
   
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ  ΤΕΧΝΗΣ 

 

 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

ΘΕΜΑ: «Η χορωδία στο Δημοτικό Σχολείο» 

 

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ   Α. Μ.: 13/05 

 

Επιβλέπουσες : Μαρία-Έμμα Μελιγκοπούλου (ΠΔ407/80) 

                     Άννα-Μαρία Ρετζεπέρη (Λέκτορας) 

 

 

 

 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  2009 

 

 

 



 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Copyright © Παπαδάκη Δήμητρα 2009 
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. 

 
 
 

Η έγκριση της πτυχιακής εργασίας από το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας δεν υποδηλώνει απαραιτήτως και αποδοχή των απόψεων του 

συγγραφέα εκ μέρους του Τμήματος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

 
 
 
 
 
 

Αφιερωμένη στην οικογένειά μου 
με πολλή αγάπη, εκτίμηση  

και ευγνωμοσύνη!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   

       

 

 

 

 



 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 Πρόλογος ...................................................................................................5 
 
 Kεφάλαιο 1ο  
 Η θέση της χορωδίας στο σχολείο 
 1.1   Η μουσική εκπαίδευση στο σχολείο .......................................................................7 
 1.2   Η σημασία της ύπαρξης χορωδίας μέσα στο σχολείο.............................................15 
 1.3   Η χρησιμότητα της σχολικής χορωδίας στους μαθητές και στην κοινωνία............18 
 1.4   Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή σε μια σχολική χορωδία .....................................22 
 
 Κεφάλαιο 2ο 
 Θεμελιώδεις αρχές  λειτουργίας της σχολικής χορωδίας μέσα από 
σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους 
 2.1   Πρόβα-τεχνική .......................................................................................................24 
 2.2   Χρόνος της πρόβας .................................................................................................25 
 2.3   Οργάνωση της πρόβας ............................................................................................26  
 2.4   Διαδικασία προθέρμανσης ......................................................................................27 
 2.5   Μέθοδοι διδασκαλίας του νέου έργου και συντήρησης του παλιού ......................29 
 2.6   Το προφίλ του καθηγητή – διευθυντή μιας σχολικής χορωδίας .............................31 
 2.7   Η μουσική προετοιμασία του διευθυντή χορωδίας ................................................34 
 2.8   Κριτήρια επιλογής ρεπερτορίου..............................................................................35 
 
 Κεφάλαιο 3ο 

 Έρευνα για τη σχολική χορωδία στα Δημόσια και Ιδιωτικά σχολεία  
 3.1     Σκοπός της έρευνας ..............................................................................................39 
 3.2     Μεθοδολογία της έρευνας.....................................................................................40 
 3.2.1  Επιλογή του ερευνητικού εργαλείου.....................................................................40 
 3.2.2  Πληθυσμός της έρευνας........................................................................................41 
 3.2.3  Κατασκευή του οδηγού συνέντευξης....................................................................41 
 3.3     Ανάλυση αποτελεσμάτων .....................................................................................42 
 
 Κεφάλαιο 4ο     
 Συμπεράσματα – Προτάσεις  

 Συμπεράσματα ................................................................................................................58 
 Προτάσεις .......................................................................................................................60 
 
 Βιβλιογραφία.............................................................................................62 
 Παράρτημα: Συνέντευξη προς τους μαέστρους χορωδίας-ερωτηματολόγιο ............66 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 5

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 
   Το ερέθισμα και η επιλογή του θέματος της παρούσας εργασίας έχει την αφετηρία 

του στη δεύτερη χρονιά της φοίτησής μου στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του 

Πανεπιστήμιου Μακεδονίας. Το διάστημα εκείνο, μου ζητήθηκε από τον κ. Κωνσταντίνο 

Αθανασόπουλο, υπεύθυνο της Χριστιανικής Εστίας Λάρισας, «o Απόστολος Παύλος», να 

δημιουργήσω μια παιδική χορωδία για τις ανάγκες της χριστουγεννιάτικης γιορτής. 

Αποδέχτηκα την πρότασή του. Ο κύριος δισταγμός μου ήταν ότι η ανάληψη ενός 

τόσου σημαντικού καθήκοντος προϋπέθετε την επίλυση κάποιων οργανωτικών 

προβλημάτων, όπως: πώς θα καταφέρω να συγκεντρώσω μια ικανοποιητική ομάδα παιδιών, 

έτσι ώστε να μου δοθεί η δυνατότητα δημιουργίας μιας χορωδίας, αλλά και πώς θα καταφέρω 

να διδάξω την τέχνη της χορωδίας, αφού μπροστά μου θα είχα ένα ακατέργαστο υλικό και 

περιορισμένο χρόνο μέχρι τη χριστουγεννιάτικη γιορτή.  Επιπλέον, υπήρχαν ενδοιασμοί, αν 

τελικά τα παιδιά θα ενδιαφερθούν να συμμετάσχουν στη χορωδία. Ευτυχώς, πολύ σύντομα τα 

προβλήματα και οι σκέψεις αυτές ξεπεράστηκαν. Κατάφερα να επικεντρωθώ στη διδασκαλία 

της χορωδίας που μου είχε ανατεθεί, μεταδίδοντας όλες τις γνώσεις που είχα αποκτήσει μέχρι 

τότε, και αναζητώντας διαρκή επιμόρφωση από σεμινάρια και δασκάλους που γνώριζαν την 

τεχνική της χορωδίας. 

Ο ρόλος του διευθυντή χορωδίας είναι σημαντικός, απαιτητικός και σύνθετος. Τρέφω 

θαυμασμό και ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς το έργο του και νιώθω μεγάλη χαρά που μου 

δίνεται η ευκαιρία να έχω την εμπειρία της διεύθυνσης της χορωδίας, μέσα από την παιδική 

χορωδία που ερασιτεχνικά διευθύνω τα τελευταία τρία χρόνια. 

