
εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζε ζεηξά επηκνξθσηηθψλ εξγαζηεξίσλ θηλνχκελεο εηθφλαο (animation)πνπ
νξγάλσζε ε Ρπεχζπλε Ννιηηηζηηθψλ Θεκάησλ θ. Θία Ιαζηξνγηαλλίδνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
Ννιηηηζηηθή Γηαηξεία Ηξήηεο. Πν ζρέδην δελ ζα κπνξνχζε λα πινπνηεζεί ρσξίο ηελ ππνζηήξημε θαη
ζπλεξγαζία ηεο εθπαηδεπηηθνχ ηνπ ηκήκαηνο θ. Βηησξίνπ Αιίθεο κε δεδνκέλν φηη ε εηζεγήηξηα
ζπκπιήξσλε ψξεο απιά ζην ηκήκα σο Δηεπζχληξηα ηνπ ζρνιείνπ.
Έλα project απαξαίηεηα πεξλά απφ θάπνηεο θάζεηο. Λεθηλά απφ κηα πξσηνβνπιία θπξίσο
ησλ καζεηψλ θαη ζηε δηθή καο πεξίπησζε ήηαλ ησλ καζεηψλ πνπ θπξηνιεθηηθά παζηάζηεθαλ
φηαλ αλαθαιχπηνληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηεο πιαζηειίλεο θαη ηεο επξεκαηηθφηεηάο ηνπο
δεκηνχξγεζαλ ηδηαίηεξεο κνξθέο πνπ ζηε ζπλέρεηα δσληάλεςαλ κε ηδηαίηεξνπο ραξαθηήξεοξφινπο. Αθνινπζεί ε ζπδήηεζε θαη ε αληαιιαγή απφςεσλ, γηα καο ε θάζε απηή ήηαλ ε αλίρλεπζε
ησλ ραξαθηήξσλ πξσηαγσληζηψλ θαη ε δεκηνπξγία ησλ ηχπσλ πνπ ζα έπαηδαλ πξσηαγσληζηηθφ
ξφιν,
ε απφ θνηλνχ δηακφξθσζε δξάζεσλ κέζα ζηηο νκάδεο, δειαδή ε επηινγή ηνπ
επηθξαηέζηεξνπ ζελαξίνπ πνπ ζα δσληάλεπε απφ θάζε νκάδα ε πινπνίεζε, δειαδή ε ζθελνζεζία
ησλ ζθελψλ ζε θσηνγξαθηθά θάδξα, ε δεκηνπξγηθή ζχλζεζε επηιεγκέλσλ εηθφλσλ θαη ε
κεηαηξνπή ζε κηθξέο ηαηληνχιεο κε ηελ ηερληθή ηεο θηλνχκελεο εηθφλαο , ε αλαηξνθνδφηεζε κε ηελ
ελίζρπζε θάζε ηζηνξίαο κε ιφγν θαη κνπζηθή κε επηινγέο ηεο νκάδαο θαη ε νινθιήξσζε κε ην
ζηήζηκν ηεο έθζεζεο θαη ηελ νξγάλσζε ηεο παξνπζίαζεο κε ζπλεξγαζία θαη ζπληνληζκφ φισλ ησλ
νκάδσλ. Μη ζηφρνη πνπ έζεζαλ ηα παηδηά ήηαλ λα κπνξέζνπλ κέζα απφ ηηο ηζηνξίεο ηνπ
κηθξφθνζκνπ ηνπο λα κεηαδψζνπλ κελχκαηα ζεβαζκνχ γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ αιιά θαη γηα ην
πεξηβάιινλ ηεο ζρνιηθήο ηνπο θαζεκεξηλφηεηαο. Γξεζίζκαηα θαζνξηζηηθά γηα ην μεθίλεκα ησλ
ζελαξίσλ ηνπο ήηαλ ηα έξγα ηνπ Άγγινπ θαιιηηέρλε Slincashu. O θαιιηηέρλεο απηφο αζρνιείηαη κε
ηελ ηέρλε ηνπ δξφκνπ φπσο ηελ απνθαιεί. Φηηάρλεη κηθξνζθνπηθά γιππηά θαη επηιέγεη λα ηα
ζηήλεη ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο πφιεο ηνπ Θνλδίλνπ πιάη ζε άρξεζηα κηθξναληηθείκελα. Οθελνζεηεί
δειαδή ζηηγκηφηππα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ζε πάξθα, ζε δεκφζηνπο ρψξνπο, ζην δξφκν κε ζθνπφ
λα επαηζζεηνπνηήζεη θαη λα ζηείιεη κελχκαηα. Μη κηληαηνχξεο ηνπ είλαη νη πξσηαγσληζηέο ζε απηέο
ηηο ζθελέο, πσο ιέεη ν ίδηνο πξνζπαζεί λα αλαπηχμεη κηα ζπλνκηιία αλάκεζα ζην κηθξφ θαη ην
κεγάιν, ηελ εηθαζηηθή θαη ηελ πξαγκαηηθή αλζξψπηλε παξνπζία.
Ε ηειηθή παξνπζίαζε απνθαζίζηεθε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο θαη δελ ζηφρεπε απιά
ζηελ πξνβνιή ησλ έξγσλ ηνπο. Γληάρζεθε ζηελ παηδαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ηζρπξνπνίεζε ηνπο
ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ απφ ηελ αξρή ζην project (ζπλεξγαζία, ζπιινγηθφηεηα, ζχλζεζε, αλάπηπμε
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δεμηνηήησλ νξγάλσζεο) γηαηί νη καζεηέο είλαη πάληα ζε έλα ζρέδην δξάζεο νη πξσηαγσληζηέο θαη
είλαη απηνί πνπ πξέπεη λα αλαιακβάλνπλ θαη λα δηακνξθψλνπλ ην ηέξκα ηνπ βάδνληαο ηελ
πξνζσπηθή ηνπο ζθξαγίδα θαη θπξίσο αλαιακβάλνληαο ηελ επζχλε ησλ αδπλακηψλ ηεο
πινπνίεζεο. Δελ πξνζπαζήζακε λα παξνπζηάζνπκε έλα σξαηνπνηεκέλν απνηέιεζκα αιιά ην
απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο κε έκθαζε ζηε δηαδξνκή πνπ έθαλε φινπο καο πην πινχζηνπο ζε
εκπεηξίεο θαη ζπλαηζζήκαηα. Πν project πινπνηήζεθε ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη ζην Ινπζείν
Ορνιηθήο Δσήο πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπλ ηα παηδηά κηθξναληηθείκελα ηνπ ζρνιηθνχ
παξειζφληνο πνπ δελ ζπλαληνχλ πιένλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη γηα λα εμαζθαιίζνπλ
έλαλ ρψξν κε πνιιαπιέο επηινγέο θαη δπλαηφηεηεο γηα ην ζηήζηκν ησλ ζθελψλ ηνπο θαη ηε ιήςε
ησλ θάδξσλ ηνπο. Μη νκάδεο ζπγθξνηήζεθαλ κε ειεχζεξε επηινγή θαη παξέκεηλαλ ζηαζεξέο ζε
φιε ηε δηάξθεηα ηνπ project. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ηα παηδηά ζέιεζαλ κεηά ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ
έηνπο λα παξνπζηάζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζην Ινπζείν Ορνιηθήο Δσήο ζε έλα
επξχηεξν θνηλφ παξνπζία θαη ηνπ θχξηνπ εκςπρσηή ηνπ ζρεδίνπ θ. Οπχξνπ Οηάθα.

Οπλνςίδνληαο παξνπζηάδνπκε ηνπο θπξηφηεξνπο ζηαζκνχο ηνπ ΙΖΗΞΜΗΜΟΙΜΡ ζε ζπζρεηηζκφ κε
ηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί αξρηθά:
Γλσζηηθνί:












ε γλσξηκία κε ηηο πιαζηηθέο ηέρλεο θαη εηδηθφηεξα ηελ ηέρλε ηεο κηθξνγιππηηθήο –
παξαηήξεζε θαη ζρνιηαζκφο ησλ έξγσλ ηνπ θαιιηηέρλε SLINCASHU,
ε αλάπηπμε ηνπ γξαπηνχ αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ,
ε παξαγσγή ηνπ ζελαξίνπ ηεο ηαηλίαο απφ ηηο πξνηάζεηο ησλ κειψλ θάζε νκάδαο κε
βάζε ηηο θηγνχξεο απφ πιαζηειίλε πνπ είραλ δεκηνπξγήζεη,
ε αλάιπζε θαη ε ζχλζεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ,
ε δηακφξθσζε ηνπ επηθξαηέζηεξνπ ζελαξίνπ κε ζχλζεζε απφ ηηο πξνηάζεηο ησλ κειψλ
θάζε νκάδαο θαη ε επηινγή ηνπ ηίηινπ,
ε εθκάζεζε ηερληθψλ θαη ε παξαγσγή πεξηγξαθηθνχ ιφγνπ,
ε απνηχπσζε κε γιαθπξφ ηξφπν ησλ ραξαθηήξσλ θάζε ζελαξίνπ,
ε θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ελφο θεηκέλνπ ζηελ νξγάλσζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηνπ,
ε δηεξεχλεζε γηα πξσηφηππν πξφινγν, ειθπζηηθή δξάζε, ζπλαξπαζηηθφ επίινγν ζε θάζε
ηαηλία πξνθεηκέλνπ λα θξαηηέηαη δσληαλφ ην ελδηαθέξνλ ησλ ζεαηψλ,
ε δπλαηφηεηα γηα αλάθιεζε θαη αλαζχλζεζε ελφο θεηκέλνπ αθνινπζψληαο ηε λνεκαηηθή
αιιεινπρία ησλ κεξψλ ηνπ,
ε ζπλερήο αλαπξνζαξκνγή ηεο αθήγεζεο ηνπ ζελαξίνπ θάζε νκάδαο κε βάζε ηα θάδξα
πνπ επηιέρηεθαλ γηα λα απνηειέζνπλ ηηο ζθελέο ηεο ηαηλίαο.

Οηάζεσλ:




ε επαηζζεηνπνίεζε γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αηζζεηηθή ηεο ζρνιηθήο θαζεκεξηλφηεηαοην πεξηερφκελν ηεο ηαηλίαο φθεηιε λα εθπέκπεη κελχκαηα γηα ηελ πξνζηαζία θαη ην
ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ – νη δεκηνπξγνί ινηπφλ πξνβιεκαηίζηεθαλ θαη ζθέθηεθαλ….
ε θαιιηέξγεηα ηεο ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο- νη νκάδεο πάιεπαλ ζπλερψο γηα ην θαιχηεξν
δπλαηφ απνηέιεζκα πνπ ζα θάιππηε φκσο φιε ηελ νκάδα,
ISSN 1790-773
© GAPMET / ΓΓΙΑΝΓ 2011

ε δηακφξθσζε ζεηηθήο αληίιεςεο γηα ηε δπλαηφηεηα ελαιιαθηηθήο έθθξαζεο θαη
επηθνηλσλίαο κέζα απφ ηελ ηέρλε- ε κχεζε ζηελ ηέρλε ηεο ςεθηαθήο θσηνγξαθίαο θαη
ηεο θηλνχκελεο εηθφλαο ήηαλ έλαο άιινο ηξφπνο επηθνηλσλίαο θαη έθθξαζεο πνπ μέθεπγε
απφ ηα θαζηεξσκέλα ηεο κάζεζεο κέζα ζηε ζπγθεθξηκέλε ηάμε,
 ε απνδνρή θαη ν ζεβαζκφο ηνπ δηαθνξεηηθνχ ζηε ζπλεξγαζία –ζπγθξνχζεηο
θαηαγξάθεθαλ πνιιέο ζε φιεο ηηο νκάδεο θαη ε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ κειψλ έγηλε ζε δχν
απφ ηηο νκάδεο ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα π.ρ. ε εκκνλή ελφο κέινπο ζηελ νκάδα ησλ έμη
γηα γθξάθηηη έγηλε εξέζηζκα γηα ηελ ππφζεζε ηνπ ζελαξίνπ.
Δηαδηθαζηηθνί:
 ε εμνηθείσζε κε ηηο ΠΝΓ: ε ρξήζε πξνγξάκκαηνο πξνβνιήο, ε ςεθηαθή θσηνγξαθηθή
κεραλή, ε ςεθηαθή ερνγξάθεζε, ην κνληάδ, ε πξνζζήθε κνπζηθήο ζε θάζε video κε
επρέξεηα απέδεημαλ φηη ηα παηδηά εμνηθεηψλνληαη πνιχ εχθνια κε δηαδηθαζίεο πνπ
ππνζηεξίδνπλ ηηο ΠΝΓ,
 ε αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο επξεκαηηθφηεηαο - ε ιήςε ησλ θάδξσλ
απαηηνχζε ζθελνζεζία ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ. Πα παηδηά αλαδεηνχζαλ ζε θάζε ζθελή
ην πην πεηζηηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν αλαδνκνχζαλ ζπλερψο γηα λα είλαη κελ θαίλεηαη
ηερλεηφ ζην πιάλν-γηα ηελ ερνγξάθεζε ι.ρ. εθηφο απφ ηνπο ήρνπο πνπ θξφληηζαλ λα
ζπιιέμνπλ δηάθνξεο ζηηγκέο ηεο εκέξαο αιιά θαη λα παξάμνπλ νη ίδηνη, αμηνπνίεζαλ θαη
παηρλίδη NINTENDO πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ θσλή ξνκπφη,
 ε αμηνπνίεζε ππνηηκεκέλσλ πιηθψλ ηνπ θπζηθνχ θαη ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο-μεξά θχιια,
πεηξνχιεο, πηλέδεο, ειαηήξηα, θαπάθηα , θνπκπηά, θέξκαηα ζπλέζεζαλ κε απίζηεπηε
έκπλεπζε ηνπο ραξαθηεξηζηηθνχο πξσηαγσληζηέο θάζε ηζηνξίαο,
 ε αλάπηπμε δηαιφγσλ θαη ε γλσξηκία κε ηελ ηερληθή ησλ θφκηθο-θάζε ζελάξην
απνηππψζεθε κε κνξθή θφκηθ ζε ζθίηζα πξνθεηκέλνπ λα πιαηζησζεί θάζε ζθελή κε ηνπο
θαηάιιεινπο δηαιφγνπο θαη λα δνκεζεί ην πεξηερφκελν θάζε ηαηληνχιαο,
 ε κεηαγλψζε - ε παξνπζίαζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θάζε νκάδαο απφ φια ηα κέιε
ζεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ απηναμηνιφγεζε πνπ αλέδεημε δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηεο
δξάζεο.


Frey, K, (1998). Ε κέζνδνο project-Ιηα κνξθή ζπιινγηθήο εξγαζίαο ζην ζρνιείν σο ζεσξία.
Θεζ/θε: Αθνη Ηπξηαθίδε.
Οηάθαο, Θ. Οπ. (2009). Animation κε θνχθιεο. Απφ ηελ ηδέα ζην ηειηθφ κνληάδ. Ιεζνδνινγία
παξαδνζηαθνχ ηξηζδηάζηαηνπ animation κε θνχθιεο. Αζήλα: NEXUS PUBLICATIONS.

http://www.siakasanimation.com/
http://little-peopleblogspot.com
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Μαρία Αργυρίου
Το.Διδάκσψπ, Σμήμα Μξτςικώμ οξτδώμ, Ιόμιξ Παμεοιςσήμιξ

Ελέμη Τσούτσια-Λουλάκη
Μξτςικξοαιδαγψγόρ







Ρπεξεηεί ζηελ πξσηνβάζκηα
εθπαίδεπζε σο εθπαηδεπηηθφο κνπζηθήο
αγσγήο. Μη αλψηαηεο ζπνπδέο ηεο
πεξηιακβάλνπλ πηπρίν ηεο Ορνιήο
Αλζξσπηζηηθψλ Οπνπδψλ (Γιιεληθφ
Αλνηθηφ Ναλεπηζηήκην) κε εηδίθεπζε ζηνλ
Γιιεληθφ Ννιηηηζκφ θαη κεηαπηπρηαθέο
ζπνπδέο ζην πξφγξακκα Οπνπδέο ζηελ
Γθπαίδεπζε, κε εηδίθεπζε ζηελ εμ
απνζηάζεσο επηκφξθσζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ΝΓ16. Γίλαη ππνςήθηα
δηδάθησξ ηνπ Πκήκαηνο Ινπζηθψλ
Οπνπδψλ, Ζφλην Ναλεπηζηήκην, κε
επηβιέπνπζα ηε Θέληα Οέξγε. Έρεη ηελ
επζχλε θαη ηελ επηκέιεηα ησλ
παηδαγσγηθψλ εθδφζεσλ ηεο ΓΓΙΑΝΓ θαη
πεξηνδηθψλ εθδφζεσλ πξνγξακκάησλ
ηνπηθήο θαη εζληθήο εκβέιεηαο ηνπ
Ρπνπξγείνπ Γζληθήο Ναηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηνλ
πνιηηηζκφ θαη ηελ πγεία. Γίλαη επηθεθαιήο
ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο γηα ην δηδαθηηθφ
παθέην ηεο Ινπζηθήο ζηελ Α΄θαη
Β΄Δεκνηηθνχ (ΜΓΔΒ, 2010).

Γίλαη κνπζηθνπαηδαγσγφο. Οπνχδαζε
πηάλν θαη αλψηεξα ζεσξεηηθά ζην Γζληθφ
Τδείo, θαιακέληα θινγέξα ζηελ Γιιεληθή
Οπληερλία Φινγέξαο απφ Ηαιάκη θαη
Φιάνπην κε ξάκθνο ζην Τδείν Kodály.
Ινπζηθνθηλεηηθή θαη Ξπζκηθή Αγσγή (Orff
– Dalcroze) ζηε Ορνιή Ισξαΐηε (1989 –
1991) θαη απνθνίηεζε απφ ην ηκήκα
Γπαγγεικαηηθήο Ιεηεθπαίδεπζεο ζην
Ινπζηθνπαηδαγσγηθφ Οχζηεκα Kodály
(1998 – 2001) ηνπ Τδείνπ Kodály. Ήηαλ
αξρηζπληάθηξηα ηνπ ζεαηξηθνχ
πεξηνδηθνχ «Γθθχθιεκα» (1983 -84 ) θαη
δηεπζχληξηα Οχληαμεο (1999-2010) ησλ
«Ξπζκψλ» ( Γ. Ο.Ι. Α. Μξθ). Γίλαη κέινο
ηεο Οπληαθηηθήο Γπηηξνπήο ηνπ «Ινπζηθή
ζε Νξψηε βαζκίδα», (ΓΓΙΑΝΓ). Πα
εξεπλεηηθά ηεο ελδηαθέξνληα εζηηάδνληαη
ζηνλ ιατθφ πνιηηηζκφ θαη ηελ δηδαζθαιία
ηνπ κέζσ ηεο κνπζηθήο, θαζψο θαη ζην
ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Αλήθεη ζηε
ζπγγξαθηθή νκάδα ηνπ λένπ δηδαθηηθνχ
παθέηνπ κνπζηθήο, γηα ηελ Α΄θαη
Β΄Δεκνηηθνχ (ΜΓΔΒ, 2010).
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«Λεζθέπαζε ηε δεκνηηθή παξάδνζε θαη πξφζσπν κε πξφζσπν, ζα αληηθξίζεηο
γπκλή ηελ ςπρή ζνπ. Έπεηηα, θαιιηεξγψληαο ηελ παξάδνζε απηή θαη
αλεβαίλνληαο θαηά ηηο ξίδεο θαη πξνζέρνληαο θαη ηε γχξσ ζνπ θχζε, ζα
πξνβιέςεηο ηνπο λένπο δξφκνπο πνπ δχλαζαη λα αλνίμεηο, ηνλ πνιηηηζκφ πνπ
κπνξείο κε ην έζλνο ζνπ λα δεκηνπξγήζεηο….
Νήγαηλε ινηπφλ ζηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα, ζηε δεκνηηθή ηέρλε θαη ζηε
ρσξηάηηθε θαη ηε ιατθή δσή, γηα λα‟ βξεηο ηε γιψζζα ζνπ θαη ηελ ςπρή ζνπ θαη
κε απηά ηα εθφδηα, αλ έρεηο νξκή κέζα ζνπ θαη θχζεκα, ζα πιάζεηο φ,ηη ζέιεηο,
παξάδνζε θαη πνιηηηζκφ θαη αιήζεηα θαη θηινζνθία….»
(Δξαγνχκεο, 1979)
Ννιηηηζκφο θαη εθπαίδεπζε απνηεινχλ δχν άξξεθηα δεκέλεο κεηαμχ ηνπο έλλνηεο. Δπν
έλλνηεο πνπ βξίζθνληαη ζε ζπλερή δηάινγν. Έκθαζε ζηνλ πνιηηηζκφ κέζα ζην εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα, ζεκαίλεη ζπλεηδεηφ πιεζίαζκα ηεο αλζξψπηλεο θαηάθηεζεο. Οεκαίλεη φηη ε γλψζε
πξνζεγγίδεηαη σο πξντφλ ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ αλζξψπνπ λα δεκηνπξγήζεη θαιχηεξεο ζπλζήθεο
δσήο, λα επηθνηλσλήζεη θαιχηεξα κε ηνπο γχξσ ηνπ, λα κνηξαζηεί κε άιινπο ηηο αγσλίεο ηνπ θαη
ηα πξνβιήκαηά ηνπ. Έκθαζε ζηνλ πνιηηηζκφ, ζεκαίλεη επηθνηλσλία κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο.
Οηελ θαηεχζπλζε απηή νη Πέρλεο, αλ αληηκεησπηζηνχλ σο κέζν έθθξαζεο ηεο εζσηεξηθήο αλάγθεο
ηνπ αλζξψπνπ γηα ζρέζε θαη επηθνηλσλία κε ηνλ ζπλάλζξσπν, θη φρη σο επαγγεικαηηθή ή
πξνζσπηθή ελαζρφιεζε ραξηζκαηηθψλ αηφκσλ, ηφηε ζα πξνζθέξνπλ ηδαληθφ φξακα ζε κηα παηδεία
πνπ αλαδεηά θσλή πεξηζζφηεξν πεηζηηθή γηα ηε λενιαία.
Ναξάιιεια, ε ζπλεηδεηνπνίεζε πσο ε θαζεκεξηλφηεηα, πνπ φινη βηψλνπκε ζηηο
ηερλνινγηθά αλαπηπγκέλεο θνηλσλίεο κνλαρηθψλ αηφκσλ, βξίζθεη ζηα παηδηά ηνλ ηδεψδε ζηφρν
ηεο θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ αλάγθε κηαο εθπαίδεπζεο πνπ λα ζηεξίδεηαη θαη λα πξνάγεη ηελ
θνηλσληθή επαηζζεζία θαη ηνλ αλζξσπηζκφ. Δνχκε ζηνλ αηψλα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο
ηερλνινγίαο. Ε θνηλσλία καο ραξαθηεξίδεηαη σο πνιππνιηηηζκηθή θαη θαζψο ε ζχγρξνλε
εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζηνρεχεη ζηελ αλαδήηεζε δηαπνιηηηζκηθψλ δηαχισλ επηθνηλσλίαο,
αλαδεηνχκε ηηο λεσηεξηθέο απφςεηο πνπ ζα εθζπγρξνλίζνπλ θαη ζα αλαλεψζνπλ ηελ παηδεία καο.
Ε δηαηήξεζε ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο θαίλεηαη λα απνηειεί ηνλ πην ζεκαληηθφ παξάγνληα
αλίρλεπζεο ηεο ηζηνξίαο καο, ηεο γιψζζαο καο, ηνπ πνιηηηζκνχ καο. Ιε ηελ παξνπζίαζε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ζα πξνζπαζήζνπκε λα δψζνπκε ζηα παηδηά ηε δπλαηφηεηα
λα αλαθαιέζνπλ απηέο ηηο κλήκεο απφ ηα βάζε ηεο ςπρήο θαη ηνπ ζψκαηφο ηνπο, μεθεχγνληαο
απφ ηελ θαζηζηηθή δσή πνπ ε ζχγρξνλε δσή επηβάιιεη (Πζνχηζηα, 2008).
Γίλαη αιήζεηα φηη ε πνιππνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο πξνψζεζε ηε
δεκηνπξγηθή θαληαζία θαη άλνημε έλαλ θαηλνχξγην θφζκν ζηα κάηηα εθπαηδεπηηθψλ θαη παηδηψλ κε
ηε βνήζεηα ησλ ηερλψλ. Ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε ζπλζεηηθέο εξγαζίεο θαη θαιιηηερληθέο
δξαζηεξηφηεηεο, είλαη κηα κνξθή ηεο λέαο πξνζέγγηζεο ηεο παηδαγσγηθήο πξάμεο. Γίλαη αλαγθαία
επνκέλσο ε πξνβνιή κηαο άιιεο, λέαο, αληίιεςεο ζηνλ ηξφπν πνπ πξνζεγγίδνληαη,
παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη, ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ζηε εθπαίδεπζε. H αληίιεςε απηή
πξέπεη λα απνδεηά ηελ επραξίζηεζε κέζα απφ ηε γλψζε, πξέπεη λα αμηνπνηεί ηε θπζηθή πεξηέξγεηα
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ηνπ παηδηνχ, πξέπεη λα πξνβάιεη ηελ δεκηνπξγηθφηεηά ηνπ, πξέπεη λα απνδεηά ηελ βειηίσζε ηεο
ηθαλφηεηάο ηνπ γηα επηθνηλσλία ζε φια ηα επίπεδα. Νξέπεη λα ζηνρεχεη ζηνλ δηάινγν θάζε
πξνζσπηθφηεηαο κε ηνλ εαπηφ ηεο θαη κε ηνπο άιινπο, ην ζήκεξα θαη ην αχξην, κε ηηο αμίεο θαη ηηο
ηδέεο. O κνλαδηθφο, πξσηφηππνο θαη πνιπζήκαληνο, ηξφπνο έθθξαζεο θάζε κνξθήο ηέρλεο,
ζπκβάιιεη ζηελ ειθπζηηθφηεηα απηήο ηεο επηθνηλσλίαο. Tελ εκπινπηίδεη, ηεο δίλεη ρξψκα, ήρν,
θίλεζε, εηθφλα. Οπλζέηεη κηα αηκφζθαηξα πνηφηεηαο, πιαηζηψλεη αηζζεηηθά ην ιφγν, ηζρπξνπνηεί ην
κήλπκα, εμνπιίδεη ζαπκάζηα ην δηδαθηηθφ «ξεπεξηφξην» ηνπ δαζθάινπ. Οε επίπεδν δηδαθηηθψλ
ζηφρσλ εμάιινπ, είλαη κηα αθφκα καηηά ζηελ επηζηεκνληθή γλψζε, πην δεζηή θαη νηθεία, αιιά εμίζνπ
δηεπξελεηηθή. Πφζν πξνζσπηθή, αιιά θαη ηφζν παγθφζκηα. Ιέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε ην παηδί
πξνεηνηκάδεηαη λα εληαρζεί ζε έλα θνηλσληθφ πιαίζην, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο επξχηεξα απνδεθηέο
αμίεο θαη ζηάζεηο, φια ηα επηηεχγκαηα, φιεο ηηο γλψζεηο πνπ έρνπλ θαηαθηεζεί, φιεο, δειαδή, ηηο
δηαζηάζεηο ηνπ πνιηηηζκνχ. Ηάζε κεηαβνιή ή πξνζζήθε ζηελ παξαπάλσ πνιηηηζκηθή
πξαγκαηηθφηεηα, απαηηεί θαη θαηά θάπνην ηξφπν δηακνξθψλεη αληίζηνηρα έλα λέν εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα, πξνθεηκέλνπ ην παηδί λα πξνεηνηκαζηεί θαιχηεξα γηα ην λέν θνηλσληθφ πιαίζην. Αιιά θαη
θάζε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ εμέιημε ηνπ παηδηνχ θαη δηακνξθψλεη έλα
λέν «ηχπν» πνιίηε πνπ, σο έλα βαζκφ, κε ηελ απξηαλή ηνπ δξαζηεξηφηεηα, ζα δηακνξθψζεη κε ηε
ζεηξά ηνπ έλα λέν θνηλσληθφ πιαίζην, δειαδή κηα λέα πνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα, πνπ εχινγα ζα
απαηηήζεη έλα αλάινγν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.
H Αηζζεηηθή Γθπαίδεπζε, κέζα ζην ειιεληθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ (Α.Ν.Ο, 2003)
γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, απνηειείηαη απφ ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα ηεο Ινπζηθήο, ηνπ
Θεάηξνπ θαη ησλ Γηθαζηηθψλ. Ε ζχγρξνλε δηδαθηηθή ηεο κεζνδνινγία πξνυπνζέηεη νη καζεηέο λα
αληινχλ γλψζεηο απφ δηάθνξεο πεγέο θαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Ναξαηεξήζεηο, πεηξακαηηζκνί,
αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ απφ δαζθάινπο, γνλείο, θαιιηηέρλεο, επαγγεικαηίεο αιιά θαη απφ έξγα
ηέρλεο, βηβιία, κνπζεία, ΙΙΓ, εκπινπηίδνπλ ην κάζεκα θαη ην κεηαηξέπνπλ ζε εκπεηξία δσήο. Ε
ηέρλε, σο ην θαηεμνρήλ πξφζθνξν κέζν δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο, σο ε πιένλ
«θνηλή» γιψζζα φισλ ησλ πνιηηηζκψλ, επηηξέπεη ηελ ακνηβαία θαηαλφεζε θαη επηδεηά ηελ
επηθνηλσλία ηδηαίηεξα κέζα απφ ζπλζεηηθέο εξγαζίεο (projects), νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηελ
απηελέξγεηα θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ( Οάιια, 2008).
H αλάδεημε ηεο πνιηηηζκηθήο δπλακηθήο ηεο εθπαίδεπζεο θηινδνμεί λα απνθαηαζηήζεη κηα
απζεληηθή επηθνηλσλία ηνπ παηδηνχ κε ην ηζηνξηθφ-θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Οην
πιαίζην απηφ, ε δηδαζθφκελε χιε δελ αληηκεησπίδεηαη κφλν σο πιεξνθνξία, αιιά θαη σο
θαηαγξακκέλε αλζξψπηλε εκπεηξία, σο εξέζηζκα ηειηθψλ ζπγθηλήζεσλ. Έηζη ην ζρνιείν δελ
θαηαξηίδεη κφλν, δελ πιεξνθνξεί απιψο, αιιά νδεγεί ηνλ καζεηή ζε κηα γλσζηηθή θαη
ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε κε θάζε αληηθείκελν. Πν δηδαθηηθφ-παηδαγσγηθφ πιαίζην επνκέλσο, πνπ
απνδίδεη ηε θηινζνθία ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηνλ πνιηηηζκφ θαη ππεξεηεί ηνπο ζηφρνπο ηνπ, πξέπεη
έληνλα λα πξνβάιιεη ην επηθνηλσληαθφ ραξαθηήξα ηεο ζρέζεο παηδηνχ θαη εθπαίδεπζεο, ε νπνία
αλαιχεηαη ζην δίπηπρν επαθή - γλψζε, έθθξαζε - επηθνηλσλία.

Πα κνπζεία θαη νη ζπιινγέο ηνπο απνηεινχλ εγγελή ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκηθνχ κνληέινπ ηεο
λεφηεξεο Γπξψπεο αιιά θαη ηνπ επεξεαζκέλνπ απφ ηελ Γπξψπε θφζκνπ. Απνηεινχλ ζπγρξφλσο
θνκκάηη ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο θηινζνθίαο ηεο Γλψζεο, ηφζν ζηηο αλζξσπηζηηθέο φζν θαη ζηηο ζεηηθέο
επηζηήκεο. Οχκθσλα κε ην Ηαηαζηαηηθφ ηνπ Δηεζλνχο Οπκβνπιίνπ Ινπζείσλ-ΖCOM (1974), ην
κνπζείν είλαη έλα ίδξπκα κφληκν, ρσξίο θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα, ζηελ ππεξεζία ηεο θνηλσλίαο
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θαη ηεο εμέιημεο ηεο, αλνηθηφ ζην θνηλφ, ην νπνίν εξεπλά, απνθηά, ζπληεξεί, γλσζηνπνηεί θαη
θπξίσο εθζέηεη ηηο πιηθέο καξηπξίεο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ κε ζθνπφ ηε κειέηε,
ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ ςπραγσγία.
Οηε ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα, ν παηδεπηηθφο ξφινο ηνπ κνπζείνπ
επαλαδηαηππψλεηαη. Πν κνπζείν δελ αληηκεησπίδεηαη πηα σο έλαο ακεξφιεπηνο δηδαθηηθφο
κεραληζκφο πνπ παξνπζηάδεη νπδέηεξα ηηο απνδείμεηο γηα ηελ « αιήζεηα» ηνπ θφζκνπ, πνπ
εηθνλνγξαθεί επζχγξακκα ηα ζρνιηθά βηβιία, πνπ εκθπηεχεη γλψζεηο ζε παζεηηθνχο δέθηεο, πνπ
λνκηκνπνηείηαη λα επηβάιιεη αηζζεηηθέο αμηνινγήζεηο θαη θξίζεηο (Πζηηνχξε, 2002). Αληίζεηα, ζήκεξα,
ν παηδεπηηθφο ξφινο ηνπ κνπζείνπ αληρλεχεηαη ζηε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη γηα πνιιαπιέο
αλαγλψζεηο ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ, ζηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξεη ζηηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο
θνηλνχ ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ εθζεκάησλ, ζηε δπλαηφηεηα, ηέινο, λα
ππνζηεξίδεη ηελ θξηηηθή γλψζε (Hooper-Greenhill, 1999). Οην πιαίζην εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ
πνπ εθπνλνχληαη εληάζζνληαη πνιιέο θαηεγνξίεο δξαζηεξηνηήησλ κε ζηφρν ησλ ελίζρπζε ηεο
εμσζηξέθεηαο ηνπ κνπζείνπ: θηλεηέο ζεκαηηθέο εθζέζεηο, παξαγσγή επνπηηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ
πιηθνχ, θνξεηέο ζεκαηηθέο βαιίηζεο. Μ ζηφρνο είλαη ζαθήο: ε επηθνηλσλία θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ
θνηλνχ ζηνλ πνιηηηζκφ.
Μη δηαπηζηψζεηο απηέο επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά θαη ην ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ
εξκελεπηηθψλ δξάζεσλ γηα ην καζεηηθφ θνηλφ, είηε απηέο εθπνξεχνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ
κνπζεηαθφ νξγαληζκφ, είηε ζρεδηάδνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ. Πνλ επεξεάδνπλ,
κάιηζηα, αλεμάξηεηα απφ ην αλ πινπνηνχληαη ζε κνπζεηαθνχο ρψξνπο πνπ αλαπαξάγνπλ πην
παξαδνζηαθά εθζεζηαθά κνληέια. Μ ζρεδηαζκφο εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ζπγθεθξηκέλν
εθζεζηαθφ πιηθφ πξνυπνζέηεη ηνλ εληνπηζκφ ησλ ηδηαηηέξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε νκάδαο πνπ
ζα ζπκκεηάζρεη, ψζηε φρη κφλν λα ηθαλνπνηεζνχλ νη ζπγθεθξηκέλνη κνξθσηηθνί ζηφρνη σλ
δξαζηεξηνηήησλ, αιιά κέζα απφ δεκηνπξγηθέο θαη επράξηζηεο δηαδηθαζίεο λα πξνδηαηεζνχλ νη
καζεηέο ζεηηθά θαη γηα επφκελεο κνπζεηαθέο εκπεηξίεο (Cole, 1985).