 Πρωταρχικός στόχος της πτυχιακής μου εργασίας, ήταν να μελετηθούν και να 

εφαρμοστούν στην παιδική χορωδία όσο το δυνατόν περισσότερες γνώσεις. Έπειτα, να 

καταγραφούν και να χρησιμοποιηθούν για μελέτη τα συμπεράσματα, τα οποία θα 

προκύψουν, ώστε να συμβάλλουν θετικά στην έρευνα της χορωδιακής πράξης.  

Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας εξετάζεται η σημασία της μουσικής 

εκπαίδευσης στο χώρο του σχολείου και η θέση της χορωδίας στο σύστημα της ελληνικής 

μουσικής παιδείας. Εξετάζεται, επίσης, η σημασία της ύπαρξης της σχολικής χορωδίας καθώς 
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και η σημασία της χορωδίας στους μαθητές και στην κοινωνία. Στη συνέχεια, θα ειπωθούν 

λίγα λόγια για τις προϋποθέσεις συμμετοχής  ενός χορωδού στη σχολική χορωδία.  

 Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στις θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας της σχολικής 

χορωδίας μέσα από σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους. Γίνεται αναφορά σε κάποιες τεχνικές 

πρόβας, όπως για παράδειγμα η ώρα της πρόβας, η οργάνωσή της, και η διαδικασία του 

ζεστάματος της χορωδίας που περιλαμβάνει την προθέρμανση φωνητικών χορδών καθώς και 

μια προσπάθεια νοητικής και σωματικής χαλάρωσης μέσα από διάφορες ασκήσεις. Επίσης, 

καταγράφονται διάφοροι μέθοδοι διδασκαλίας του νέου έργου και συντήρησης του παλιού, 

το προφίλ του καθηγητή-διευθυντή μιας σχολικής χορωδίας και η προετοιμασία του για την 

πρόβα. Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου γίνεται αναφορά στα κριτήρια επιλογής του 

ρεπερτορίου.  

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας μου και αναλύονται 

τα αποτελέσματα των είκοσι πέντε συνεντεύξεων σε διευθυντές παιδικών χορωδιών 

δεκαεφτά Δημοτικών και οχτώ Ιδιωτικών Σχολείων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης στα 

πλαίσια της ερευνάς μου. Η επιλογή των σχολικών κοινοτήτων (και κατ’ επέκταση των 

διευθυντών χορωδιών) έγινε τυχαία.  Προέκυψαν ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τον τρόπο 

λειτουργίας της σχολικής χορωδίας, για τις μεθόδους διδασκαλίας που επιλέγονται, το είδος 

ρεπερτορίου που πραγματεύονται και άλλα στοιχειώδη αποτελέσματα που αναφέρονται στο 

τέταρτο κεφάλαιο.   

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Μαρία-Έμμα Μελιγκοπούλου για τη 

βοήθεια, την προθυμία και για τον πολύτιμο χρόνο, που αφιέρωσε, καθώς επίσης για την 

καθοδήγησή της στη συγγραφή και στη δομή της εργασίας. Θα ήθελα, επίσης, να 

ευχαριστήσω και την κ. Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη, η οποία με τις πολύτιμες συμβουλές της 

βοήθησε και ενίσχυσε την προσπάθεια αυτή. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ 

τους καθηγητές Μουσικής των Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων που προθυμοποιήθηκαν να 

συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιό μου, παρά τον ελάχιστο χρόνο που διέθεταν.  
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Κεφάλαιο 1 

Η θέση της χορωδίας στο σχολείο 
 

 
1.1.  Η μουσική εκπαίδευση στο σχολείο 
 

Ο Mr. Karl J. Glenn, πρόεδρος ενός διεθνούς συνεδρίου Μουσικοπαιδαγωγών που 

έγινε στη Νέα Ορλεάνη των Η.Π.Α. τον Απρίλιο του 1992 είπε τα εξής: «Εμείς τα μέλη του 

Συμβουλίου Μουσικοπαιδαγωγών, διακηρύσσουμε την άποψή μας ότι η Τέχνη της Μουσικής 

είναι βασικό και απαραίτητο προνόμιο και μέρος της εκπαίδευσης κάθε παιδιού σε όλο τον 

πολιτισμένο κόσμο, και ότι είμαστε εδώ, φρουροί και υποστηρικτές των δικαιωμάτων όλων των 

παιδιών για να τους διαφυλάξουμε το δικαίωμά τους να μαθαίνουν μουσική, μια τέχνη που 

αντιπροσωπεύει τα ψηλότερα ιδεώδη του ανθρώπινου γένους» (Παπαζαρής, 2004:15). 

Όπως υποστηρίζουν πολλοί, ο τομέας της μουσικής εκπαίδευσης των παιδιών είναι 

ένα ευαίσθητο κομμάτι με πολλές ιδιαιτερότητες, καθώς και ποικίλες διαστάσεις 

προβληματισμού. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές κινήσεις  έγκυρων μουσικών 

φορέων (ISME, ΕΕΜΕ, ΠΕΕΜΔΕ) καθώς και αναγνωρισμένων μουσικοπαιδαγωγών για τη 

θέση της μουσικής στο χώρο του σχολείου. 

 Η σπουδαιότητά της μουσικής μέσα στο σχολικό πρόγραμμα, είναι πλέον 

αναμφισβήτητη, καθώς «παίζει σημαντικό ρόλο στην όλη ανάπτυξη του παιδιού, γιατί το 

εφοδιάζει με γνώσεις και δεξιότητες, το κοινωνικοποιεί εντάσσοντάς το ομαλά στον κόσμο των 

συνομηλίκων του» (Παπαζαρής, 2004:16). Επίσης, «η ενασχόληση του παιδιού με τη μουσική 

είναι μια σύνθετη διαδικασία κατά την οποία δε δέχεται μόνο παθητικά τους ήχους και τη 

μουσική αλλά συμμετέχει σ’ αυτή με όλο του το είναι» (Λιάτσου, 2001:5). Η μουσική ερεθίζει 

και καλλιεργεί όχι μόνο την ακοή, τη φωνή και τις αισθήσεις του αλλά και τα συναισθήματα 

του παιδιού. Η ίδια η μουσική διεγείρει διάφορα συναισθήματα, όπως τρυφερότητα, λύπη, 

αισιοδοξία, απαισιοδοξία,  έκπληξη,  ελπίδα,  ελευθερία και ψυχική  ικανοποίηση. Αφυπνίζει 

την τάση για αυτοσχεδιασμό, για ξεφάντωμα, για δημιουργικότητα, όλα αυτά τα στοιχεία τα 
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οποία αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά τις ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού. Η αξία 

της μουσικής βρίσκεται ακριβώς στην ιδιότητά της, να αποκαλύπτει και να αναπαριστά το 

ανθρώπινο αίσθημα και σκέψη. Ο Mursell J. γράφει σχετικά: «Η μουσική δε ζωγραφίζει καμιά 

εικόνα, δε λέει καμιά ιστορία, δε συμβολίζει κανένα σύστημα εννοιών. Άμεσα δε συμβολίζει 

τίποτα εκτός από τον εαυτό της. Συχνά φαίνεται ότι πρόκειται για απλούς ήχους χωρίς κανένα 

απολύτως νόημα. Όμως αυτή δεν είναι η αλήθεια. Ο καλλιτέχνης είχε κάποια εμπειρία που τον 

ώθησε να δημιουργήσει. Μέσα από τη μουσική του δεν μπορεί να μας την περιγράψει με κάθε 

λεπτομέρεια. Δε μας ζωγραφίζει το ηλιοβασίλεμα, δεν αφηγείται μια ιστορία αγάπης, δε λέει την 

ιστορία ενός χαμού. Παίρνει τη συναισθηματική ουσία αυτής της εμπειρίας και την 

αποκρυσταλλώνει σε ένα μουσικό τόνο. Από όλα τα αισθητήρια μέσα, ο ήχος είναι το πιο στενά 

συνδεδεμένο με το συναίσθημα. Γι’ αυτό η μουσική είναι η πιο συναισθηματική από όλες τις 

τέχνες. Και εδώ βρίσκουμε το μεγαλείο της.» (Σίμου, 1997:7). 

Μέσα από τη μουσική εκπαίδευση τα παιδιά εντάσσονται σε διάφορες 

δραστηριότητες σχετικές με τη μουσική, όπως η φωνητική, η ενόργανη εκτέλεση, η 

ενεργητική ακρόαση, και η σύνθεση τα βοηθούν να αποκτήσουν μουσικές εμπειρίες, οι 

οποίες «σύμφωνα με τον J. Paynter αφορούν την ποιότητα των αισθημάτων, της φαντασίας και 

της δημιουργικότητας. Αυτές οι δραστηριότητες διαπλέκονται με τη σύνθεση, την εκτέλεση και 

την ακρόαση και θα πρέπει προφανώς να τους δίνεται προτεραιότητα στη μουσική εκπαίδευση» 

(Παπαζαρής, 2004:26). «Ο Ch. Plummeridge αναφέρει ότι θα βοηθήσει τους μαθητές να 

αντιληφθούν ότι η μουσική είναι ένας κόσμος με νόημα και μέσα απ’ αυτόν τον κόσμο είναι που 

οι άνθρωποι κάνουν αισθητικές αποτιμήσεις και καταλήγουν να εκτιμούν τη μουσική ως μια 

μορφή τέχνης» (Παπαζαρής, 2004:26). Ενισχύοντας την άποψη αυτή ο K. Swanwick 

υποστηρίζει ότι τα «μουσικά μέσα είναι το επίκεντρο της μουσικής εμπειρίας και συνεπώς της 

μουσικής εκπαίδευσης. Αυτή η εμπειρία μπορεί να αποκτηθεί μόνο μέσα απ’ τις δραστηριότητες 

της σύνθεσης, της ακρόασης και της εκτέλεσης. Κάθε ένας απ’ αυτούς τους τρεις τομείς 

εμπεριέχει μια σχέση με τη μουσική, που έχει ξεχωριστή σημασία. Η ακρόαση κατέχει την 

πρώτη θέση μεταξύ τους. Οι μουσικές εμπειρίες στο αποκορύφωμά τους, διαμορφώνουν 

τρόπους με τους οποίους αισθανόμαστε τη ζωή”» (Παπαζαρής, 2004:26).  
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Η μουσική γενικά εξακολουθεί να αποτελεί βασικό στοιχείο έκφρασης.  Όπως 

αναφέρουν οι Μακροπούλου-Βαρελάς (2001, σ.18) τα παιδιά ζουν έντονα και με ενσυνείδητο 

τρόπο τη μουσική και συγκεκριμένα ως:  

 Συναισθηματική έκφραση: Τα παιδιά εκφράζουν διάφορα συναισθήματα 

τραγουδώντας και παίζοντας μουσικά παιχνίδια. 

 Αισθητική εμπειρία: Η συναισθηματική και η πνευματική ευχαρίστηση επέρχεται 

μέσω της μουσικής στα παιδιά που δεν μπορούν να τα εκφράσουν με άλλο τρόπο.  