Ε ζπιινγή ηνπ Φνίβνπ Αλσγεηαλάθε γηα ην Ινπζείν Γιιεληθψλ Θατθψλ Μξγάλσλ, είλαη ε πξφηαζή
καο, γηα έλα κεγάιν ηαμίδη ζηνλ Γιιεληθφ Θατθφ Ννιηηηζκφ. Ιε ηα φξγαλα ηνπ Ινπζείνπ σο κέζν,
ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα κηαο απζεληηθήο θαη δπλακηθήο επηθνηλσλίαο ηνπ παηδηνχ κε ην ηζηνξηθφ
θαη θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Άιισζηε ην ίδην ην κνπζείν θηινμελεί ηηο ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο
ζπιινγέο ειιεληθψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ, εθηφο απφ ηε ζπιινγή ηνπ Φνίβνπ Αλσγεηαλάθε, φπσο
ηνπ Ηέληξνπ Έξεπλαο ηεο Γιιεληθήο Θανγξαθίαο, ηνπ Ινπζηθνχ Θανγξαθηθνχ Αξρείνπ ηεο Ιέιπσ
Ιεξιηέ, ηνπ Οπιιφγνπ πξνο δηάδνζε ηεο Γζληθήο Ινπζηθήο ηνπ Οίκσλα Ηαξά, ηεο Δέζπνηλαο
Ιαδαξάθε θαη ηεο Ιαξίαο Ηπλεγνχ Φιάκπνπξα.
Γληζρχνληαο ηηο πνιηηηζηηθέο πξαθηηθέο πνπ ζέινπλ ην κνπζείν αλνηθηφ θαη πξνζβάζηκν ζε
θάζε ειηθηαθφ θνηλφ πξνρσξήζακε ζην ζρεδηαζκφ εηδηθά δηακνξθσκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κε
ζθνπφ:
• Κα ζπκβάιινπκε ζηελ ηζρπξνπνίεζε ησλ δεζκψλ ηνπ κνπζείνπ κε ηελ θνηλσλία θαη ηελ
πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά,
• Κα δηεπξχλνπκε ηνλ κνξθσηηθφ ηνπ ξφιν,
• Κα ρξεζηκνπνηεζεί ην πιηθφ, θπξίσο απφ παηδηά θαη εθπαηδεπηηθνχο,
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• Κα δηεπξχλνπκε ηελ πξφζβαζε ζε νκάδεο κε δηαδξαζηηθέο πξνηάζεηο πνπ ζα
κεηαηξέςνπλ αθφκα θαη ηνλ ρψξν ηεο ηάμεο ζε δεκηνπξγηθφ εξγαζηήξη.
Ιέζα απφ ηηο πξνηεηλφκελεο δξάζεηο ηνπ
θαθέινπ, ηα παηδηά γλσξίδνπλ ηνλ θάησ φξνθν, πνπ ην
κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ είλαη αθηεξσκέλν ζηα παηδηθά
φξγαλα, ηα φξγαλα δειαδή πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζε
δηάθνξεο θνηλσληθέο εθδειψζεηο, ή πνπ ζπληξφθεπαλ
ζηα παηρλίδηα ηνπο. Πν Ινπζείν ηνπ Φνίβνπ Αλσγεηαλάθε
είλαη έλα κνπζείν πνπ θηηάρηεθε κε κεξάθη θαζψο ππήξμε
φλεηξν δσήο γηα ηνλ ηδξπηή ηνπ, ν νπνίνο ηαμίδεςε ζε
φιε ηελ Γιιάδα γηα λα ζπγθεληξψζεη έλα πξνο έλα ηα
αλεθηίκεηα
θνκκάηηα
ηεο
ζπιινγήο
ηνπ.
Μη
δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηείλνπκε, νδεγνχλ ζηαδηαθά ηα
παηδηά λα πξνζεγγίδνπλ ην παξειζφλ, λα ηνπνζεηνχλ ηα
φξγαλα ζε ηφπν θαη ρξφλν, λα ηαμηδεχνπλ κε ηε θαληαζία ηνπο ζε κέξε πνπ δελ ππάξρνπλ πηα –
ηνπιάρηζηνλ κε εθείλε ηε κνξθή – λα γλσξίδνπλ ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο ηφηε επνρήο
θαη λα ηε ζπγθξίλνπλ κε ηε δηθή ηνπο. Ε θαηαλφεζε απηή, έξρεηαη αβίαζηα ζαλ απνηέιεζκα ελφο
παηρληδηνχ, ελψ κε ηνλ πην απζηεξφ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηεο ηζηνξίαο πνπ είκαζηε ζπλεζηζκέλνη, ε
πξνζέγγηζε κε ην ηζηνξηθφ γίγλεζζαη ή κέλεη δηαθαήο θαη αλέιπηδνο πφζνο, ή πξαγκαηνπνηείηαη
ζπάληα θαη εμαηξεηηθά δχζθνια. Μη καζεηέο καζαίλνπλ ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ησλ νξγάλσλ, ηνλ
ηξφπν παημίκαηφο ηνπο, ηε ρξήζε ηνπο, εζηηάδνπλ ζε έζηκα θαη ηειεηνπξγίεο, ζπκκεηέρνπλ ζε ιατθά
δξψκελα θαη καζαίλνπλ λα παξαθνινπζνχλ ηελ ζέζε ηνπο ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν. Γπηπιένλ,
κέζα απφ ραξαθηεξηζηηθνχο πίλαθεο ηεο Κενειιεληθήο δσγξαθηθήο παξαηεξνχλ θαη ζρνιηάδνπλ
εθθάλζεηο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ βίνπ ησλ Γιιήλσλ. Ε απηφ-αλαθάιπςε , ε παξαηήξεζε, ε
ηαμηλφκεζε, ν δηάινγνο θαη ε ζχγθξηζε απνηεινχλ εξγαιεία ηεο κεζνδνινγηθήο καο πξνζέγγηζεο.
Αμηνπνηψληαο ζηνηρεία κεζνδνινγίαο, κέζα θαη ηερληθέο απφ πνηθίινπο ρψξνπο, νη δξάζεηο
απηέο επηρεηξνχλ λα ππεξβνχλ ηελ ηζνπεδσηηθή παξνπζίαζε ή ππεξ-πιεξνθφξεζε ησλ
εθζεκάησλ. Μη δξαζηεξηφηεηεο νξγαλψζεθαλ γχξσ απφ ηα εθζέκαηα κε βάζε ηε θηινζνθία φηη ην
παηδί γηα λα « γλσξίζεη» ζα πξέπεη λα εμαζθήζεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ. Γη απηφ ην ιφγν ηα αληηθείκελα
ηνπ κνπζείνπ κειεηήζεθαλ σο αλεμάληιεηε πεγή
πιεξνθνξηψλ κε ζθνπφ λα απνθαιχςνπλ
πιεξνθνξίεο γχξσ απφ ηνλ ειιεληθφ ιατθφ
πνιηηηζκφ, ηελ θαηαζθεπή ηνπο, ηνλ ηξφπν
παημίκαηνο, ηνπο νξγαλνπαίρηεο εξεζίδνληαο ηε
θπζηθή πεξηέξγεηα αιιά θαη ηελ εμεξεπλεηηθή
δηάζεζε ησλ παηδηψλ. Ε πιηθή ππφζηαζε ησλ
αληηθεηκέλσλ
βνήζεζε
ζηελ
θαηαλφεζε
αθεξεκέλσλ ελλνηψλ φπσο ν ρξφλνο, ε αιιαγή,
ε
απζεληηθφηεηα,
ε
ζρέζε
αηηίαο
–
απνηειέζκαηνο. Ε πνιπζεκία ησλ αληηθεηκέλσλ
εμεηάζηεθε επίζεο ζε πνηθίινπο ζπλδπαζκνχο
θαη εληαγκέλεο θάζε θνξά δηαθνξεηηθέο
ζεκαηηθέο ελφηεηεο φπσο: ηζηνξία, γεσγξαθία,
ιανγξαθία, ζξεζθεπηηθή παξάδνζε, ζέαηξν, γιψζζα, πνίεζε, ιατθή ινγνηερλία, εηθαζηηθά,
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κνπζηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή αγσγή, δίλνληαο θαηλνχξγηα δηάζηαζε απφ ηελ νκαδνπνίεζε πνπ
ππαγνξεχεη ε έθζεζε ζην Ινπζείν.
Ε κειέηε ησλ αληηθεηκέλσλ απνηειεί κηα
παηδαγσγηθή δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ νπνία νη καζεηέο
παξαηεξνχλ θαη πεξηγξάθνπλ, ηαμηλνκνχλ θαη
ζπγθξίλνπλ, ζπλζέηνπλ, αθαηξνχλ, αλαπηχζζνπλ, κε
άιια ιφγηα, θξηηηθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο. Ιε απηή
ηελ έλλνηα, ε κειέηε ησλ αληηθεηκέλσλ κε παηγληψδε
ηξφπν κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο
ηζηνξηθφηεηαο ησλ πξαγκάησλ. Γίλαη πξνθαλέο φηη ε
δηαδηθαζία ζηελ νπνία αλαθεξφκαζηε δηαθνξνπνηείηαη
απφ ηελ απιή μελάγεζε γηα παηδηά ή ηελ εθιατθεπκέλε
παξνπζίαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ κνπζεηαθνχ ρψξνπ.
Ηαζψο δε βαζίδεηαη ζην κνλφινγν, αιιά πξνυπνζέηεη
ηελ νπζηαζηηθή εκπινθή ησλ καζεηψλ κέζα απφ ηελ
ελεξγνπνίεζε ηεο ζθέςεο, ησλ αηζζήζεσλ θαη ηεο θαληαζίαο ηνπο, πξφθεηηαη γηα κηα δπλακηθή
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, πνπ απαηηεί νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκφ θαη επηινγή ησλ θαηάιιεισλ
παηδαγσγηθψλ κέζσλ πνπ ππεξεηνχλ ηελ αξρηθή ζηνρνζεζία.
Μ ζρεδηαζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ δελ αθνινπζεί
ππνρξεσηηθά θάπνην δεδνκέλν θαη απζηεξφ κνληέιν. Αξσγνί
ζηελ εθπαηδεπηηθνί δηαδηθαζία απνηεινχλ: ε παξάιιειε ρξήζε
ππνζηεξηθηηθνχ-επνπηηθνχ πιηθνχ, ε ζπκπιήξσζε απφ ηνπο
καζεηέο θχιισλ εξγαζίαο, ε αθήγεζε – ηζηφξεζε, ε
νξγάλσζε ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ, ε εθαξκνγή δεκηνπξγηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ, ε εμνηθείσζε κε άγλσζηα πιηθά θαη ηερληθέο.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ε επηινγή θαη ε
νξγάλσζε
ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ
δξαζηεξηνηήησλ
λα
εληάζζεηαη αξκνληθά ζην ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ θαη λα κελ έρεη
ςπραγσγηθφ απηνζθνπφ. Νξψην κέιεκα ε γλσξηκία ησλ
νξγάλσλ, ησλ παηρληδηψλ ηνπ Ινπζείνπ, φπσο ιέγνληαη ηα
φξγαλα ζε πνιιά κέξε ηνπ ηφπνπ καο. Γηθφλεο θαη δσγξαθηέο ησλ νξγάλσλ, θσηνγξαθίεο παιηέο
κε φξγαλα αιιά θαη θσηνγξαθίεο απφ αιινηηλνχο θαηξνχο κε ηε ρξήζε ησλ νξγάλσλ. Μη
αζπξφκαπξεο λνζηαιγηθέο ζε καο εηθφλεο, παξαζχξνπλ ηα παηδηά ζ‟ έλα ηαμίδη πίζσ ζην ρξφλν
θαζψο θαινχληαη λα ηνλ αλαθαιχςνπλ κε ηε δηθή ηνπο εξεπλεηηθή καηηά. Θα ζπλδέζνπλ ηα
φξγαλα κε ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη, ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη κε ην ρνξφ, ην ρνξφ κε ηνλ ηφπν, ηνλ ηφπν
κε ηηο παξαδφζεηο ηνπ, ηηο παξαδφζεηο ηνπ ελφο ηφπνπ κε ηηο δηαθνξέο ηνπ άιινπ, ηα
ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ ελφο κέξνπο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ άιινπ. Θα
θηηάμνπλ έλα ράξηε γεσγξαθηθφ θαη ζα ηαμηδέςνπλ πάλσ ηνπ ηα φξγαλα. Θα πινπηίζνπλ ην
ιεμηιφγηφ ηνπο κε ιέμεηο παξάμελεο, ιέμεηο πνπ παίδνπλ κνπζηθή φπσο: ιανπηηέξεο, θιαξηληδήο,
δνπξλαηδήο, ηζακπνπληάξεο, ληανπιηέξεο. Θα αθνχζνπλ θάιαληα, ζα κάζνπλ πσο δηαζθέδαδαλ
ζηηο απφθξηεο, πσο θαισζφξηδαλ ηελ άλνημε, πσο ρηππνχζαλ ηελ Αλάζηαζε. Μ ρνξφο θαη ην
ηξαγνχδη άιισζηε, ήηαλ πάληα ζεκαληηθνί παξάγνληεο ζηε δηαηήξεζε ηεο εζληθήο καο
ηαπηφηεηαο. Μ Έιιελαο έθαλε ηξαγνχδη ηνλ πφλν ηνπ, ηνλ μεξηδσκφ ηνπ, ηε ζθιαβηά, ηελ ειπίδα,
ηε ραξά ηνπ, ηελ αλάγθε ηνπ γηα ειεπζεξία, ηξαγνχδεζε ζηε γέλλεζε, ζην κεγάισκα ηνπ παηδηνχ
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ηνπ, ζην γάκν, ζηηο δνπιεηέο, ζην ζπαξαγκφ ηνπ γηα ην ηέινο ηεο δσήο. Ηαη ρφξεπε ζε θάζε
επθαηξία: ζηηο γηνξηέο ηεο εθθιεζίαο, έθαλε ρνξνζηάζη ηνλ πξναχιην ρψξν ηεο εθθιεζηάο, ζηα
παλεγχξηα ρφξεπε ζηε πιαηεία ηνπ ρσξηνχ, αθφκα θαη ζηα βνπλά ζηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα,
αλάκεζα ζηηο κάρεο, ρφξεπε ζηα ζπίηηα, ζηηο ραξέο ηνπ. Xνξφο θαη ηξαγνχδη ήηαλ δεκέλα κε ηε δσή
ηνπ.
Πν Ινπζείν ηνπ Φνίβνπ Αλσγεηαλάθε, είλαη ν ηδαληθφο ρψξνο γηα λα γλσξίζνπλ ηα παηδηά
ηα ιατθά καο φξγαλα, λα δνπλ απφ θνληά ηε ρξήζε ηνπο ζηε δσή καο, λα αλαθαιέζνπλ ζηε κλήκε
ηνπο ηηο γεηηνληέο ηεο Γιιάδαο πνπ έπαηδαλ θαη ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα φξγαλα, νη παππνχδεο θη νη
γηαγηάδεο, λα γλσξίζνπλ ηα έζηκα θαη ηα δξψκελα, λα ηξαγνπδήζνπλ, λα ρνξέςνπλ θαη λα
θηηάμνπλ ην δηθφ ηνπο κνπζηθφ φξγαλν.

Ηάζε εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θηινδνμεί λα
ππεξεηήζεη ηελ πνιηηηζηηθή ηνπ θιεξνλνκηά
θαζψο βαζηά βηψκαηα, έληνλεο θαη ζπιινγηθέο
ζπγθηλήζεηο, πεπεξαζκέλνη θαη αλεμάληιεηνη
ήρνη ηνπ παξειζφληνο ηαμηδεχνπλ καζεηέο θαη
εθπαηδεπηηθνχο ζην ρξφλν. Πν ζπλεηδεηφ
πιεζίαζκα ηεο αλζξψπηλεο θαηάθηεζεο, ε
βαζηά επηθνηλσλία ηνπ αλζξψπνπ ηφζν κε ηνπο
γχξσ ηνπ φζν θαη κε ηδέεο θαη ζεζκνχο, δελ
νξηνζεηνχλ απιά κηα λέα πξνζέγγηζε ζηνλ
παηδαγσγηθφ πξνβιεκαηηζκφ, αιιά δηακνξθψλνπλ θαζνξηζηηθά ζηάζεηο δσήο.
Οε έλα ηέηνην πιαίζην αλαθνξάο ε πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο
απνζθνπεί, πάλσ θαη πέξα απφ φια, ζηελ απνθαηάζηαζε κηαο πην απζεληηθήο θαη δπλακηθήο
επηθνηλσλίαο ηνπ παηδηνχ κε ην ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ, πξνβάιινληαο ηε γλψζε
σο κέζν θαη φρη σο ζθνπφ. Ε λέα εθπαηδεπηηθή άπνςε επηδεηά ηελ θαζεκεξηλή έξεπλα ζηελ ηάμε,
ηε δεκηνπξγηθή θαη πξνζσπηθή εκπινθή ησλ παηδηψλ ζε θαηλνηφκεο δξαζηεξηφηεηεο
«πξνθαιψληαο» ηε ζπλάληεζε ησλ Περλψλ. Ε παηδαγσγηθή πξννπηηθή θαη δηάζηαζε ηεο
πνιηηηζκηθήο αγσγήο, ε αλαδήηεζε ηεο αηζζεηηθήο δηάζηαζεο ηεο δηδαθηέαο χιεο θαη ε ζπλαθήο
θαιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα θαίλεηαη λα δηεπξχλνπλ ζεκαληηθά ηελ παηδαγσγηθή εκβέιεηα ηεο
κνπζηθήο ζηελ εθπαίδεπζε.
Ηαη αλ ζπδεηάκε πσο πξέπεη λα βξνχκε ηξφπνπο λα δηαηεξήζνπκε ηελ παξάδνζε, δελ είλαη
γηαηί πάζρνπκε απφ πξνγνλνπιεμία θαη ζπληεξεηηζκφ. Ε παξάδνζε άιισζηε δελ ήηαλ πνηέ
ζηαζεξή θαη ίδηα – ζην πνίεκα, ζην ζξχιν, ζην παξακχζη, ν θαζέλαο άθελε ην πξνζσπηθφ ηνπ
ρλάξη, γη‟ απηφ δηαηεξήζεθε θαη έθηαζε ζε καο, γηαηί αλαδηακνξθσλφηαλ ζην πέξαζκα ησλ
ρξφλσλ. Ίζσο, αθφκα θαη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν κπνξνχκε θαη πξέπεη λα ιεηηνπξγήζνπκε κε απηφ
ηνλ ηξφπν. Γηα λα αλαβηψζεη ε παξάδνζε, πξέπεη λα ηε γλσξίζνπκε θαη λα ηελ αλαπαξάγνπκε κε
ηα δηθά καο κέζα, κε ηε δηθή καο γιψζζα, ηε δηθή καο θηγνχξα ζην ρνξφ, ηε δηθή καο πεξηγξαθή
ζην παξακχζη, ηε δηθή καο θίλεζε θαη πηλειηά ζην δξψκελν, ην δηθφ καο θπιιαξάθη θαη ρξψκα ζην
θέληεκα, ην δηθφ καο ζρέδην ζην μπιφγιππην.
Νξνέθηαζε ηεο πνιηηηζηηθήο πνιηηηθήο ζηελ εθπαίδεπζε απνηειεί ε ελαζρφιεζε κε
κνπζεηνπαηδαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο ηα παηδηά κπνξνχλ θαη πξέπεη άιισζηε, λα
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εκπιέθνληαη πξνζσπηθά ζηελ θαζεκεξηλή έξεπλα. Γη απηφ ην ιφγν, έλζεξκα ππνζηεξίδνπκε ηε
βησκαηηθή επαθή ηνπο κε ηε γλψζε, ηε ζε βάζνο έξεπλα ηνπ ζέκαηνο πνπ ηνπο θεληξίδεη ην
ελδηαθέξνλ. Πα παηδηά σο απξηαλνί πνιίηεο ηνπ θφζκνπ, πξέπεη λα έρνπλ μεθάζαξε κέζα ηνπο ηελ
πνιηηηζηηθή ηνπο ηαπηφηεηα, πξέπεη λα θαιιηεξγήζνπλ, λα θάλνπλ απνηειεζκαηηθφ θαη θαξπνθφξν,
φηη ηνπο παξαδφζεθε (Ηηνπξηζάθεο, 1989).
Ηιείλνληαο, ζα ζέιακε λα ππνγξακκίζνπκε, σο δεκηνπξγνί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιηθνχ, φηη
ην Ινπζείν κπνξεί λα απνηειέζεη έλα δπλακηθφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ
επηρεηξεί λα ππεξβεί ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο πεξηραξαθψζεηο ηνπ ζηελνχ αλαιπηηθνχ
πξνγξάκκαηνο, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ αλαδεηά ηξφπνπο γηα λα μεπεξάζεη ηε κεραληζηηθή
πνιπδηάζπαζε ησλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ αληηιακβάλεηαη ην ξφιν ηνπ
φρη σο απινχ αλακεηαδφηε πιεξνθνξηψλ, αιιά σο παηδαγσγνχ πνπ νδεγεί ηνπο καζεηέο ηνπ ζηα
κνλνπάηηα ηεο θξηηηθήο γλψζεο, καζαίλνληαο καδί ηνπο.
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Ελέμη Σςξύσςια Λξτλάκη
Μουσικοπαιδαγωγός

Γίλαη κνπζηθνπαηδαγσγφο.
Δηδάζθεη θιάνπην κε ξάκθνο,
κνπζηθή πξνπαηδεία θαη
πξνζεσξία, ζηα Τδεία Kodály θαη
Tiegerman. Οπνχδαζε πηάλν θαη
αλψηεξα ζεσξεηηθά ζην Γζληθφ
Τδείo, θαιακέληα θινγέξα ζηελ
Γιιεληθή Οπληερλία Φινγέξαο απφ
Ηαιάκη θαη Φιάνπην κε ξάκθνο
ζην Τδείν Kodáy. Ινπζηθνθηλεηηθή
θαη Ξπζκηθή Αγσγή (Orff –
Dalcroze) ζηε Ορνιή Ισξαΐηε
(1989 – 1991) θαη απνθνίηεζε απφ
ην ηκήκα Γπαγγεικαηηθήο
Ιεηεθπαίδεπζεο ζην
Ινπζηθνπαηδαγσγηθφ Οχζηεκα
Kodály (1998 – 2001) ηνπ Τδείνπ
Kodály. Ήηαλ αξρηζπληάθηξηα ηνπ
ζεαηξηθνχ πεξηνδηθνχ
«Γθθχθιεκα» (1983 -84 ) θαη
δηεπζχληξηα Οχληαμεο (1999-2010)
ησλ «Ξπζκψλ» ( Γ. Ο.Ι. Α. Μξθ).
Γίλαη κέινο ηεο Οπληαθηηθήο
Γπηηξνπήο ηνπ «Ινπζηθή ζε
Νξψηε βαζκίδα», (ΓΓΙΑΝΓ). Πα
εξεπλεηηθά ηεο ελδηαθέξνληα
εζηηάδνληαη ζηνλ ιατθφ πνιηηηζκφ
θαη ηελ δηδαζθαιία ηνπ κέζσ ηεο
κνπζηθήο, θαζψο θαη ζην
ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Πν βηβιίν
ηεο «Ναίδσ κνπζηθή….νη
παηρληδηάηνξεο ηεο θινγέξαο»,
θπθινθνξεί απφ ηηο εθδφζεηο
Κηθνιαΐδε. Αλήθεη ζηε ζπγγξαθηθή
νκάδα ηνπ λένπ δηδαθηηθνχ
παθέηνπ κνπζηθήο, γηα ηελ Α΄ θαη
Β΄ Δεκνηηθνχ (ΜΓΔΒ, 2010).
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Μ Γθέθαο.
Μ γηνο ηνπ Γθέθα.
Πν παηδί ηνπ γηνπ ηνπ Γθέθα.
Μ αληςηφο ηνπ παηδηνχ ηνπ γηνπ ηνπ Γθέθα.
Μ μάδεξθνο ηνπ αληςηνχ ηνπ παηδηνχ ηνπ γηνπ ηνπ Γθέθα.
Μ ζείνο ηνπ μαδέξθνπ ηνπ αληςηνχ ηνπ παηδηνχ ηνπ γηνπ ηνπ Γθέθα.
Πν… γατδνχξη ηνπ ζείνπ ηνπ μαδέξθνπ ηνπ αληςηνχ ηνπ παηδηνχ ηνπ γηνπ ηνπ Γθέθα.
Πν ζακάξη ηνπ γατδνπξηνχ ηνπ ζείνπ ηνπ μαδέξθνπ ηνπ αληςηνχ ηνπ παηδηνχ ηνπ γηνπ ηνπ Γθέθα.
Πν ινπξί ηνπ ζακαξηνχ ηνπ γατδνπξηνχ ηνπ ζείνπ ηνπ μαδέξθνπ ηνπ αληςηνχ ηνπ παηδηνχ ηνπ γηνπ ηνπ Γθέθα.

Πν παηρλίδη, είλαη ε πην ζεκαληηθή απαζρφιεζε ζηε δσή ησλ πξψησλ ρξφλσλ ηνπ παηδηνχ.
Ναίδνληαο δεη, παίδνληαο κεγαιψλεη θαη παίδνληαο καζαίλεη ηνλ θφζκν. Οην απζφξκεην κνλαρηθφ
παηρλίδη ηνπ, ην παηδί ρξεζηκνπνηεί φιεο ηνπ ηηο αηζζήζεηο, ζπγθεληξψλεηαη ζε απηφ πνπ θάλεη
κε κεγάιε ζνβαξφηεηα θαη απνιακβάλεη ηελ ειεπζεξία πνπ ηνπ δίλεη ε θαληαζία ηνπ, ελψ
βξίζθεηαη … «θάπνπ αιινχ». Οην νκαδηθφ παηρλίδη, ηα παηδηά θνηλσληθνπνηνχληαη, δίλνπλ ηα
ρέξηα ηνπο θαη δέλνληαη κε ηελ νκάδα ζε θχθιν, κηκνχληαη ν έλαο ηελ θίλεζε ηνπ άιινπ,
ηαηξηάδνπλ καδί ην ιφγν κε ην ξπζκφ, ελψλνπλ ηηο θσλέο ηνπο γηα λα ηξαγνπδήζνπλ φινη καδί,
απνιακβάλνπλ ηε ραξά ηνπ παηρληδηνχ.
Δελ ππάξρεη θαιχηεξν πιηθφ γηα λα δηδάμνπκε βησκαηηθά κνπζηθή ζηα παηδηά καο, απφ
ηελ ιατθή παξάδνζε. Αιιά ην ίδην απηφ πιηθφ, είλαη ηδαληθφ θαη γηα ηελ γισζζηθή αλάπηπμε ησλ
παηδηψλ. Μ ξπζκηθφο ιφγνο κε ην ξπζκφ θαη ηε κεισδία πνπ πεγάδεη απφ ηελ εθθνξά ηνπ, ε
ζηαδηαθή κεηάβαζε απφ ηα ιεθηηθά ζρήκαηα ζηα ξπζκηθά κνηίβα, ε ξπζκηθή θξάζε πνπ γίλεηαη
θηλεηηθή θξάζε, ηα παηρλίδηα κε ηηο ιέμεηο πνπ γίλνληαη ηξαγνχδη θαη ελεξγνπνηνχλ ηε θαληαζία,
μππλνχλ ην ζψκα πνπ αληηδξά αλάινγα, ηα ξπζκηθά ρηππήκαηα πνπ νδεγνχλ ζηελ απιή ρξήζε
ησλ νξγάλσλ, ε κεηάβαζε απφ ην γλσζηφ ζην άγλσζην, είλαη ε αβίαζηε, ε θπζηθή πξνζέγγηζε
πνπ νδεγεί ζηελ νινθιεξσκέλε κνπζηθή παηδεία. Ε κνπζηθή ζπλδέεη ην λφεκα ηεο ιέμεο κε ηε
ρεηξνλνκία, ηεο θξάζεο κε ηελ θίλεζε, ην ιφγν πνπ γίλεηαη ηξαγνχδη, ην ηξαγνχδη πνπ γίλεηαη
ρνξφο (Πζνχηζηα Θνπιάθε, Γ, 2009).
Πν ηξαγνχδη είλαη πξσηαξρηθή αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ θαη ν αξραηφηεξνο ηξφπνο
έθθξαζήο ηνπ. Οχκθσλα κε ηηο Αξγπξίνπ, Ι., Πζνχηζηα- Θνπιάθε, Γ. & Ιαγαιηνχ, Ι. (2010)

Πν παηδί αξέζθεηαη λα ηξαγνπδά, αιιά θαη λα ηνπ ηξαγνπδνχλ. ηαλ θηλείηαη
ηξαγνπδψληαο, ε θίλεζε βνεζά ηε κλήκε λα ζπγθξαηήζεη ην ιφγν, ν ιφγνο
νδεγεί ζηελ θίλεζε, ε θίλεζε δσληαλεχεη ην ιφγν θαη ηειηθά ην παηδί
απνιακβάλεη ην ηξαγνχδη θαη ε ζχκεζε απηήο ηεο απφιαπζεο ζα ην
ζπληξνθεχεη ζε φιε ηνπ ηε δσή. Πα απιά ηξαγνπδάθηα κε ηνλ θαηάιιειν
παηδαγσγηθφ ζηίρν βνεζνχλ ζηελ εχθνιε απνκλεκφλεπζε κεισδηθψλ κνηίβσλ
θαη θαιιηεξγνχλ ηελ αθνή. Ε ζηξνθηθή δνκή πνπ ηα δηέπεη, κε ηηο επαλαιήςεηο
ηνπο, ιεηηνπξγεί δπλακηθά ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο (νη κνπζηθέο θξάζεηο γηα
παξάδεηγκα γίλνληαη εχθνια δηαθξηηέο θαη ηα ηζαθίζκαηα δηαθνξνπνηνχλ ηα
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tempi). Μ ζηίρνο βνεζά ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηα παηδηά
κπνξνχλ λα μερσξίδνπλ ην χθνο ηεο κνπζηθήο. Μη γισζζνδέηεο θαη ηα
ιαρλίζκαηα δηεπθνιχλνπλ ηελ θαηαλφεζε θαη ηε ζσζηή απφδνζε ηνπ ξπζκνχ
ζε πνιχπινθα ξπζκηθά κνηίβα. Μη ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πξνζθέξνληαη
γηα θηλεηηθέο πξνζεγγίζεηο, πνπ κειινληηθά ζα νδεγήζνπλ ζε ρνξεπηηθά βήκαηα.
Ιεηαθέξνπλ κε ην ζηίρν ηνπο ή κε ηνλ ηξφπν εθηέιεζήο ηνπο ηζηνξίεο θαη έζηκα
πνπ έρνπλ θαηαμησζεί κέζα ζην ρξφλν θαη πνπ εληάζζνπλ ηα παηδηά ζηελ
θνηλσλία θαη ηα εμνηθεηψλνπλ κε ηελ πνιηηηζκηθή καο θιεξνλνκηά. Πν πιηθφ
απηψλ ησλ ηξαγνπδηψλ πξνζθέξεηαη θαηεμνρήλ γηα δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο
(ζ: 24).

Οηα θιηκαθσηά παηρλίδηα ή ινγνπαίρληδα, ην ζέκα ηνπο πξνρσξά κε εξσηαπνθξίζεηο πνπ ε
ζπλέρεηά ηνπο βαζίδεηαη ζηνλ γισζζηθφ απηνζρεδηαζκφ ησλ παηθηψλ. Ε Ηνπιεληηαλνχ (1994)
αλαθέξεη φηη:

Οηα παηρλίδηα απηά ηα παηδηά θαλνλίδνπλ κεηαμχ ηνπο θαη ζε θάζε επαλάιεςε
αιιάδνπλ πξφζσπν ή νκάδα. Ναίδνληαη αθφκα θαη κε ράζηκν, δειαδή φπνηνο
κπεξδεπηεί βγαίλεη απ‟ ην παηρλίδη, ή ράλεη θάηη ζπκθσλεκέλν απφ πξηλ, ή
ππνρξεψλεηαη λα θάλεη θάηη(λα κηκεζεί ηε θσλή ελφο δψνπ, ή λα ηξέμεη, ή λα
ζθαξθαιψζεη θάπνπ θ.ι.π.)(ζει:121).
Οηνλ Γθέθα, γηα παξάδεηγκα, πξνρσξάκε ζηελ επφκελε θξάζε πνπ ζα απηνζρεδηάζνπκε,
αιιά πξέπεη λα ζπκφκαζηε θαη φιεο ηηο πξνεγνχκελεο: «Μ ζείνο ηνπ μαδέξθνπ ηνπ αληςηνχ ηνπ
παηδηνχ ηνπ γηνπ ηνπ Γθέθα. Πν… γατδνχξη ηνπ ζείνπ ηνπ μαδέξθνπ ηνπ αληςηνχ ηνπ παηδηνχ ηνπ
γηνπ ηνπ Γθέθα.» Ε ζπδήηεζε γηα ηα πξφζσπα κηαο νηθνγέλεηαο θαη ηνλ ηξφπν πνπ δηαξζξψλεηαη
ν νηθνγελεηαθφο ηζηφο, ζα πξέπεη βέβαηα λα πξνεγεζεί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παηρληδηνχ. Γξσηήζεηο
ηχπνπ «ηη έρεηο ηνλ αδεξθφ ηνπ κπακπά», ή «ηη ζνπ είλαη ην παηδί ηεο αδεξθήο ηεο κακάο», ή
«πψο ιέκε ην παηδί ηνπ ζείνπ» είλαη πνιχ ρξήζηκεο γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζεη θαη λα δηαθξίλεη ην
παηδί ηεο α΄ δεκνηηθνχ ηνπο ζπγγεληθνχο ραξαθηεξηζκνχο. Αθνχ εμαληιήζνπκε φιν ην
νηθνγελεηαθφ δέληξν ηνπ Γθέθα, πξέπεη λα βξνχκε ηε ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο. Πν γατδνχξη, ζα
κπνξνχζε λα είλαη θαη απηνθίλεην θαη πνδήιαην θαη βάξθα… νηηδήπνηε, ηα παηδηά ραίξνληαη
πξαγκαηηθά λα παίδνπλ απηνχ ηνπ είδνπο ηα παηρλίδηα θαη ε γισζζηθή ηνπο εθεπξεηηθφηεηα
είλαη αμηνζαχκαζηε. Οχκθσλα κε ηελ Γθελάθνπ (2004): «Οηνπο απηνζρεδηαζκνχο απηνχο
ζπλαγσλίδνληαη ε θαληαζία θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα ηνπ παηδηνχ, ην νπνίν θπξηαξρείηαη θαη
δνλείηαη ςπρηθά θαη ζσκαηηθά, πξνζπαζψληαο λα θεξδίζεη ην παηρλίδη» (ζει.34).

Ηαη ζηα παηρλίδηα ησλ παηδηθψλ δηαιφγσλ έρνπκε απηνζρεδηαζκνχο, εδψ φκσο θαιιηεξγνχκε
θαη ηελ νκνηνθαηαιεμία. Γμαηξεηηθφ παξάδεηγκα ην «ζ‟ αγαπψ ζ‟ αγαπψ».
-Ο‟ αγαπψ, ζ‟ αγαπψ.
-θαη πνχ κε βάδεηο;
-πάλσ ζην ζξαλίν
-θη αλ πέζσ απ‟ ην ζξαλίν;
-ζα ζε παλ κε ην θνξείν.
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-Ο‟ αγαπψ, ζ‟ αγαπψ.
-θαη πνχ κε βάδεηο;
-πάλσ ζε κηα ζθάια.
-θη αλ πέζσ απφ ηε ζθάια;
-ζα ζε θηιήζεη ε δαζθάια.

(Ηιηάθα.Ι, Βαιάζε.Δ, 2000: 313)

Μ γισζζηθφο απηνζρεδηαζκφο εδψ, γίλεηαη δεκηνπξγηθφ παηρλίδη, ηα παηδηά ραίξνληαη αθφκα θαη
λα εθεπξίζθνπλ ιέμεηο, πξνθεηκέλνπ λα ηηο «θνιιήζνπλ» νκνηθαηαιεθηηθά ζηελ πξνεγνχκελε ή
καζαίλνπλ ιέμεηο πνπ δελ ήμεξαλ ή αλαθαιχπηνπλ θαη ηελ δηαθνξεηηθή ζεκαζία θάπνησλ
άιισλ.

Έρνπκε παηρλίδηα πνπ απαηηνχλ νκαδηθέο ζπληνληζκέλεο θηλήζεηο, αιιά ζπγρξφλσο εμαζθνχλ
πάιη ηε κλήκε, ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο. Οε απηή ηελ θαηεγνξία γηα
παξάδεηγκα, αλήθεη ην «έρσ πάπισκα ρξπζφ».
«Πα παηδηά ζρεκαηίδνπλ εκηθχθιην φπνπ ην πξψην θαη ην ηειεπηαίν είλαη κάλεο.
-

Έρσ πάπισκα ρξπζφ.
Έρσ θαη κεηαμσηφ.
Οηείιε κνχ ην λα ην δσ.
Πν‟ ρεη ν γηφο κνπ ζην ζρνιεηφ.
Έκαζα πσο πέζαλε.
Ννηνο παπάο ηνλ έζαςε;
Μ παπάο ν γνχκελνο θη ε παπαδηά ε γνπκέλε.
Ννηνο παληξεχεηαη;
Ε Ιαξία(π.ρ.)
Ιε ηη παληξεχεηαη;

-

Ιε βηνιηά.

Πφηε, φια ηα παηδηά αθήλνπλ ηα ρέξηα θαη θάλνπλ πσο παίδνπλ βηνιί. Ιε ην ζηφκα κάιηζηα,
κηκνχληαη ην ζρεηηθφ ήρν. Πν παηρλίδη ζπλερίδεηαη κε ηελ επαλάιεςε ηνπ αξρηθνχ δηαιφγνπ,
αιιά θάζε θνξά ε κάλα παληξεχεη άιιν θνξίηζη, κε άιιν φξγαλν. Θαπκάζην παηρλίδη θαη αθνξκή
γηα λα εξεπλήζνπκε ηα ειιεληθά ιατθά φξγαλα (Ε παξαιιαγή ηνπ παηγληδηνχ, είλαη απφ ηελ
Θεζζαιία ηνπ Ηιηάθα.Ι, Βαιάζε.Δ., 2000:162).

Οην «Κηίιη - ληίιη», θιηκαθσηφ παξακπζνηξάγνπδν, ηα παηδηά εμαζθνχλ ηε κλήκε ηνπο κέζα απφ
ηελ επαλάιεςε, παξαθνινπζψληαο ηνλ εηξκφ ηνπ ηξαγνπδηνχ, ζπλδένληαο θάζε θξάζε κε φ, ηη
πξνεγείηαη θαη φ, ηη αθνινπζεί. Πα γεγνλφηα, έρνπλ ινγηθή αιιεινπρία θαη έηζη εχθνια
απνκλεκνλεχνληαη. Γμαηξεηηθή άζθεζε θαηαλφεζεο ινγηθψλ αιιεινπρηψλ ινηπφλ. Φπζηθά ηα
παξακπζνηξάγνπδα πξνζθέξνληαη θαη γηα δξακαηνπνίεζε: εδψ θαιιηεξγνχκε ηε θαληαζία, ηνλ
πξνθνξηθφ ιφγν, ηελ εμσηεξίθεπζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηελ θηλεηηθή έθθξαζε. Πν «ληίιη
ληίιη» πξνζθέξεηαη γηα κηα εχθνιε ρνξνγξαθηθή θίλεζε ζηνλ θχθιν, κε ραξαθηεξηζηηθέο θηλήζεηο
γηα ην θάζε θαηλνχξγην πξφζσπν πνπ εκθαλίδεηαη θαη κε επαλαιακβαλφκελεο θηλήζεηο ζην
ξεθξαίλ. Οε θάζε ηξαγνχδη, κπνξνχκε λα ζθεθηνχκε γισζζηθέο αζθήζεηο πνπ λα δεκηνπξγήζνπλ
θαη ελδηαθέξνλ ζηα παηδηά φζν ςάρλνπλ λα ηηο απαληήζνπλ. Γηα παξάδεηγκα, ζην ζπγθεθξηκέλν
ηξαγνχδη, επηιέγνπκε ηελ θχξηα ιέμε: καληήιη. Φηηάρλνπκε κηα ιίζηα κε επίζεηα ή θξάζεηο πνπ
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ραξαθηεξίδνπλ ην καληήιη γεληθά, ή ην καληήιη ζηα παηδηθά θαη φρη κφλν ηξαγνχδηα:
ρξπζνθεληεκέλν («αλέβεθα ζηελ πηπεξηά»), θέληα ην θφξε ηνπ ξβσληαζηθνχζ‟ καληήιη («θνχληα
Ιπηηιήλεο»), ηη ην‟ ρεηο ιεξσκέλν («Γηάλλε κνπ ην καληήιη ζνπ»), καληήιη Ηαιακαηηαλφ,
πινπκηζηφ, κεηαμσηφ, δαληειέλην. Βξίζθνπκε ζπλψλπκα γηα ην καληήιη: ηζεκπέξη, ηνπξκπάλη,
θεθαινκάληειν, ζθνχθσκα, πέηζα, θέζη, ζθαθηαλφ, παπάδη, ζθνπθνχξηα, θαθηφιη, θεθαινπάλη,
θνπιάξη, εζάξπα… Φηηάρλνπκε κηα ιίζηα κε ρξήζεηο γηα ην καληήιη: ζην θεθάιη ζαλ ηζεκπέξη,
ζαλ ραξηνκάληηιν, ραηξεηάκε κε απηφ, ρνξεχνπκε, ηπιίγνπκε κέζα θάηη, παίδνπκε παηρλίδηα
(αιάηη ςηιφ)…..

Ε Πεξδνπνχινπ (2007) ππνζηεξίδεη φηη: «Πα ηξαγνχδηα πνπ ηαμηλνκνχληαη σο αξηζκεηηθά, κε ηελ
έλλνηα φηη νη ζηίρνη ηνπο αλαπηχζζνληαη ζε κηα αληνχζα θαη παξάιιεια θαηηνχζα αξηζκεηηθή
θιίκαθα, δηεπθνιχλνληαο κε ηελ επαλάιεςε ηα παηδηά ζηελ εθκάζεζή ηνπο. Γπηπιένλ ν θάζε
αξηζκφο ζπλδέεηαη κε κηα ρξήζηκε πξαθηηθή πιεξνθνξία ηεο νπνίαο ε απνκλεκφλεπζε, σο
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη σο πεξηερφκελν, δηδάζθεη δηηηά ηα παηδηά (ζει.74). Πν Ιηθξαζηάηηθν
παηδηθφ ηξαγνχδη «λα ην πνχκε έλα», είλαη ην ηδαληθφ παξάδεηγκα ζε απηή ηελ θαηεγνξία.
Κα ην πνχκε έλα, λα ην πνχκε έλα,
Έλα είλαη η‟ αεδφλη θη απηφ γιπθά ιαιεί
Κα ην πνχκε δχν,
δχν πέξδηθεο ζη‟ αιψλη
έλα είλαη η΄ αεδφλη θη απηφ γιπθά ιαιεί.
Κα ην πνχκε ηξία,
Πξία ε Αγηά-Πξηάδα,
Δχν πέξδηθεο ζη‟ αιψλη
Έλα είλαη η‟ αεδφλη θη απηφ γιπθά ιαιεί…..
Οπλήζσο ηα αξηζκεηηθά θιηκαθσηά ηξαγνχδηα, ζπλερίδνπλ κέρξη ην 12.

Πα παηρληδνηξάγνπδα έρνπλ ζπλήζσο θίλεζε πξσηφγνλνπ θπθιηθνχ ρνξνχ (δελ πεξλάο θπξά
Ιαξία, γχξσ-γχξσ φινη, ε κηθξή Γιέλε) ή θίλεζε πεξηγξαθηθή κέζα απφ ην ίδην ην ηξαγνχδη.
(ηξπγφλεο, κηα σξαία πεηαινχδα…). Αθφκα θαη απηά ηα πνιχ γλσζηά ινηπφλ, πνπ φκσο αξέζνπλ
πνιχ ζηνπο καζεηέο ηεο α‟ θαη β‟ δεκνηηθνχ, κπνξνχκε λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηε δηδαζθαιία
ηεο γιψζζαο. Νξψηα πξψηα, ηξαγνπδψληαο ηα ηξαγνχδηα ζηνλ θχθιν, κπνξνχκε λα αιιάδνπκε
θνξά ζε θάζε θξάζε. Γμαηξεηηθή άζθεζε γηα λα μερσξίζνπλ ηα παηδηά ηηο θξάζεηο κηαο
πξφηαζεο. Ναηρλίδηα ιεθηηθά, ή ηνληζκνχ κπνξνχκε πάιη λα δεκηνπξγήζνπκε κε ηα πεξηζζφηεξα
ηξαγνχδηα. Γηα παξάδεηγκα, δεηάκε απφ ηα παηδηά ζηε ζέζε ηνπ Ιαλφιε, λα ηαηξηάμνπλ έλα
άιιν φλνκα. (Αληψλε, Οηακάηε, Δηνλχζε, Ιπξζίλε, Ιειίλα, Καηάζζα θ.α) Ε Γθελάθνπ (2004)
πξνηείλεη έλα παηρλίδη κε επηξξήκαηα: ζηε ζέζε ηνπ «γχξσ», λα δνθηκάζνπκε «πίζσ»,
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«κπξνζηά», »έμσ», «θάησ» θ.η.ι. θαη λα θηλεζνχκε αλάινγα, ή έλα παηρλίδη κε ηηο θαηαιήμεηο ησλ
νλνκάησλ : λα βξνπλ αξζεληθά νλφκαηα ζε –εο ή νο, θαη ζειπθά ζε –α θαη –ε.

Μη γισζζνδέηεο είλαη αζθήζεηο γηα λα αζθείηαη ε άξζξσζε, (γη‟ απηφ ιέγνληαη θαη
θαζαξνγισζζίδηα) ε νξζνθσλία θαη ε ζσζηή πξνθνξά ηεο ιέμεο. Ιεγάιεο, ζχλζεηεο ιέμεηο,
θξάζεηο ρσξίο λφεκα πνιιέο θνξέο, κε επαλαιακβαλφκελεο ιέμεηο, ή ηηο ίδηεο ιέμεηο πνπ ηνπο
πξνζζέηνπκε ζπλζεηηθά, ή αλαπνδνγπξηζκέλεο ζηνλ εηξκφ ηεο θξάζεο. Νξέπεη λα πνπλ γξήγνξα
ηε θξάζε, ρσξίο ιάζνο θαη πξνθαινχλ άθζνλν γέιην κε ην κπέξδεκα ηεο γιψζζαο. Άιισζηε
ζηφρνο ηνπο είλαη λα «δέζνπλ» γιψζζα, λα πξνθαιέζνπλ ην κπέξδεκα ηεο. Ε Γθελάθνπ (2004)
αλαθέξεη φηη: «Οηνπο γισζζνδέηεο ππάξρνπλ ζπρλά ιέμεηο κε νθηψ ή θαη πεξηζζφηεξεο
ζπιιαβέο, πνπ γηα λα πξνθεξζνχλ ζσζηά πξέπεη λα πάξεη θαλείο βαζηά αλάζα πνπ λα δηαξθεί. Ε
άζθεζε εμάιινπ γηα ηε ζσζηή εηζπλνή θαη εθπλνή ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ νξζή εθθψλεζε ησλ
ιέμεσλ» (ζει.39). Μη γισζζνδέηεο γηα ηνλ κνπζηθφ, είλαη έλα παηρλίδη ξπζκνχ, κηα εχθνιε ιχζε
γηα λα ληχζεη κε ιφγηα, έλα δχζθνιν ξπζκηθφ ή κεισδηθφ κνηίβν. Έηζη ε επηβεβιεκέλε επαλάιεςε
ηνπ δχζθνινπ ζεκείνπ, γίλεηαη δηαζθεδαζηηθή θαη θαζφινπ κνλφηνλε ή θνπξαζηηθή.

Πα ιαρλίζκαηα ή βγαιζίκαηα, ή θνπξκπαληέο, απαγγέιινληαη ζπιιαβηζηά φηαλ είλαη ξπζκηθά θη
έηζη ηνλίδνληαη μερσξηζηά νη ζπιιαβέο. Ε ζπιινγή ησλ θαηαγξακκέλσλ ιαρληζκάησλ είλαη ήδε
κεγάιε θαη αλάινγα κε ηελ γισζζηθή άζθεζε πνπ ζέινπκε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε, δελ έρνπκε
παξά λα δηαιέμνπκε θαη ην αλάινγν ιάρληζκα.
Αλ ζέινπκε γηα παξάδεηγκα λα δνπιέςνπκε πάλσ ζηα δηπιά ζχκθσλα, επηιέγνπκε ην «ν
ηδίηδεξαο ν κίληδεξαο», ή ην «α-κπε-κπα-κπινκ», ή ην «ακ ζηξακ ληακ». Ιηα πνιχ απιή θαη
εχθνιε άζθεζε είλαη λα βξνχκε ιέμεηο απφ «κπ», ή «ηδ» θ.ι.π. Ηαηαγξάθνπκε ηηο ιέμεηο θαη
…θηηάρλνπκε κηα ηζηνξία κε απηέο!
Ιπνξνχκε αθφκα λα εξγαζηνχκε πάλσ ζηα θχξηα νλφκαηα, κηαο θαη πνιιά ιαρλίζκαηα
αλαθέξνληαη ζε απηά- αιιάδνπκε ηα νλφκαηα ή ηα θαηεγνξηνπνηνχκε. Ιε νλφκαηα εζληθά, κε
κεηαθνξηθά κέζα, κε παξάγσγα εζληθψλ νλνκάησλ, κε ξήκαηα, κε επαγγέικαηα.

Πν ηξαγνχδη κέζα απφ ηηο δηάθνξεο κνξθέο πνπ κπνξνχκε λα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε
ηειηθά θαη ηα κνπζηθά παηρλίδηα πνπ αλαδχνληαη απφ απηφ, απνδεηθλχνπλ πφζν ιεηηνπξγηθά
απαξαίηεην είλαη ζηηο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο, πφζν απφιπηα ρξήζηκν θαη επνηθνδνκεηηθφ είλαη
ζε φιεο ηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δελ είλαη κφλνλ νη πνηθίινη παηδαγσγηθνί ηξφπνη πνπ έλαο
κνπζηθφο κπνξεί λα κεηαηξέςεη ηνλ κεραληθφ ηξφπν ηεο δηδαζθαιίαο ηεο κνπζηθήο ζε
επθάληαζην εξγαζηήξη, είλαη θαη ε δηαζεκαηηθή ρξήζε ηνπ απφ εθπαηδεπηηθνχο άιισλ
εηδηθνηήησλ-φπσο ησλ γεληθψλ δαζθάισλ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, πνπ ζα κεηαηξέςνπλ
ην δηθφ ηνπο κάζεκα ζε εξγαζηήξη ραξάο θαη δεκηνπξγίαο. Ε κνπζηθή γίλεηαη ην φρεκα πνπ ζα
καο ηαμηδέςεη ζηελ ηζηνξία ηεο γιψζζαο καο, ζηε ρξήζε ηεο, ζηελ πνίεζε ηνπ ιανχ καο, ζηε
δεκηνπξγηθή δηδαζθαιία ηεο, ζηνλ πνιηηηζκφ ηεο γιψζζαο καο.
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Αλαιπηηθή παξνπζίαζε δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο

Μ εθπαηδεπηηθφο επηιέγεη ηξία κνπζηθά θνκκάηηα κε δηαθνξεηηθή ξπζκηθή αγσγή (αξγά,
κέηξηα, γξήγνξα) θαη δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα αλαγλσξίζνπλ ην tempo ηνπο. Αλάινγα κε ηελ
ηάμε ησλ καζεηψλ, κπνξεί λα δεηήζεη θαη ηελ αληίζηνηρε ηηαιηθή νξνινγία (Andante, Moderato,
Allegro). Ιε ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη ε αξρηθή αμηνιφγεζε πάλσ ζηελ νπνία ζα ζηεξίμεη ν
εθπαηδεπηηθφο ηελ ππφινηπε δηδαζθαιία ηνπ.

Γθαξκφδνληαο ηε ζηξαηεγηθή ηεο άκεζεο δηδαζθαιίαο, ν εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη
ζηνπο καζεηέο ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ ζέιεη λα δηαπξαγκαηεπζεί ζην κάζεκά ηνπ (π.ρ. Andante,
Moderato, Allegro, Accelerando, Ritenuto). Γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ δηδαρζέλησλ ελλνηψλ
επηιέγνληαη ζχληνκα κνπζηθά απνζπάζκαηα πνπ πεξηέρνπλ ηηο πξναλαθεξφκελεο έλλνηεο θαη νη
καζεηέο θαινχληαη λα ηηο αλαγλσξίζνπλ.
Ε επηινγή ησλ κνπζηθψλ θνκκαηηψλ κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ φια ηα είδε κνπζηθήο ή
απνθιεηζηηθά απφ έλα, αλάινγα κε ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο πνπ ζα ηεζνχλ. Ε δηάξθεηα ησλ
απνζπαζκάησλ δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηα 1΄-2΄. Οε έλα απφζπαζκα κπνξνχλ λα
εκπεξηέρνληαη θαη πεξηζζφηεξεο έλλνηεο. Νξνθεηκέλνπ λα κε δηαθφπηεηαη ε δηαδηθαζία ηεο
κνπζηθήο αθξφαζεο θαη ε ζπγθέληξσζε ησλ καζεηψλ, θαιφ είλαη ην έλα απφζπαζκα λα
δηαδέρεηαη ην άιιν θαη νη καζεηέο λα ζεκεηψλνπλ ηε ξπζκηθή αγσγή ή φ,ηη άιιν παξάιιεια
ηνπο δεηεζεί. Ιε ηελ νινθιήξσζε ηεο αθξφαζεο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ηα παξαδείγκαηα είλαη
πεξηζζφηεξα απφ ηξία, ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν λα αθνπζηνχλ ηα πξψηα δεπηεξφιεπηα ηνπ θάζε
απνζπάζκαηνο θαη κεηά λα δνζνχλ νη απαληήζεηο. Ε δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα είλαη αηνκηθή ή
αλά δεπγάξη (αλά ζξαλίν).

Μη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο ησλ 3-4 κειψλ (εθαξκφδνληαη νη βαζηθέο αξρέο ηεο
νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο). Μ εθπαηδεπηηθφο έρεη θαξηέιεο, φπνπ ζηελ θάζε κία είλαη
γξακκέλνο θαη έλαο φξνο ηεο ξπζκηθήο αγσγήο, θαη ηηο κνηξάδεη ζηελ θάζε νκάδα, ρσξίο λα
μέξνπλ νη ππφινηπεο πνηνλ φξν έρεη θάζε νκάδα. Οε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ θαξηέιεο
κπνξεί ν φξνο λα δνζεί πξνθνξηθά, σο «κπζηηθφ» ζηελ νκάδα. Πα κέιε ηεο θαινχληαη λα
γξάςνπλ κηα κηθξή ζχλζεζε, δηάξθεηαο 1΄-2΄, ε νπνία ζα πξέπεη λα εθηειεζηεί κε ηελ ξπζκηθή
αγσγή πνπ γξάθεηαη ζην θαξηειάθη ή πνπ δφζεθε πξνθνξηθά. Δίλνληαη ζε θάζε νκάδα 10΄
πξνεηνηκαζίαο. Ηαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ν εθπαηδεπηηθφο «ειέγρεη» δηαθξηηηθά θαη
παξεκβαίλεη φπνπ ρξεηάδεηαη, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ιάζε θαηά ηελ παξνπζίαζε ησλ
εθηειέζεσλ πνπ λα αθνξνχλ ηελ θαηαλφεζε ηνπ κνπζηθνχ φξνπ (δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε).
Αλάινγα κε ην γλσζηηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ κπνξνχλ λα δνζνχλ ζπγθεθξηκέλεο
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θαηεπζχλζεηο θαηά ηε ζχλζεζε (π.ρ. αξηζκφο κέηξσλ, ξπζκηθέο αμίεο, ξπζκηθά ζρήκαηα).
Γπηπιένλ, κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ ζηε ζχλζεζε φξνη ξπζκηθήο αγσγήο π.ρ. moderato-ritenuto
θιπ. ή έληαζεο ηεο κνπζηθήο (forte, piano, diminuento θ.ά.).
Ε ζχλζεζε ελδείθλπηαη γηα φιεο ηηο ειηθίεο, ελψ παξάιιεια ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα
ζπλεγνξνχλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Ιπνξεί λα είλαη ξπζκηθή ή κεισδηθή. Αλ ν
εθπαηδεπηηθφο ην θξίλεη απαξαίηεην, νη καζεηέο κπνξνχλ λα απνηππψζνπλ ηε ζχλζεζή ηνπο ζε
παξηηηνχξα, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κνπζηθή ζεκεηνγξαθία ή άιιε νπνηαδήπνηε κνξθή, φπσο
ρξψκαηα, γξάκκαηα, αξηζκνχο, ιέμεηο θ.ά. (Riley, 2008). Γπηπιένλ, ζε αξρηθφ ζηάδην, πξνηείλεηαη ε
2
εθηέιεζε ηεο ζχλζεζεο θαη ε ηαπηφρξνλε «δσγξαθηθή» ηεο απνηχπσζε .
Οε πεξίπησζε πνπ νη καζεηέο δελ έρνπλ εκπιαθεί μαλά ζε δξαζηεξηφηεηεο ζχλζεζεο,
είλαη σθέιηκν λα ηνπο δνζνχλ ζπγθεθξηκέλα θαη απζηεξά νξηζκέλα πιαίζηα ζηα νπνία ζα
ν
ν
θηλεζνχλ, θαζψο θαη ελδεηθηηθά δηαδηθαζηηθά βήκαηα π.ρ. 1 βήκα, 2 βήκα θνθ. (Νεξαθάθε,
2009γ).

Μη καζεηέο παξνπζηάδνπλ ηηο ζπλζέζεηο ηνπο. Ε ζεηξά πνπ ζα εθηειεζηνχλ νη ζπλζέζεηο
κπνξεί λα είλαη ηπραία. Οίγνπξα φκσο, ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο
3
πξνεηνηκαζίαο ηεο ζχλζεζεο γηα λα κελ ραζεί πνιχηηκνο ρξφλνο κεηά . Θα πξέπεη λα
απνθεπρζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο κηαο νκάδαο, νη ππφινηπεο νκάδεο λα ζπλερίδνπλ
ηελ εξγαζία ηνπο ή/θαη λα πεηξακαηίδνληαη. Γηα ην ιφγν απηφ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο
ηεο κηαο νκάδαο νη ππφινηπεο πξνζπαζνχλ λα «καληέςνπλ» ηελ ηαρχηεηα ηεο ζχλζεζεο θαη
άιινπο φξνπο πνπ πηζαλφλ αλαγλσξίδνπλ ζε απηή. Μη καζεηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ
ηελ ηηαιηθή νξνινγία. Ναξάιιεια, ειέγρεηαη θαη ε ζσζηή «αληηζηνίρηζε» ηνπ φξνπ κε ηε
ζχλζεζε. Ιε άιια ιφγηα, αλ ε ζχλζεζε εκπεξηέρεη ηνλ φξν ή ηνπο φξνπο πνπ δεηήζεθαλ αξρηθά.
Ε αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ νιφθιεξε ηελ ηάμε θαη φρη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ν νπνίνο
έρεη ζπληνληζηηθφ ξφιν.

Ιε ην ηέινο ησλ παξνπζηάζεσλ ησλ ζπλζέζεσλ νη νκάδεο κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ ηηο
ζπλζέζεηο ηνπο δηαδνρηθά, ζε ζεηξά πνπ ζα απνθαζίζεη φιε ε ηάμε, δεκηνπξγψληαο κηα ζχλζεζε
κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο. Ηαηά ηε δηάξθεηα νξγάλσζεο ηεο ζχλζεζεο νη καζεηέο επαλαιακβάλνπλ
ηε κνπζηθή νξνινγία. Μη ζπλζέζεηο κπνξνχλ λα ερνγξαθεζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ απφ ηνπο
ίδηνπο ηνπο καζεηέο ή λα εληαρζνχλ ζην αξρείν ηεο ηάμεο.

Ανηίζηοισο παπάδειγμα δίνεηαι ζε ζσεηική δπαζηηπιόηηηα πος πεπιγπάθεηαι με ηον ηίηλο «Όηαν οι ζηαγόνερ ηαξιδεύοςν…» ζηο:
http://www.oepek.org/site/files/Perakaki_PEK_works.pdf.
2
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Δίναι ζςσνέρ οι θοπέρ πος όλερ ή κάποιερ ομάδερ θέλοςν να παίξοςν ππώηερ ή ηελεςηαίερ!
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Μη καζεηέο ζχληνκα θαηαγξάθνπλ πξνθνξηθά ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα
ησλ παξνπζηάζεψλ ηνπο θαη ηα ζπλδένπλ κε ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο.
Ιε ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη ε απηφ-αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη φρη ηνπ
απνηειέζκαηνο, νη καζεηέο καζαίλνπλ απφ ηα ιάζε ηνπο θαη κειινληηθά νξγαλψλνπλ ηηο
εξγαζίεο ηνπο απνηειεζκαηηθφηεξα.
Αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ην ζρέδην καζήκαηνο κπνξεί λα δηαξθέζεη
δχν δηδαθηηθέο ψξεο: ηελ πξψηε ψξα ζα εθαξκνζηεί ε άκεζε δηδαζθαιία γηα ηελ θαηαλφεζε
ησλ φξσλ ηεο ξπζκηθήο αγσγήο κε πεξηζζφηεξα ερεηηθά παξαδείγκαηα θαη ελδερνκέλσο ηελ
επαλάιεςε θαη άιισλ φξσλ θαη ηε δεχηεξε δηδαθηηθή ψξα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε
δξαζηεξηφηεηα ηεο ζχλζεζεο, ζηελ νπνία κπνξνχλ λα εληαρζνχλ φινη νη φξνη πνπ αλαθέξζεθαλ
ζην πξνεγνχκελν κάζεκα. Θεσξείηαη απηνλφεην φηη ζα δνζεί πεξηζζφηεξνο ρξφλνο θαηά ηελ
πξνεηνηκαζία ηεο ζχλζεζεο.
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www.oepek.org/site/files/Perakaki_PEK_works.pdf.
ξπζνζηφκνπ, Ο. (2005). Ε Ινπζηθή ζηελ Γθπαίδεπζε: ην Δίιεκκα ηεο Δηεπηζηεκνληθφηεηαο,
Αζήλα: Ναπαγξεγνξίνπ-Κάθαο.
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ξυία Μοάλκα

Νξφθεηηαη γηα κία πξνζπάζεηα
πξνζέγγηζεο ησλ πξψησλ ζηνηρείσλ
ηεο ζεσξίαο ηεο κνπζηθήο κε ηξφπν ειθπζηηθφ θαη παηγληψδε.
Μ καζεηήο εηζάγεηαη θαηά ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν αξρηθά ζηελ έλλνηα ηνπ ηνληθνχ
χςνπο. Ε ΚΠΜξα , ε ΞΓλα , ε ΙΖκίθα, ε ΦΑλή, ε ΟΜΘεδάξ, ε ΘΑξα θαη ε ΟΖζζπ είλαη νη επηά θπξίεο,
θάηνηθνη ηεο κνπζηθνπνιηηείαο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο επηά λφηεο θαη απνηππψλνληαη ζην θιεηδί
ηνπ ζνι μεθηλψληαο απφ ην κεζαίν λην. Ναξνπζηάδνληαη κε έκκεηξνπο ζηίρνπο πνπ εκπεξηέρνπλ
ιέμεηο νη νπνίεο παξαπέκπνπλ ζηηο νλνκαζίεο ησλ θζνγγνζήκσλ, κία γλσζηή κλεκνηερληθή γηα
κηθξέο ειηθίεο. Ιε ηελ εκθάληζε ηνπ πεληαγξάκκνπ νη εξσίδεο ηεο κνπζηθνπνιηηείαο
ηνπνζεηνχληαη ζε νξφθνπο πχξγσλ, γξαθείσλ θαη θαηαζηεκάησλ. Γλδερνκέλσο εδψ ζα έπξεπε
λα απνθεπρζεί ε πιήξεο ηαχηηζε νκφλπκσλ λνηψλ πνπ απέρνπλ δηάζηεκα νθηάβαο: «Φα ηε
γλσξίζακε ζηελ πέκπηε ηε γξακκή θαη θαηέβεθε ζην πξψην δηάζηεκα γηα λα καο μαλαδεί!», «Ιη
ηε γλσξίζακε ζηελ πξψηε ηε γξακκή θαη αλέβεθε ζην ηέηαξην δηάζηεκα γηα λα καο μαλαδεί!».
Γπίζεο κάιινλ πεξηηηή κπνξεί λα ζεσξεζεί ε εκβφιηκε παξάζεζε κνπζηθψλ νξγάλσλ κε ηε
ιαλζαζκέλε απφπεηξα θαηεγνξηνπνίεζήο ηνπο (π.ρ. ην αθθνξληεφλ θαηαρσξείηαη ζηα θξνπζηά).
Μ καζεηήο σζηφζν εμαζθείηαη κε δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν ζηελ γξαθή θαη αλάγλσζε ησλ
θζφγγσλ ζην πεληάγξακκν, αιιά θαη ζε βνεζεηηθέο γξακκέο.
Ε δεχηεξε ελφηεηα πξαγκαηεχεηαη κε πξαγκαηηθά πξσηφηππν ηξφπν ην θεθάιαην
ησλ ξπζκηθψλ αμηψλ. Ε ηξάπεδα ηεο κνπζηθνπνιηηείαο δηαθηλεί ραξηνλνκίζκαηα πνπ
αληηζηνηρνχλ ζην νιφθιεξν, ην κηζφ παξεζηηγκέλν, ην κηζφ θαη ην ηέηαξην, θαη θέξκαηα νγδφσλ,
δέθαησλ έθησλ θαη νγδφνπ γηα ηηο θαζεκεξηλέο ζπλαιιαγέο ησλ θαηνίθσλ. Ε δηηηή ηδηφηεηα ηεο
ζπγγξαθέσο ζίγνπξα ζπλέβαιε ζηε ζχιιεςε ηνπ επξπκαηηθνχ απηνχ ηξφπνπ παξαιιειηζκνχ
ηνπ κνπζηθνχ ρξφλνπ κε ηε ρξεκαηηθή αμία, κέζσ ηνπ νπνίνπ νη καζεηέο κπνξνχλ εχθνια λα
θαηαλνήζνπλ, λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο αμίεο ησλ θζνγγνζήκσλ θαη λα αθνκνηψζνπλ ηελ γλψζε
κέζα απφ ζρεηηθέο αζθήζεηο. Οπλερίδνληαο ηελ πεξηήγεζε πξνζεγγίδνληαη νη έλλνηεο ηνπ κέηξνπ
θαη ηεο κεηξηθήο έλδεημεο, νη παχζεηο, ε ζηηγκή δηαξθείαο, ην ειιεηπέο κέηξν, ε ζχδεπμε δηαξθείαο,
ε ζχδεπμε πξνζσδίαο θαη ηα ζεκεία επαλάιεςεο, κέζα απφ ζπαδνθεθαιηέο θαη πνηθίιεο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδπάδνπλ ζεσξία θαη πξάμε. Οην ηειεπηαίν ηκήκα ηνπ βηβιίνπ
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εκθαλίδνληαη νη λφηεο ζην θιεηδί ηνπ Φα ηαπηηζκέλεο κε αλδξηθά νλφκαηα, ρσξίο θακία
αλαθνξά ζπζρεηηζκνχ φκσο κε ηηο λφηεο ζην θιεηδί ηνπ Ονι.
Πν βηβιίν Ε κνπζηθνπνιηηεία ηεο θπξίαο ΟΜΘεδάξ απνηειεί κία εηζαγσγή ζηε ζεσξία
ηεο κνπζηθήο πνπ εμνηθνηψλεη ηνλ καζεηή κε ηα απνιχησο απαξαίηεηα εξγαιεία αλάγλσζεο,
γξαθήο θαη θαηαλφεζεο ηεο κνπζηθήο. Ε εμάζθεζε ζηελ θεθηεκέλε γλψζε γίλεηαη κέζα απφ
πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο γξαθήο, αληηγξαθήο, ζπκπιήξσζεο, αληηζηνίρηζεο, ζσζηνχ – ιάζνπο
θαη πνιιαπιήο επηινγήο. Βαζηθφ πιενλέθηεκα ηνπ βηβιίνπ απνηειεί ε θαιαίζζεηε, δηαθξηηηθή θαη
κνληέξλα εηθνλνγξάθεζε ηεο Αγγειηθήο Ιπφδνπ πνπ ηνπ πξνζδίδεη έλα ραξαθηήξα άθξσο
ειθπζηηθφ θαη δηαζθεδαζηηθφ, θαζψο θαη ε ρξήζε ηεο αληίζηνηρεο γξακκαηνζεηξάο πνπ ζπληειεί
ζην ηειηθφ απνηέιεζκα.
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Έλεμα Αμδπέξτ

1. «Δηθηπαθφο ρψξνο Ρπνζηήξημεο Γπηκνξθσηηθψλ Δξάζεσλ»
http://www.oepek.org/site/
Μ δηθηπαθφο ηφπνο δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ ηνπ
Μ.ΓΝ.ΓΗ. Απεπζχλεηαη ζε φζνπο ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο σο επηκνξθσηέο θαη επηκνξθσλφκελνη.
Απαηηεί εγγξαθή γηα παξαθνινχζεζε θαη ελεκέξσζε (newsletter).
2. «MENC: The National Association for Music Education»
http://www.menc.org/members/login/&ref=lessons/view/882
Νξνηάζεηο κε επηζηεκνληθή επηκέιεηα, γηα ελεκέξσζε εθπαηδεπηηθψλ, κε πνηθηιία ζεκάησλ θαη
θαιά ζηεκέλν ζηελ παξνπζίαζε. Οηα κέιε ηνπ παξέρεη δσξεάλ, ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ην
πεξηνδηθφ «Music Educators Journal». Γπίζεο πξνζθέξεη εθπηψζεηο ζηηο εθδφζεηο ΙENC
3. «Classical Music Source»
http://www.classical.net/music/books/
ια ηα βηβιία, άξζξα, παξηηηνχξεο θηι. ζρεηηθά κε ηε κνπζηθή ρσξηζκέλε ζε θαηεγνξίεο. Γχθνιε
αλαδήηεζε. Δηαζέηεη ππνζηήξημε θαη γηα αγνξά – παξαγγειία.
4. «Virginia Tech Multimedia Music Dictionary»
http://www.music.vt.edu/musicdictionary/
Θεμηθφ Ινπζηθψλ φξσλ θαηάιιειν γηα φινπο. Γθηφο απφ ηελ εμήγεζε ησλ φξσλ δίλεη θαη
ερεηηθά παξαδείγκαηα κε ηε ζσζηή πξνθνξά !!!! Γπίζεο πεξηέρεη κνπζηθά παξαδείγκαηα θαη
θνπίδ.
5. Music and Arts in Action
http://www.musicandartsinaction.net/index.php/maia/index
Γπηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ κε πινχζην αξζξνγξαθία θαη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο. Απεπζχλεηαη ζε
κνπζηθνχο πνπ ζέινπλ εθηφο απφ ηελ πξάμε θαη ηνλ επηζηεκνληθφ ιφγν.
6. «Ιetasound group project»
http://www.metasound.gr/oup.pr/oject/INDEX.htm
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«To πξφηδεθη ησλ κεηαήρσλ είλαη εξεπλεηηθφ, δεκηνπξγηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ πξφηδεθη γηα ηελ
πνιηηηζκηθή ζπνπδή ηνπ ήρνπ θαη ηνπ ερεηηθνχ εγγξακκαηηζκνχ.»
Έλα site πνπ καο καζαίλεη φηη ηα πάληα γχξσ καο κπνξεί λα γίλνπλ κνπζηθή!!

1.«Αξραία Γιιεληθά ξγαλα» απφ ην Ινπζηθφ Οχλνιν «Θχξαπινο»
http://www.lyravlos.gr/default.asp
Νεξηέρεη θαιήο πνηφηεηαο έγρξσκεο θσηνγξαθίεο αλαθαηαζθεπαζκέλσλ αξραίσλ ειιεληθψλ
νξγάλσλ θαη αξθεηά ερεηηθά παξαδείγκαηα. Ηαιφ γηα κεξηθή ρξήζε ηνπ πιηθνχ ηνπ. Γεληθά είλαη
ιηηφ θαη θαηαλνεηφ θαη ζπλδέεη δηαζεκαηηθά ηε Ινπζηθή κε ηελ Ζζηνξία ηεο Γ‟ δεκνηηθνχ.
http://www.lyravlos.gr/multimedia.asp
http://www.lyravlos.gr/ancient-greek-music.asp
http://www.lyravlos.gr/ancient-music-sources.asp
2.«Ναξαδνζηαθά Ινπζηθά φξγαλα»
http://www.orfeas.org.gr/index.html
σξίδεη ηα παξαδνζηαθά φξγαλα ζε νηθνγέλεηεο θαη παξνπζηάδεη, θνκςά θαη ζπλνπηηθά,
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία , ηελ νλνκαζία, ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ρξήζε ηνπο. Δηαζέηεη
θσηνγξαθίεο. σξίο ερεηηθφ πιηθφ θαη παξαδείγκαηα.
3.«Οπιινγή Γιιεληθψλ Θατθψλ Ινπζηθψλ Μξγάλσλ ηνπ Φνίβνπ Αλσγεηαλάθε»
http://www.instrumentsmuseum.gr/products6.php?wh=1&lang=1&the1id=1&the2id=3&the3id=5&theid=5&open1=1&open2
=3&open3=5
Πν site παξνπζηάδεη φιε ηε ζπιινγή παξαδνζηαθψλ νξγάλσλ ηνπ κνπζείνπ, κέζα απφ
θσηνγξαθηθφ πιηθφ, αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο θαη ερεηηθά παξαδείγκαηα (δε ιεηηνπξγνχλ πάληα).
ξεζηκεχνπλ θαη γηα εξεπλεηηθφ πιηθφ. Οπλδέεηαη δηαζεκαηηθά κε πνιιά καζήκαηα ( γεσγξαθία,
ηζηνξία, θπζηθή), θαζψο θαη κε ζρέδηα εξγαζηψλ ζρεηηθά κε ηελ παξάδνζε. Οην ρψξν ηνπ
κνπζείνπ δηνξγαλψλνληαη θαζεκεξηλά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πξνζαξκνζκέλα ζηελ ειηθία
θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ.

1. «ΓΙΙΓΘΓΖΑ»
http://www.pi-schools.gr/software/dimotiko/mousiki_a_st_dim.zip.
Γθπαηδεπηηθφ Θνγηζκηθφ (CD-ROM) Ινπζηθή Α΄-ΟΠ΄Δεκνηηθνχ ηνπ Ρπνπξγείνπ Ναηδείαο. Αξθεηά
θαιφ θαη επράξηζην γηα Α΄, Β΄ θαη Γ΄ Δεκνηηθνχ, θαζψο έρεη πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κε ηηο
ηδηφηεηεο ηνπ ήρνπ θαη γξαθηθά πνπ αξέζνπλ ζηα παηδηά (δψα, φξγαλα θηι). Μ βαζκφο
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δπζθνιίαο ηνπ αλεβαίλεη απφηνκα θαη δελ ζπκβαδίδεη κε ηηο κνπζηθέο γλψζεηο ησλ παηδηψλ ησλ
κεγαιχηεξσλ ηάμεσλ. Γπίζεο παξνπζηάδεη θάπνηα ιάζε ζρεηηθά κε ηελ ηαπηνπνίεζε
ερνρξψκαηνο θαη κνπζηθνχ νξγάλνπ.
2. «The Young Person‟s Guide to the Orchestra, by Benjamin Britten»
http://listeningadventures.carnegiehall.org/ypgto/index.aspx
http://listeningadventures.carnegiehall.org/nws/low/Fmovement1_final.html
http://www.carnegiehall.org/article/explore_and_learn/art_online_resources_listening_adventures.html
Θαπκάζην παηρλίδη γηα γλσξηκία κε ηα φξγαλα ηεο νξρήζηξαο κέζα απφ ηε ζχλζεζε ηνπ
Britten . Πα κηθξφηεξα παηδηά ζα ρξεηαζηνχλ βνήζεηα γηα ηηο νδεγίεο (αγγιηθά), αιιά ζα
δηαζθεδάζνπλ ηηο πίζηεο γηα ηελ αλαδήηεζε νξγάλσλ. Δίλεη ηελ επθαηξία γηα ζπλεξγαζία ησλ
εηδηθνηήησλ ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο θαη ηεο Ινπζηθήο Αγσγήο, ηδηαίηεξα ζηε δψλε ηνπ
νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο.
Γπίζεο παξνπζηάδεη κε πνιχ σξαίν ηξφπν, ηε κνξθνινγηθή αλάιπζε ηεο 9εο Οπκθσλίαο
ηνπ Dvorak. Ηαηάιιειν γηα κεγαιχηεξεο ειηθίεο, απαηηεί πξνζαξκνγή θαη θαζνδήγεζε απφ ην
δάζθαιν, θαζψο ν βαζκφο δπζθνιίαο ηνπ είλαη αξθεηά πςειφο. Πα παηδηά κπνξνχλ λα
δεκηνπξγήζνπλ θαη λα ζπλζέζνπλ, λα ζπκεζνχλ θαη λα αιιάμνπλ ηε δνκή ηνπ έξγνπ κέζα απφ
παηρλίδηα.
3. «On line music games ..»
http://www.flashmusicgames.com/index.html
Ζδαληθφ γηα δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε θαη ελίζρπζε ηνπ καζήκαηνο ηεο κνπζηθήο ζην
Μινήκεξν. Οπλδπάδεη Περλνινγία θαη Ινπζηθή. Γίλαη αξθεηά κεγάιν site θαη ζέιεη θαιή
ελεκέξσζε πξηλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ηάμε. Ηαηάιιειν γηα φιεο ηηο ειηθίεο θαη ηηο ηάμεηο ηνπ
Δεκνηηθνχ, θαζψο θαη γηα παηδηά πνπ καζαίλνπλ θάπνην φξγαλν σο ζπκπιεξσκαηηθφ θαη
δηαζθεδαζηηθφ κέξνο ηεο εθκάζεζήο ηνπο. Γλδεηθηηθά επηζπλάπηνληαη θάπνηα link αιιά είλαη
πάξα πνιιά.
http://www.flashmusicgames.com/index_piano.html
http://www.flashmusicgames.com/music02.html
http://www.flashmusicgames.com/music_quiz.html
http://www.flashmusicgames.com/orchestra03.html
http://www.flashmusicgames.com/virtual_band.html
4. «Creating music»
Έρεη παηρλίδηα θαη γηα κηθξέο ειηθίεο. ρη ηδηαίηεξα θαιφο ήρνο ζε θάπνηα απφ απηά. Δίλεη κε
σξαία ζρήκαηα θαη ρξψκαηα ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ ήρνπ. Έρεη γξαθηθέο παξηηηνχξεο θαη
δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξεί λα θαηαλνήζεη εχθνια ν κηθξφο καζεηήο.
http://www.creatingmusic.com/
http://creatingmusic.com/BlockGames/NewGames/BlockGames.html
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http://creatingmusic.com/demo/index.html?ref=m

1. «Ηξνπζηφθσλν»
http://www.kroustophono.gr/index.htm
«Ε βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο κνπζηθήο, Ε επαθή κε ηα θξνπζηά, Ε ρξήζε ηεο θσλήο θαη ηεο
θίλεζεο. Ε δπλακηθή ηεο νκάδαο,...γίλνληαη ην φρεκά καο γηα έλα ηαμίδη ζηνλ θφζκν ηεο
δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο, ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο γλψζεο.»
Οην site ζα ελεκεξσζείηε γηα ηα Γξγαζηήξηα Ηξνπζηψλ, Ξπζκνχ, Ηίλεζεο, Ινπζηθνχ ζεάηξνπ,
Γκςχρσζεο θαη Ινπζηθνπαηδαγσγηθήο, ηα νπνία απεπζχλνληαη ζε κηθξνχο θαη κεγάινπο,
θαζψο επίζεο θαη γηα Οπλαπιηαθέο ή Ινπζηθνζεαηξηθέο παξαζηάζεηο θαη ράπεληγθ απφ ηελ
«Ιπάληα δξφκνπ» θαη ην «Ινπζηθφ Ναηρληδνζέακα» ή άιια ζρήκαηα ηνπ Ηξνπζηφθσλνπ.
2. «Ινξθέο έθθξαζεο»
http://www.morfesekfrasis.gr
Πν site ηνπ Θσκά Ηηλδχλε πινχζην ζε θαιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα γηα παηδηά 3-14 εηψλ.
Ηαηάιιειν γηα γνλείο θαη παηδηά πνπ ελδηαθέξνληαη γηα καζήκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά
κε ηε ηέρλε.