 Τρόπο διασκέδασης. Αποτελεί πρωταρχικό μέσο ψυχαγωγίας και ψυχοσωματικής 

ευχαρίστησης. 

 Επικοινωνία: η μουσική γίνεται φορέας διαφόρων ιδεών και συναισθημάτων μιας 

συγκεκριμένης ομάδας (οικογένεια, κοινωνία).  

 Συμβολική αναπαράσταση: τα παιδιά αφομοιώνουν  τους ήχους με εξαίρετο τρόπο, 

που έρχεται σε άμεση επαφή με την κοινωνία στην οποία ζουν. 

 Σωματική έκφραση: Τα παιδιά εκφράζονται μέσω της κίνησης και του χορού, 

καθώς επίσης διοχετεύουν και μέρος της ενέργειάς τους.  

Η μουσική εκλεπτύνει τις φυσικές και γενετικές τάσεις του παιδιού για το ωραίο, το 

υψηλό, εξυψώνει την ψυχή του, διαπλάθει και διαμορφώνει τον χαρακτήρα του. «Ο Πλάτων 

αναφέρει: “μήτε την ψυχήν άνευ του σώματος κινείν μήτε σώμα άνευ ψυχής”. Ό,τι 

εξυπηρετούσε τη διάπλαση του σώματος συνδεόταν με την έννοια γυμναστική, ό,τι μπορούσε να 

μορφώσει το πνεύμα συνδεόταν με τη μουσική. Με την αλληλοσυμπλήρωση και των δύο 

προκύπτει το ηθικό φρόνημα που εξευγενίζει την απόλαυση της αισθητικής ζωής (Πολιτεία και 

Τίμαιος)» (Θέμελης, 1989:9). 

Η χρήση των μουσικοκινητικών-δημιουργικών παιχνιδιών που παρέχει η μουσική, 

συντείνει στην ανάπτυξη του παιδιού με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Αυτό συμβαίνει, διότι το 

παιχνίδι προϋποθέτει δημιουργία ομάδων. Μέσα στην ομάδα το παιδί,  αναπτύσσει 

επικοινωνία με τους υπόλοιπους, συνεργάζεται, υπακούει σε κανόνες,  επικοινωνεί και 

γενικότερα συμμετέχει ενεργά. Όλα αυτά το βοηθούν να αφομοιώσει τις επιταγές της 

«κοινωνίας» του παιχνιδιού, να ενταχθεί και να προσαρμοστεί, ώστε να γίνει συνειδητό και 



 10

ενεργό μέλος της. Σύμφωνα με την Κουτσουπίδου (2008), τα αποτελέσματα μιας έρευνάς της 

έδειξαν ότι τα πλεονεκτήματα της ομαδοσυνεργατικής μάθησης είναι τα εξής:  

 κοινωνική ανάπτυξη: η μουσική δημιουργικότητα βοηθάει τα παιδιά να αναπτύξουν 

κοινωνικές δεξιότητες παίρνοντας κοινές αποφάσεις και λειτουργώντας ως μέλη μιας 

ομάδας. Η διανοητική μουσική και δημιουργική ανάπτυξη των παιδιών 

διευκολύνεται, αφού μέσα από την κοινή δραστηριότητα τα παιδιά λαμβάνουν 

αποφάσεις και παράγουν μουσικές ιδέες. Η ομαδοσυνεργατική μουσική  βοηθάει τα 

μέλη της ομάδας, να λειτουργούν με φυσικότητα και συγχρονισμό. (Κουτσουπίδου, 

2008:56). 

 τόνωση της αυτοπεποίθησης: Η αυτοπεποίθηση διαπιστώνεται από: 

1) Την ικανότητα να χειρίζεται κάποιο μουσικό όργανο. 

2)  Την εκτέλεση και τον αυτοσχεδιασμό ενός μουσικού κομματιού  

3) Την παρουσίαση του κομματιού στους συμμαθητές του. 

4) Την παρουσίαση του κομματιού σε κοινό ενηλίκων (π.χ. δάσκαλοι, γονείς). 

Το αίσθημα αυτοπεποίθησης βοηθάει στην ψυχική υγεία και ισορροπία του παιδιού και 

είναι ένας σημαντικός παράγοντας στο να ασχοληθεί το παιδί με τη μουσική. Η 

πραγματοποίηση ενός στόχου μέσα από τη συλλογική προσπάθεια βοηθάει στην προσωπική 

ικανοποίηση και στην ενδυνάμωση των κοινωνικών και συναισθηματικών τους σχέσεων.  Με 

την αυτοπεποίθηση τα παιδιά δημιουργούν στάσεις και αξίες απέναντι στη μουσική.  

(Κουτσουπίδου, 2008:57). 

 μουσική και δημιουργική ανάπτυξη: Η μουσική βοηθά στα παιδιά να αποκτήσουν 

δεξιότητες συνεργατικής μουσικής εκτέλεσης εντάσσοντάς τα μέσα σε μικρά 

χορωδιακά ή οργανικά σύνολα. Οι στάσεις και οι αξίες που υιοθετούν μέσα απ’ αυτά 

τα σύνολα δημιουργούν ένα μοντέλο εργασίας. (Κουτσουπίδου, 2008:57).   