1.«Ε ζπκθσληθή κνπζηθή θαη ηα φξγαλα ηεο νξρήζηξαο»
http://orxistra.blogspot.com/2006/11/blog-post.html
Γιιεληθφ site γηα ηελ ζπκθσληθή νξρήζηξα. Νεξηέρεη αλαιπηηθά φια ηα φξγαλα κε ερεηηθά
παξαδείγκαηα θαη video. Ηαηάιιειν γηα φιεο ηηο ειηθίεο αξθεί λα γίλεη επηινγή ηνπ πιηθνχ θαη ηνπ
ηξφπνπ δηδαζθαιίαο ηνπ. Ρπνζηεξίδεη ζαπκάζηα ην κάζεκα ηεο νξρήζηξαο θαη ησλ επξσπατθψλ
κνπζηθψλ νξγάλσλ ησλ Γ΄ εσο Οη΄ ηάμεσλ. Γπίζεο ηδαληθφ γηα κάζεκα νξγαλνγλσζίαο ζηε
Δεπηεξνβάζκηα Γθπαίδεπζε θαη ζε Τδεία.
2. «Ε Ηιαζζηθή Μξρήζηξα»
http://www.classical-orchestra.gr/el/strings/
Οηελ ίδηα θηινζνθία θηλείηαη θαη απηφ ην site. Γλσξηκία κε φια ηα φξγαλα ηεο νξρήζηξαο, ρσξίο
ερεηηθά παξαδείγκαηα.
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Ελιςςάβεσ Πεπακάκη

Οηε ζεκεξηλή επνρή φπνπ ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ πνιηνξθείηαη απφ ηελ εμέιημε ησλ
ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ησλ CDs θαη ησλ iPods είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηνπο καζεηέο λα
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ, λα ζρεδηάζνπλ θαη λα θηηάμνπλ θάηη κε ηα ίδηα ηνπο ηα
ρέξηα. Ε δηαπίζησζε απηή απνηέιεζε ηελ αθνξκή γηα ηελ Elizabeth Rexford, εθπαηδεπηηθφο ηεο
Ινπζηθήο ζηελ Ακεξηθή, λα «ηδξχζεη» έλα δηαδηθηπαθφ Ινπζείν Ινπζηθψλ Γθεπξέζεσλ (Museum
of Music Inventions), εθεπξέζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπή απηνζρέδησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ.
Ε θαηαζθεπή απηνζρέδησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ πξνηείλεηαη ζε φια ηα λέα ζρνιηθά
εγρεηξίδηα Ινπζηθήο Αγσγήο ζηε ρψξα καο, ε παηδαγσγηθή ζεκαζία ησλ νπνίσλ είλαη
νπζηαζηηθή γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο ηνπ ήρνπ, θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ
βαζηθψλ κνπζηθψλ ελλνηψλ, φπσο ην ηνληθφ χςνο, ην ερφρξσκα θαη ε έληαζε ηνπ ήρνπ.
Ε πιεηνςεθία ησλ εθζεκάησλ είλαη επηλνήζεηο καζεηψλ θαη ε εθεπξεηηθφηεηά ηνπο είλαη
εληππσζηαθά πξσηφηππε!! Οηελ ηζηνζειίδα κπνξεί λα βξεη θάζε ελδηαθεξφκελνο, ηδέεο γηα
δηαζεκαηηθά καζήκαηα (Φπζηθέο Γπηζηήκεο θαη Ινπζηθή), πξνηείλνληαη ηζηνζειίδεο (links)
ζρεηηθέο κε ηηο θαηαζθεπέο απηνζρέδησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη ζρέδηα καζεκάησλ.
Πν online απηφ Ινπζείν είλαη «αλνηθηφ» ζε εθζέκαηα καζεηψλ απφ φιν ηνλ θφζκν.
Ιέρξη ηψξα ππάξρνπλ 40 πεξίπνπ ζπκκεηνρέο ζρνιείσλ ηεο Ακεξηθήο θαη ελφο ειιεληθνχ
ζρνιείνπ (2ν Γπκλάζην Κίθαηαο). Ηάζε εθπαηδεπηηθφο ηεο Ινπζηθήο θαη φρη κφλν, κπνξεί λα
νξγαλψζεη ηνπο καζεηέο ηνπ γηα λα θαηαζθεπάζνπλ απηνζρέδηα κνπζηθά φξγαλα δηθήο ηνπο
επηλφεζεο θαη λα απνζηείιεη ηηο θσηνγξαθίεο απηέο . Ε ηζηνζειίδα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα
απνζηαινχλ, καδί κε ηηο θσηνγξαθίεο ησλ νξγάλσλ, θαη ερεηηθά δείγκαηα κηθξήο δηάξθεηαο
(πξνηείλεηαη ην πξφγξακκα Sound Vision, πνπ δηαηίζεηαη ειεχζεξα ζην δηαδίθηπν). Πα
ζπλνδεπηηθά θείκελα ηεο θάζε θαηαζθεπήο θαιφ ζα ήηαλ λα είλαη γξακκέλα ζηα αγγιηθά (ε
ζπκβνιή ηνπ θαζεγεηή ησλ Αγγιηθψλ ίζσο λα ήηαλ ζεκαληηθή).
Αλαιπηηθέο νδεγίεο θαη πιεξνθνξίεο
www.musicinventions.org/base/essay.htm

δίλνληαη

ζηελ

ειεθηξνληθή

δηεχζπλζε

Ε πξσηνβνπιία απηή έρεη βξαβεπηεί ζε δηαγσληζκνχο θαη έρεη δηαθξηζεί απφ
εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο. Αο κελ αληηζηαζνχκε ζηελ πξφ(ζ)θιεζε!!
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ΜΟΥΣΙΚΗ
ΣΕ ΠΡΩΤΗ
ΒΑΘΜΙΔΑ

Απφ ηελ Αθημά Σαςξύλα

Ιεηά ηελ έλαξμε ηνπ Οπλεδξίνπ θαη ηνπο ραηξεηηζκνχο ησλ Ηιήκε
Καπξίδε (Νξφεδξνο Ναηδαγσγηθνχ Ζλζηηηνχηνπ), Αζαλάζηνπ
Πξηιηαλνχ (Ηαζεγεηήο Ν.Π.Δ.Γ. - Γ.Η.Ν.Α.), Ιαξίαο Αξγπξίνπ
(Νξφεδξνο Γ.Γ.Ι.Α.Ν.Γ.) θαη Ησ/λνπ Ιαιαθάληε, (Νξφεδξνο
Ναηδαγσγηθήο Γηαηξείαο Γιιάδαο) αθνινχζεζαλ νη ηξεηο
ελαξθηήξηεο νκηιίεο ηνπ Οπλεδξίνπ απφ ηνπο: Θεφδσξν Γξακκαηά
(Ηαζεγεηήο Ν.Π.Δ.Γ. - Γ.Η.Ν.Α.), Patricia Driscoll (Principal lecturer and
researcher, Faculty of Education, Canterbury Christ Church University,
UK) θαη Θέληα Οέξγε (Μκφηηκνο Ηαζεγήηξηα Πκήκα Ινπζηθψλ
Οπνπδψλ - Ζφλην Ναλεπηζηήκην). Ε παξνχζα αληαπφθξηζε αθνξά
ηηο ηξεηο ελαξθηήξηεο νκηιίεο κε ηε ζεηξά πνπ έγηλαλ.
Ε πξψηε νκηιία ηνπ θνπ Γξακκαηά είρε ηίηιν «Πν Θέαηξν
σο Νάκκνπζνο Ναηδαγσγία - Νξνθιήζεηο θαη δεηνχκελα ηεο
Γθπαίδεπζεο ζηελ επνρή ηεο χζηεξεο λενηεξηθφηεηαο». Ε νκηιία
μεθίλεζε κε κία αλαθνξά ζηελ Αξραία Γιιάδα θαη ηελ
αλζξσπνπνηεηηθή θαη αλζξσπνκνξθηθή ππφζηαζε ηεο Ναηδείαο.
Ε Αξεηή καδί θαη δηα κέζνπ ηεο Ναηδείαο απνηεινχζαλ
εκβιεκαηηθέο αμίεο ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ θαη
πξνζηαηεχνληαλ αλζξσπνκνξθηθά απφ ηηο ελλέα Ινχζεο. Μ
ξφινο ηεο Ναηδείαο ζηνλ αξραίν ειιεληθφ πνιηηηζκφ ήξζε ζε
αληηδηαζηνιή κε ην ξφιν ηνπ ζην ζεκεξηλφ πνιηηηζκφ, κεηά απφ
κία πξαγκάηεπζε ησλ αδηεμφδσλ αιιά θαη ησλ λέσλ
πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδεη ε Γθπαίδεπζε ζηελ επνρή ηεο
χζηεξεο λενηεξηθφηεηαο (ςπρξφο πφιεκνο, θαηάξξεπζε
Ηνκκνπληζκνχ,
Γπξσπατθή
Έλσζε,
παγθνζκηνπνίεζε,
κεηαλάζηεπζε, ξαηζηζκφο, νηθνινγηθά πξνβιήκαηα θ.α.). Μ
νκηιεηήο αλαγλψξηζε ην αδηέμνδν ζην νπνίν νδεγείηαη ε παηδεία
κέζα απφ ηα λέα πξφηππα ηεο ηερλνθξαηηθήο θαη θαηαλαισηηθήο
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θνηλσλίαο θαη ηφληζε ηελ αλάγθε γηα ην Κέν Ορνιείν ηνπ 21νπ αηψλα. Έλα ζρνιείν κε
αλζξσπηζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη κε ηηο Πέρλεο θαη ηνλ Ννιηηηζκφ ζην επίθεληξφ ηνπ, κέζα απφ
ηε ζπλεξγαζία δαζθάισλ θαη εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ, ηελ αηζζεηηθή εθπαίδεπζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ απφ εμσζρνιηθνχο θαιιηηέρλεο. Πέινο,
ν νκηιεηήο επηθεληξψζεθε ζην ξφιν ηεο Θεαηξηθήο Αγσγήο ζην ζρνιείν θαη αλαθέξζεθε ζε φιεο
ηηο ηέρλεο, ηηο επηζηήκεο θαη ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο πνπ εκπιέθνληαη ζην αληηθείκελν ηεο
(ινγνηερλία, ππνθξηηηθή θαη επηθνηλσλία, ηξαγνχδη θαη απαγγειία, κνπζηθή, ρνξφο, εηθαζηηθή
δεκηνπξγία, λέα πνιπκέζα θαη νπηηθναθνπζηηθά εξγαιεία). Μ νκηιεηήο θαηέιεμε κε ηελ άπνςε
φηη ε Θεαηξηθή Αγσγή ζα κπνξνχζε λα απνηειεί ζεκέιην ιίζν ζην Κέν Ορνιείν πνπ νξακαηίδεηαη
θαη πνπ ην εκπλέεηαη κέζα απφ ηελ Νάκκνπζν Ναηδαγσγία ηεο Αξραηφηεηαο.
Ε δεχηεξε νκηιία είρε ηίηιν «Developing expertise: An exploration of teachers‟ knowledge
and skill». Ε θα Driscoll παξνπζίαζε έλαλ πξνβιεκαηηζκφ ζρεηηθά κε ην ξφιν θαη ηελ πξνζθνξά
ησλ δαζθάισλ γεληθήο παηδείαο (generalists) θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθφηεηαο (specialists) ζην
αγγιηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Αξρηθά απηνπαξνπζηάζηεθε, αλαθέξζεθε ζηνλ εζλνγξαθηθφ
ηξφπν έξεπλαο, πνπ είλαη ν θχξηνο ηξφπνο έξεπλαο κε ηνλ νπνίν εξγάδεηαη θαη αλαθέξζεθε ζε
έλα ζεκαληηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηεο Βξεηαλίαο ζην νπνίν εκπιέθεηαη θαη ην νπνίν
θέξλεη ζε ζπλνκηιία ηηο γιψζζεο κε ηε κνπζηθή θαη έρεη πνιχ ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα. Οηε
ζπλέρεηα, παξνπζίαζε κηα ιίζηα κε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ δαζθάισλ
γεληθήο παηδείαο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθνηήησλ, ηα νπνία ελ ζπλερεία αλέδεημε κέζα απφ
κία ζεηξά ζχγρξνλσλ εξεπλψλ. Γλδεηθηηθά αλαθέξσ: κία έξεπλα γηα έλα λέν δεκηνπξγηθφ
Νξφγξακκα Οπνπδψλ, κία έξεπλα γηα ηε δεκηνπξγηθή πξνζέγγηζε ηεο ζεκαηηθήο δηδαζθαιίαο,
άιιε έξεπλα γηα κηα πνιχ-αηζζεηεξηαθή δεκηνπξγηθή θαη εληαία δηδαζθαιία, έλα δηαζεκαηηθφ
project γηα ηε γιψζζα θαη ηελ ηέρλε θαη έλα project γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο ηέρλεο ζηελ
εθπαίδεπζε. Ιεηά απφ κία ζχληνκε ζπδήηεζε κε ην αθξναηήξην, γηα ην αλ ππάξρεη δηαζεκαηηθή
δνπιεηά πνπ λα έρεη πξαγκαηηθά θαη νπζηψδε απνηειέζκαηα, εμήγεζε φηη ζηελ Αγγιία νη
δάζθαινη γεληθήο παηδείαο θαη νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθνηήησλ επηκνξθψλνληαη καδί θαη θαηέιεμε
ζην φηη απηφ πνπ βαζηθά απαηηείηαη είλαη θάηη παξαπάλσ απφ ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο (γηα λα
κελ αιινησζεί ε νπζία ηνπ θεηκέλνπ απφ κία ειιηπή κεηάθξαζε, επηζεκαίλσ φηη αλαθέξζεθε σο
εμήο: Απαηηείηαη collaboration θαη φρη κφλν cooperation).
Ε ηξίηε νκηιία είρε ηίηιν «Οπγθξηηηθή παξνπζίαζε ηνπ Δξάκαηνο θαη ηεο Οπλεθηηθήο σο
κνληέισλ δηδαζθαιίαο – κάζεζεο». Ε θα Οέξγε παξνπζίαζε κεκνλσκέλα, αξρηθά, ηε ζεσξεία, ηηο
απφςεηο θαη κέξνο ηνπ έξγνπ ηεο Dorothy Heathcote γηα ην Δξάκα ζηελ Γθπαίδεπζε, φπσο απηφ
παξνπζηάζηεθε ξηδνζπαζηηθά αλάκεζα ζηηο δεθαεηίεο ηνπ ‟70-‟80. Οχκθσλα κε ηε ζεσξεία ηεο
Heathcote, κία δηδαθηηθή κέζνδνο βαζηζκέλε ζην δξάκα κπνξεί λα αθνξά φια ηα καζήκαηα θαη
λα νδεγεί ζηε γλψζε κέζα απφ βαζηέο θαη εζσηεξηθέο εκπεηξίεο. Κα ζέηεη έλα πξφβιεκα θαη λα
θαιεί ηα παηδηά λα αλαθαιχςνπλ ην ζέκα, λα ιχζνπλ ην πξφβιεκα θαη λα θνηλσλήζνπλ ηελ
απνθηεζείζα απφ ηελ εκπεηξία ηνπο γλψζε ππνδπφκελα ξφινπο ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ
δαζθάινπ ηνπο. Πν θεθάιαην ηνπ Δξάκαηνο νινθιεξψζεθε κε ηελ παξνπζίαζε κίαο
επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ ίδηα ηε Heathcote ζηελ Ηχπξν. Πν δεχηεξν κέξνο ηεο
νκηιίαο αθνξνχζε ζηε ζεσξεία ηεο Οπλεθηηθήο φπσο δηαηππψζεθε ζηα 1961 απφ ηνλ William
Gordon. Ε ζεσξεία απηή ζηνρεχεη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ κέζσ ηεο ζχλδεζεο θαηλνκεληθά
άζρεησλ πξαγκάησλ θαη κεζφδσλ κεηαμχ ηνπο. Αξρηθά, ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε βηνκεραλία θαη
αξγφηεξα επηρεηξήζεθε ε αμηνπνίεζή ηεο ζεσξίαο ζηελ εθπαίδεπζε, κέζα απφ θάπνηα δηδαθηηθά
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κνληέια πνπ ελζσκάησζαλ ηδέεο ηεο Οπλεθηηθήο ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ην
ζπλαηζζεκαηηθφ παξάγνληα ζηελ εμεξεχλεζε ελφο ζέκαηνο, ηελ αλαδήηεζε πξσηφηππσλ ηδεψλ
θαη ηε ρξήζε ησλ κεζφδσλ ηεο κεηαθνξάο, ηεο αλαινγίαο θαη ηεο ζχγθξνπζεο σο κεζφδνπο
πξνο ηε γλψζε. Ε νκηιήηξηα νινθιήξσζε ηελ παξνπζίαζή ηεο κε κία ζχγθξηζε ησλ δχν
κεζφδσλ θαη αλάδεημε, ηφζν ησλ θνηλψλ ζηνηρείσλ πνπ ηηο δηέπνπλ, φζν θαη ηεο ζεκαληηθήο
δηδαθηηθήο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ.

Απφ ηελ Έλεμα Αμδπέξτ

Πν Οάββαην 7 Ιαΐνπ 2011 ζηελ Αίζνπζα 1 θαη κε πξφεδξν ηνλ θαζεγεηή θν Αζαλάζην
Κάθα, παξνπζηάζηεθε ε ζεκαηηθή ελφηεηα «Μ ιφγνο ηεο εηθφλαο σο εηθφλα ηνπ ιφγνπ». Μη
παξνπζηάζεηο ησλ εηζεγεηψλ θάιπςαλ ην ζέκα ζθαηξηθά, θαηνξζψλνληαο λα αλαδείμνπλ, ηφζν
ηε θηινζνθηθή εξκελεία ηεο ζρέζεο εηθφλαο - ιφγνπ, φζν θαη ηελ παηδαγσγηθή εθαξκνγή ηεο
εηθφλαο κέζα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ επίηεπμε γισζζηθψλ ζηφρσλ.
Οπγθεθξηκέλα, ε εηζήγεζε ηεο θαο Ζσζεθίδνπ: «Μ αλαδπφκελνο ζρνιηθφο εγγξακκαηηζκφο
ζηελ ειιεληθή Γιψζζα», επηρείξεζε κέζα απφ έλα άξηην, θαινδνπιεκέλν θαη βηβιηνγξαθηθά
ελεκεξσκέλν ζεσξεηηθφ πιαίζην, λα θαηαδείμεη ηε λέα πξνζέγγηζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ,
γλσζηνχ σο «αλαδπφκελνο εγγξακκαηηζκφο», επηζεκαίλνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηε ζπνπδαηφηεηα
ηνπ ξφινπ ηνπ/ηεο παηδαγσγνχ πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Το παηδαγσγηθή πξαθηηθή, γηα ηελ
επίηεπμε ηεο λέαο ζεσξίαο παξνπζίαζε ηελ αλάγλσζε παηδηθψλ βηβιίσλ θαζψο θαη ηελ εκπινθή
ησλ παηδηψλ ζηελ αλαγλσζηηθή δηαδηθαζία.
Οηε ζπλέρεηα ε επίθνπξνο θαζεγήηξηα θα Ιαξίλα Οσηεξνπνχινπ - Δνξκπαιά
παξνπζίαζε ην ζέκα: «Απφ ηε Δηδαζθαιία ηεο Γιψζζαο κέζσ Πέρλεο, ζηελ Αηζζεηηθή Δηδαζθαιία
ηεο Γιψζζαο», ην νπνίν πξνθάιεζε ζεηηθέο εληππψζεηο αιιά θαη αξθεηά εξσηεκαηηθά ζρεηηθά κε
ηε θχζε ηεο «αηζζεηηθήο δηδαζθαιίαο» αιιά θαη ηε παηδαγσγηθή ζχλδεζή ηεο κε ην κάζεκα ηεο
γιψζζαο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν. Ε εηζήγεζε ππνζηήξημε, φηη ε αηζζεηηθή δηδαζθαιία, σο
αηζζεηηθή «εκπεηξία», απνηειεί κηα εμεηδηθεπκέλε θαη εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ «δηδαζθαιία ηεο
γιψζζαο», ιεηηνπξγψληαο σο πεδίν ζπλάληεζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηεο λφεζεο. Ε
«Αηζζεηηθή δηδαζθαιία», δειαδή, βνεζάεη ην παηδί λα θαηαλνεί θαιχηεξα θαη λα αλαπηχζζεη έλα
γλήζην ππνθεηκεληθφ ηξφπν πξφζιεςεο ηεο γλψζεο, κέζσ ηεο ζχλδεζήο ηεο κε ηα ππνθεηκεληθά
ηνπ βηψκαηα. Οχκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο θπξίαο Οσηεξνπνχινπ –Δνξκπαιά νη «ηέρλεο σο κέζσ
δηδαζθαιίαο» δηαθέξνπλ απφ ηελ «αηζζεηηθή δηδαζθαιία θαη πξφζιεςε ηεο γλψζεο» γηαηί ζηελ
πξψηε πεξίπησζε ηα παηδηά εθηεινχλ ελψ ζηε δεχηεξε εξκελεχνπλ.
Οηελ εηζήγεζε ηεο θαο Γεσξγίαο Ηαξέια κε ζέκα «Ε ηέρλε σο εξγαιείν δηδαζθαιίαο ηνπ
Γισζζηθνχ Ιαζήκαηνο», παξαηεξήζεθε κηα απφθιηζε ηνπ θπξίνπ ζέκαηνο ηεο εηζήγεζεο, πνπ
ήηαλ ε αλάπηπμε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο κέζσ επηιεγκέλσλ «έξγσλ ηέρλεο» ζην
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κάζεκα ηεο γιψζζαο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, κε ηνλ ηίηιν ηεο εηζήγεζεο, ν νπνίνο
παξέπεκπε ζηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο κέζσ ηεο «ηέρλεο». Ε εηζήγεζε πξνθάιεζε αξθεηέο
απνξίεο θαη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην πψο ε επηινγή ελφο «έξγνπ ηέρλεο» βνεζάεη ηνπο θαζαξά
γισζζηθνχο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο, ρσξίο λα ακθηζβεηείηαη ε ζεηηθή ζπκβνιή ηεο «ηέρλεο»
γεληθά ζηε δηαπνιηηηζκηθή αγσγή. Γπίζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο ήηαλ έληνλε ε
ζχγρπζε ησλ ελλνηψλ: «ηέρλε», «έξγν ηέρλεο», «παηδηθή ηέρλε», θαζψο θαη ησλ ιέμεσλ
«πνιηηηζκηθφο» θαη «πνιηηηζηηθφο», νη νπνίεο ζην ζχλνιφ ηνπο απνδίδνληαλ σο ηαπηφζεκεο
έλλνηεο, ρσξίο ζαθήλεηα πεξηερνκέλνπ. Νέξα απφ φπνηα πξνβιήκαηα λνεκαηηθήο ζπλνρήο θαη
εξκελείαο ηνπ θεηκέλνπ ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο, ε ηδέα ηεο εηζήγεζεο ήηαλ
πξσηφηππε θαη ππνζηεξίρζεθε κε εηιηθξίλεηα απφ ηελ εηζεγήηξηα.
Ε εηζήγεζε ηνπ θνπ Θάδαξνπ Ησλζηαληηλίδε «Μ ζπζρεηηζκφο γισζζηθνχ ζεκείνπ θαη
εηθνληθνχ-παξαζηαηηθνχ ζρήκαηνο: έλα ζχλζεην εγρείξεκα θαηαλφεζεο ηεο ζεκαζίαο ηνπο»,
αληηθαηξνπηίδεη ηε θηινζνθηθή δηάζηαζε ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο «Μ ιφγνο ηεο εηθφλαο σο
εηθφλα ηνπ ιφγνπ», επηζεκαίλνληαο φηη ε δηαθνξά κεηαμχ γισζζηθήο θαη εηθνληθήο κνξθήο είλαη
ζπληαθηηθή θαη φρη ζεκεησηηθή. Απηή ε ζεσξία απνηέιεζε ηελ αθνξκή ελφο γφληκνπ δηαιφγνπ κε
ην θνηλφ. Μ νκηιεηήο ηφληζε φηη ε ηέρλε έρεη λφεκα, ην νπνίν ιεηηνπξγεί θαη απνθσδηθνπνηείηαη
σο γιψζζαο. Ε παξνπζίαζε δελ ππνζηεξίρζεθε απφ power point θάλνληαο δχζθνιε ηελ
παξαθνινχζεζε ηνπ θεηκέλνπ θαη ησλ λνεκάησλ ηνπ, θαζψο ν εηζεγεηήο δηάβαδε απφ κέζα
έλα ιφγν ππθλφ ζε λνήκαηα, πινχζην ζε θηινζνθηθέο έλλνηεο θαη δχζθνιν. Πν ζέκα ηεο
εηζήγεζεο , φπσο επηζήκαλε ν θαζεγεηήο Κάθαο, δε ζπλδέζεθε κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία,
αθνχ εμ‟ νινθιήξνπ ε έλλνηα θαη ε θαηαλφεζε ησλ παξαζηαηηθψλ ζρεκάησλ αλαπηχρζεθε θαη
ηεθκεξηψζεθε θηινζνθηθά.
Πειεπηαία ε εηζήγεζε ηνπ θνπ Ησλζηαληίλνπ Ηαιέκε κε ζέκα «Ε ρξήζε ησλ εηθφλσλ
ζηελ θαηαλφεζε ησλ γισζζηθψλ θαηλφκελσλ ζηα ζρνιηθά βηβιία ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ»,
απνθεχγνληαο ηελ κνλφηνλε αλάγλσζε, είρε άκεζν, απιφ θαη θαηαλνεηφ ιφγν, εκπινπηηζκέλν
κε αλαζηνραζηηθά εξσηήκαηα, ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο εηθφλαο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ επίηεπμε γισζζηθψλ ζηφρσλ. Πν ζέκα ήηαλ άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηελ
εθπαίδεπζε, φκσο, φπσο επηζήκαλε θαη ν πξφεδξνο ηεο ζπλεδξίαο θχξηνο Κάθαο, απνπζίαδε ε
ζρέζε ηεο εηθφλαο κε ηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ γισζζηθψλ θαηλνκέλσλ. Οηελ εξψηεζε ηνπ
θαζεγεηή Κάθα ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν ε έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, πνπ δηεγείξνπλ νη
εηθφλεο, είλαη γιψζζα, ν εηζεγεηήο ππνζηήξημε φηη ε εηθφλα δίλεη κηα αθνξκή γηα λα ιεηηνπξγήζεη
ην παηδί αθεγεκαηηθά θαη λα αλαπηχμεη λέεο κνξθέο επηθνηλσλίαο, φπσο λα γξάςεη έλα γξάκκα,
λα ζπληάμεη κία επηζηνιή θηι.
Ιεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εηζεγήζεσλ, ν θαζεγεηήο θνο Κάθαο, σο πξνεδξεχσλ,
αλαθεθαιαίσζε, κε πλεχκα θξηηηθφ, ηα θπξηφηεξα ζεκεία ηνπο, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο
αθξναηέο, κέζσ ελφο επνηθνδνκεηηθνχ δηαιφγνπ, λα θαηαλνήζνπλ ζε βάζνο αιιά θαη λα
εθθξάζνπλ λέεο απφςεηο, ηδέεο θαη πξνβιεκαηηζκνχο. Ορνιηάδνληαο ζεηηθά ηα αηζηφδνμα
ζπκπεξάζκαηα ησλ αλαθνηλψζεσλ, ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηεο ηέρλεο ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία, αλαξσηήζεθε αλ νη ηέρλεο ηειηθά κπνξνχλ λα είλαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθέο θαη ζηε
δηδαζθαιία εηδηθψλ γξακκαηηθψλ θαηλνκέλσλ, σο λένη δεκηνπξγηθνί ηξφπνη εθκάζεζεο ησλ
γισζζψλ, ζπλδένληαο έηζη ηε ζεκαηηθή ελφηεηα «Μ ιφγνο ηεο εηθφλαο σο εηθφλα ηνπ ιφγνπ» θαη
κε ην γεληθφ ηίηιν ηνπ ζπλεδξίνπ «Πέρλεο θαη Γθπαίδεπζε: δεκηνπξγηθνί ηξφπνη εθκάζεζεο ησλ
γισζζψλ», δίλνληαο κηα νινθιεξσκέλε θαη ζθαηξηθή εηθφλα ηνπ ζέκαηνο.
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Ηιείλνληαο ηε ζπλεδξία, ν θαζεγεηήο θνο Κάθαο, σο γισζζνιφγνο , ηνπνζεηήζεθε κε
επηθχιαμε απέλαληη ζε φιεο απηέο ηηο κφδεο θαη ηηο λέεο ζεσξίεο κάζεζεο, πνπ θαηά θαηξνχο
εηζέξρνληαη ζηελ εθπαίδεπζε, ηνλίδνληαο φηη ε πνιπεηή εκπεηξία ηνπ, πάλσ ζηα γισζζηθά
δεηήκαηα, ηνπ δίδαμε φηη επί ηεο νπζίαο, ειάρηζηα επσθειήζεθε ε αλάπηπμε ηεο γιψζζαο απφ
απηέο.

Απφ ηνλ Αλέναμδπξ Χαπκιξλάκη

Οηελ πξσηλή ζπλεδξία πνπ δηεμήρζε ην Οάββαην, 7 Ιαΐνπ 2011, ζηελ Αίζνπζα 2,
παξνπζηάζηεθαλ ζπλνιηθά πέληε απφ ηηο επηά αλαθνηλψζεηο πνπ αλαγξάθνληαλ ζην
πξφγξακκα. Ε πξψηε αλαθνίλσζε έγηλε απφ ηελ θα Erdal Gulsen θαη είρε ηίηιν «Impact of the
music on cognitive processes as to the development of language». Ε νκηιήηξηα καο παξνπζίαζε ηα
πνξίζκαηα ηεο έξεπλάο ηεο φζνλ αθνξά ηελ ζρέζε κεηαμχ ηεο γισζζηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο
κνπζηθήο εθπαίδεπζεο. ξεζηκνπνίεζε παξαδείγκαηα κε αλαθνξέο ζηε θπζηνινγία ηνπ
εγθεθάινπ, ηηο εγθεθαιηθέο ζπλάςεηο θαη ηε ρξήζε ησλ εγθεθαιηθψλ ινβψλ. Ε έξεπλά ηεο
επηθεληξψζεθε θπξίσο ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία.
Οηε ζπλέρεηα, ν θνο Ναλαγηψηεο Ηακπχιεο παξνπζίαζε ηελ εξγαζία κε ηίηιν «European
Music Portfolio – A creative way into languages: the piloting phase in Greek primary schools» πνπ
ζπλέγξαςε κε ηελ θα Ιαξία Αξγπξίνπ θαη αθνξνχζε ην European Music Portfolio, έλα έξγν πνπ
δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο Comenius. Μ θνο Ηακπχιεο κίιεζε
γηα ηελ κέρξη ηψξα πνξεία ηεο πινπνίεζεο θαζψο θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζήζεθαλ ψζηε
λα ππάξρνπλ απηά απνηειέζκαηα κέζσ εζεινληψλ δαζθάισλ. Ε επφκελε εηζήγεζε ήηαλ ηνπ
θνπ Αρηιιέα Ησζηνχια ε νπνία είρε ηίηιν «Developing multicultural awareness through English:
reflections on culture and multiculturalism». Ε εξγαζία επηθεληξσλφηαλ ζην ξφιν πνπ παίδνπλ ηα
αγγιηθά σο γιψζζα εθκάζεζεο γηα μέλνπο. Μ εηζεγεηήο αλέπηπμε ηελ ελδηαθέξνπζα
επηρεηξεκαηνινγία ηνπ πάλσ ζην δήηεκα ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ Multiculturalism θαη πσο απηφ
εκθαίλεηαη ή φρη κέζα απφ ηελ δηδαζθαιία ησλ αγγιηθψλ αλά ηνλ θφζκν.
Ηαηφπηλ, ε θα Mohan Asha Anna καο κίιεζε γηα ηελ βησκαηηθή αληίιεςε ηεο
ηατιαλδέδηθεο κνπζηθήο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηδάζθεηαη. Ε εξγαζία ηεο είρε ηίηιν
«Transmission modes in multicultural music education: learning by Rote». Γκβάζπλε ζηελ ηερληθή
Rote, ε νπνία βαζίδεηαη ζηε γλψζε κέζσ ηεο επαλαιεπηηθφηεηαο θαη ηεο απνκλεκφλεπζεο, θαη
έθαλε κηα ζαθέζηαηε αλαγσγή ζην ζχζηεκα κε ην νπνίν καζαίλεη θαλείο ηελ παξαδνζηαθή
κνπζηθή ηεο Πατιάλδεο.
Πειεπηαία νκηιήηξηα ήηαλ ε θα Ιαξηέηα Οηψληε ζε κηα εξγαζία κε ηίηιν «Inquiry drama as
facilitator for anaphora resolution in early primary school students», κηα εξγαζία πνπ ηελ
ζπλππέγξαθε κε ηνλ θν Οίκν Ναπαδφπνπιν. Ηάπνηα απφ ηα βαζηθά επηρεηξήκαηα πνπ
δηαπξαγκαηεχζεθε ε νκηιήηξηα ήηαλ ε ρξήζε ηνπ ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ σο κέζν αλάπηπμεο ηεο
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δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ παηδηψλ αιιά θαη ζηελ αίζζεζε πνπ κπνξεί λα απνθνκίζεη ην παηδί απφ
ηελ αλαθνξηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο. Ιαο παξνπζίαζε έλα ελδηαθέξνλ
πείξακα πνπ δηεμήγαγε θαη αθνξνχζε ηελ δξακαηνπνίεζε ελφο κχζνπ ηνπ Αηζψπνπ αιιά θαη ηα
εξσηεκαηνιφγηα πνπ θαινχληαλ λα απαληήζνπλ ηα παηδηά χζηεξα απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο.
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Απφ ηε ξυία αΐση

Οην εξγαζηήξην κε ζέκα «Ινπζηθή θαη Ναξακχζη: κηα ακθίδξνκε ζρέζε κε θαξπφ ηε
γιψζζα», ν θνο Ναλαγηψηεο Πζηξίδεο πξνζπάζεζε λα δείμεη, κέζα απφ έλα θαιά δνκεκέλν
πξφγξακκα βησκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, δηαζεκαηηθνχ ραξαθηήξα, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε
κνπζηθή κπνξεί λα απνηειέζεη θίλεηξν κάζεζεο θαη λα ζπκβάιιεη ζηε γισζζηθή αλάπηπμε ησλ
παηδηψλ.
Οηελ αξρή έγηλε έλα παηρλίδη γλσξηκίαο πνπ δεκηνχξγεζε επράξηζηε αηκφζθαηξα θαη
βνήζεζε ηνπο ζχλεδξνπο λα νξγαλσζνχλ ζε νκάδεο. Μ εηζεγεηήο ρηχπεζε κε ην ηχκπαλν έλα
ξπζκφ, νη ζπκκεηέρνληεο πεξπάηεζαλ ζην ρψξν ειεχζεξα θαη θάζε θνξά πνπ ζηακαηνχζε ην
ηχκπαλν, έθηηαρλαλ γξήγνξα κηα νκάδα ησλ δχν, κεηά ησλ ηξηψλ θαη ηέινο ησλ νθηψ αηφκσλ
καζαίλνληαο ηα νλφκαηα θάζε θνξά ηεο νκάδαο ηνπο. Μη ηξεηο ηειηθέο νκάδεο πνπ
δηακνξθψζεθαλ, θάζεζαλ ζε θχθιν δίλνληαο έλα φλνκα ζηελ νκάδα ηνπο.
Οηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα θάζε νκάδα άθνπζε ελλέα δηαθνξεηηθνχο ήρνπο
καγλεηνθσλεκέλνπο (π.ρ. βνπεηφ κειηζζψλ, θαιπαζκφ αιφγνπ, θάςηκν μχισλ θηι.), ηνπο
ζεκεηψζε ζ΄ έλα ραξηί θαη αλαθνίλσζε ηηο ζσζηέο απαληήζεηο. Οηε ζπλέρεηα έγξαςε κηα ηζηνξία
ζηελ νπνία εκπιέθνληαλ φινη νη ήρνη κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά πνπ αθνχζηεθαλ θαη ηελ
παξνπζίαζε. Ι‟ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα ηα κέιε θάζε νκάδαο ελεπιάθεζαλ ζηε ζπγγξαθή ελφο
παξακπζηνχ επράξηζηα θαη κε παηγληψδε ηξφπν.
Οηε δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα, θάζε νκάδα δηάιεμε ηπραία κηα θαξηέια πνπ επέιεμε γηα λα
απνδψζεη ερεηηθά κηα ιέμε (π.ρ. βηάδνκαη, ιππάκαη θηι.) κε ηε βνήζεηα μπιφθσλσλ,
κεηαιιφθσλσλ ή ζσκαηηθψλ ήρσλ (body percation). Πελ ψξα ηεο πξνεηνηκαζίαο νη άιιεο δπν
νκάδεο βγήθαλ έμσ απφ ηελ αίζνπζα θαη κεηά απφ ιίγε ψξα επέζηξεςαλ πξνζπαζψληαο λα
καληέςνπλ ηε ιέμε πνπ ηνπο παξνπζίαζε ε νκάδα πνπ είρε παξακείλεη ζηελ αίζνπζα. Ε
δξαζηεξηφηεηα βνήζεζε λα απνδψζεη ε νκάδα ερεηηθά ιέμεηο ή θαη ζπλαηζζήκαηα,
εκβαζχλνληαο ζην λφεκα ηεο θάζε ιέμεο κε απνηέιεζκα λα ζθεθηνχλ νη ζπκκεηέρνληεο ηηο
δηαθνξεηηθέο εξκελείεο ηεο.
Οηελ ηξίηε δξαζηεξηφηεηα, ν εηζεγεηήο δηάβαζε έλαλ κχζν ηνπ Αηζψπνπ θαη κηα νκάδα
πξνζπάζεζε λα ηνλ απνδψζεη ερεηηθά, δειαδή λα θηηάμεη κηα ερντζηνξία. Ε κεηαθνξά απφ ηελ
αλάγλσζε ζηελ ερεηηθή ηεο απφδνζε δελ έγηλε ιέμε πξνο ιέμε, θαζψο ν αλαγλψζηεο εηζεγεηήο πξνζπάζεζε λα αλαπαξάγεη δεκηνπξγηθά ηνλ κχζν σο λέν έξγν κε ηε ζπλέξγεηα ηεο
κνπζηθήο.
Οηελ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα, αθνχζηεθε έλα νξρεζηξηθφ θνκκάηη θαη ην κφλν ζηνηρείν
πνπ απνθάιπςε ν εηζεγεηήο ήηαλ φηη είρε σο ζέκα ηε ζάιαζζα. Μη δπν νκάδεο βγήθαλ θαη πάιη
έμσ απφ ηελ αίζνπζα γηα κεξηθά ιεπηά. Ε νκάδα πνπ παξέκεηλε πξνζπάζεζε λα εθεχξεη κηα
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ηζηνξία ζρεηηθή κε ην ζέκα δηαλζίδνληάο ηελ θαη κε ηε κνπζηθή κε ζθνπφ λα ηελ αλαπαξαζηήζεη
ζεαηξηθά, δεκηνπξγψληαο απηνζρεδηαζηηθά ζθεληθά θαη πξφρεηξα θνζηνχκηα απφ πθάζκαηα θαη
απιά πιηθά.
Ιε ηελ παξνπζίαζε ηεο δξακαηνπνίεζεο νινθιεξψζεθε ην βησκαηηθφ κέξνο ηνπ
εξγαζηεξίνπ. Οηελ ζπλέρεηα ν θνο Πζηξίδεο παξνπζίαζε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ζην νπνίν
ζηεξίρζεθαλ απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο θαη αθνινχζεζε ζπδήηεζε κε ηδέεο θαη πξνηάζεηο γηα ηε
ζρνιηθή ηάμε. Πν εξγαζηήξην δηεμήρζε κέζα ζε θιίκα απφιπηεο ζπλεξγαζίαο, ζπλερνχο δξάζεο
θαη ακείσηνπ ελδηαθέξνληνο θαζψο νη πξνηάζεηο ηνπ θνπ Πζηξίδε ελεξγνπνίεζαλ ηε ζπλεξγαζία
εθπαηδεπηηθψλ δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ.

Απφ ηε Μαπιάμμα Ρξμσξγιάμμη

Οθνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ απφ ηηο θεο Ινπζηάθα Ιαξία θαη Ηαδηαξίδνπ
Αιίθε ήηαλ ε ζχλδεζε ηνπ πνιηηηζκνχ κε ηελ εθπαίδεπζε κέζα απφ ηελ βησκαηηθή πξνζέγγηζε
ηεο ιατθήο παξάδνζεο. Γηα ηελ επίηεπμε απηήο ηεο βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε
κεζνδνινγία ηεο ηζηνξηνγξακκήο (storytelling), θαζψο θαη ηερληθέο απφ ην εθπαηδεπηηθφ δξάκα
θαη ηελ αθήγεζε.
Ε ηζηνξηνγξακκή είλαη έλαο ηξφπνο νξγάλσζεο ηεο γλψζεο θαηά ηνλ νπνίν, νη καζεηέο
ελνπνηνχλ ηα δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, έηζη ψζηε ε
κάζεζε λα έρεη λφεκα θαη ελδηαθέξνλ γη‟ απηνχο. Ιπνξνχκε λα ηε θαληαζηνχκε ζαλ ηε
δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο κηαο ζεηξάο επεηζνδίσλ, ηα νπνία ζπλδένπκε ζε κηα αθεγεκαηηθή
γξακκή, ψζηε λα δεκηνπξγείηαη κία ηζηνξία. ξεζηκνπνηψληαο ηε δχλακε ηεο ηζηνξίαο,
δεκηνπξγείηαη έλα πιαίζην πνπ έρεη λφεκα γηα ηα παηδηά, είλαη αιεζηλφ θαη ηα δηδάζθεη έλλνηεο
θαη δεμηφηεηεο. Νξφθεηηαη γηα κηα παηδαγσγηθή ζηξαηεγηθή πνπ βαζίδεηαη ζηελ ελεξγφ κάζεζε, ε
νπνία αλαπηχρζεθε αξρηθά ζην Ναλεπηζηήκην ηεο Γιαζθψβεο ην 1967 θαη ζήκεξα έρεη πηνζεηεζεί
απφ πνιινχο παηδαγσγνχο ζε φιν ηνλ θφζκν.
Το εθπαηδεπηηθφ δξάκα νξίδεηαη κηα απζηεξά δνκεκέλε παηδαγσγηθή δηαδηθαζία, ε
νπνία ρξεζηκνπνηεί ηηο ηερληθέο θαη ηα εξγαιεία ηεο Δξακαηηθήο Πέρλεο κε ζθνπφ ηελ νιφπιεπξε
πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαζψο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε
αθνκνίσζε ηεο γλψζεο κέζα ζην θνηλσληθφ ηεο πιαίζην. Έκθαζε δίλεηαη θαη εδψ (φπσο θαη
ζηελ ηζηνξηνγξακκή) ζηε δηαδηθαζία ζε αληίζεζε κε ην πξντφλ, γη‟ απηφ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ν
φξνο Δξάκα πνπ αλαθέξεηαη ζηε δξάζε πνπ ζπληειείηαη ζην εδψ θαη ζην ηψξα, θαη φρη ζηελ
πξνεηνηκαζία ελφο δξψκελνπ κε ζθνπφ ηελ παξνπζίαζή ηνπ ζε ηξίηνπο. σξίο λα απνθιείεηαη, ε
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δεκηνπξγία ζεαηξηθήο παξάζηαζεο δελ απνηειεί πξνυπφζεζε, νχηε βαζηθφ ζηφρν ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο. Ε αθήγεζε εληάζζεηαη δπλακηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε καζεζηαθή
δηαδηθαζία σο εξγαιείν γηα ηε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη ην
πέξαζκα κελπκάησλ θαη ηδεψλ. Οην πιαίζην ηεο γεληθφηεξεο πνιηηηζκηθήο θξίζεο πνπ καζηίδεη
ηελ επνρή καο ε αθήγεζε, σο πξάμε επηθνηλσλίαο, δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε
κεηαβίβαζε φρη κφλν γλψζεσλ, αιιά θπξίσο ζπλαηζζεκάησλ θαη αμηψλ.
Οην εξγαζηήξην «Νάκε ζαλ άιινηε..» νη εηζεγήηξηεο παξνπζίαζαλ έλαλ ηξφπν γλσξηκίαο
ησλ καζεηψλ κε ηνλ ηξφπν δσήο θαη ηηο ζπλήζεηεο ησλ αλζξψπσλ ζην παξειζφλ. Ε αθφξκεζε
δφζεθε κε ηελ πξνβνιή ελφο βίληεν κε εηθφλεο απφ ην Θανγξαθηθφ Ινπζείν Βειβεληνχ, Ηνδάλεο
θαη αθνινχζεζε έλαο θαηαηγηζκφο ηδεψλ απφ ιέμεηο πνπ έξρνληαλ ζην κπαιφ βιέπνληαο ην
βίληεν. Μη ιέμεηο (ηξαηάξηζκα, γηαγηά, δαληέιεο, αξγαιείνο, πθαληά, ζνθξάο, ζθιεξή δνπιεηά,
παηξηαξρία) θαηαγξάθεθαλ ζηνλ πίλαθα πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αξγφηεξα.
Ρπφ ηνπο ήρνπο κνπζηθήο νη ζπκκεηέρνληεο νδεγήζεθαλ ζε έλα λνεξφ ηαμίδη ζην
παξειζφλ θαη αθνινχζεζε θέξαζκα κε ινπθνχκηα ζε δχν δηαθνξεηηθά ρξψκαηα (θφθθηλα θαη
πξάζηλα), ππνβάιινληαο έηζη αβίαζηα ην ρσξηζκφ ησλ καζεηψλ ζε δχν νκάδεο. Μη νκάδεο
εξγάζηεθαλ γηα ιίγα ιεπηά, πξνθεηκέλνπ λα γλσξηζηνχλ, λα απνθαζίζνπλ γηα ην φλνκα ηεο
νκάδαο, λα κνηξάζνπλ ηνπο ξφινπο (Οπληνληζηήο – Γξακκαηέαο – Ναξνπζηαζηήο – Νξνκεζεπηήο
Ριηθνχ – ξνλνκέηξεο) θαη λα παξνπζηαζηνχλ ε κία ζηελ άιιε.
Οην κεηαμχ είραλ ηνπνζεηεζεί απφ ηηο εηζεγήηξηεο δχν αζπξφκαπξεο δσγξαθηέο ζε παλί
(εκηηειή ζθεληθά), κία πίζσ απφ θάζε νκάδα, πνπ απεηθφληδαλ: α) Ιηα πιαηεία κε πεγάδη θαη
ζπίηηα θαη β) Πν εζσηεξηθφ ελφο ζπηηηνχ. Ηάζε νκάδα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηήζεη δηάθνξα πιηθά
(καξθαδφξνπο, θεξνκπνγηέο, ραξηφληα, πιαζηειίλε θιπ) θαη λα ζπκπιεξψζεη ηελ εηθφλα ηεο κε
ηα ζηνηρεία πνπ έιεηπαλ. Πνπνζεηήζεθαλ έηζη δέληξα, άλζξσπνη, θφθθηλεο ζθεπέο, βξχζε,
θιεκαηαξηά, ηεξέαο, παηδηά ζηελ πιαηεία θαη θξεβάηη, άλζξσπνη, ραιί, θαλαπέδεο, ινπινχδηα ζην
εζσηεξηθφ ηνπ ζπηηηνχ.
Οηε ζπλέρεηα νη νκάδεο θιήζεθαλ λα παξνπζηάζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο, λα δσληαλέςνπλ
δειαδή ην ζθεληθφ ηνπο. Ε παξνπζίαζή ηνπο κπνξνχζε λα έρεη ηε κνξθή αθήγεζεο,
ηξαγνπδηνχ, δξακαηνπνίεζεο ή ρνξνχ. Ιεηά απφ ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ ε νκάδα
«Κένη Μξίδνληεο» παξνπζίαζε ηελ ηέιεζε ελφο γάκνπ ζηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνχ, ν νπνίνο
θαηέιεμε ζηελ εθηέιεζε ηνπ ηξαγνπδηνχ «Οήκεξα γάκνο γίλεηαη» ππφ ηνπο ήρνπο θινγέξαο. Ε
νκάδα «Κνζηαιγία» παξνπζίαζε κηα επίζθεςε ζε αξρνληηθφ ζπίηη ζηα Δαγνξνρψξηα, ην πιχζηκν
ησλ ξνχρσλ ζηε ζθάθε, θέξαζκα γιπθνχ κε θξχν λεξφ, ζπδήηεζε γηα ηα πξνηθηά ηεο θφξεο ηνπ
ζπηηηνχ θαη ην ηξαγνχδη « Ιαξκαξέληα κνπ βξπζνχια, σρ ακάλ, πσο βαζηάο θξχν λεξφ».
Οηε θάζε απηή αμηνπνηήζεθαλ νη ιέμεηο πνπ είραλ πξνθχςεη απφ ηνλ θαηαηγηζκφ ηδεψλ
ζηελ αξρή ηεο εξγαζίαο, γηα ηε δεκηνπξγία πνηεκάησλ θαη ζηε ζπλέρεηα ε κεινπνίεζή ηνπο. Οηε
ζπλέρεηα, θάζε νκάδα έπξεπε λα αζρνιεζεί κε ην ζθεληθφ ηεο άιιεο νκάδαο, λα ηνπ δψζεη έλα
ηίηιν (ηνλ νπνίν λα θαξθηηζψζεη ζην ζθεληθφ) θαη λα βξεη ηξεηο δηαθνξέο ηνπ παξειζφληνο κε ην
ζήκεξα, αλάινγα κε ην πσο βίσζε ην ζθεληθφ απφ ηελ παξνπζίαζε ηεο άιιεο νκάδαο θαη κε ην
ηη εηζέπξαμε απφ ηελ άιιε νκάδα γηα ην ζθεληθφ ηεο. Πν ζπίηη απέθηεζε έηζη ηνλ ηίηιν
«Επεηξψηηθε αξρνληηά» θαη νη δηαθνξέο κε ην παξειζφλ εληνπίζηεθαλ : α) ζηηο ρεηξσλαθηηθέο
εξγαζίεο, β) ζηε δηαθφζκεζε θαη γ) ζηελ επηθνηλσλία ησλ αλζξψπσλ, ελψ ην ζθεληθφ ηεο
πιαηείαο νλνκάζηεθε « Ε πιαηεία πνπ ζπκάκαη…» θαη δηαθνξέο ζεσξήζεθαλ α) νη θνηλσληθέο
εθδειψζεηο, β) νη ζπλαληήζεηο ησλ αλζξψπσλ θαη γ) ε επηθνηλσλία.
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Οην ζεκείν απηφ νινθιεξψζεθε ε δηακφξθσζε θαη ην δσληάλεκα ησλ ζθεληθψλ θαη
αθνινχζεζε ε επηινγή δχν εξψσλ απφ ην θάζε ζθεληθφ θαη ε ζπγγξαθή ηνπ βηνγξαθηθνχ ηνπο
(φλνκα, ειηθία, επάγγεικα, ελδηαθέξνληα). Απφ ηελ νκάδα «Κνζηαιγία» επειέγεζαλ α) ην λεξφ
θαη β) ε λνηθνθπξά Γπθξνζχλε Βνχιγαξε, ελψ ε νκάδα «Κένη Μξίδνληεο» επέιεμε α) ην γάηδαξν
θαη β) ηνλ Γηάλλε, ηνλ ηξειφ ηνπ ρσξηνχ.
Νξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα πνίεκα γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο ήξσεο, γξάθηεθαλ
ζηνλ πίλαθα ηα ξήκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο πέληε αηζζήζεηο (βιέπσ, αθνχσ, κπξίδσ, αγγίδσ,
γεχνκαη), θαζψο θαη ε δνκή κηαο πξφηαζεο : ξήκα, επίζεην, νπζηαζηηθφ, ζχλδεζκνο, επίζεην,
νπζηαζηηθφ θαη δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα δεκηνπξγήζνπλ έλα πεληάζηηρν (έλαο
ζηίρνο γηα θάζε αίζζεζε) γηα θάζε ήξσα κε ηε ζπγθεθξηκέλε δνκή (π.ρ. « Βιέπσ φκνξθα
ινπινχδηα θαη ρξσκαηηζηά ηξηαληάθπιια»).
Ε βησκαηηθή απηή πξνζέγγηζε ηεο ιατθήο παξάδνζεο έπξεπε λα νινθιεξσζεί κε ηε
δεκηνπξγία απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο κηαο ηζηνξίαο κε ηνπο ηέζζεξηο ήξσεο θαη ζηε
ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα ζα κπνξνχζε λα αθνινπζήζεη ε ζπγγξαθή ηεο ηζηνξίαο, ε παξνπζίαζή
ηεο κε ηε κνξθή δξακαηνπνίεζεο ζε θνηλφ, ε δεκηνπξγία ελφο θφκηθ θαη ηειηθά ν αλαζηνραζκφο
γηα φια φζα έγηλαλ απφ ηελ αξρή έσο ην ηέινο ηνπ ζέκαηνο θαη ε επηζήκαλζε ησλ πην
ζεκαληηθψλ ζεκείσλ.
Πν εξγαζηήξην «Νάκε ζαλ άιινηε…» ήηαλ κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα πξνζέγγηζε ελφο
«δχζθνινπ» (ιφγσ έιιεηςεο ηεο βησκαηηθήο εκπεηξίαο) γηα ηα παηδηά ζέκαηνο, φπσο είλαη ε ιατθή
παξάδνζε. Ιε ηελ ζσζηή θαζνδήγεζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ είλαη δπλαηφ λα ζρεδηαζηνχλ
δξαζηεξηφηεηεο (επίζθεςε ζε κνπζείν, αθήγεζε απφ ειηθησκέλν, επίζθεςε ζε παιηφ ζπίηη,
αλαδήηεζε βηβιηνγξαθίαο θαη νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ) πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο αθεηεξίεο
γηα έλα ηαμίδη ζηε γλψζε ηνπ παξειζφληνο, πνπ φκσο ζα έρεη λφεκα γηα ηα παηδηά, ψζηε λα
κπνξέζνπλ απηή ηε γλψζε λα ηελ αμηνπνηήζνπλ ζηελ δσή ηνπ ζήκεξα. Ε κεζνδνινγία ηεο
ηζηνξηνγξακκήο, φπσο θαη νη ηερληθέο ηεο αθήγεζεο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο
πξαγκαηηθά επηηξέπνπλ ηελ θαιιηέξγεηα πνηθίισλ δεμηνηήησλ θαη αμηνπνηνχλ ηε ζπλεξγαηηθή
κάζεζε. Νξνυπνζέηνπλ φκσο βαζηά γλψζε ηνπ ζέκαηνο θαη ησλ ηερληθψλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ
θαη νξγάλσζε ησλ δηαθφξσλ ζηαδίσλ ηνπ project κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ην πνιχ ζεκαληηθφ
ζέκα ηεο ιατθήο παξάδνζεο λα κελ πεξηνξηζηεί ζε κηα επηθαλεηαθή, «θνιθινξηθή» πξνζέγγηζή
ηνπ, αιιά λα αλαδεηρζνχλ φιεο νη πηπρέο ηνπ, πνπ έρνπλ αλεθηίκεηε αμία γηα ην ζχγρξνλν
άλζξσπν.
Πν εξγαζηήξην «Νάκε ζαλ άιινηε…» έδσζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο πνιχηηκα εξεζίζκαηα
θαη ηδέεο γηα ηελ νξγάλσζε βησκαηηθψλ, δηαζεκαηηθψλ ζρεδίσλ εξγαζίαο ζηελ ηάμε.

Απφ ηελ Κασεπίμα Γιαμμξύλα
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Οηελ εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα εηζήγεζή ηνπ ν θνο Ναλαγηψηεο Αλαζηαζηάδεο κίιεζε
ζε κηα γεκάηε αίζνπζα γηα ηελ αλάγθε αλάδεημεο ελφο νιηζηηθνχ πιαηζίνπ παηδαγσγηθήο
αμηνπνίεζεο ησλ ΠΝΓ ζην ζχγρξνλν ζρνιείν.
Μ θ. Αλαζηαζηάδεο μεθίλεζε αλαθέξνληαο πψο νη Περλνινγίεο ηεο Νιεξνθνξίαο θαη
Γπηθνηλσλίαο έρνπλ αιιάμεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνζεγγίδνπκε ηε γλψζε θαζψο θαη ηελ
αληίιεςε ηεο θαζεκεξηλφηεηάο καο: ε πξφζβαζε ζε έλα ηεξάζηην φγθν θαη πνιιαπιφηεηα
πιεξνθνξηψλ, πνπ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ ηαρχηαηε απαμίσζε ηεο γλψζεο νδεγνχλ ζηελ αλάγθε
λα επηθεληξσζνχκε φρη κφλν ζην «ηη» ζα κάζνπκε, αιιά θπξίσο ζην «πψο» ζα κάζνπκε. Αθφκε, ε
θνηλσληθή δηθηχσζε θαη ζπλεξγαζία κέζα απφ ην δηαδίθηπν απνηεινχλ κηα πξφθιεζε γηα ην
ζχγρξνλν δάζθαιν, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζεη ην λέν απηφ ηξφπν
επηθνηλσλίαο θαη λα δψζεη έκθαζε ζην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην, ζην «πξφηππν ηνπ
κνλαρηθνχ, αιιά φρη απνκνλσκέλνπ αλζξψπνπ». Έλαο αθφκε ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη φηη
ζην ζχγρξνλν θφζκν ε επξχηαηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο έρεη νδεγήζεη ζην ιεγφκελν «ςεθηαθφ
δπτζκφ», δειαδή ζην δηαρσξηζκφ ησλ αλζξψπσλ ζε ζρέζε κε ηελ επθνιία πξφζβαζεο ζηηο
ηερλνινγίεο.
Πη ζεκαίλνπλ φκσο φια απηά γηα ην ζχγρξνλν ζρνιείν; Αληηπαξαβάιινληαο ην
παξαδνζηαθφ κε ην ζχγρξνλν ζρνιείν, ν θ. Αλαζηαζηάδεο αλαθέξεη πσο ζηελ παξαδνζηαθή
ηάμε θεληξηθφ ξφιν έρνπλ ν δάζθαινο θαη ν πίλαθαο, ελψ ζηε ζχγρξνλε ηάμε ε γλψζε
πξνζεγγίδεηαη κέζα απφ άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα, πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν
θαζψο θαη επαθή κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Νξνθχπηεη ινηπφλ ην εξψηεκα: «Μ Ε/Ρ θαη ηα
ηερλνινγηθά κέζα ζα αληηθαηαζηήζνπλ ην δάζθαιν;» Ε απάληεζε: νη ηερλνινγίεο ζα πξέπεη λα
εκπινπηίζνπλ θαη φρη λα αληηθαηαζηήζνπλ παιαηφηεξεο δνκέο, ζα πξέπεη λα είκαζηε ζε ζέζε λα
θξαηήζνπκε απφ ηνλ αλαινγηθφ θφζκν φ,ηη θξίλνπκε ζεκαληηθφ.
Οην λέν πεξηβάιινλ κάζεζεο ζηελ Ηνηλσλία ηεο Γλψζεο πξνρσξάκε απφ ηνλ
δαζθαινθεληξηθφ ζηνλ καζεηνθεληξηθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο, φπνπ νη καζεηέο καζαίλνπλ «πψο»
λα καζαίλνπλ, κέζα απφ δηαδηθαζίεο εμαηνκηθεπκέλεο κάζεζεο. Πίζεηαη σο ζηφρνο ε άκβιπλζε
ηνπ «ςεθηαθνχ δπτζκνχ» θαη δίλεηαη έκθαζε ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο
θαη πξνηεξαηφηεηα ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. Γλζαξξχλεηαη ε δεκηνπξγία θαη φρη
κφλν ε αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο, κέζσ αλάξηεζεο πιηθνχ ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ ζην
δηαδίθηπν. Νξνσζνχληαη φρη κφλν νη ηερλνινγηθέο αιιά θαη νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαζψο θαη
ε αλζξσπνθεληξηθή, παηδαγσγηθή θαη θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο ηερλνινγίαο.
Οηε ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε δηαηππψζεθε ε αλάγθε γηα δηαθνξνπνίεζε ηνπ ξφινπ
ηνπ ζχγρξνλνπ δαζθάινπ ζε βνεζεηηθφ, ζπκβνπιεπηηθφ, αληηαπηαξρηθφ θαζψο θαη ε αλάγθε
κεηάβαζεο ζε έλα «καζεηνθεληξηθφ» ζρνιείν. Οε εξψηεζε πνπ ηέζεθε ζρεηηθά κε ην ηη κπνξεί λα
γίλεη κε ηελ ηάζε αθφκα θαη ησλ λέσλ δαζθάισλ λα αλαπαξάγνπλ ηηο παιηέο πξαθηηθέο ζηε
δηδαζθαιία ηνπο, ν θ. Αλαζηαζηάδεο απάληεζε φηη ν ζχγρξνλνο δάζθαινο νθείιεη «λα αιιάμεη ην
παηδαγσγηθφ ηνπ DNA» αλαδεηψληαο θαη θαιχπηνληαο λένπο ηξφπνπο κάζεζεο. Ορεηηθά κε
πξνβιεκαηηζκφ πνπ δηαηππψζεθε φζνλ αθνξά ηελ εζηθή ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο (πλεπκαηηθά
δηθαηψκαηα), ν θ. Αλαζηαζηάδεο απάληεζε φηη είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξεηαη πάληα ε πεγή ηεο
πιεξνθνξίαο.
Ηιείλνληαο, ν θ. Αλαζηαζηάδεο αλέθεξε φηη ν ζχγρξνλνο παηδαγσγφο πξέπεη πάληα λα
ζέηεη ζηνλ εαπηφ ηνπ ην θηινζνθηθφ εξψηεκα «γηαηί ην θάλσ απηφ;», φζνλ αθνξά ηνπο ζηφρνπο
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ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ, θαζψο ζθνπφο είλαη κέζα απφ απηφ πνπ ππεξεηεί ν θαζέλαο λα πξνζθέξεη
δηαπαηδαγψγεζε ζσζηνχ αλζξψπνπ θαη φρη κφλν θαινχ επηζηήκνλα.

Απφ ηνλ Αμσώμη Κτπμοάσςξ

Ε ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξία ππήξμε ε πην ηδηαίηεξε ζε φιν ην ζπλέδξην, θαζψο ήηαλ ε κφλε
ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο έιαβε ρψξα θαιιηηερληθή παξνπζίαζε. Αμηνζεκείσηε επίζεο ήηαλ θαη ε
αλαγθαζηηθή αιιαγή ηνπ πξνεδξείνπ, φπνπ ηε ζέζε ηεο αλαπιεξψηξηαο θαζεγήηξηαο ΝΠΔΓ
Γεσξγίαο (Πδίλαο) Ηαινγήξνπ πήξε ν θνο Πειέκαρνο Ινπδαηζάθεο (Ινπηζαδάθηο), θαζεγεηήο
Θεαηξνινγίαο, ζθελνζέηεο θαη ζπγγξαθέαο. Οπλνιηθά ε ζπλεδξία πεξηειάκβαλε ηέζζεξηο
εηζεγήζεηο κε πξνβιεπφκελν ρξφλν δεθαπέληε ιεπηά γηα θαζεκηά, ελψ γηα ηελ θαιιηηερληθή
παξνπζίαζε δφζεθε πεξηζψξην κηαο ψξαο.
Ε πξψηε εηζήγεζε είρε ηίηιν «Ε πξναγσγή ηεο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ησλ λεπίσλ
κέζσ ηνπ θνπθινζέαηξνπ ζηα ηκήκαηα εθκάζεζεο ειιεληθήο γιψζζαο ηεο Οηνθρφικεο» κε
νκηιήηξηα ηελ ππνςήθηα δηδάθηνξα ΝΠΝΓ θα Βίηζνπ Ιάγδα, ε νπνία είρε εξγαζηεί εθεί επί ζεηξά
εηψλ σο λεπηαγσγφο. Ε εηζήγεζε ηήξεζε ζε γεληθέο γξακκέο ηνλ ρξνληθφ πεξηνξηζκφ θαη ήηαλ
ζαθήο, δνκηθά ιεηηνπξγηθή θαη λνεκαηηθά επαξθήο. Οε απηφ βνήζεζε θαη ε πξνβνιή παξνπζίαζεο
(power point), ε νπνία εζηίαζε θπξίσο ζην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ, φληαο θαη ε ίδηα κηα ζεηξά
απφ δηαθάλεηεο – θείκελα.
Ηαζψο ην ζέκα ηεο εηζήγεζεο ήηαλ ε παξνπζίαζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, δφζεθε
βαξχηεηα ζηελ παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο (δείγκα, δηάξθεηα θιπ). Γηα ηνπο
ζπλέδξνπο βέβαηα, ην θχξην ελδηαθέξνλ βξηζθφηαλ ζην ζπκπέξαζκα απηήο ηεο έξεπλαο, κε άιια
ιφγηα, ζηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηεζεί ην θνπθινζέαηξν σο εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν πξναγσγήο
ηεο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ησλ λεπίσλ, αιιά θαη ζηελ επηζήκαλζε ηεο εηζεγήηξηαο φηη ε
ρξήζε ηεο θνχθιαο ππνζηήξηδε θπξίσο ηνλ επηθνηλσληαθφ ραξαθηήξα ηεο γιψζζαο θαη θαη‟
επέθηαζε θαη ηεο δηδαζθαιίαο ηεο.
Ε αληαπφθξηζε ηνπ αθξναηεξίνπ ππήξμε ζεηηθή θαη εθθξάζηεθε κε ρεηξνθξφηεκα.
Γληνχηνηο ε παξαηήξεζε ηνπ πξνεδξεχνληνο, κεηά ην πέξαο θαη ησλ ηεζζάξσλ εηζεγήζεσλ, φηη
ε νκηιήηξηα θάλεθε θάπνηα ζηηγκή λα ζπγρέεη ηνπο φξνπο «θσλεηηθή» θαη «θσλνινγία»
(παξαηήξεζε πνπ πξνδίδεη ηηο θηινινγηθέο θαηαβνιέο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ),
αλέδεημε έλα ζεκαληηθφ επηζηεκνινγηθφ ζηελ νπζία ηνπ δήηεκα: ν επηζηήκνλαο, φηαλ εθηίζεηαη
ελψπηνλ ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο, αληηπαξαηίζεηαη ηαπηφρξνλα ζηελ πεηζαξρία πνπ ην
επηζηεκνληθφ ηνπ πεδίν επηβάιιεη. Ηαη φζν πην επηζηεκνληθά πεηζαξρεκέλν είλαη ην αθξναηήξηφ
ηνπ, ηφζν ιηγφηεξν έρεη ηε δηάζεζε λα παξαβιέςεη ηέηνηα ιεθηηθά αηνπήκαηα.
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Ε δεχηεξε εηζήγεζε είρε ηίηιν «Ε ρξήζε ηεο θνχθιαο ζηελ παξαγσγή ιφγνπ ζε παηδηά
πξσηνζρνιηθήο ειηθίαο». Ε πξνθαλήο ζρέζε ηεο κε ηελ πξψηε, απφ άπνςε εξεπλεηηθνχ
ελδηαθέξνληνο, εμεγεί ηελ επηινγή λα ηεζνχλ ζηελ ίδηα ζπλεδξία, θαη κάιηζηα ζπλερφκελα. Ναξ‟
φια απηά ν νκηιεηήο θνο Αληψλεο Θελαθάθεο, ιέθηνξαο Θεαηξηθήο Πέρλεο θαη Αγσγήο,
αληηκεηψπηζε ηε δηάιεμή ηνπ πεξηζζφηεξν σο αθήγεζε, κε θπζηθή ζπλέπεηα κηα πην
ζπλαηζζεκαηηθή ρξήζε ηνπ ιφγνπ. Νεξηφξηζε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ζηελ αξρή ηεο δηάιεμήο ηνπ,
θπξίσο κέζα απφ κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή, θαη έδσζε ηδηαίηεξν βάξνο ζηε ιεπηνκεξή
πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηα παηδηά κηαο ηάμεο εηδηθνχ ζρνιείνπ αληηκεηψπηζαλ ηελ
εμαθάληζε κηαο θνχθιαο.
Θα κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί θαλείο φηη ζεψξεζε ην αθξναηήξηφ ηνπ θπξίσο σο νκάδα
παηδαγσγψλ ζπλαδέιθσλ πνπ ρξεηάδνληαλ έλα νιηζηηθφ έλαπζκα, ψζηε λα θηλεηνπνηεζνχλ
ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ρξήζεο ηεο θνχθιαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία απφ ηνπο ίδηνπο θαη φρη
απιψο ζηελ παξαδνρή ηνπο φηη κηα ηέηνηα ρξήζε ζα κπνξνχζε λα απέβαηλε επσθειήο γηα ηελ
παξαγσγή ιφγνπ απφ ηνπο καζεηέο ηνπο. Απηφο ν ηζρπξηζκφο εληζρχεηαη θαη απφ ην φηη ε
πξνβνιή παξνπζίαζεο είρε σο θχξην θνξέα ηεο ηελ εηθφλα θαη φρη ηνλ ιφγν. Πν πινχζην
θσηνγξαθηθφ πιηθφ θαηαμίσλε de facto ηελ παξνπζηαδφκελε εθπαηδεπηηθή πξνζπάζεηα θαη
ελίζρπε ηε δχλακε ησλ ιέμεσλ ηνπ εηζεγεηή.
Αμίδεη λα παξαηεξήζεη θαλείο φηη ελψ ε πνξεία ζθέςεο θαη ησλ δχν πξψησλ νκηιεηψλ
μεθηλά απφ ην ζπγθεθξηκέλν (κειέηε πεξίπησζεο) θαη πξνρσξά ζηε δηαηχπσζε παξεκθεξψλ
γεληθψλ πνξηζκάησλ πνπ ζπλεγνξνχλ ζηε ρξήζε ηεο θνχθιαο σο εξγαιείνπ πνπ ππνβνεζά ηε
γισζζηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο θαη πξσηνζρνιηθήο ειηθίαο ππάξρεη κηα ιεπηή
αιιά θαζνξηζηηθή δηαθνξά ζηε λνεκαηνδφηεζε ηνπ φξνπ «θνχθια», φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε ε θνχθια απφ ηνπο παηδαγσγνχο πξνο ηα παηδηά. Οηελ
πξψηε πεξίπησζε ππήξραλ δηάθνξεο θνχθιεο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ σο ζχκβνια πξνζψπσλ. Οηε
δεχηεξε πεξίπησζε κηα θνχθια, ν Δηνγέλεο, απηνλνκήζεθε θαη ιεηηνχξγεζε σο πξφζσπν (κέζσ
ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ εληέρλσο δεκηνχξγεζε ν νκηιεηήο φηαλ δίδαζθε ζ‟ απηήλ ηελ ηάμε), θάηη
πνπ ζηελ νπζία ηνπ ζεκαίλεη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο αλάγθεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα πξνάγεη
ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ ηνπ ζε αλάγθε ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ λα πξνάγνπλ ηηο
δεμηφηεηέο ηνπο απηέο πξνθεηκέλνπ λα επηιχζνπλ ζπγθεθξηκέλα θαη ζνβαξά, θαηά ηελ θξίζε
ηνπο, πξνβιήκαηα.
H ηξίηε εηζήγεζε είρε ηίηιν «Πν ζέαηξν σο πξαθηηθή επεμεξγαζία ηεο Ναηδηθήο
Θνγνηερλίαο ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε: Οπλδένληαο Πέρλε θαη Γιψζζα» θαη νκηιήηξηα ήηαλ ε
θα Οππξηδνχια Αλησλάηνπ. Ηαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε αληηθείκελν παξνπζίαζεο ππήξμε κηα
έξεπλα ηελ νπνία δηεμήγαγε ε εηζεγήηξηα ζην πιαίζην ηνπ Ιεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο
«Ναηδαγσγηθή θαη Δηδαθηηθή ζηελ Νξνζρνιηθή Γθπαίδεπζε». Οηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έδσζαλ
ζηνηρεία 45 λεπηαγσγνί κέζσ εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ. Ε δηάιεμε ππνζηεξίρηεθε απφ
πξνβνιή παξνπζίαζεο απνηεινχκελε απφ θεηκεληθέο δηαθάλεηεο. Πν ζεκαληηθφ ζηε ζπγθεθξηκέλε
δηάιεμε βξίζθεηαη ζην φηη επζχο εμαξρήο έζεζε ηηο ζεσξεηηθέο παξαδνρέο ηνπ ΔΓΝΝΟ
(θνηλσληθφο δνκηζκφο, πνιιαπιή λνεκνζχλε θιπ) σο βάζε ηεο ζεσξεηηθήο ζεκειίσζεο ηεο φιεο
έξεπλαο, θαζψο ην θπξίσο δεηνχκελν ήηαλ λα δηαπηζησζεί αλ θαη θαηά πφζν ην ζέαηξν: α)
κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη β) πξάγκαηη αμηνπνηείηαη κε ηέηνην
ηξφπν, ψζηε λα πινπνηνχληαη νη ζηφρνη ηνπ ΔΓΝΝΟ θαη ηνπ ΑΝΟ.
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Ε δηάιεμε δνκήζεθε ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο κε άμνλα ηελ επαθή ησλ παηδηψλ
πξνζρνιηθήο ειηθίαο κε ζπγθεθξηκέλα θείκελα, εμεηάδνληαο ηξία ζηάδηα: α) ην πξηλ ηελ επαθή κε
ην θείκελν (θξηηήξηα επηινγήο θεηκέλσλ, ηξφπνη πξνεηνηκαζίαο ησλ παηδηψλ, ζηφρνη
πξνεηνηκαζίαο ησλ παηδηψλ) / β) ην θαηά ηελ επαθή κε ην θείκελν (δξαζηεξηφηεηεο, ζηφρνη) / γ)
ην κεηά ηελ επαθή κε ην θείκελν (αλαζηνραζκφο, επέθηαζε δξαζηεξηνηήησλ). Νξαθηηθά ε
εθηελήο θαη ιεπηνκεξήο αλαθνξά ηεο νκηιήηξηαο ζε απηά ηα ζηάδηα απφ ηε κηα ελίζρπζε ηε
ζαθήλεηα ηνπ ιφγνπ ηεο αιιά απφ ηελ άιιε εμψζεζε ηνλ πξνεδξεχνληα λα πξνβεί ζε
παξαηήξεζε ζρεηηθά κε ηελ ππέξβαζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηα
πνξίζκαηα λα παξνπζηαζηνχλ ππεξβνιηθά ζπληνκεπκέλα. Πν αμηνζεκείσην πάλησο είλαη φηη,
φπσο θαίλεηαη, νη λεπηαγσγνί δελ αξθνχληαη κφλν ζηελ παξαδνρή φηη ην ζέαηξν δπλεηηθά
απνηειεί ρξήζηκν εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν, αιιά θαη ην αμηνπνηνχλ σο ηέηνην ζηελ πξάμε.
Ε ηέηαξηε εηζήγεζε είρε ηίηιν «Δξακαηηθέο ηερληθέο ζηε δηδαζθαιία γισζζηθψλ
καζεκάησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ησλ δηαθξίζεσλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ»
κε νκηιήηξηα ηε ζεαηξνιφγν θαη ζθελνζέηηδα θα Ιαξίλα Ιέξγνπ. Αηπρψο ε πξνβνιή
παξνπζίαζεο είρε ραζεί απφ ηα αξρεία ηνπ ππνινγηζηή πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη εηζεγεηέο θαη
απηφ πξνθάιεζε θάπνηα αλαζηάησζε θαη κνηξαία επέθεξε θαη κηα κηθξή θαζπζηέξεζε ζηνλ
ρξφλν έλαξμεο ηεο εηζήγεζεο. Πειηθά ην αξρείν βξέζεθε θαη ε θαηάζηαζε εμνκαιχλζεθε.
Οε αληίζεζε κε ηηο ηξεηο πξνεγεζείζεο δηαιέμεηο φπνπ ηα παηδαγσγηθά αηηνχκελα
βξίζθνληαλ ζε πξψην πιάλν, εδψ ππήξρε ε αλαγθαηφηεηα λα επεμεγεζνχλ, έζησ θαη ζχληνκα
πνηθίιεο δξακαηηθέο ηερληθέο - γλσζηέο ζηνπο θνηηεηέο Θεαηξηθψλ Οπνπδψλ, φρη φκσο
απαξαίηεηα ζε κειεηεηέο άιισλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ. Έηζη ινηπφλ έγηλε ιφγνο γηα παηρλίδηα
ξφισλ (κε ιεθηηθά, ιεθηηθά, θιεηζηά, αλνηθηά), ηερληθή ηεο πξνζνκνίσζεο, ζέαηξν ηνπ
θαηαπηεζκέλνπ, ζέαηξν ηεο αγνξάο, λνκνζεηηθφ ζέαηξν θιπ. Πα ζπκπεξάζκαηα, φηη δειαδή
απηέο νη ηερληθέο: α) σζνχλ ηνπο καζεηέο ζε ελεξγφ εκπινθή, β) παξέρνπλ αζθαιέο πεξηβάιινλ
θαη γ) απνηεινχλ θνηλφ ηφπν ζπιινγηθήο επεμεξγαζίαο θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ
ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηε δηαηχπσζε ηεο αλάγθεο λα εθπαηδεπηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ζε ηέηνηεο
ηερληθέο ζεάηξνπ, φπσο επίζεο θαη ηεο αλάγθεο λα ιακβάλνπλ ζεαηξηθή αγσγή φινη νη καζεηέο.
Θφγσ ηεο θχζεο ηνπ ζέκαηνο ήηαλ θπζηθφ λα ηεζνχλ απφ ην αθξναηήξην εξσηήκαηα.
Έλα πξψην θαη νπσζδήπνηε αλακελφκελν ήηαλ ζρεηηθφ κε ηηο πεγέο απφ φπνπ ζα ήηαλ δπλαηφ
λα αληιεζνχλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γη‟ απηέο ηηο ηερληθέο. Έλα δεχηεξν είρε πεξηζζφηεξν
ραξαθηήξα ακθηβνιίαο παξά απνξίαο θαη αθνξνχζε ην θαηά πφζνλ ε θνηλσληθή επαηζζεζία ησλ
εθπαηδεπηηθψλ είλαη ηφζε θαη ηέηνηα ψζηε λα επηρεηξήζνπλ κε απηά ηα εξγαιεία λα ακβιχλνπλ
ηηο φπνηεο ξαηζηζηηθέο εθδειψζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Οην πξψην έζπεπζε λα απαληήζεη ν
πξνεδξεχσλ, ηνλίδνληαο φηη ε θπξία Ηνληνγηάλλε θαη ν θχξηνο Γξακκαηάο (ακθφηεξνη θαζεγεηέο
Θεαηξνινγίαο) έρνπλ θαιχςεη απηά ηα ζέκαηα. Οην δεχηεξν ε εηζεγήηξηα απάληεζε φηη
ρξεηάδεηαη νη εθπαηδεπηηθνί λα μεπεξάζνπλ ηα ζηεξεφηππά ηνπο. Αθνινχζσο ηνλ ιφγν πήξε ε
Άιθεζηηο Ηνληνγηάλλε, ε νπνία παξαηήξεζε φηη δελ ππάξρνπλ κειέηεο πνπ λα δείρλνπλ πφζν
βνεζνχλ απηέο νη ηερληθέο ηε δηδαζθαιία ησλ γισζζηθψλ καζεκάησλ, αιιά ζπκπιήξσζε φηη ην
ζέαηξν σο θνξέαο ιφγνπ εληζρχεη ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο γεληθφηεξα.
Ηαζψο κε απηή ηελ εηζήγεζε νινθιεξσλφηαλ ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο ζπλεδξίαο, ήηαλ ε
πιένλ θαηάιιειε ζηηγκή γηα λα θάλεη ηε δηθή ηνπ παξέκβαζε θαη ν επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο
ηνπ ζπλεδξίνπ, Θεφδσξνο Γξακκαηάο. Αξρηθά ππεξακχλζεθε ησλ επηινγψλ ηεο Γπηζηεκνληθήο
Γπηηξνπήο ηνπ ζπλεδξίνπ, φζνλ αθνξά ηνλ θαηαξηηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνλ απνθιεηζκφ
ISSN 1790-773
© GAPMET / ΓΓΙΑΝΓ 2011