Η μουσική εκπαιδεύει και θεραπεύει και τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

όπως άτομα που πάσχουν από διάφορα σύνδρομα και άτομα με προβλήματα που επηρεάζουν 

γενικά την ψυχοσωματική τους οντότητα. Έρευνες που έχουν γίνει στην ειδική αγωγή 

απέδειξαν ότι «η μουσική ενισχύει την προσοχή των παιδιών με ειδικές ανάγκες σε 
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οργανωμένες δραστηριότητες και μειώνει την συναισθηματική φόρτιση που έχει να κάνει με το 

άγχος. Επίσης, σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, που παρουσίαζαν γλωσσική καθυστέρηση, 

βρέθηκε σημαντική βελτίωση της γλωσσικής έκφρασης στο Τεστ Peabody Picture Vocabulary 

Test μετά τη χρήση τραγουδιών τα οποία είχαν συνδυαστεί με εικόνες κατά τη διδασκαλία 

λεξιλογίου» (Καρτασίδου, 2008). «Η μουσική εξαγνίζει τη φαντασία, εξυψώνει αισθήματα 

ζωτικής σημασίας, επιδρά σ’ όλο το σώμα και αποτελεί πολιτιστικό αγαθό» (Καρτασίδου, 

2002:320). Τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες και ελαφριά νοητική καθυστέρηση μέσω τις 

μουσικής μπορούν να γνωρίσουν τον κόσμο γύρω τους, τις προσωπικές τους ανάγκες, να 

αυτοεκφραστούν, να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν με τα υπόλοιπα παιδιά μέσα από 

ομαδικές μουσικές δραστηριότητες (Καρτασίδου, 2002). 

Από όλα τα παραπάνω συνάγεται ότι η μουσική είναι σημαντική στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. «Πολλοί μουσικοπαιδαγωγοί και ερευνητές μόχθησαν και συνέβαλαν στο να 

κατακτήσει τη θέση που της αρμόζει μέσα στους κόλπους της γενικής εκπαίδευσης. Ας μην 

ξεχνάμε ότι για πολύ καιρό αμφισβητούταν ακόμα και απλά η θέση της μουσικής ως μάθημα 

στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα πολλών χωρών του κόσμου» (Ανδρούτσος, 1997:3). Η θέση 

της μουσικής αγωγής είναι πολύ καλύτερη συγκριτικά με προηγούμενες δεκαετίες στο 

σχολικό πρόγραμμα, αλλά παρ’ όλα αυτά υπάρχουν πολλά προβλήματα στο εκπαιδευτικό 

σύστημα της Ελλάδας. Ως προς τη διδασκαλία ενός μουσικού υλικού υψηλής ποιότητας 

υπάρχουν προβλήματα που δεν έχουν εξαλειφτεί και συνεπώς τα επακόλουθα αποτελέσματα 

που θα συνέβαλαν  στη διάπλαση και στη διαμόρφωση του ηθικοπνευματικού κόσμου του 

κάθε παιδιού δεν επέρχονται.  

Το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα τόσο στην πρωτοβάθμια όσο –και κυρίως- στη 

δευτεροβάθμια είναι προσανατολισμένο στην προετοιμασία των μαθητών για την είσοδο τους 

στα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και δίνει έμφαση στη διδασκαλία των θετικών 

επιστημών, της γλώσσας και της ιστορίας. Η μουσική διδάσκεται στο Δημοτικό σχολείο ως 

εξής: 1 ώρα στις Α΄ και Β΄ τάξεις από το δάσκαλο του τμήματος. Στις υπόλοιπες τάξεις Γ΄, 

Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄, από τον/την καθηγητή/τρια Μουσικής 1 ώρα την εβδομάδα σύμφωνα με την 

εγκύκλιο Φ51/154/77093/Γ1/28-07-2006/ΥΠΕΠΘ. Στα Γυμνάσια, 1 ώρα την εβδομάδα 
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σύμφωνα με την ΑΠ54530/Γ2/2-06-05/Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΠΘ, ενώ στα Λύκεια 

το μάθημα της μουσικής γίνεται μόνο στην Α΄ Λυκείου ως επιλεγόμενο μάθημα, σύμφωνα με 

την ΑΠ63447/Γ2/27-06-05/Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΠΘ. 

       Έτσι οι μαθητές δεν έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με το μάθημα της μουσικής 

στην ίδια συστηματική βάση, όπως π.χ. με τη Φυσική ή τα Αρχαία Ελληνικά. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα τα παιδιά να μη γνωρίζουν, και να μην κατανοούν τη μουσική ως μία μορφή 

τέχνης. Έτσι δεν αντιλαμβάνονται τα υψηλά ιδεώδη που μπορούν να αποκομίσουν μέσω της 

συνειδητοποιημένης ενασχόλησής τους με τις μουσικές δραστηριότητες και να θεωρούν το 

μάθημα της μουσικής ως ώρα διασκεδαστικής απασχόλησης. Σ’ αυτή τη θεώρηση 

οδηγούνται τα παιδιά, διότι υπάρχει και «έλλειψη κατάλληλων προϋποθέσεων όπως π.χ. 

κατάλληλες αίθουσες διδασκαλίας, μουσικά όργανα, σύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό, 

δυνατότητα χρήσης νέων τεχνολογιών για μουσική αγωγή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 

καιρών μας» (Μαγαλιού, 2005). 

Τα παιδιά σήμερα, γίνονται παθητικοί δέκτες εντολών και ιδεών των σύγχρονων 

τεχνολογικών μέσων του διαδικτύου, και των ΜΜΕ. Αυτό βέβαια συμβαίνει, γιατί απ’ την 

αρχή δεν ξέρουν πόσες άλλες διαφορετικές εκφάνσεις της ζωής υπάρχουν, οι οποίες 

συντελούν στη χαρά, στην ικανοποίηση, στο αίσθημα δημιουργικότητας τόσο σε προσωπικό 

επίπεδο όσο και μέσα στην ομάδα, στο σχολείο και σε οποιαδήποτε κοινωνία ανθρώπων. Τα 

παιδιά δέχονται καταιγισμό πληροφοριών με πολλαπλούς τρόπους στον περίγυρό τους. 