πνιιψλ πξνηάζεσλ γηα εηζεγήζεηο. Οηε ζπλέρεηα, ρσξίο λα θξχςεη έλα αίζζεκα δηάςεπζεο
πξνζδνθηψλ, απεχζπλε πξνο ηε λεφηεξε γεληά επηζηεκφλσλ ηελ παξαίλεζε λα μεπεξάζνπλ ηνπο
δαζθάινπο ηνπο θαη λα πξνρσξήζνπλ βαζχηεξα ζηελ επηζηεκνληθή ηνπο αλαδήηεζε.
Βιέπνληαο θαλείο θαη ηηο ηέζζεξηο ζεσξεηηθέο εηζεγήζεηο εληαία, ζα κπνξνχζε θαηαιήμεη
ζην ζπκπέξαζκα φηη φλησο νη παξαζηαηηθέο ηέρλεο ζην ζχλνιφ ηνπο, κε αηρκή ηνπ δφξαηνο ην
θνπθινζέαηξν ζηα πνιχ ηξπθεξά ρξφληα ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη ησλ πξψησλ ηάμεσλ ηνπ
δεκνηηθνχ, κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αγσγή θαη ηελ θαιιηέξγεηα ησλ καζεηψλ
πνηθηιφηξνπα: σο αλάπηπμε γισζζηθψλ δεμηνηήησλ, σο θαηαλφεζε θαη εκβάζπλζε ζηελ επαθή
κε ηα θείκελα, σο εζηθή ζπγθξφηεζε θαη θνηλσληθή επαηζζεζία. Παπηφρξνλα φκσο ζα
ζπκκεξηδφηαλ ηελ αγσλία ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο κπξνζηά ζηνλ δηζηαγκφ ησλ λέσλ
επηζηεκφλσλ λα ηνικήζνπλ λα επεθηείλνπλ ηνλ βεκαηηζκφ ηνπο πέξα απφ ηε ζπκβαηηθή
αλαθχθισζε ήδε γλσζηψλ θαη παξαδεδεγκέλσλ ζέζεσλ θαη αληηιήςεσλ.
σξίο ηδηαίηεξε θαζπζηέξεζε ην αθξναηήξην ηεο ζπλεδξίαο κεηαθέξζεθε απφ ηελ
αίζνπζα ηνπ πξψηνπ νξφθνπ θάησ, ζηνλ ρψξν εηζφδνπ ηνπ ζπλεδξίνπ κπξνζηά απφ ηε ζθάια,
ε νπνία ιεηηνχξγεζε σο ν ζεαηξηθφο ρψξνο εληφο ηνπ νπνίνπ έιαβε ρψξα ε θαιιηηερληθή
παξνπζίαζε, ε νπνία είρε ηίηιν «Οηα ρλάξηα ελφο θαηλνχξηνπ θφζκνπ». Μπζηαζηηθά ήηαλ δχν
κνλφπξαθηα κε κνξθή κνλνιφγνπ, ηα νπνία λνεκαηνδνηνχζαλ κε πνιχ δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηελ
έλλνηα ηνπ θαηλνχξηνπ θφζκνπ. Οην πξψην ε θα Αγγειηθή Ιπαζνχθνπ ππνδπφηαλ ηελ εξσίδα
ηνπ έξγνπ, ηελ Αζηξηθή, θαη ε θα Ιαξνπζψ Γεσξγνπνχινπ είρε αλαιάβεη ηε κνπζηθή επέλδπζε.
Οην δεχηεξν νη ξφινη ηνπο αληηζηξάθεθαλ. Βαζηθφο ήξσαο ηνπ δεχηεξνπ κνλφπξαθηνπ, έλαο
ραξηησκέλνο πεληαεηήο κπφκπηξαο. Πε κηα θνξά ν λένο θφζκνο είλαη ν άιινο θφζκνο, ην
παγσκέλν επέθεηλα ηεο επί ηεο γεο δσήο. Πελ άιιε ν λένο θφζκνο είλαη ην δεκηνχξγεκα ηεο
θαληαζίαο ελφο κηθξνχ παηδηνχ πνπ ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ Θεφο – Δεκηνπξγφο απηνχ ηνπ
θαληαζηηθνχ θφζκνπ. Αηκνζθαηξηθφ ην πξψην, πλεπκαηψδεο ην δεχηεξν, απεηέιεζαλ πξάγκαηη
κηα αλαδσνγνλεηηθή πηλειηά δηαθνξεηηθφηεηαο αληηπαξαβαιιφκελα πξνο ηε ζπκβαηηθή ξνή
ζπλερφκελσλ δηαιέμεσλ.
Νέξα φκσο απφ ην αλακθηζβήηεην θαιιηηερληθφ ηνπο ελδηαθέξνλ θαη ηα επξεκαηηθά
εξεζίζκαηα πνπ πξνζέθεξαλ ζηνπο ζπλέδξνπο πνπ ηα παξαθνινχζεζαλ, νινθιεξψζεθαλ κε ην
πέξαο ηεο επηηέιεζήο ηνπο, ρσξίο λα αθνινπζήζεη αθαδεκατθή ζπδήηεζε. Ηαηά ζπλέπεηα ε –
ζχκθσλα πξνο ηα αλαθεξφκελα ζηηο πεξηιήςεηο ησλ πξαθηηθψλ ηνπ ζπλεδξίνπ – θηινδνμία ηεο
ζπγθεθξηκέλεο θαιιηηερληθήο παξνπζίαζεο «λα απνηειέζεη έλα δσληαλφ παξάδεηγκα γηα ηηο
δπλαηφηεηεο κηαο ζχλζεηεο θαη ελαιιαθηηθνχ ηχπνπ γισζζηθήο δηδαζθαιίαο ζην δεκνηηθφ
ζρνιείν» είλαη ακθίβνιν ζε πνην βαζκφ επηηεχρζεθε. Αζθαιψο πξνζέθεξε πιήζνο ηδεψλ θαη
έδεημε ζηελ πξάμε ηελ πινπνίεζε κηαο θαηλνηφκνπ ηδέαο. Απφ ηελ άιιε φκσο δεκηνχξγεζε θαη
πιήζνο απνξηψλ, θπξίσο κε ην πξψην κνλφπξαθην πνπ έδεηρλε λα αληαπνθξίλεηαη ζε
αλαδεηήζεηο θαη δεμηφηεηεο καζεηψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
Οπλνςίδνληαο, ε ζπλεδξία «Ναξαζηαηηθέο ηέρλεο θαη δηδαζθαιία» θχιεζε νκαιά,
ηεξψληαο ηε δενληνινγία ελφο επηζηεκνληθνχ ζπλεδξίνπ θαη ζπλεηζθέξνληαο ηεθκεξησκέλα
επηρεηξήκαηα ππέξ ηεο νπζηαζηηθήο θαη ελεξγνχο εκπινθήο ησλ παξαζηαηηθψλ ηερλψλ ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηδηαίηεξα κάιηζηα ζηελ εθκάζεζε ησλ γισζζψλ.
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Απφ ηελ Ελιςςάβεσ Πεπακάκη

ηαλ ν ιφγνο θαη ε κνπζηθή αγθαιηαζηνχλ, «κνπζηθνγισζζηθά» παηρλίδηα γελληνχληαη!
Πέηνηνπ ηχπνπ παηρλίδηα παξνπζίαζε ν David Wheway κε ηελ απιφηεηα, ηελ ακεζφηεηα ηνπ
ιφγνπ ηνπ θαη ηε ζεηηθή δηάζεζε γηα δξάζε πνπ ηνλ ραξαθηεξίδεη. Ε ζπκκεηνρή φισλ ησλ
παξεπξηζθνκέλσλ ήηαλ ελεξγεηηθή. Πα παηρλίδηα πνπ εθαξκφζηεθαλ θηλήζεθαλ ζηνπο άμνλεο:
παηρλίδηα αθφξκεζεο (γηα «δέζηακα»), ηξαγνχδηα, κνπζηθήο αθξφαζεο, ξπζκνχ θαη
δεκηνπξγηθφηεηαο. Ιέζα απφ ηε κίκεζε (where is the bear?), ηελ αιιεινπρία δξάζεσλ (I know an
old lady), ηα παηρλίδηα κε ηα κνπζηθά φξγαλα (ιέμεηο πνπ απνδίδνληαη ερεηηθά), ηα απηνζρέδηα
ζεκάδηα γηα γξαθηθή παξηηηνχξα πνπ ζηε ζπλέρεηα γίλνληαη κνπζηθή «ζχλζεζε», νη καζεηέο
καζαίλνπλ ηα επίζεηα, επηιεγκέλν ιεμηιφγην, ξήκαηα θ.ά.
Γλδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έιαβαλ ρψξα είλαη νη αθφινπζεο:
Α) Μη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε κηθξέο νκάδεο. Ηάζε νκάδα δηαιέγεη ηπραία κία ιέμε
γξακκέλε ζε θάξηα θαη πξέπεη λα ηελ απνδψζεη ερεηηθά. Οηνλ πίλαθα ζεκεηψλνληαη φιεο νη
ιέμεηο πνπ έρνπλ κνηξαζηεί. ηαλ φιεο νη νκάδεο είλαη έηνηκεο εθηεινχλ ερεηηθά ηε ιέμε. Μη
ππφινηπεο αθνχλ πξνζεθηηθά θαη «ςεθίδνπλ» πνηα ιέμε ζεσξνχλ φηη είλαη. Ιε ηελ εθηέιεζε
φισλ ησλ νκάδσλ απνθαιχπηνληαη θαη αηηηνινγνχληαη νη «ιχζεηο».
Β) Οηνλ πίλαθα ζεκεηψλεηαη:
U

1 2 3 4 5 6 7 8

Ei

1 2 3 4 5 6 7 8

We

1 2 3 4 5 6 7 8

E

1 2 3 4 5 6 7 8

ινη καδί εθηεινχλ ρηππψληαο παιακάθηα ηελ θάζε γξακκή. Οηε ζπλέρεηα, επηιέγεηαη
θαη εθηειείηαη απφ θάζε νκάδα ε θάζε ξπζκηθή γξακκή (rhythm layer). Αξρηθά εθηεινχληαη
δηαδνρηθά (1ε, 2ε, 3ε, 4ε νκάδα) θαη έπεηηα ηαπηφρξνλα. Οε επφκελν ζηάδην πξνζηίζεληαη
ζπιιαβέο θαη αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία.
Μ ηξφπνο παξνπζίαζεο φισλ ησλ πξνηεηλφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ήηαλ νξγαλσκέλνο
θαη δνκεκέλνο, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα ηεο άκεζεο εθαξκνγήο ηνπο απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ν θαζέλαο ζηελ ηάμε ηνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη, φηαλ ιακβάλνπλ
«κνπζηθνγισζζηθά» παηρλίδηα είηε ζην κάζεκα ηεο Γιψζζαο απφ ην δάζθαιν είηε ζην κάζεκα
ηεο Ινπζηθήο απφ ηνλ αληίζηνηρν εθπαηδεπηηθφ, νη καζεηέο εκπεδψλνπλ ηα γισζζηθά θαη
κνπζηθά ζηνηρεία βησκαηηθά, αβίαζηα θαη δηαζθεδαζηηθά!
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Οάββαην 7 Ιαΐνπ, 2011, ψξα: 4.00 - 6.00κκ
Απφ ηελ Κασεπίμα Γιαμμξύλα

Ε ζπλεδξία είρε σο αληηθείκελν ηελ εμέηαζε πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ γηα ηε δηδαζθαιία
ηεο γιψζζαο θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηξεηο παξνπζηάζεηο.
Ε πξψηε εξεπλεηηθή παξνπζίαζε ησλ θσλ Γεσξγηάδε Φσθίσλ θαη Δήζηκνπ Απφζηνινπ
έθεξε ηνλ ηίηιν Ηηλεκαηνγξάθνο θαη Γιψζζα ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε ηεο Ι.Βξεηαλίαο:
δηδαζθαιία ιεμηινγίνπ κέζα απφ θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο. Λεθίλεζε κε ηελ παξαδνρή φηη ε
πξνβνιή θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ ζεσξείηαη απνηειεζκαηηθή ηερληθή γηα λα δηδάμνπκε ην
ιεμηιφγην κηαο γιψζζαο.
Ε έξεπλα κηθξήο θιίκαθαο πνπ παξνπζηάζηεθε απφ ηνπο εηζεγεηέο πξνζπάζεζε λα
εμεηάζεη ηε ρξήζε θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ ζηε δηδαζθαιία ιεμηινγίνπ Γιιεληθήο γιψζζαο ζε
Έιιελεο καζεηέο ζρνιείσλ/ηκεκάησλ κεηξηθήο γιψζζαο ζηε Ι. Βξεηαλία. Πα απνηέιεζκα απηήο
ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ε πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο εθκάζεζεο ιεμηινγίνπ είλαη έλα
δχζθνιν θνκκάηη ζην γισζζηθφ κάζεκα. Γπίζεο ε έξεπλα έδεημε φηη ε ηερληθή απηή κε ηηο
θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ θαιχηεξε δηαηήξεζε ηνπ λένπ ιεμηινγίνπ θαη
ηεο ζσζηήο πξνθνξάο.
Ε δεχηεξε εηζήγεζε ηεο θαο Ιίζηνπ Ιαξηάλλαο θαη ηνπ θνπ Ηνπθνπιά Γηάλλε κε ηίηιν

Δηαβάδνληαο θφκηθο ρσξίο ιέμεηο ζην λεπηαγσγείν, εζηίαζε ζηελ πνιππξηζκαηηθή ζπκβνιή ηεο
Έλαηεο Πέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε θαζψο ηα θφκηθο αληηκεησπίδνληαη πιένλ φρη κφλν σο εξγαιείν
γηα ηελ πξνψζεζε δηαθφξσλ δηδαθηηθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ, αιιά θαη σο απηνχζην
αληηθείκελν κειέηεο. Πν ελδηαθέξνλ ηεο παξνχζαο κειέηεο δηαπξαγκαηεχηεθε σο παξάδεηγκα ηε
ζεηξά «Puceron» ησλ γαιιηθψλ εθδφζεσλ Dupuis θαη ην ξφιν ηνπο ζηελ πξψηκε θαη πξνζρνιηθή
εθπαίδεπζε. Μη εηζεγεηέο ππνζηήξημαλ φηη ν ξφινο ησλ θφκηθο απηψλ είλαη πνιιαπιά κπεηηθφο.
Πν κηθξφ παηδί κπείηαη ζηελ απφιαπζε ηεο έλαηεο ηέρλεο, εθπαηδεχεηαη ζηελ ηέρλε ηεο
αθνινπζίαο ησλ εηθφλσλ, καζαίλεη λα παξαθνινπζεί θαη λα θαηαλνεί κηα ηζηνξία, πξηλ αθφκα
κάζεη λα δηαβάδεη ιέμεηο θαη θάλεη ηα πξψηα ηνπ βήκαηα πξνο ηελ αλαγλσζηηθή απηνλνκία. Αλ
κάιηζηα ιεθζεί ππφςε ην πνιπηξνπηθφ πεξηβάιινλ ηεο ζεκεξηλήο πνιηηηζκηθήο παξαγσγήο,
γίλεηαη μεθάζαξνο ν ξφινο πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ε επαθή ησλ κηθξψλ παηδηψλ κε ηελ
έλαηε ηέρλε, ζηε δηακφξθσζε ηνπ πξνθίι ηνπο σο αηφκσλ πνιιαπινχ εγγξακκαηηζκνχ. Ιε
βάζε ηα παξαπάλσ, ε εξγαζία έζεζε σο ζθνπφ ηελ αλάδεημε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ θφκηθο
ρσξίο ιφγηα ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιεθηηθνχ θαη νπηηθνχ εγγξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ
πξνζρνιηθήο ειηθίαο.
Οηελ ηξίηε εηζήγεζε νη ζπγγξαθείο θνο Αξηζηείδεο Πδηάβαο θαη θα Αλαζηαζία Γεσξγάθε,
παξνπζίαζαλ ηε ρξήζε ηνπ Audiobook σο κηα λέα πξφηαζε πξνζέγγηζεο ησλ ινγνηερληθψλ
θεηκέλσλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο Περλνινγίεο Νιεξνθνξίαο θαη Γπηθνηλσλίαο θαη ηε κνπζηθή. Οην
πξψην κέξνο ηεο εηζήγεζεο έγηλε κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ηνπ Audiobook, θαζψο θαη κηα
αλαζθφπεζε εξεπλψλ πνπ έρνπλ γίλεη ζην εμσηεξηθφ ζε ζρέζε κε ηελ αμία ηνπ Audiobook σο
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εθπαηδεπηηθνχ κέζνπ. Μ φξνο Audiobook ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί ζηα ειιεληθά κε ηνπο φξνπο
ερνβηβιίν ή αθνπζηηθφ βηβιίν. Το Audiobook ελλννχκε ηα ερνγξαθεκέλα βηβιία, φπνπ ε θσλή
ηνπ αθεγεηή έρεη απνηππσζεί ζε θαζέηεο ή ςεθηαθνχο δίζθνπο. Πν Audiobook σο πξντφλ
απεπζχλεηαη ζε άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο ή δπζιεθηηθά άηνκα, αιιά απνηειεί ηαπηφρξνλα
θαη έλα κέζν γλψζεο θαη δηαζθέδαζεο γηα φινπο. Οην εμσηεξηθφ, ζε ρψξεο φπσο ε Γεξκαλία, ε
Βξεηαλία θαη ε Ακεξηθή ην Audiobook παξνπζηάδεη κεγάιε αλάπηπμε εδψ θαη πνιιά ρξφληα. Ηαη
ζηελ Γιιάδα φκσο έρνπλ δεκηνπξγεζεί ερνβηβιία απφ αξθεηνχο εθδνηηθνχο νίθνπο.
Οηε ζπλέρεηα ηεο εηζήγεζεο δηεξεπλήζεθε ε αμία ηνπ Audiobook σο εθπαηδεπηηθνχ κέζνπ.
Μ δάζθαινο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην αθνπζηηθφ βηβιίν σο έλα κέζν γηα λα πξνζειθχζεη ηελ
πξνζνρή ησλ καζεηψλ, θαζψο ε πξνζέγγηζε ηεο ινγνηερλίαο κέζα απφ ηε κνπζηθή θαη ηνλ ήρν
αλνίγεη λένπο δξφκνπο ζηελ εθπαίδεπζε, εληζρχνληαο ηελ πλεπκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ.
Οχκθσλα κε έξεπλεο ηα Audiobook κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ σο έλα πνιχηηκν ζπκπιήξσκα ζηε
βειηίσζε ησλ αλαγλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ.
Οην επφκελν κέξνο ηεο εηζήγεζεο δηαηππψζεθαλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα
κεηνλεθηήκαηα ηνπ Audiobook. Οηα πιενλεθηήκαηα ελφο αθνπζηηθνχ βηβιίνπ ζπγθαηαιέγνληαη
ην φηη δελ θαηαιακβάλεη ρψξν θαη κπνξεί θάπνηνο λα ην αθνχζεη φπνπ θαη φπνηε ζέιεη. Αθφκε, ε
κνπζηθή επέλδπζε, ηα ερεηηθά εθέ θαη νη ελαιιαγέο ησλ εθθσλεηψλ θαζηζηνχλ έλα Audiobook
πνιχ δηαζθεδαζηηθφ. Γπίζεο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε νκάδεο αλζξψπσλ γηα ηηο νπνίεο ε
αλάγλσζε είλαη δχζθνιε ή αδχλαηε λα απνιαχζνπλ ηε ινγνηερλία κέζσ ηεο αθξφαζεο. Έλα
βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηνπ Audiobook είλαη ε απνκάθξπλζε ησλ παηδηψλ απφ ηε ζπλήζεηα ηεο
αλάγλσζεο ησλ βηβιίσλ.
Ε εηζήγεζε ζπλερίζηεθε κε ηελ παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο ζε καζεηέο ηεο
Β‟ Δεκνηηθνχ. Πν πεξηερφκελν ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο ήηαλ ε αθξφαζε αιιά θαη ε
δεκηνπξγία Audiobook απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο. Μη βαζηθέο επηδηψμεηο ήηαλ ε θαιιηέξγεηα
ηεο θηιαλαγλσζίαο, ε αλάπηπμε ηεο αθνπζηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ
καζεηψλ θαζψο θαη ε επηθνηλσλία ησλ καζεηψλ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Πα παηδηά αξρηθά
άθνπζαλ έλα Audiobook θαη δεκηνχξγεζαλ δηθέο ηνπο δσγξαθηέο ζε ζρέζε κε ηελ ηζηνξία. Οηε
ζπλέρεηα νη κηθξνί καζεηέο θιήζεθαλ λα ερνγξαθήζνπλ νη ίδηνη έλα γλσζηφ ηνπο παξακχζη θαη
λα δσγξαθίζνπλ ζθελέο ηεο ηζηνξίαο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ καδί κε ηελ ερνγξάθεζε ζηε
δεκηνπξγία κηαο ηαηλίαο ζην Movie Maker. Ε αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ ήηαλ εμαηξεηηθά
ελζνπζηψδεο θαη ε δηαδηθαζία ιεηηνχξγεζε ζεηηθά ζηελ νηθνδφκεζε ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο
κεηαμχ ηνπο. Ε εηζήγεζε έθιεηζε κε θάπνηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηνπ
Audiobook, φπσο ην φηη κπνξεί λα θηλεηνπνηήζεη ην εζεινληηθφ δηάβαζκα, αιιά θαη λα
ρξεζηκνπνηεζεί σο έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζηε δηαζεκαηηθή
πξνζέγγηζε ηεο χιεο. Ε έιιεηςε ρξφλνπ δελ επέηξεςε ηε δηαηχπσζε εξσηήζεσλ ή ζπδήηεζε κε
ηνπο αθξναηέο. Ε εηζήγεζε ήηαλ πιήξεο θαη θαηαηνπηζηηθή θαη πξνθάιεζε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ
ζηνπο ζπκκεηέρνληεο.
Ε ηειεπηαία ηέηαξηε εηζήγεζε κε νκηιεηή ηνλ θαζεγεηή θν Ειία Ιαηζαγγνχξα
κεηαθέξζεθε ζηε ζηξνγγπιή ηξάπεδα ηεο ίδηαο εκέξαο ε νπνία ζην ζχλνιφ ηεο έθιεηζε ηηο
εξγαζίεο ηεο δεχηεξεο εκέξαο ηνπ ζπλεδξίνπ.
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Απφ ηνλ Γιώπγξ ισώση

Πν εθπαηδεπηηθφ παθέην παξνπζηάζηεθε απφ ηε θα Ιαληνχβαινπ Ονθία θαη ηνλ θν
Ναπαδαληήι Αξίζηαξρν. Νξφθεηηαη γηα έλα παθέην γισζζηθήο αλάπηπμεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηηο
λέεο ηερλνινγίεο ζην έπαθξν. Ναξφιν πνπ αθφκα βξίζθεηαη ζε εμέιημε, νη εηζεγεηέο παξνπζίαζαλ
έλα κεγάιν κέξνο ηνπο ελζνπζηάδνληαο ην θνηλφ ηνπο κε ηε δηαζεκαηηθή θαη νιηζηηθή πξνζέγγηζε
ηεο γλψζεο πνπ πξνζθέξεη. Πν λέν απηφ παθέην, πξνζθέξεηαη δσξεάλ κέζσ δηαθφξσλ θνξέσλ
ζην δηαδίθηπν αιιά θαη κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο ηειεφξαζεο. Ιε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ
απξφνπηνπ, ηελ παξαγσγή ιφγνπ θαη ηηο ηέρλεο, ην παηδί επηηπγράλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
ζηφρνπ κέζα απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζελάξην θάζε ηζηνξίαο. ξεζηκνπνηψληαο ηελ πνίεζε, ην
ρηνχκνξ, ηε κνπζηθή θαη ην animation δεκηνπξγήζεθε έλα εξγαιείν ζηε γισζζηθή αλάπηπμε ησλ
παηδηψλ πνπ ήδε είλαη γλσζηφ θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ αξθεηνχο δαζθάινπο ζε φιε ηε ρψξα
(θαη φρη κφλν!).
Λεπεξλψληαο ηηο πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ηεο κεησπηθήο παξνπζίαζεο, ηελ έιιεηςε
βηβιηνγξαθίαο θαη ηα ππνθεηκεληθά ζρφιηα εμχκλεζεο κηαο πξαγκαηηθά αμηφινγεο πξνζπάζεηαο,
ην πιηθφ ηνπ πνιπκεζηθνχ παθέηνπ κάζεζεο «Έλα γξάκκα, κηα ηζηνξία» είλαη θαη ζα γίλεη αθφκε
πην ρξήζηκν κε ηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Πν θνηλφ ιάηξεςε ηηο επθάληαζηεο κεισδίεο ηνπ
Δεκήηξε Ιαξακή θαη παξέβιεςε ηελ θαθή ρξήζε ηνπ ρξφλνπ ζηελ παξνπζίαζε. Ιηα πνιχ θαιή
πξνζπάζεηα πνπ ρξίδεη ηεο πξνζνρήο καο.

Απφ ηελ Έλεμα Αμδπέξτ

Πελ ίδηα εκέξα ην απφγεπκα ζηελ αίζνπζα 3 θαη κε πξφεδξν ηνλ θαζεγεηή Ιπεξεξή,
παξνπζηάζηεθε ε ζεκαηηθή ελφηεηα «Ε πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηεο Γθπαίδεπζεο». Μη εηζεγήζεηο
είραλ ζεκαηηθή πνηθηιία θαζψο απιψζεθαλ απφ ην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο παηδαγσγηθήο σο
απηφ ηεο ηζηνξηθήο θαη βπδαληηλήο κνπζηθνινγίαο. Μη πνιιέο εηζεγήζεηο θαη ε πίεζε ηνπ ρξφλνπ
δεκηνχξγεζε θάπνηα λεπξηθφηεηα ζην πξνεδξείν, ζηνπο εηζεγεηέο θαη ζην θνηλφ, ε νπνία
ακβιχλζεθε κέρξη ην ηέινο ησλ παξνπζηάζεσλ κε ηελ αξσγή ηεο Ιαξίδαο Ησρ θαη ηελ
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επράξηζηε παξνπζίαζε ηεο παηδηθήο ρνξσδίαο ηνπ Τδείνπ Αζελψλ. Πν αθξναηήξην έθθξαζε
αξθεηέο θνξέο ηελ θνχξαζή ηνπ απφ ηελ άρξσκε αλάγλσζε ρξνλνκεηξεκέλσλ εηζεγήζεσλ,
παξαθαιψληαο ηνπο νκηιεηέο λα εζηηάδνπλ ζηελ νπζία ηεο νκηιίαο ηνπο, αθήλνληαο ρξφλν γηα
ζπδήηεζε θαη δεκηνπξγηθφ δηάινγν, δεηνχκελν εμάιινπ ηνπ ζπλεδξίνπ.
Ε ζπλεδξία μεθίλεζε κε ηελ εηζήγεζε «Γθπαίδεπζε θαη Θατθφο Ννιηηηζκφο» ηνπ θαζεγεηή
θνπ Νέηξνπ Ιπεξεξή, εηζάγνληαο ζηελ έλλνηα ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηε ζχλδεζή ηνπ κε ηελ
εθπαίδεπζε. Ιέζα απφ έλαλ θαηαλνεηφ, κεζηνχ πεξηερνκέλνπ, ιφγν ν νκηιεηήο φξηζε ηελ
παξάδνζε σο έλα ζχλνιν αμηψλ δσληαλφ θαη εμειίμηκν κέζα ζην ρξφλν, πάλσ ζην νπνίν
ζηεξίδεηαη ε ηαπηφηεηα ηνπ πνιηηηζκνχ καο. Ε εηζήγεζή πεξηείρε ηζηνξηθά ζηνηρεία θαζψο θαη
αλαθνξέο ζε επψλπκνπο δεκηνπξγνχο πνπ εκπλεχζηεθαλ απφ ηε ιατθή καο παξάδνζε. Βαζηθή
ζέζε ηνπ νκηιεηή ήηαλ φηη ε δηδαζθαιία ηεο ιατθήο ηέρλεο είλαη αλαγθαία ζε θάζε βαζκίδα
εθπαίδεπζεο, γηαηί κέζσ απηήο, ν λένο άλζξσπνο κπνξεί λα βξεη ηε δηθή ηνπ πνιηηηζκηθή θαη
εζληθή ηαπηφηεηα. Μ εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα δηδάμεη ζηνλ καζεηή ηε κνξθή, δειαδή ην ζχλνιν
ησλ δηαζσζέλησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηε ιατθή καο παξάδνζε, είηε πξφθεηηαη
γηα ην κλεκεηαθφ πινχην ηεο ρψξαο , είηε γηα ην ρψξν ηνλ παξαδνζηαθψλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ
θαη ηεο κνπζηθήο είηε αθφκα γηα ηελ ηζηνξηθή νξζνγξαθία ηεο γιψζζαο. Ρπνζηήξημε φηη εθηφο
απφ ηε δηδαρή ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο απαηηείηαη θαη ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ
ππνθεηκέλνπ ζηε δσή ηνπ ζπλφινπ, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ εζηθά θαη
ζπλαηζζεκαηηθά. Μ θαζεγεηήο θχξηνο Ιπεξεξήο έθιεηζε ηελ εηζήγεζή ηνπ κε ηα ιφγηα ηνπ Ζ.
Δξαγνχκε «καζαίλνληαο πνχζε έξρεζαη, μέξεηο θαη πνπ είλαη ν δξφκνο ζνπ λα παο. Ηαη ζαλ ηα
κάζεηο απηά, ζα είζαη άλζξσπνο», ηα νπνία ζπκππθλψλνπλ φιν ην λφεκα ηεο παξνπζίαζεο
εχζηνρα θαη ιηηά.
Οηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε ε παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο «Ε κνπζηθή σο γιψζζα», απφ ηελ
θαζεγήηξηα θα Αλαζηαζία Οηψςε. Ε εηζήγεζε ήηαλ ηζηνξηθά πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνλ δπηηθφ
ηξφπν πξφζιεςεο, θαηαλφεζεο θαη απφδνζεο ηεο ζρέζεο γιψζζαο θαη κνπζηθήο,
αλαδεηθλχνληαο ηνλ πνιηηηζκηθφ παξάγνληα ζεκαληηθφ γηα ηελ απνθσδηθνπνίεζε ησλ
κνπζηθψλ θαη ιεθηηθψλ κελπκάησλ. Ε άξηηα δνκεκέλε παξνπζίαζε ήηαλ αξθεηά εμεηδηθεπκέλε,
ηφζν απφ ηε ρξήζε κνπζηθήο νξνινγίαο, φζν θαη απφ ηε ρξήζε παξαδεηγκάησλ ζπγθεθξηκέλσλ
ζπλζεηψλ θαη κνπζηθψλ έξγσλ, ηα νπνία, ελψ είραλ ηεξάζηην κνπζηθνινγηθφ ελδηαθέξνλ, ήηαλ
δχζθνια ζηελ θαηαλφεζεο θαη ηελ παξαθνινχζεζε απφ έλα αθξναηήξην ην νπνίν ήηαλ κπεκέλν
ζηελ επηζηεκνληθή γιψζζα ηεο παηδαγσγηθήο.
Ε εηζήγεζε ηνπ θνπ Ησλζηαληίλνπ Θαλάξα «Ε παξαζήκαλζε ηεο πξνθνξηθφηεηαο ζηελ
εθπαηδεπηηθή Δηαδηθαζία», παξνπζίαζε ηηο δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη ν δάζθαινο ηεο
ςαιηηθήο ηέρλεο, δειαδή ηελ θαιή γλψζε ηεο πξνθνξηθήο παξάδνζεο αιιά θαη ηε ζσζηή
θαηαγξαθή ηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζψζεη θαη λα δηαδψζεη ζσζηά ηελ παξάδνζε ηεο
βπδαληηλήο κνπζηθήο. Ε εηζήγεζε πξνθάιεζε αξλεηηθά ζρφιηα γηαηί δελ είρε άκεζε ή ηνπιάρηζηνλ
έκκεζε ζρέζε κε ην ζέκα ηνπ ζπλεδξίνπ, αιιά πεξηζζφηεξν επεηδή δελ έγηλε πξνζπάζεηα
αλάινγεο ζχλδεζήο ηνπ απφ ηνλ νκηιεηή, θαηφπηλ κάιηζηα έθιπζεο ηνπ αθξναηεξίνπ.
Ε εηζήγεζε κε ζέκα «Ιέζνδνη ∆ηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο θαη θνηλσληνςπρνινγηθήο
ζεσξίαο ζηε κείσζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ» ηεο θαο Ναξαζθεπήο Φψηε, παξνπζίαζε κέζα απφ
έλα θαιά δνπιεκέλν θαη ελεκεξσκέλν βηβιηνγξαθηθά ζεσξεηηθφ πιαίζην, ηηο κεζφδνπο θαη ηηο
ζεσξίεο πνπ πξέπεη λα γλσξίδεη ν εθπαηδεπηηθφο γηα λα κπνξεί λα ρεηξίδεηαη ζσζηά δεηήκαηα
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πξνθαηαιήςεσλ θαη ζηάζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ ζηε ζχγρξνλε πνιππνιηηηζκηθή ζρνιηθή
πξαγκαηηθφηεηα.
Θεηηθή εληχπσζε, ηφζν γηα ηε δνκή ηεο παξνπζίαζεο, φζν θαη γηα ηελ επηζηεκνληθή ηεο
αξηηφηεηα, άθεζε ε εηζήγεζε ηεο θαο Γηξήλεο Οππξάηνπ κε ηίηιν «Σεθηαθέο δηαδξνκέο
πνιηηηζκνχ: εθπαηδεπηηθφ ζελάξην γηα ηελ παγθφζκηα πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά» ε νπνία
παξνπζίαζε κηα πξσηφηππε δηδαθηηθή πξνζέγγηζεο ηνπ Γιιεληθνχ Ννιηηηζκνχ θαη ησλ κλεκείσλ
παγθφζκηαο θιεξνλνκηάο άιισλ ρσξψλ, ζηνρεχνληαο παξάιιεια ζηελ αλάπηπμε ηεο
γισζζηθήο θαη πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο κε ηελ ηαπηφρξνλε αμηνπνίεζε ησλ ΠΝΓ ζηε δηδαθηηθή
πξάμε. Πν ζελάξην βαζίζηεθε ζηε κέζνδν ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο θαη πινπνηήζεθε κε επηηπρία απφ
καζεηέο θαη καζήηξηεο ηεο Γ‟ θαη Δ‟ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ.
Μ θνο Γεξάζηκνο Ξεληίθεο ζηε ζπλέρεηα παξνπζίαζε ην ζέκα «Ε αμία ηνπ ειιεληθνχ
ιατθνχ πνιηηηζκνχ ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε». Ε επηινγή ηνπ ηίηινπ, θαλέξσζε ηελ
αδπλακία ηεο εηζήγεζεο ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο, πξάγκα ηνπ επηβεβαηψζεθε θαη
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζήο ηεο, παξνπζηάδνληαο, αξθεηά ζπγθερπκέλα, γεληθέο ηδέεο θαη
νξηζκνχο, ρσξίο ηδηαίηεξε βηβιηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε.
Γμαηξεηηθή ήηαλ ε δνπιεία ηεο θαο Ονθίαο Πξνχιε κε ηίηιν « Έλα παηρλίδη αλαζθαθήο: Ε
κειέηε πεξίπησζεο ελφο ηκήκαηνο Δ΄ Δεκνηηθνχ», ε νπνία παξνπζίαζε κε πεξηγξαθηθφ θαη
δσληαλφ ιφγν ην ζρέδην εξγαζίαο πνπ εθπφλεζε κε καζεηέο ηεο Δ΄ δεκνηηθνχ, ζην δχζθνιν
αληηθείκελν ηεο αξραηνινγηθήο αλαζθαθήο. Ε εηζήγεζε ήηαλ θαιά δνκεκέλε, κε βηβιηνγξαθηθή
ηεθκεξίσζε θαη κεζνδνινγηθή αξηηφηεηα, μεθάζαξνπο παηδαγσγηθνχο θαη δηδαθηηθνχο ζηφρνπο,
λέεο εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα, πείζνληαο ην αθξναηήξην γηα ηελ επηζηεκνληθή
εγθπξφηεηα ηεο αλαθνίλσζεο.
Αλάινγνπ επηζηεκνληθνχ επηπέδνπ ήηαλ θαη ε εηζήγεζε ηεο θαο Κίθεο Κηθνλάλνπ κε
ηίηιν «Ινπζεηνπαηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο: Πα έξγα ηέρλεο θαη ε δεκηνπξγηθή ρξήζε ηεο
γιψζζαο» ε νπνία καο κεηέθεξε λνεξά ζην ρψξν ηνπ κνπζείνπ, παξνπζηάδνληαο κέζα απφ
βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηε δπλαηφηεηα πνπ δίλεη ην επνπηηθφ πιηθφ ζηελ θαηαλφεζε θαη
ηελ εθκάζεζε κηαο μέλεο γιψζζαο.