(Παπαζαρής, 2004:16).  

Οι απόψεις σχετικά με την αξία της μουσικής στο σχολικό πρόγραμμα διίστανται: 

«Έτσι ενώ κάποιοι παιδαγωγοί θεωρούν τη μουσική ως μία ανώτατη ηθική δύναμη, μερικοί 

άλλοι πιστεύουν ότι πρόκειται για μία ασχολία για τον ελεύθερο χρόνο. Η ενασχόληση με τη 

μουσική όμως είναι απλή διασκέδαση υπό την έννοια ότι πρόκειται για κάτι εντελώς ξεχωριστό 

από το επάγγελμά μας. Στην πραγματικότητα βρίσκουμε νόημα σ’ αυτή και έναν τρόπο να 

ξεφύγουμε από την ανία της καθημερινότητας» (Σίμου, 1997:6). 

Ακόμη, «θα πρέπει να κατανοήσουν όλοι όσοι εμπλέκονται στην εκπαιδευτική 

διαδικασία ότι δεν υφίσταται ο μύθος της ύπαρξης μαθημάτων “ακαδημαϊκού’’ χαρακτήρα και 
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αυτών του κόσμου των τεχνών» (Παπαζαρής, 2004:31). «Σύμφωνα με τον D. Aspin, πρέπει να 

εγκαταλειφθεί η άποψη ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ του «πραγματικού» κόσμου των επιστημών 

και του κόσμου των «αξιών», που είναι ο κόσμος της τέχνης – με άλλα λόγια μεταξύ της 

πραγματικότητας και των αξιών – μεταξύ νόησης και συναισθήματος – μεταξύ λογικής και 

συναισθήματος – μεταξύ κόσμου της πειθαρχίας και της σκληρής εργασίας από τη μια και του 

αυθορμητισμού και της δημιουργικότητας από την άλλη, μεταξύ του φυσικού και πνευματικού 

κόσμου, μεταξύ της σκέψης και της έκφρασής της. (Παπαζαρής, 2004:31). 

H Σίμου (1997, σ. 6) χαρακτηριστικά αναφέρει ότι «το γεγονός ότι πολλά παιδιά που 

έχουν εξαιρετικό ταλέντο στη μουσική, αντιμετωπίζονται με πολύ διαφορετικό τρόπο από τους 

συμμαθητές τους, αφού η πρόοδος των παιδιών αυτών κρίνεται με βάση την επιτυχία τους στη 

γλώσσα, τα μαθηματικά και τη φυσική. Άραγε ένας μαθητής που παίζει εκπληκτικά ένα μουσικό 

όργανο και συμμετέχει με τον καλύτερο και ουσιαστικότερο τρόπο σε μια ορχήστρα δεν είναι 

αρκετά έξυπνος; Διότι το να είσαι έξυπνος σημαίνει ότι δρας με έξυπνο τρόπο σε συγκεκριμένο 

χώρο. Το να χαρακτηρίζουμε ένα άτομο ως τέτοιο δεν σημαίνει τίποτα, αν δεν προσδιορίσουμε 

το αντικείμενο. Εξάλλου η μουσική συμπεριφορά είναι συνδυασμός “μουσικού ταλέντου” και 

“εξυπνάδας”». Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα γίνεται αντιληπτό ότι η 

προκατάληψη που επικρατεί σήμερα στο σχολείο είναι έκδηλη. Ο ρόλος του σχολείου δεν 

είναι να παρέχει στα παιδιά μόνο τις βασικές γνώσεις όπως η αριθμητική, η γραφή, η 

ανάγνωση αλλά και τις άλλες βασικές αρχές των επιστημών. Επιπλέον, καλό είναι να 

εφοδιάζει τον κάθε μαθητή με όλα εκείνα τα ερεθίσματα που θα τον βοηθήσουν να 

ανακαλύψει, να καλλιεργήσει και να αναπτύξει τις κλίσεις του, αφού μέσα στο σχολείο 

περνάει πολλές ώρες καθημερινά. «Αν ο πραγματικός σκοπός του σχολείου είναι η σφαιρική 

και καθολική μόρφωση του παιδιού, τότε οι τέχνες δεν πρέπει να θεωρούνται πολυτέλεια αλλά 

ουσιαστικό πεδίο γνώσης» (Σίμου, 1997:10). 

Είναι αναγκαίο οι μουσικοπαιδαγωγοί να παρουσιάζουν την επιστήμη τους ολιστικά, 

ως μια εκπαιδευτική διαδικασία της μουσικής ανάπτυξης των παιδιών. Γι’ αυτό το λόγο τα 

στελέχη της μουσικής κοινότητας οφείλουν να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένα. Χρειάζεται, 

να κατέχουν όχι μόνο πολύ καλά το αντικείμενο της  μουσικής,  αλλά επίσης είναι 
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απαραίτητο να έχουν διδαχθεί ή να έχουν μελετήσει και την επιστήμη της 

μουσικοπαιδαγωγικής. Ο μουσικοπαιδαγωγός καλείται να εκπαιδεύει τα παιδιά με τέτοιο 

τρόπο, ώστε να μπορούν να ακολουθούν τους γρήγορους ρυθμούς που απαιτεί η σημερινή 

κοινωνία, μια κοινωνία μηχανής, και να καλλιεργεί την ικανότητα να ελίσσονται με ευκολία 

στις διάφορες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν στη ζωή τους αργότερα. Επίσης, να 

δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για δημιουργικότητα και ανάπτυξη της φαντασίας 

του παιδιού καθώς και όλες εκείνες τις αξίες που διέπουν μια κοινωνική ομάδα, όπως 

αλληλεγγύη, συνεργασία, αλληλοσεβασμό κλπ.  