Απφ ηελ Έλεμα Αμδπέξτ

Γπράξηζηε έθπιεμε ήηαλ ε ηειεπηαία παξνπζίαζε κε ηίηιν «Ιαζαίλνπκε Γιψζζα …
ηξαγνπδψληαο! Πα ηξαγνχδηα ηεο Ιαξίδαο Ησρ ζην κάζεκα ηεο Γιψζζαο» ησλ Νεξαθάθε
Γιηζζάβεη / Αγγνπξά Γιέλε/ Βφηζνπ Μπξαλία / Ηφηζαξε Γεσξγία / Οαΐηε Ονθία, θαζψο
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αληαπνθξίζεθε κε ζπλέπεηα, ηφζν ζηνλ εηδηθφ ηίηιν ηεο ζεκαηηθήο «Ε πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηεο
Γθπαίδεπζεο», φζν θαη ζην γεληθφηεξν ηνπ ζπλεδξίνπ «Πέρλεο θαη Γθπαίδεπζε: δεκηνπξγηθνί
ηξφπνη εθκάζεζεο ησλ γισζζψλ».
Ε εηζήγεζε έδσζε έλα ραξνχκελν θαη αηζηφδνμν θηλάιε, θαηνξζψλνληαο απφ ηε κηα λα
ακβιχλεη ηηο φπνηεο εληάζεηο είραλ δεκηνπξγεζεί ζην μεθίλεκα ηεο ζπλεδξίαο, θαη απφ ηελ άιιε
δίλνληαο έλα ζεηηθφ κήλπκα γηα ηε ζπκβνιή ησλ ηερλψλ ζηε δεκηνπξγηθή εθκάζεζε ηεο
γιψζζαο. Οε απηφ ζπλέβαιε θαη ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ηεο ρνξσδίαο ηνπ σδείνπ Αζελψλ, ηα
νπνία ηξαγνχδεζαλ ηε βξαβεπκέλε δνπιεηά ηεο Ιαξίδαο Ησρ «Ιε ηε Ιαξίδα ηξαγνπδψ…
ειιεληθά καζαίλσ», δίλνληαο δσληαλφ παξάδεηγκα ζχλδεζεο ηεο ηέρλεο κε ηε δηδαζθαιία ηεο
γιψζζαο.
Μη εηζεγήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ην ζπληνληζκφ ηεο θαο Γιηζζάβεη Νεξαθάθε
παξνπζίαζαλ δξαζηεξηφηεηεο θαη βησκαηηθέο δξάζεηο πξαγκαηηθά απφ παηδηά γηα παηδηά, κε
ειάρηζηε παξέκβαζε πέξα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Πα παηδηά ησλ ζρνιείσλ ζηα
νπνία εθαξκφζηεθε ε δηδαζθαιία ησλ ηξαγνπδηψλ ηεο Ιαξίδαο Ησρ, έδεημαλ άκεζα ην βαζκφ
θαηαλφεζεο θαη αθνκνίσζεο ηεο γξακκαηηθήο γλψζεο, πνπ απνθφκηζαλ κέζα απφ ηε
δηδαζθαιία ηνπ ηξαγνπδηνχ, αθνχ ζην ηέινο δεκηνχξγεζαλ, πάλσ ζηνλ ίδην ξπζκφ θαη ηε
κεισδία, λένπο ζηίρνπο αθνινπζψληαο ππνδεηγκαηηθά ηνπο ίδηνπο γξακκαηηθνχο θαλφλεο πνπ
είραλ δηδαρηεί. Μη εηζεγήζεηο έθιεηζαλ κε video ζην νπνίν νη καζεηέο ηξαγνπδνχζαλ κε
ελζνπζηαζκφ θαη θακάξη ηηο δηθέο ηνπο κνπζηθέο δεκηνπξγίεο.
Πέινο, ε παηδηθή ρνξσδία ηνπ Τδείνπ Αζελψλ ηξαγνχδεζε δσληαλά επηιεγκέλα
ηξαγνχδηα ηεο Ιαξίδαο Ησρ, εκπλένληαο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα αλάινγε δξάζε, αιιά θαη
πείζνληαο ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα φηη ε ζπκβνιή ησλ ηερλψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο κπνξεί λα γίλεη εμαηξεηηθφ εξγαιείν δηδαζθαιίαο,
έθθξαζεο θαη αλάπηπμεο ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ.

Απφ ηνλ Γιώπγξ ισώση

Πν Οάββαην 7 Ιαΐνπ έιαβε ρψξα ην εξγαζηήξην πνπ αθνξνχζε ηα θιηκαθσηά ηξαγνχδηα
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα λέα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα κνπζηθήο ηεο Α‟ θαη Β‟ δεκνηηθνχ. Μη
ζπκκεηέρνληεο (26) κε ραξά απφ ην πξψην ιεπηφ εμάζθεζαλ ηελ επξεκαηηθφηεηα θαη ηελ
δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο δεκηνπξγψληαο θιηκαθσηέο ηζηνξίεο κε νδεγφ ηηο αμηφινγεο εηζεγήηξηεο
θεο Γιέλε Πζνχηζηα Θνπιάθε, Ιαξία Ιαγαιηνχ θαη Ιαξία Αξγπξίνπ, ε θαζνδήγεζε ησλ νπνίσλ
δελ άθεζε θαλέλα πεξηζψξην απνηπρίαο. Μη εηζεγήηξηεο, κε επεμεγήζεηο θαη απφιπηε ρξήζε ηνπ
ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ έβαιαλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο βησκαηηθά ζηα θιηκαθσηά ηξαγνχδηα
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ρξεζηκνπνηψληαο ην «Κηήιη – ληήιη», ην νπνίν ζπλφδεπζαλ κε ρνξφ θαη ηξαγνχδη. Ιε ηε
κεηαιακπάδεπζε ησλ εκπεηξηψλ αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηε κεηαγλσζηηθή δηδαζθαιία
κεηαμχ ηνπο, πάληα ζπλνδεπφκελε απφ δηνξζψζεηο θαη βειηησηηθέο πξνηάζεηο έθιεηζε ην
βησκαηηθφ κέξνο ηεο παξνπζίαζεο.
Αθνινχζεζε αλαθνξά ζηελ ηζηνξία θαη ηνπο γλσζηηθνχο ζηφρνπο ησλ θιηκαθσηψλ
παηρληδνηξάγνπδσλ κε άςνγν ζπλδπαζκφ ηεο νπηηθναθνπζηηθήο ηερλνινγίαο, ελψ κε ηε ρξήζε
ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο θαη ηελ επεμήγεζε ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο βήκα – βήκα, νη
ζπκκεηέρνληεο δεκηνχξγεζαλ δηθά ηνπο θιηκαθσηά ηξαγνχδηα, ηα νπνία ζπλφδεπζαλ ρνξεπηηθά
θαη κνπζηθά (κε ηε ρξήζε κνπζηθψλ νξγάλσλ).
Οπλνςίδνληαο, νη ζπκκεηέρνληεο πέξαζαλ απφ ηε βησκαηηθή δηδαζθαιία ζηε κεηαγλψζε
θαη κε ηε ρξήζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηάο ηνπο φρη κφλν έκαζαλ ηξφπνπο δηδαζθαιίαο ησλ
θιηκαθσηψλ παηρληδνηξάγνπδσλ αιιά θαηάθεξαλ λα ζπλζέζνπλ λέα θιηκαθσηά
παηρληδνηξάγνπδα.

Απφ ηνλ Αμσώμη Κτπμοάσςξ

Ε ζπλεδξία, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αίζνπζα 1, πεξηειάκβαλε νθηψ εηζεγήζεηο
πξνγξακκαηηζκέλεο ψζηε λα κελ ππεξβαίλεη ηα 15΄ θαζεκηά απφ απηέο. Νξνεδξεχσλ ήηαλ ν
η.ζρνιηθφο ζχκβνπινο Ζσάλλεο Οπεηζηψηεο.
Έλα απξφνπην άιιαμε ηε ζεηξά ησλ εηζεγήζεσλ. Οπγθεθξηκέλα, πξψηνο έιαβε ηνλ ιφγν
ν θνο Ησλζηαληίλνο Δεκνπιάο (είρε αξρηθά νξηζηεί λα κηιήζεη ηξίηνο), δηφηη έπξεπε λα θχγεη ην
ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, γηα λα πξνιάβεη κηα βάθηηζε ζηε Θάξηζα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη
επαγγεικαηηθέο θαη επηζηεκνληθέο ηδηφηεηεο ηνπ είλαη φλησο πνιπάξηζκεο: ζρνιηθφο ζχκβνπινο
θηινιφγσλ λνκνχ Θάξηζαο, θηιφινγνο, λνκνπνιηηηθφο, ζενιφγνο, ςπρνιφγνο, εξεπλεηήο
βηνςπρναλάιπζεο. Ε πξψηε εηζήγεζε είρε ηνλ ηίηιν «Ε γλψζε ηνπ βηνςπρνινγηθνχ ππφβαζξνπ
ηνπ παηδηνχ σο πξνυπφζεζε γηα ηε κάζεζή ηνπ» θαη πξνθάιεζε αληηθαηηθέο εληππψζεηο. Οηα
ζεηηθά πξνζκεηξάηαη ην πνιχ ελδηαθέξνλ ζέκα, ε εμαηξεηηθή θαηάξηηζε ηνπ νκηιεηή, ε
επζχλνπηε θαη θαηαλνεηή παξνπζίαζε. Αληίζηνηρα σο αξλεηηθά κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ
ηφζν ην γεγνλφο φηη δελ ππνζηεξίρηεθε ε δηάιεμε κε πξνβνιή παξνπζίαζεο (ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα δελ αλαγλψζηεθε νχηε γξαπηφ θείκελν), φζν θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ζπλέβε
θάηη ηέηνην. Μ νκηιεηήο δηθαηνινγήζεθε φηη εκπνδίζηεθε απφ ηελ ππνρξέσζή ηνπ λα παξίζηαηαη
ζρεδφλ ηαπηφρξνλα ζε ηξία δηαθνξεηηθά ζπλέδξηα. Ιε φξνπο ςπρνινγηθνχο, ν θφξηνο εξγαζίαο
ηνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επείγνπζα θνηλσληθή ηνπ ππνρξέσζε θαη ηελ πξνζελή θαη επράξηζηε
εθθνξά ηνπ ιφγνπ ηνπ, ηνλ θαηέζηεζαλ ζπκπαζή ζην αθξναηήξην. Ιε φξνπο φκσο
επηζηεκνληθήο δενληνινγίαο, ππήξμε ε αίζζεζε ελφο ειιείκκαηνο ζεβαζκνχ απέλαληη ζηηο
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απαηηήζεηο ελφο επηζηεκνληθνχ ζπλεδξίνπ. Γπί ηεο νπζίαο, ε ζέζε ηνπ νκηιεηή, βαζηζκέλε ζε
έξεπλεο θαη δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ δχν θχισλ, ήηαλ
ζαθήο: ππάξρνπλ δχν δηαθξηηνί ηξφπνη εγθεθαιηθήο ιεηηνπξγίαο, ν αξζεληθφο θαη ν ζειπθφο.
Ιπνξεί σζηφζν έλα παηδί λα έρεη ιεηηνπξγία πνπ απνθιίλεη ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν απφ ην
θχιν ηνπ, θαζψο ππάξρνπλ 81 ππννκάδεο νξκνλψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηε θηιηθή ζπκπεξηθνξά. Ιε
άιια ιφγηα, έλα ζρνιηθφ ηκήκα απνηεινχκελν απφ ρ αγφξηα θαη ς θνξίηζηα δελ είλαη θαη‟ αλάγθε
(ή δελ είλαη θαηά θαλφλα) έλα ηκήκα κε ρ αξζεληθνχο θαη ς ζειπθνχο εγθεθάινπο. Μ δάζθαινο
νθείιεη λα εμαηνκηθεχεη ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο ηερληθέο ηνπ, αθνχ κπνξεί ν εγθέθαινο ελφο
αγνξηνχ λα ιεηηνπξγεί θπξίσο κε ζειπθφ ηξφπν ή ην αληίζηξνθν.
Ε επφκελε εηζήγεζε είρε ηίηιν «Ιαζεηηθέο πνιηηηζκηθέο δξάζεηο κε λφεκα θαη ην
εξψηεκα ηεο ελνπνίεζεο ηνπ ιφγνπ θαη ηεο ηέρλεο ζην ζρνιείν» κε νκηιεηή ηνλ (κε ζπνπδέο
παηδαγσγηθψλ θαη θηινινγίαο, ππνςήθην δηδάθηνξα Ζζηνξίαο ηεο Πέρλεο, γλσζηφ απφ ηε
ζπκκεηνρή ηνπ ζηε ζπγγξαθηθή νκάδα ηνπ Αλζνινγίνπ Θνγνηερληθψλ Ηεηκέλσλ Α΄ θαη Β΄
Δεκνηηθνχ) θν Κηθφιαν Γξαίθν. Ε αλάπηπμε ηεο δηάιεμεο, ε νπνία ππνζηεξηδφηαλ απφ πξνβνιή
παξνπζίαζεο, μεθηλνχζε απφ ηελ παξαδνρή φηη ε ελνπνίεζε απηή θαηά θαλφλα δελ ηζρχεη θαη
θαηεπζπλφηαλ πξνο ηε δηεξεχλεζε εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ κπνξνχλ λα ζηξέςνπλ ηνπο
καζεηέο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Ζδηαίηεξε βαξχηεηα δφζεθε ζηε δηαπίζησζε φηη ηα παηδηά,
φηαλ εθθξάδνληαη απζεληηθά δελ ιεηηνπξγνχλ κνλνδηάζηαηα αιιά πνιπηξνπηθά. Γη‟ απηφ θαη
ρξεηάδεηαη φηαλ ζρεδηάδεηαη κηα δξάζε λα ππάξρεη σο βάζε ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ, λα
εληζρχεηαη κέζσ ηεο ελζάξξπλζεο κηαο πνιχηξνπεο έθθξαζεο ησλ καζεηψλ θαη λα ζηξέθεηαη
πξνο έλαλ ζαθή θαη πξνθαζνξηζκέλν ηειηθφ ζθνπφ.
Ιέζα απφ δχν παξαδείγκαηα
ελδεδεηγκέλσλ πνιηηηζκηθψλ δξάζεσλ πνπ ζρεδηάζηεθαλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη
αμηνινγήζεθαλ (1. εζλνγξαθηθέο θαηαγξαθέο κε ρξήζε θάκεξαο, θσηνγξαθηθήο κεραλήο θαη
ζπλεληεχμεσλ / 2. καζεηηθή εθεκεξίδα) ν νκηιεηήο θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη καζεηηθέο
πνιηηηζκηθέο δξάζεηο κε λφεκα (δειαδή κε αιεζηλφ καζεηηθφ ελδηαθέξνλ θαη ηειηθφ ζθνπφ)
απαληνχλ ζην εξψηεκα ηεο ελνπνίεζεο. Γπηπιένλ κάιηζηα βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε
κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ιφγσ ηεο πνιιαπιήο επεμεξγαζίαο πνπ πξνθχπηεη σο ζπλέπεηα ηεο
πνιχηξνπεο έθθξαζεο θαη ηεο απηνδηαρείξηζεο ησλ φπνησλ ζθαικάησλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο
καζεηέο. Έηζη νη πνιηηηζκηθέο απηέο δξάζεηο θηάλνπλ λα ιεηηνπξγνχλ σο έλα ζπλερέο
ζπλνιηθφηεξνπ γξακκαηηζκνχ, φπνπ ν καζεηήο ζπλεηδεηνπνηεί απηφλνκα ηα επηκέξνπο,
ηαπηφρξνλα φκσο θαη ηελ ζπλαξκνγή ηνπο ζε νιφηεηα. Αθνινχζεζε εξψηεζε ηνπ
πξνεδξεχνληνο ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζε έλαο δάζθαινο λα
αληαπνθξηζεί ζε κηα ηέηνηα απαηηεηηθή δξάζε. Μ εηζεγεηήο ζηελ απάληεζή ηνπ ηφληζε γηα άιιε
κηα θνξά ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο αιεζηλνχ ελδηαθέξνληνο εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ, εζηίαζε
φκσο πεξηζζφηεξν ζηε ζπνπδαηφηεηα ηεο νπζηαζηηθήο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνλ δάζθαιν ηεο
ηάμεο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθνηήησλ.
Ε επφκελε εηζήγεζε είρε ηίηιν «Πέρλε θαη γισζζηθή αλάπηπμε: Ιειέηε πεξίπησζεο
ινγνζεξαπεπηηθήο θαη δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο κέζσ ηεο ηέρλεο, καζήηξηαο κε επηιεθηηθή
αιαιία» κε νκηιήηξηα ηε ινγνζεξαπεχηξηα – εηδηθή παηδαγσγφ θα Άλλα Ιπνβνιή. Νξηλ ηελ
έλαξμε ηεο εηζήγεζεο ηέζεθε απφ ην αθξναηήξην ην εξψηεκα αλ ε ζπγθεθξηκέλε καζήηξηα
θνηηνχζε ζε εηδηθφ ζρνιείν, εξψηεκα ην νπνίν απαληήζεθε αξλεηηθά. Οηελ θπξίσο δηάιεμε, ε
νπνία ππνζηεξηδφηαλ απφ ζπλνπηηθή αιιά ηαπηφρξνλα θαίξηα πξνβνιή παξνπζίαζεο, δφζεθε
αξρηθά ν νξηζκφο ηεο επηιεθηηθήο αιαιίαο θαη ε ζπκπησκαηνινγία ηεο. Οηε ζπλέρεηα έγηλε γεληθή
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αλαθνξά ζηνπο ηξφπνπο παξέκβαζεο πνπ επηρεηξνχληαη θαηά θαλφλα γη‟ απηήλ ηε δηαηαξαρή.
Γμεηδηθεχνληαο, ε εηζεγήηξηα ζθηαγξάθεζε ην πξνθίι ηεο καζήηξηαο θαη αλέπηπμε ηνπο ηξφπνπο
παξέκβαζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Πα ζπκπεξάζκαηα ηεο
κειέηεο έδσζαλ έλα ειπηδνθφξν πιαίζην παξέκβαζεο, θαζψο πέξα απφ ηελ αλακελφκελε
βειηίσζε ηεο καζήηξηαο αλέδεημαλ ηηο παξακέηξνπο πνπ ζπκπιήξσζαλ ηε ινγνζεξαπεπηηθή
παξέκβαζε, δειαδή ηελ ελεξγφ (θαη αζθαιψο επηζηεκνληθά θαζνδεγνχκελε) ζπκκεηνρή ησλ
γνλέσλ, ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ ζπκκαζεηψλ, ηελ
απνθαζηζηηθή ζπκβνιή ηεο ηέρλεο. Γληνχηνηο δελ έιεηςε θαη ε αλαθνξά ζηηο δπζθνιίεο πνπ
ζπλαληνχλ αληίζηνηρεο πξνζπάζεηεο, φπσο π.ρ. ε έιιεηςε επηπιένλ ρξφλνπ θαη ε δπζρέξεηα λα
βξεζεί εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Μ κεζηφο πεξηερνκέλνπ θαη απέξηηηνο ζηελ έθθξαζε ιφγνο ηεο
εηζεγήηξηαο επέηξεςε ηε γξήγνξε νινθιήξσζε ηεο δηάιεμεο θαη απέηξεςε ηελ θφπσζε ηνπ
αθξναηεξίνπ ζε έλα θξίζηκν ζεκείν ηεο ζπλεδξίαο. Παπηφρξνλα ε ελαζρφιεζε κε έλα πνιχ
εμεηδηθεπκέλν ζέκα πηζηνπνίεζε ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο εκπινθήο ησλ ηερλψλ ζηελ εθπαίδεπζε,
κε ηέηνην ηξφπν κάιηζηα, ψζηε δε ζα έζθαιε θαλείο, αλ ππνζηήξηδε φηη, φζν πην ηδηαίηεξν είλαη
έλα δήηεκα αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, ηφζν πεξηζζφηεξν αλαγθαία είλαη ε πξνζθπγή ζηελ
παηδεπηηθή δχλακε ησλ ηερλψλ.
Πν πξψην κηζφ ηεο ζπλεδξίαο νινθιεξψζεθε κε ηελ εηζήγεζε πνπ είρε ηίηιν «Ε
απεηθφληζε ησλ πξνζψπσλ γηα κηα ζπγθηλεζηαθή – ζρεζηνδπλακηθή Ναηδαγσγηθή». Πν θείκελν
ππνγξάθνπλ ζην πξφγξακκα νη θεο ξπζνζηνκίδνπ Ιαξγαξίηα (λεπηαγσγφο), Σαιιηδάθνπ
Αδακαληία (δηδάθηνξαο ΝΠΔΓ) θαη ν θνο ξπζνζηνκίδεο Νέηξνο, σζηφζν κφλν ν ηειεπηαίνο
αλέιαβε ηνλ ξφιν ηνπ νκηιεηή. Μ ίδηνο ζπζηήζεθε ζην αθξναηήξην σο δάζθαινο εηδηθήο αγσγήο
κε κεηαπηπρηαθφ ζην ΠΓΑΝΕ θαη δεχηεξν κεηαπηπρηαθφ ζην ΓΑΝ. Απηφ πάλησο πνπ πξνθάιεζε
ηδηαίηεξε αίζζεζε ζ‟ απηή ηε δηάιεμε δελ αθνξνχζε ην πεξηερφκελφ ηεο, αιιά ηε κάιινλ αηπρή
επηινγή ηεο δεκηνπξγίαο θεηκεληθψλ δηαθαλεηψλ ζηελ πξνβνιή παξνπζίαζεο, νη νπνίεο
ηαπηίδνληαλ ζην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπο κε ην θείκελν πνπ δηάβαδε ν εηζεγεηήο. Αληίζεηα, ζηηο
πξνεγνχκελεο εηζεγήζεηο (θαη φρη κφλν απηήο ηεο ζπλεδξίαο) ε πξνβνιή παξνπζίαζεο βνεζνχζε
ην αθξναηήξην ζηελ θσδηθνπνίεζε θαη ηαμηλφκεζε ησλ ιεγνκέλσλ ηνπ εθάζηνηε νκηιεηή
θπξίσο κε θεηκεληθέο δηαθάλεηεο πιαγηνηίηισλ. Βέβαηα, ην γεγνλφο φηη πξνο ην ηέινο ππήξραλ
ζηελ πξνβνιή νη δσγξαθηέο ησλ παηδηψλ, κεηάγγηζε ηε ράξε θαη ηελ απζεληηθφηεηα ηεο
παηδηθήο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο θαη επηβεβαίσζε ηελ πνιιαπιή θαη πνιπεπίπεδε ζπκβνιή ηεο
ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε. Γπί ηεο νπζίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ε εηζήγεζε αλαθεξφηαλ ζηελ
πινπνίεζε ελφο ζρεδίνπ εξγαζίαο κε παηδηά ειηθίαο πέληε εηψλ, ην νπνίν αμηνπνηνχζε ηε δχλακε
ηεο δσγξαθηθήο θαη απνζθνπνχζε ζηελ θαιιηέξγεηα δπλακηθψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κέζσ
ηεο παξαηήξεζεο θαη ηεο απεηθφληζεο ηνπ εαπηνχ θαη ηνπ άιινπ. Ε δξάζε αλαπηχρζεθε ζε ηξία
ζηάδηα (εηζαγσγηθφ κέξνο – απεηθφληζε ηνπ εαπηνχ / θχξην κέξνο – απεηθφληζε ηνπ άιινπ,
δειαδή ελφο ζπκκαζεηή / αλαηξνθνδνηηθφ κέξνο – επαθή κε ην θαιιηηέρλεκα ηνπ ζπκκαζεηή,
ζέαζε ηνπ εαπηνχ κέζα απφ ηε καηηά θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ άιινπ). Οχκθσλα κε ηνλ νκηιεηή
ελδείθλπηαη επαλάιεςε κεηά απφ έλα ηξίκελν, ψζηε λα δνζεί ε δπλαηφηεηα εηθαζηηθήο
απνηχπσζεο ησλ φπνησλ κεηαβνιψλ ζηηο δηαπξνζσπηθέο επαθέο κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη
ζηελ αληίιεςε ηνπ εαπηνχ θαη ηνπ άιινπ ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο ηάμεο. Έθαλε φκσο
ηδηαίηεξε κλεία ζηελ αλάγθε λα ζπλδένληαη νη δηαδηθαζίεο κάζεζεο κε ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ
ελδηαθέξνληνο ησλ παηδηψλ.
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Οην ηέινο, κεηά απφ εξψηεζε ηνπ πξνεδξεχνληνο, ν εηζεγεηήο ζπκπιήξσζε φηη απηφ ην
ζρέδην εξγαζίαο πινπνηήζεθε ζε λεπηαγσγείν ηνπ λνκνχ Θαθσλίαο, ρσξίο φκσο παηδηά κε
εηδηθέο αλάγθεο.
Ε επφκελε εηζήγεζε έθεξε ηελ ππνγξαθή δχν δαζθάισλ ηνπ θνπ Ησλζηαληίλνπ
Ηεξακάξε, πνπ ήηαλ θαη ν νκηιεηήο, θαη ηεο θαο Γπγελίαο Ιπαξκπαγηάλλε, πνπ πξνζήιζε ζην
ηξαπέδη ησλ νκηιεηψλ αιιά κφλν σο θπζηθή παξνπζία) θαη είρε ηίηιν «Ε πνιπηξνπηθφηεηα ζηε
κπζνινγία. Δξαζηεξηφηεηα δηδαζθαιίαο πνιπηξνπηθνχ θεηκέλνπ». Μ εηζεγεηήο απφ ηελ αξρή
εληφπηζε γεσγξαθηθά ηελ εθπαηδεπηηθή δξάζε, ε νπνία πινπνηήζεθε ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε, θαη
ζρνιίαζε αξλεηηθά ηελ θαηάξγεζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ δηδαζθαιείνπ. Οην ζεσξεηηθφ πξψην κέξνο
ηεο δηάιεμεο, εζηίαζε ζηελ έλλνηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηελ νπνία ζεψξεζε σο ζπλδπαζκφ
ξεαιηζηηθήο ζθέςεο θαη θαληαζίαο. Αθνινχζσο πξνέβε ζηελ απνζαθήληζε ησλ ελλνηψλ ηνπ
γξακκαηηζκνχ θαη ηνπ πνιπγξακκαηηζκνχ, νη νπνίνη παξνπζηάζηεθαλ σο δχν δηαθνξεηηθνί
ηξφπνη ζθέςεο. Οε απηφ ην ζεκείν ππήξμαλ πνιιέο κεηαθηλήζεηο απφ θαη πξνο ηελ αίζνπζα, νη
νπνίεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην ελνριεηηθφ επαλαιακβαλφκελν ηξίμηκν ηεο πφξηαο πξνθάιεζαλ κία
απφζπαζε ηεο πξνζνρήο θαη επνκέλσο κηα δπζθνιία ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ ιεγνκέλσλ. Οηε
ζπλέρεηα ηεο δηάιεμεο ν νκηιεηήο αλέιπζε ηελ έλλνηα ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ γξακκαηηζκνχ ζε
ζρέζε κε ηνπο πνιιαπινχο ξφινπο πνπ θαιείηαη λα ππνζηεξίμεη ν καζεηήο αληηκέησπνο κε
πνιπηξνπηθά θείκελα (παηδί – ζεαηήο, παηδί – παξαγσγφο θιπ). Πέινο παξνπζηάζηεθε κία δξάζε
πνπ αθνξνχζε ηε κειέηε θαη επεμεξγαζία ηνπ κχζνπ ηνπ Γξπζίρζνλα. Απηφ ήηαλ θαη ην πην
ελδηαθέξνλ ζεκείν ηεο εηζήγεζεο, δηφηη ζπλνδεπφηαλ απφ πξνβνιή βίληεν. Έηζη ιεηηνπξγνχζε θαη
ε ίδηα σο πνιπηξνπηθφ θείκελν, ζπλδπάδνληαο: α) ηνλ ιφγν ηνπ εηζεγεηή, β) ηηο εηθφλεο πνπ
εμηζηνξνχζαλ κε ηνπο δηθνχο ηνπο θψδηθεο ηνλ ζπγθεθξηκέλν κχζν θαη γ)ηελ ππφθξνπζε
γλσζηνχ θηλεκαηνγξαθηθνχ ζέκαηνο. (Γλδερνκέλσο ε επηινγή ελφο απφ ηα ειάρηζηα
δηαζσζέληα απνζπάζκαηα αξραίαο ειιεληθήο κνπζηθήο λα έδελε πεξηζζφηεξν κε ην πεξηερφκελν
ηεο πξνβνιήο). Απηή ε δηάιεμε αθελφο είρε έλα ηδηαίηεξν ζηίγκα, θαζψο ήηαλ ε κφλε ηεο
ζπλεδξίαο πνπ αζρνιήζεθε κε ηνπο κχζνπο, θαη κάιηζηα κε ηελ αξραία ειιεληθή κπζνινγία,
αθεηέξνπ ήξζε σο ζπκπιήξσκα θαη ελίζρπζε ηεο εηζήγεζεο γηα ηηο πνιηηηζκηθέο δξάζεηο κε
λφεκα, αθνχ θαη ζηηο δχν αλαδεηθλχεηαη ε αλαγθαηφηεηα πξνζπέιαζεο ηεο πνιπηξνπηθφηεηαο
κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηνπ πνιπγξακκαηηζκνχ ησλ καζεηψλ.
Ε επφκελε εηζήγεζε είρε ηίηιν «Ναίδνληαο κε ηηο ιέμεηο: κηα παξάζηαζε θνπθινζέαηξνπ»
κε νκηιήηξηα ηελ επίθνπξε θαζεγήηξηα ηνπ ΠΓΑΝΕ-ΓΗΝΑ θα Αληηγφλε Ναξνχζε. Μπζηαζηηθά
απνηεινχζε κηα εθηελή αλαθνξά ζηελ παξάζηαζε «Ήηαλ έλα κηθξφ ραξηάθη», ε νπνία ήηαλ κηα
παξάζηαζε θνπθινζέαηξνπ κε κεηθηέο ηερληθέο πνπ απνζθνπνχζε ζηελ ππνβνήζεζε ηεο
εμνηθείσζεο ησλ κηθξψλ παηδηψλ κε ηηο ζχλζεηεο ιέμεηο. Ε πιεζψξα ζχλζεησλ ιέμεσλ κε
πξψην ζπλζεηηθφ ηε ιέμε ραξηί (ραξηνπεηζέηα, ραξηφθνπην, ραξηνζαθνχια, ραξηαεηφο θιπ)
ππήξμε ην έλαπζκα γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηέηνησλ αληηθεηκέλσλ ζην πιαίζην ηεο ζχκβαζεο
ελφο ζεαηξηθνχ έξγνπ κε θνχθιεο. Ε δηάιεμε βαζίζηεθε θπξίσο ζηελ πξνβνιή απνζπαζκάησλ
απφ ηελ παξάζηαζε. Απηή ε επηινγή, πνπ ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ ακέζσο πξνεγνχκελε
εηζήγεζε δεκηνχξγεζε κηα ππνελφηεηα παξνπζηάζεσλ κε πξνβνιή βίληεν κέζα ζε φιε ηε
ζπλεδξία, αλέδεημε ηε δχλακε ηνπ δσληαλνχ παξαδείγκαηνο. Γμάιινπ ην εθπαηδεπηηθφ
δεηνχκελν ηεο ζχλδεζεο ηέρλεο θαη ιφγνπ, βαζηθφ αηηνχκελν φρη κφλν ηεο ζπγθεθξηκέλεο
ζπλεδξίαο αιιά θαη φινπ ηνπ ζπλεδξίνπ δελ κπνξεί λα θαιπθζεί κφλν κε ηε ιεθηηθή ηεθκεξίσζε
ηεο επηζηεκνληθεο ζθέςεο, φζν άςνγε θαη ζπγθξνηεκέλε θαη αλ παξνπζηάδεηαη. Έρεη αλάγθε θαη
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ηελ πηζηνπνίεζε κηαο επηηπρεκέλεο εθαξκνγήο ζηελ πξάμε ησλ απφςεσλ πνπ έρνπλ ζεσξεηηθή
ζεκειίσζε. Ηαη αζθαιψο απηή ε πηζηνπνίεζε δφζεθε ζ‟ απηήλ ηελ εηζήγεζε.
Ε πξνηειεπηαία εηζήγεζε είρε ηίηιν «Ε ρξήζε ηνπ “πιηθνχ πνιηηηζκνχ” γηα ηελ αλάπηπμε
γισζζηθψλ δεμηνηήησλ» κε νκηιήηξηα ηελ αξραηνιφγν – κνπζεηνιφγν θα Ηπξηαθνπνχινπ
Βαζηιηθή. Ε εηζήγεζε ππνζηεξίρζεθε απφ πξνβνιή παξνπζίαζεο θεηκεληθψλ δηαθαλεηψλ.
Ινινλφηη ήηαλ κηα δχζθνιε δηάιεμε, φζνλ αθνξά ηνλ ζπλνιηθφ φγθν ηεο πιεξνθνξίαο πνπ
εκπεξηείρε, ήηαλ ηαπηφρξνλα πξνζπειαζηή κε ελδηαθέξνλ, ιφγσ ηεο ζθηρηήο δνκήο ηεο θαη ηεο
απέξηηηεο εθθνξάο ηνπ ιφγνπ εθ κέξνπο ηεο εηζεγήηξηαο. Αξρηθά απνζαθελίζηεθε ν φξνο
«πιηθφο πνιηηηζκφο» θαη έγηλε αλαθνξά ζηα δηάθνξα είδε πξνζεγγίζεσλ ηνπ. Οηε ζπλέρεηα
ζπλδέζεθαλ νη ηδηφηεηεο ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ «πιηθνχ πνιηηηζκνχ» (δειαδή ησλ πιηθψλ
επξεκάησλ ηνπ παξειζφληνο) κε ηελ απφθηεζε γισζζηθψλ δεμηνηήησλ. Ναξνπζηάζηεθε κάιηζηα
θαη κηα δηαθάλεηα φπνπ θάζε είδνο αληηθεηκέλσλ (π.ρ. απζεληηθά κλεκεία ή γξαπηέο πεγέο)
αληηζηνηρίδεηαη πξνο κηα αξκφδνπζα κέζνδν δηδαζθαιίαο πνπ απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε
ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ. Αθνινχζσο έγηλε αλαθνξά ζε έλα κνληέιν γηα ηε κειέηε
αληηθεηκέλνπ θαη δφζεθαλ ηα βήκαηα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Πέινο
αλαιχζεθαλ νη θάζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο «Νεξπαηψληαο ζην ρψξν θαη ην
ρξφλν» απ‟ φπνπ πξνέθπςε ην πνιχ ελδηαθέξνλ ζπκπέξαζκα φηη, παξά ηελ απνπζία γισζζηθνχ
ζηφρνπ, παξαηεξήζεθε εμέιημε ησλ γισζζηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ αλάινγα κε: α) ην
βαζκφ θαηαλφεζεο ηνπ «πιηθνχ πνιηηηζκνχ», ηεο αξραηνινγίαο σο επηζηήκεο θαη ηεο αλαζθαθήο
σο πξαθηηθήο, β) ην επίπεδν γλσζηηθήο αλάπηπμεο θαη γ) ηε γεληθφηεξε θνηλσληθή – πνιηηηζηηθή
εκπεηξία θαζελφο ηνπο.
Ε ζπλεδξία νινθιεξψζεθε κε ηελ εηζήγεζε πνπ είρε ηίηιν «Πν εξγαζηήξην δεκηνπξγηθήο
γξαθήο ζηελ μελφγισζζε ηάμε» θαη εηζεγήηξηα ηελ θαζεγήηξηα Γαιιηθψλ ζηε Δεπηεξνβάζκηα
Γθπαίδεπζε θα Ναλαγηψηα Ηαινγεξνπνχινπ. Ε δηάιεμε μεθίλεζε κε ηελ ηδηφηππε δήισζε ηεο
ίδηαο ηεο εθπαηδεπηηθνχ φηη είλαη πιεξνθνξηθντληεξλεηνθνβηθή, πξνθεηκέλνπ λα εμεγήζεη ηελ
απνπζία πξνβνιήο παξνπζίαζεο. Οηε ζπλέρεηα επεζήκαλε φηη είρε παξαθνινπζήζεη εξγαζηήξηα
δεκηνπξγηθήο γξαθήο ζηε Γαιιία. Οην θχξην κέξνο ηεο νκηιίαο ηεο ζπλέδεζε ηε δηαδηθαζία
παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ κε ηε ζπγθξφηεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο . Έηζη πξνέβαιε ηελ άπνςε
φηη ε πξφζθιεζε ζε δεκηνπξγηθή γξαθή ζπληζηά πξφζθιεζε ζε ζπγθξφηεζε πξνζσπηθφηεηαο.
ηαλ ινηπφλ βξέζεθε λα εξγαζηεί ζε έλα απνθνκκέλν ζρνιείν ζην νξνπέδην ηνπ λνκνχ
Θαζηζίνπ, φπνπ πνιιά παηδηά δελ είραλ δεη πνηέ ηνπο ζάιαζζα, φπνπ δελ έθζαλαλ εθεκεξίδεο
θαη πεξηνδηθά, φπνπ ν θφζκνο έμσ απφ ηα ζηελά φξηα ηεο δσήο ζηελ θνηλφηεηα θαληάδεη ζηα
κάηηα ηνπο απεηιεηηθφο (ε ίδηα ηφληζε φηη ε αίζζεζε ηνπ κέζα θαη ηνπ έμσ ήηαλ πνιχ θνξηηζκέλε
ζην ιφγν ηνπο), φπνπ πνιιά παηδηά παξνπζίαδαλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο – θάπνηε κάιηζηα ζε
εμαηξεηηθά κεγάιν βαζκφ – πξνβιεκαηίζηεθε γηα ην πψο ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη
επνηθνδνκεηηθά θαη απνθάζηζε λα δεκηνπξγήζεη έλα εξγαζηήξην δεκηνπξγηθήο γξαθήο. Αλ θαη
ππήξμε θάπνην πξφβιεκα ππέξβαζεο ρξφλνπ – ινγηθφ, θαζψο ήηαλ φγδνε εηζήγεζε – ην
αθξναηήξην δήηεζε λα νινθιεξσζεί, ψζηε λα αθνπζηνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εξγαζηεξίνπ.
Ηχξην ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ήηαλ φηη γίλνληαλ πάληα ζε θχθιν θαη φηη
ρξεζηκνπνηνχληαλ θπξίσο ζπλεηξκηθέο αζθήζεηο πνπ βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα
ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηνλ εζσηεξηθφ ηνπο πινχην θαη λα ηνλ εμσηεξηθεχζνπλ κε ηε κνξθή
δεκηνπξγίαο θεηκέλνπ ζε γξαπηφ ιφγν. Οην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο δφζεθε ζηα παηδηά
εξσηεκαηνιφγην ζρεηηθά κε ην εξγαζηήξην. Ε νκηιήηξηα έθιεηζε ηε δηάιεμε κε κηα ζπγθηλεηηθή
παξαηήξεζε: ζηελ εξψηεζε «ηη έκαζα;» έλαο καζεηήο απάληεζε «έκαζα λα κε θνβάκαη».
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Ε ζπλεδξία έθιεηζε κε ηελ επηζήκαλζε ηνπ πξνεδξεχνληνο φηη ε ζπγθεθξηκέλε
θαζεγήηξηα παξνπζίαδε νκνηφηεηεο κε ηελ θπξία Κηνξεκί θαη φηη ν ίδηνο αλέθαζελ ζπκβνχιεπε
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Ινπζηθήο, φπνηε ηνπο επηκφξθσλε, λα δηαβάζνπλ ην νκψλπκν
ινγνηέρλεκα ηεο Θηιίθαο Κάθνπ. Οηελ πξαγκαηηθφηεηα ε ηειεπηαία εηζήγεζε ππεξέβαηλε ηα
ζηεγαλά ηεο επηζηεκνληθήο πεηζαξρίαο, ρσξίο λα ηελ αγλνεί ή λα ηελ παξαθάκπηεη, θαη
απνθάιππηε ηε καγηθή αχξα ηεο αιεζηλά πξαγκαησκέλεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, φπνπ ε
δηδαζθαιία δελ είλαη απιψο επηηπρεκέλε εθαξκνγή παηδαγσγηθψλ ζεσξηψλ, αιιά εθιέπηπλζε
ζπλαηζζεκαηηθψλ πνηνηήησλ, νπζηαζηηθή κέζεμε ςπρψλ θαη πξναγσγή αλζξψπηλσλ νληνηήησλ
ζηελ νιφηεηά ηνπο. Οπλνςίδνληαο, δε ζα ήηαλ άζηνρν λα εηπσζεί φηη ε ζπλεδξία πξάγκαηη
κπφξεζε λα αλαδείμεη πνηθίιεο πηπρέο ηεο ζχλδεζεο ηνπ ιφγνπ θαη ηεο ηέρλεο ζε ζρνιηθφ
πεξηβάιινλ θαη έδσζε πνιιά εξεζίζκαηα ζε φζνπο ηελ παξαθνινχζεζαλ, ψζηε λα δνθηκάζνπλ
θαη νη ίδηνη αληίζηνηρεο ζπλδέζεηο εκπινπηίδνληαο ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ηνπο.