Η μουσική έχει να διδάξει σημαντικά στοιχεία σε ένα παιδί μέσα σε ένα εκπαιδευτικό 

σύστημα. Όλοι μας γνωρίζουμε πως η αρχαία ελληνική κοινωνία είχε μεριμνήσει, ώστε η 

μουσική διδασκαλία να βρίσκεται ανάμεσα στα βασικότερα μαθήματα στην εκπαίδευση των 

νέων. Πάρα πολλοί φιλόσοφοι και ερευνητές της εποχής, όπως ο Πλάτων, Αριστοτέλης και 

Πυθαγόρας ασχολήθηκαν με την ανάπτυξη της τέχνης αυτής. Ένας από τους πιο επιφανείς 

μουσικούς θεωρητικούς της αρχαίας ελληνικής μουσικής, ο Αριστείδης ο Κοϊντιλιανός (3ο αι. 

μ.Χ.) ορίζει τη μουσική ως εξής: «Μουσική εστί επιστήμη μέλους και των περί μέλος 

συμβαινόντων». Η εύτακτη σύνθεση των ήχων δημιουργεί το μέλος, η σαφής γνώση-

επιστήμη αυτού είναι η Mουσική. «Ο Πλάτωνας (Νόμοι:ΙΙ), δήλωνε ότι “οι μεγάλοι δάσκαλοι 

μουσικής θα έπρεπε να ενσταλάξουν την αυτοκυριαρχία  και να αποτρέψουν τον νέο από το να 

πράττει το κακό. Μέσα από τη διδασκαλία του παιξίματος της λύρας οι μαθητές γίνονται πιο 

πολιτισμένοι, πιο ισορροπημένοι και περισσότερο συμφιλιωμένοι με τους εαυτούς τους και άρα 

πιο ικανοί σε οτιδήποτε λένε ή κάνουν, διότι ο ρυθμός και η αρμονική προσαρμογή είναι 

απαραίτητα και σημαντικά για όλη την ανθρώπινη ζωή…”» (Humphreys, 2007:4). Σε όλους 

τους Έλληνες επικρατούσε η ιδέα ότι η μουσική καταπραΰνει, χαροποιεί, πλάθει ήθος, και 

θεραπεύει. Όπως ακριβώς, οι αρχαίοι πρόγονοί μας είχαν τοποθετήσει τη μουσική σε 

περίοπτη θέση το ίδιο υποχρεούται να κάνει και η νέα γενιά. Ένας λόγος παραπάνω για τον 

οποίο οι σύγχρονοι Έλληνες έχουν χρέος να συνεχίσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την 

προσπάθεια των προγόνων τους. 
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Σύμφωνα με όλα αυτά που παραθέσαμε παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι η 

εκμάθηση της μουσικής από το παιδί, η συμμετοχή του σε μια σχολική χορωδία αποτελεί μια 

πλούσια εμπειρία που θα του παράσχει βασικά εφόδια για τη ζωή του, όπως, αυτοσεβασμό 

και  αυτοεκτίμηση πρώτα απ’ όλα, καθώς και  σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους με τους 

οποίους συναναστρέφεται, όπου θα σέβονται τον ίδιο και θα εκτιμούν την προσφορά του.  

(Παπαζαρής, 2004:33)  

Εν κατακλείδι, η μουσική θεωρείται αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος κάθε 

σχολείου, γιατί χωρίς αυτή το σχολείο θα έμοιαζε «έρημος άνευ οάσεως, λειμών  άνευ ανθέων 

και κλουβίον άνευ πτηνού». (Ισηγόνης, 1959:146)  

 

1.2.  Η σημασία ύπαρξης χορωδίας μέσα στο σχολείο 

Η ετυμολογία της λέξης χορωδία είναι «χορός» και «ωδή», δηλαδή η ωδή που 

τραγουδιέται από το χορό. (Ανδρώνης, 2007) Πιο συγκεκριμένα, χορωδία είναι ένα 

επιλεγμένο φωνητικό σύνολο, είτε μια μικρή ή μεγάλη ομάδα τραγουδιστών του ίδιου ή 

διαφορετικού φύλου που προορίζεται για την εκτέλεση μουσικών έργων ειδικά 

εναρμονισμένων για διάφορες φωνές με συνοδεία ορχήστρας ή χωρίς συνοδεία (a capella) 

(Μπαμπινιώτης, 2005:1960 & Χριστοφίλου,1985:99). 

«Εάν κάποιος θέλει να εκφράσει τη μουσική με μια λέξη θα ήταν η λέξη τραγούδι. Η 

“φωνή” του κάθε ανθρώπου είναι το σπουδαιότερο μουσικό όργανο για να μπορέσει να 

ξεκινήσει τη μουσική εκπαίδευσή του» (Ανδρώνης, 2007). Το σημαντικότερο που μπορούμε 

να προσφέρουμε στα παιδιά χωρίς έξοδα μέσα στο σχολείο είναι να μάθουν να τοποθετούν 

σωστά τη φωνή τους όταν τραγουδάνε, να αρθρώνουν σωστά τις λέξεις από μικρή ηλικία, να 

ερμηνεύουν ένα τραγούδι με τους χρωματισμούς, τον ρυθμό και την έκφραση. Οι φωνητικές 

γνώσεις που θα αποκτήσουν οι μαθητές κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράμματός τους, 

θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και έξω από αυτό. (Μελιγκοπούλου, 2008) Η Γεωργουλέα 

(2000, σ.116) συγκεκριμένα αναφέρει ότι «το τραγούδι γίνεται καλός σύντροφος και δάσκαλος 

που δε διατάζει και δεν επιβάλλει, μα τραγουδιστά, μέσα απ’ τους κόσμους των ήχων, μας 

μιλάει για τη χαρά, για τα καλά και για τα αληθινά όμορφα. Ανάλαφρα σηκώνει μέσα απ’ την 
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ψυχή καταχνιές και σκόνες, θρυματίζει είδωλα, αποδιώχνει την παγωνιά και μας φέρνει κοντά 

στον πιο καλό εαυτό μας. Τότε το τραγούδι για μας και τους άλλους γίνεται πίστις, δύναμις, φως 

και φωτιά».  