Ηπξηαθή 8 Ιάηνπ, 2011, ψξα:11.00πκ -1.00κκ
Απφ ηνλ Δημήσπη ιμάμξγλξτ

Ε ζπλεδξία κε ηίηιν «Ε θαιιηηερληθή επηκφξθσζε ηνπ ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ», έιαβε
ρψξα ζηελ Αίζνπζα 2, ππφ ηνλ θν Θεψδνξν Γξακκαηά, ζηε ζέζε ηνπ αλαγξαθφκελνπ ζην
πξφγξακκα θπξίνπ Γ. Δξάθνπ.
Νξψηε παξνπζηάζηεθε ε νκηιία ησλ θσλ Αγγειηθή Βνπδνχξε, Αληψληνπ Ιπνχξα θαη
Γππξαμίαο Πξηαληαθχιινπ, κε ηίηιν «Δηδαζθαιία κε παηρλίδη: ε αλαγθαηφηεηα ηεο επηκφξθσζεο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ». Ιεηά ηελ θαηάδεημε ηεο αλάγθεο απνκάθξπλζεο ηνπ ζχγρξνλνπ
εθπαηδεπηηθνχ απφ παξσρεκέλα δηδαθηηθά κνληέια, πξνηάζεθε απφ ηνπο νκηιεηέο ε ρξήζε ηνπ
παηρληδηνχ ζηε βάζε κηαο λέαο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο. Ννιχ ελδηαθέξνπζα ήηαλ θαη ε επφκελε
νκηιία ηνπ Ναλαγηψηε Ιαληάηε ππφ ηνλ ηίηιν «Ε δηαπνιηηηζκηθή ηθαλφηεηα σο ζηνηρείν ηεο
παηδαγσγηθήο επάξθεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Νξνηάζεηο γηα ηελ αξρηθή ηνπο θαηάξηηζε θαη
επηκφξθσζε». Μ θαζεγεηήο πξνζπάζεζε λα θσδηθνπνηήζεη ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία πνπ
ζπληζηνχλ ηελ έλλνηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ηθαλφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, σο κηα αλάγθε,
πιένλ, θη φρη σο κηα δπλαηφηεηα, κηαο θαη ην πνιππνιηηηζκηθφ ζρνιείν είλαη πηα θαη ζηε ρψξα
καο κηα αδηακθηζβήηεηε πξαγκαηηθφηεηα.
Αθνινχζεζε ε θα ξηζηίλα Δξάθνπ, ε νπνία, ζηελ νκηιία ηεο κε ηίηιν «Πν πξνθίι ηνπ
ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ν ξφινο ηνπ ζηελ δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ ηερλψλ» κίιεζε,
εθηφο ησλ άιισλ, γηα ηελ αλακθηζβήηεηε ζεκαζία ηεο απηελέξγεηαο ησλ καζεηψλ ζηε
δηαδηθαζία κάζεζεο, πξνβάιινληαο θαη ηελ ηαηλία κηθξνχ κήθνπο «Γθθνβηζκφο», θηηαγκέλε απφ
ηνπο καζεηέο ηνπ Θενληείνπ Θπθείνπ Κέαο Οκχξλεο.
Αθνινχζεζε ε θα Καηάζζα Ξάηθνπ, κε ζέκα ηελ «αμηνπνίεζε ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο
ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ», επηρεηξψληαο έλαλ αλαζηνραζκφ ζε κηα πξνεγνχκελε
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εξγαζία ηεο πνπ έρεη νινθιεξσζεί. Ιε ιφγν ειεχζεξν θαη απζφξκεην ζεκείσζε ηελ αμία ηεο
αηζζεηηθήο εκπεηξίαο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο κέζα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, αιιά θαη
ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε ηέρλε κπνξεί λα απνηειέζεη εθηφο απφ δηδαθηηθφ αληηθείκελν έλα
ζχγρξνλν δηδαθηηθφ κέζν.
Οηε ζπλέρεηα παξνπζηάζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ θσλ Ιαξίλα
Οσηεξνπνχινπ – Δνξκπαιά θαη Ηαιιηφπε Πξνχιε κε ζέκα «Ε αηζζεηηθή εθπαίδεπζε ησλ
κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ Δεκφζηαο Γθπαίδεπζεο, ζηα Γιιεληθά Ναλεπηζηήκηα». Οε απηά,
ινηπφλ, νη εξεπλήηξηεο εληφπηζαλ, κεηαμχ άιισλ, ειιηπή πξνζθνξά καζεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ
αηζζεηηθή αγσγή αιιά θαη ην ρακειφ επίπεδν ησλ ππαξρφλησλ, θαζψο απηά δηδάζθνληαη ζε
αθαηάιιεινπο ρψξνπο θαη κε απνπζία ηνπ θαηάιιεινπ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ. Κα
ζεκεησζεί, πσο κεηά ην ηέινο ηεο νκηιίαο, ε νκαιή ξνή ηεο ζπλεδξίαο δηαθφπεθε, θαζψο ν
πξνεδξέπσλ θχξηνο Γξακκαηάο, ακθηζβήηεζε ζε έληνλν χθνο ηε κεζνδνινγία θαη ηα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, κελ επηηξέπνληαο, κάιηζηα, ζηελ εξεπλήηξηα λα δεπηεξνινγήζεη.
Ε ζπλεδξία ζπλερίζηεθε κε ηελ νκηιία ησλ θσλ Ιειίλα Βαηηλέι θαη Γπαγγειία Πζηαβνχ,
κε ζέκα «Ε ζπκβνιή ηνπ ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ ζηελ εθκάζεζε (μέλσλ) γισζζψλ θαη ζηελ
ελίζρπζε ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο», κέζα απφ ηελ νπνία αλαδείρζεθε ε ζεκαζία ηεο χπαξμεο
ελφο ζεαηξηθνχ εξγαζηεξίνπ ζε θάζε ζρνιείν, αιιά θαη ν αλαληηθαηάζηαηνο ξφινο ησλ
θαζεγεηψλ εηδηθνηήησλ ζην ζχγρξνλν ζρνιείν.
Πέινο, ήηαλ ε ζεηξά ηεο θαο Ναξαζθεπήο Ηαλάξε θαη ηνπ θνπ Γεσξγίνπ Ννηακηά λα
πάξνπλ ην ιφγν, επηρεηξψληαο κηα αλαζθφπεζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο «Οηλεκάζεηα» ην
νπνίν νη ίδηνη πξαγκαηνπνίεζαλ κε ζηφρν ηε θηλεκαηνγξαθηθή κεηαθνξά ηνπ έξγνπ ηνπ
Αδακάληηνπ Ηνξαή «Ναπαηξέραο» απφ ηνπο καζεηέο ηνπ αθξηηηθνχ ζρνιείνπ ηεο Βνιηζζνχ ίνπ.
Ιέζα απφ ηελ πεξηγξαθή ηνπο, αιιά θαη απφ ηα κηθξά απνζπάζκαηα ηεο ηαηλίαο πνπ
παξνπζηάζηεθαλ ζηελ νκηιία ηνπο κε ηίηιν «Μ θηλεκαηνγξάθνο σο κέζν πνιπηξνπηθήο
δηδαζθαιίαο θαη πξνζέγγηζεο θεηκέλσλ ηεο ειιεληθήο ινγνηερλίαο», πξφηεηλαλ κηα λέα
πξνζέγγηζε ηεο ινγνηερλίαο, ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα «ηελ θαιιηέξγεηα ηεο
δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο θαληαζίαο ησλ παηδηψλ θαζψο θαη ηε καζεζηαθή, θνηλσληθή ηνπο
αλάπηπμε θαη σξίκαλζε»
Ιεηά ην πέξαο ησλ νκηιηψλ δφζεθε απφ ηνλ πξνεδξεχνληα ην έλαπζκα γηα εξσηήζεηο
θαη παξαηεξήζεηο απφ ην θνηλφ πξνο ηνπο νκηιεηέο, κηα δηαδηθαζία πνπ θαηέιεμε ζε κηα γφληκε
θαη ελδηαθέξνπζα ζπδήηεζε. πσο ήηαλ αλακελφκελν, κεγάιν κέξνο απηήο απνηέιεζε ε
ζπλέρηζε ηεο αληηπαξάζεζεο πνπ είρε κείλεη ζηε κέζε, κεηαμχ ηεο θπξίαο Ιαξίλαο
Οσηεξνπνχινπ – Δνξκπαιά θαη ηνπ θχξηνπ Γξακκαηά. Ναξά ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ παξαηέζεθαλ
απφ ηελ πιεπξά ησλ εξεπλεηξηψλ, ν πξφεδξνο ηεο ζπλεδξίαο επέκεηλε ζηελ αξρηθή ηνπ ζηάζε
ακθηζβήηεζεο ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο ζην ζχλνιφ ηεο, ππνζηεξίδνληαο πσο ηα Γιιεληθά
Ναλεπηζηήκηα βξίζθνληαη ζε πνιχ θαιχηεξε θαηάζηαζε απφ απηή πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ
έξεπλα.
Γλδηαθέξνπζα, ηέινο, ήηαλ ε εκπινθή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αθξναηεξίνπ ζην δήηεκα, κε ηελ
πιεηνςεθεία ησλ φζσλ πήξαλ ην ιφγν λα ζηέθεηαη ζην πιεπξφ ηεο εξεπλήηξηαο θαη
ππεξαζπίδνληαο ην δηθαίσκά ηεο λα θαηαζέηεη ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθέληξσζε, αθφκα θη αλ απηά
εκθαλίδνπλ ην άζρεκφ πξφζσπν ηεο ζεκεξηλήο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, θαη εηδηθά ηφηε.
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Απφ ηελ Ελιςςάβεσ Πεπακάκη

Ε ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξία έιαβε ρψξα ζηελ Αίζνπζα 3, κε εηζεγήηξηεο/ηή ηνπο θα Ξεξάθε
Βαζηιηθή, θα Αβξακίδνπ Αηθαηεξίλε, θα Οσηεξίνπ ξηζηίλα, θα Ηνθθίδνπ Ιαίε, θα ησηάθε
Γηξήλε, θν Ναλδή Ναληειεήκσλ, θα Πδαθψζηα Ιαξίλα, θα Φηιηππνπνχινπ Γεσξγία θαη κε
πξνεδξεφπζα ηελ θα Ιαίε Ηνθθίδνπ.
Ε αιιειέλδεηε ζρέζε ηεο γιψζζαο θαη ηεο κνπζηθήο ελππάξρεη απφ ηελ εκβξπαθή καο
θηφιαο ειηθία. Ιέζα απφ ηε ζσκαηηθή θαη επηθνηλσληαθή επαθή κεηέξαοεκβξχνπ/βξέθνπο/παηδηνχ, αιιά θαη ην επξχηεξν γισζζηθφ πεξηβάιινλ, θαιιηεξγνχληαη ζηνλ
εγθέθαιφ καο βαζηθέο γισζζηθέο θαη κνπζηθέο δεμηφηεηεο απαξαίηεηεο ζην κέιινλ γηα ηε
γλσζηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρηθή καο εμέιημε. Βαζηζκέλε ζε έλα ξπζκηθφ κνπζηθφ
απηνζρεδηαζκφ ε επηθνηλσλία απηή –ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή- απνηειεί ηελ αθεηεξία εθκάζεζεο
θαη αληίιεςεο ηνπ θφζκνπ. Ε ζπνπδαηφηεηα απηή απνθξπζηαιιψλεηαη ζηε κνξθή ησλ
κνπζηθνπαηδαγσγηθψλ πξνζεγγίζεσλ εθπαίδεπζεο, νη νπνίεο ζέηνπλ ζην θέληξν ηνπο ην ξπζκφ
ηεο γιψζζαο θαη ηεο κνπζηθήο. Ιία ηέηνηα πξνζέγγηζε είλαη θαη απηή ηνπ Edwin Gordon κέζα
απφ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο «Αθνπζηηθφηεηαο», «ςπρνινγηθφο φξνο ηεο κνπζηθήο» πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηηο δηεξγαζίεο εζσηεξηθήο αθνήο. Ε θαιιηέξγεηά ηεο
επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηφο ηνπ γηα παηδηά κέρξη 6 εηψλ, ζην
νπνίν ν ζπλδπαζκφο γιψζζαο θαη κνπζηθήο θαηέρεη ζεκαληηθφ ξφιν. Ε αλάπηπμε ηεο γισζζηθήο
θαη κνπζηθήο αληίιεςεο ηνπνζεηεί ζην θέληξν ηεο ην ηνληθφ χςνο θαη θαη΄ επέθηαζε ηε
«δεκηνπξγία» ηεο απφιπηεο θαη ηεο ζρεηηθήο αθνήο. Έξεπλεο θαηαδεηθλχνπλ
ηε
δηαθνξεηηθφηεηα πνπ παξαηεξείηαη ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ κνπζηθψλ θαη γισζζηθψλ δεμηνηήησλ
ζηηο ηνληθέο θαη κε ηνληθέο γιψζζεο.
Οε πξαθηηθφ επίπεδν, ε ζπλεηδεηή έληαμε ησλ βαζηθψλ θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο
γιψζζαο θαη ηεο κνπζηθήο (ηνληθφ χςνο, ρξψκα, έληαζε, ηαρχηεηα, δνκή) κέζσ ηνπ ηξαγνπδηνχ
ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο δίλεη κηα λέα δηάζηαζε
ζηνλ ηξφπν κάζεζεο, ηνπνζεηψληαο ζην θέληξν ηεο ην βίσκα, ην παηρλίδη θαη ηε γλψζε. Ε
αλάγλσζε, ν εκπινπηηζκφο ηνπ ιεμηινγίνπ, ε επαθή κε ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ (γιψζζα, ήζε θαη
έζηκα, ζξεζθεπηηθέο ενξηέο) θαη ε θηιαλαγλσζία κπνξνχλ λα πιαηζησζνχλ απφ ην ηξαγνχδη
πξνζθέξνληαο ζηα παηδηά επθαηξίεο γηα ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζην κάζεκα, πινπηίδνληάο ηα κε
πνιχηηκεο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη γλσζηηθέο εκπεηξίεο. Οηε ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξία έγηλαλ
αλαιπηηθφηεξεο αλαθνξέο:
•
•

ζηε δηδαζθαιία ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ κέζα απφ ην ηξαγνχδη ζε ειιεληθά ζρνιεία
ηνπ Chicago,
ζηνλ εκπινπηηζκφ ιεμηινγίνπ ζε καζεηέο Κεπηαγσγείνπ κε ηε ζπλδξνκή θαξηψλζηφρνπ,
ISSN 1790-773
© GAPMET / ΓΓΙΑΝΓ 2011

•
•
•

ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θηιαλαγλσζίαο κέζα απφ ηε δεκηνπξγία ηξαγνπδηψλ απφ καζεηέο
ηεο Α΄ Δεκνηηθνχ εκπλεπζκέλσλ απφ ινγνηερληθά βηβιία,
ζηελ εθκάζεζε ηξαγνπδηψλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ζηφρν ηελ θαηάθηεζε ηεο
αλάγλσζεο ζε καζεηέο πξνζρνιηθήο θαη πξσηνζρνιηθήο ειηθίαο,
ζηελ αλάγθε εκπινπηηζκνχ ησλ Αλαιπηηθψλ Νξνγξακκάησλ ηφζν κε ηελ ελδειερή
πεξηγξαθή δξαζηεξηνηήησλ ηξαγνπδηνχ φζν θαη κε ηελ εηζαγσγή ζηνηρείσλ ηεο
Βπδαληηλήο Ινπζηθήο ζηα γισζζηθά καζήκαηα ιφγσ ηεο παξάιιειεο εμέιημήο ηνπο.

Ηνηλή ηνπνζέηεζε φισλ ησλ εηζεγεηψλ θαη ε «αίζζεζε» πνπ έκεηλε ζην αθξναηήξην
ήηαλ ε αλαγθαηφηεηα έληαμεο ηνπ ηξαγνπδηνχ ζε φια ηα ζηάδηα κάζεζεο θαη αλάπηπμεο ησλ
καζεηψλ. Ιπνξεί ε ζπνπδαηφηεηά ηνπ λα ζεσξείηαη απηνλφεηε, ε θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξάμε
φκσο δείρλεη πσο «ην μέξσ» απέρεη απφ «ην εθαξκφδσ», δξάζε πνπ είλαη ζην ρέξη ηνπ θάζε
εθπαηδεπηηθνχ λα ην πξαγκαηνπνηήζεη, ψζηε λα γεθπξψζεη ην ράζκα. Πν απνηέιεζκα είλαη εξεπλεηηθά, βηβιηνγξαθηθά θαη πξαθηηθά- απνδεδεηγκέλν φηη ζα ηθαλνπνηήζεη ηφζν ηνπο καζεηέο
φζν θαη ηνλ ίδην ην δάζθαιν.

Απφ ηελ Αθημά Γέπαλη

Ε εηζήγεζε πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ πξνζθεθιεκέλε ζην ζπλέδξην νκηιήηξηα θα
Γεσξγία Ιέγα, θαζεγήηξηα-ζχκβνπιν ζην Ιεηαπηπρηαθφ Πκήκα ηνπ Γιιεληθνχ Αλνηθηνχ
Ναλεπηζηεκίνπ, ζηελ ελφηεηα «Οπνπδέο ζηελ Γθπαίδεπζε». Αληηθείκελν ηεο εηζήγεζήο ηεο ήηαλ
νη ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο πξνζεγγίζεηο δηα κέζνπ ηεο Πέρλεο, πνπ είλαη δπλαηφλ λα
ελεξγνπνηήζνπλ ηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ ησλ καζεηψλ.
Ε νκηιία μεθίλεζε απφ ηελ παξαδνρή φηη νη θνηλσλίεο ζηεξίδνληαη ζηνπο θξηηηθά θαη
δεκηνπξγηθά ζθεπηφκελνπο πνιίηεο, ην ζχγρξνλν πξνθίι ησλ νπνίσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ
αλάγθε γηα επειημία πεπνηζήζεσλ-αληηιήςεσλ θαη πξνζαξκνγή ζηηο θαηλνχξγηεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Οχκθσλα κε ηελ νκηιήηξηα, ε Πέρλε απνηειεί ην ππέξηαην ζηνηρείν
πνιηηηζκνχ, ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο, εληζρχεη δεμηφηεηεο θαη ηειηθά
ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία νινθιεξσκέλσλ αηφκσλ. Οην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο δηδαθηηθήο
πξαθηηθήο, ε εηζεγήηξηα ζεκείσζε φηη ν καζεηήο πνπ δεκηνπξγεί έλα θαιιηηέρλεκα
ελεξγνπνηείηαη δηαλνεηηθά θαη πσο ε παξαηήξεζε έξγσλ ηέρλεο ραξίδεη γλσζηηθή επειημία θαη
ελεξγνπνηεί ηε ζηνραζηηθή ζθέςε.
Μη πξαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ πξνηάζεθαλ βαζίζηεθαλ ζηε κειέηε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ
Αλζνινγίνπ Γ΄ θαη ΟΠ΄ Δεκνηηθνχ, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη πάλσ απφ νγδφληα έξγα ηέρλεο.
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Πα έξγα ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ππφδεηγκα ζηελ παξνπζίαζε ηεο κεζνδνινγίαο ήηαλ
δχν:
Γεσξγίνπ Οηθειηψηε, «Άλδξαο, γπλαίθα θαη παηδί»
Γεσξγίνπ Ζαθσβίδε, «Πα πξψηα βήκαηα»
Ε θηινζνθία ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ζ‟ απηά ηα έξγα ζηεξίδεηαη ζε
εξσηήκαηα πνπ ελεξγνπνηνχλ ηε ζθέςε θαη εκβαζχλνπλ ζηελ παξαηήξεζε, εληζρχνληαο ηε
δηεξεπλεηηθή θαη εξκελεπηηθή δηάζεζε ηνπ καζεηή. Ε αθνινπζία ησλ εξσηεκάησλ πξνο ηνπο
καζεηέο, θαηά ηελ παξαηήξεζε ελφο έξγνπ ηέρλεο, δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηξία ζηάδηα:
• Βιέπσ – ζθέθηνκαη - αλαξσηηέκαη ( Πη βιέπεηο; / Πη λνκίδεηο γη‟ απηφ πνπ βιέπεηο; / Ονπ
πξνθαινχληαη απνξίεο; )
• Οθέθηνκαη – πξνβιεκαηίδνκαη – δηεξεπλψ ( Πη γλσξίδεηο γηα ην έξγν; / Πη εξσηήζεηο ή
απνξίεο έρεηο; )
• Ζζρπξίδνκαη – ππνζηεξίδσ – δηεξσηψκαη ( Γηαηί ην ιεο απηφ; / Γηα πνην ιφγν λνκίδεηο
φηη ζπκβαίλεη απηφ; )
Οηε ζπλέρεηα, αθνινπζνχλ νη θάζεηο ηεο παξαηήξεζεο. Οηελ πξψηε θάζε δίλεηαη ζηνπο
καζεηέο ρξφλνο γηα παξαηήξεζε ηνπ έξγνπ θαη δεηείηαη απφ απηνχο λα θαηαγξάςνπλ ηα
εξσηήκαηα πνπ ηνπο δεκηνπξγνχληαη, λα ζεκεηψζνπλ ηα ελδηαθέξνληα, γη‟ απηνχο, ζηνηρεία
ηνπ έξγνπ. Ε δεχηεξε θάζε ραξαθηεξίδεηαη απφ αλνηθηή θαη πεξηπεηεηψδε παξαηήξεζε. Μη
καζεηέο θαινχληαη λα πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ην ζπκβνιηζκφ, ηηο εθπιήμεηο, ηα ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ θαη λα αλαδεηήζνπλ ηελ θίλεζε, ηελ ςπρηθή δηάζεζε, ηα ζχκβνια θαη
ηα λνήκαηα. Ε ηξίηε θάζε αθνξά ζηελ μεθάζαξε αλαιπηηθή παξαηήξεζε, φπνπ νη καζεηέο
θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζηα αξρηθά ηνπο εξσηήκαηα θαη πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ ινγηθά
επηρεηξήκαηα γηα ηεθκεξίσζε. Οηελ ηέηαξηε θαη ηειεπηαία θάζε ηνπνζεηείηαη ε νιηζηηθή
παξαηήξεζε. Μ καζεηήο ζπδεηά γηα ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπ γελλήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
παξαηήξεζεο θαη θαηαθηά ηε κεηαγλσζηηθή δηάζεζε (αληηιακβάλεηαη πψο ληψζεη, πέξα απφ ην
έξγν ).
Ηαηαιήγνληαο, ε εηζεγήηξηα ζεκείσζε πψο δηα κέζνπ ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηελ Πέρλε
νη καζεηέο καζαίλνπλ λα ζηνράδνληαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θη έηζη θηάλνπκε ζηα
πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα, αθνχ ν ζηνραζκφο νδεγεί ζηελ θξηηηθή ζθέςε.
Ε εηζήγεζε απνδείρηεθε εμαηξεηηθά επράξηζηε θαη δηαηήξεζε ακείσην ην ελδηαθέξνλ ηνπ
αθξναηεξίνπ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηά ηεο. Μ κεζηφο θη απέξηηηνο ιφγνο θαη ε επηζηεκνληθή
θαηάξηηζε ηεο νκηιήηξηαο ζπλέβαιαλ ζηελ εμέιημε ηεο εηζήγεζεο κε νκαιή ξνή. Ε νκηιία
ζπλνδεπφηαλ απφ πξνβνιή παξνπζίαζεο ε νπνία ζπλέβαιε ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ
ιεγνκέλσλ θαη ζηελ θσδηθνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Γπηπιένλ, ε παξαηήξεζε ησλ έξγσλ
ηέρλεο κέζσ ηνπ επνπηηθνχ πιηθνχ έδσζε ηελ επθαηξία ζην αθξναηήξην λα ζπκκεηέρεη ελεξγά
ζηελ πνξεία ηεο δηαδηθαζίαο θη έηζη επηηεχρζεθε ε εκβάζπλζε ζηελ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία
δηδαθηηθήο
πξαθηηθήο.
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Ε δεκνζίεπζε ησλ εξγαζηψλ ππφθεηηαη ζε αμηνιφγεζε απφ ηε ζπληαθηηθή νκάδα ηνπ πεξηνδηθνχ,
ε νπνία δηαηεξεί ην δηθαίσκα αιιαγψλ ζε επίπεδν κνξθνπνίεζεο γηα ιφγνπο νκνηνγέλεηαο ηεο
εκθάληζεο. Ναξαθαινχληαη νη ζπγγξαθείο λα ηεξνχλ κε αθξίβεηα ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηελ
κνξθνινγία ησλ δεδνκέλσλ πνπ ηνπο δεηνχληαη γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε θαη επηθνηλσλία
ηεο εξγαζίαο ηνπο.












Πίηινο άξζξνπ: κέρξη 15 ιέμεηο
Μλνκαηεπψλπκν / Ζδηφηεηα ζπγγξαθέα
Δηεχζπλζε / ηειέθσλν / email ζπγγξαθέα
Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα: 80 - 150 ιέμεηο
Νεξίιεςε: 100 - 200 ιέμεηο
Θέμεηο θιεηδηά: 3 - 5
Έθηαζε: 2.000 - 4.000 ιέμεηο
Ινξθή εγγξάθνπ: word
Γξακκαηνζεηξά: Times New Roman, κε 12 γξακκαηνζεηξά, κε 1,5 δηάζηηρν θαη πιήξε
ζηνίρηζε.
Γηθφλεο / δηαγξάκκαηα / θσηνγξαθίεο: ζα πξέπεη λα είλαη ελζσκαησκέλα ζην θείκελν
αιιά θαη απνζεθεπκέλα ζε μερσξηζηά αξρεία γξαθηθψλ (κνξθή jpg) κε αλάιπζε
ηνπιάρηζηνλ 300 dpi.

Οε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη απφ έλαλ ζπγγξαθέα, δειψλεηαη έλα φλνκα θαη κηα
δηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο (ηαρπδξνκηθή θαη ειεθηξνληθή) εθ κέξνπο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο
γηα πεξαηηέξσ επηθνηλσλία.









Θέκα
ξνλνδηάγξακκα αλάπηπμεο ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο
Οθνπνί-ζηφρνη ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο ή ηεο πξνηεηλφκελεο δηδαζθαιίαο, ζχκθσλα κε ην
Αλαιπηηθφ Νξφγξακκα Ινπζηθήο (Γθηέιεζε-Ινπζηθή Δεκηνπξγία-Αμηνιφγεζε)
Ριηθά ή κέζα απαξαίηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο
Αλαιπηηθή παξνπζίαζε δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο
Δηαδηθαζία Αμηνιφγεζεο
Νεδία ζχλδεζεο κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα

Μη ζπγγξαθείο ηφζν γηα ηε βηβιηνγξαθία φζν θαη γηα ηε ζπγγξαθή ησλ άξζξσλ ηνπο
παξαθαινχληαη λα αθνινπζνχλ ηηο νδεγίεο ζπγγξαθήο επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ A.P.A.
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(Publication Manual of the American Psychological Association). Μη βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο ζην
θείκελν δεηνχκε λα αλαθέξνληαη δίλνληαο ην φλνκα ηνπ ζπγγξαθέα θαη ηε ρξνλνινγία ηεο
έθδνζεο ζε παξέλζεζε, π.ρ. Swanwick (2001) ή (Swanwick, 2001) αλάινγα. Αλ αλαθέξνληαη πνιιέο
εθδφζεηο ηεο ίδηαο ρξνλνινγίαο, ηφηε πξνζηίζεληαη ηα γξάκκαηα a, b, c, ή α, β, γ, θ.ν.θ. κεηά ηε
ρξνλνινγία (2001a).
ιεο νη παξαπνκπέο ηνπ θεηκέλνπ ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία ζην
ηέινο ηνπ άξζξνπ αιθαβεηηθά ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ κνξθή:

λνκα ζπγγξαθέα (επίζεην, αξρηθφ ηνπ νλφκαηνο/νλνκάησλ), ρξνλνινγία έθδνζεο
βηβιίνπ ζε παξέλζεζε (αλ δελ ππάξρεη ζεκεηψλνπκε ρ.ρ.), πιήξεο ηίηινο βηβιίνπ (κε πιάγηα
γξακκαηνζεηξά), αλ πξφθεηηαη γηα κεηάθξαζε, ζεκεηψλνπκε ην φλνκα ηνπ κεηαθξαζηή, αλ
πξφθεηηαη γηα αλέθδνηε πηπρηαθή, κεηαπηπρηαθή ή δηδαθηνξηθή εξγαζία ην αλαθέξνπκε, ηφπνο
έθδνζεο (αλ δελ ππάξρεη ζεκεηψλνπκε ρ.η.), εθδφηεο, ηελ 1ε έθδνζε ηνπ έξγνπ, αλ ε έθδνζε πνπ
ρξεζηκνπνηήζακε είλαη κεηαγελέζηεξε.
Οέξγε, Θ. (1994). Θέκαηα Ινπζηθήο θαη Ινπζηθήο Ναηδαγσγηθήο. Αζήλα: Gutenberg
Cambell, P.S. (1998). Songs in their heads: music and its meaning in children΄s lives. New York &
Oxford: Oxford University Press
Chianis, S. (1967). The Vocal and Instrumental Tsamiko of Roumeli and the Peloponnesus.
Αδεκνζίεπηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή. Los Angeles: University of California
Anoyanakis, F. (1979). Greek Popular Musical Instruments. Ιηθ. C.N.W. Klint. Athens: National
Bank of Greece
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