Με το τραγούδι τα παιδιά εισάγονται στη μουσική γλώσσα εκφράζοντας διάφορα 

συναισθήματα, καλλιεργώντας τα καλλιτεχνικά. Το τραγούδι αποτελείται από τρία στοιχεία 

που είναι ο ρυθμός, ο λόγος και η μελωδία, που κινητοποιούν αντίστοιχα το σώμα, τη λογική 

και το συναίσθημα. Η παιδαγωγική αξία του τραγουδιού αναγνωρίζεται από όλους τους 

παιδαγωγούς και αξιοποιείται από πολύ παλιά. (Θεοδωρίδης, 2000:7).  

  Μια ακόμη σημαντική ιδιότητα του τραγουδιού σύμφωνα με τη Στάμου (2001, σ.22), 

είναι ότι στη μουσική πράξη συμμετέχει η κίνηση των φωνητικών χορδών και ομάδες των 

μυών του σώματος. Η μουσική μάθηση επιτυγχάνεται καλύτερα, όταν ο μαθητής 

χρησιμοποιεί την αυθόρμητη κίνηση του σώματος. Έτσι μέσα από  αυτή το παιδί κατανοεί 

και βιώνει τη μουσική. 

Είναι άξιο να αναφερθεί ότι μία σχολική χορωδία αποτελεί «πεδίο προσέγγισης 

διαφορετικών πολιτισμών» (Μελιγκοπούλου, 2008). «Η διαπολιτισμική και αναπτυξιακή 

εκπαίδευση προσπαθεί να καλλιεργήσει τον σεβασμό για τον άνθρωπο ανεξαρτήτου φύλου, 

τάξης, εθνικότητας, θρησκείας, εθνικής καταγωγής, ηλικίας ή σωματικής αναπηρίας. […] 

Ευτυχώς, ο μαθητής ενθαρρύνεται να εκτιμήσει το γενικό πολιτιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο οι 

άνθρωποι νιώθουν, σκέφτονται και δρουν ακόμη και αν τέτοια συναισθήματα μπορεί να μην 

βγάζουν νόημα με την πρώτη ματιά σε έναν άνθρωπο διαφορετικής κουλτούρας». 

(Παπαθανασίου, 2008:12). Αυτό θα έχει αρχικά ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ενιαίου 

πλαισίου γνώσεων και δεξιοτήτων αλλά και την προαγωγή των διαφορετικών πολιτισμών στο 

σχολείο τους με μια γιορτή που θα είναι αφιερωμένη στη διαφορετικότητα των πολιτισμών. 

Ο καθηγητής της μουσικής μπορεί να διδάξει τραγούδια με διάφορα θέματα και 

περιεχόμενα που προσέγγισαν τα παιδιά στα πλαίσια της διαθεματικότητας. Για τη 

διαθεματική μάθηση συγκεκριμένα αναφέρεται ότι «το να αναπτύσσεται ένα πολιτιστικό 

γενικό πλαίσιο είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι κάθε διαπολιτισμικού μουσικού 

προγράμματος σπουδών. […] Αναπτύσσουν μια νέα και σημαντική αντίληψη για τους άλλους 
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ανθρώπους και αρχίζουν να συνειδητοποιούν την αναπόσπαστη θέση της μουσικής και των 

τεχνών στους άλλους πολιτισμούς» (Παπαθανασίου, 2008:12).   

Ένας ακόμη σημαντικός λόγος για την ύπαρξη της χορωδίας μέσα στο σχολικό 

πρόγραμμα είναι η παρουσίαση ενός έργου σε σχολικές δραστηριότητες, όπως για 

παράδειγμα εθνικές επετείους καθώς επίσης και ποικίλες εξωσχολικές εκδηλώσεις όπως (π.χ. 

τοπικά φεστιβάλ, ανεξάρτητες συναυλίες, συμμετοχές σε συνέδρια, ανταλλαγές συναυλιών 

ανάμεσα σε σχολεία). Τα παιδιά εκτίθενται σε κοινό και δημιουργείται η εικόνα μιας 

χορωδίας, της οποίας τα μέλη τις περισσότερες φορές έχουν πραγματοποιήσει μεγαλοπρεπείς 

προσπάθειες, ώστε να παράσχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. «Έχει μεγάλη σημασία 

προκειμένου να συνειδητοποιήσουν πόσο σπουδαίο στοιχείο είναι η ποιότητα του τελικού 

προϊόντος, να αισθανθούν την ομορφιά και την ηθική ικανοποίηση που μπορεί να τους 

προσφέρει η παρουσίαση ενός έργου για το οποίο δούλεψαν, αλλά και να συνηθίσουν να 

εκτίθενται στο κοινό. Οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν ότι η τελική παράσταση δίνεται μόνο 

εφόσον αυτοί κατέχουν τη  δραστηριότητα και μπορούν να την παρουσιάσουν αξιοπρεπώς» 

(Στάμου, 2001:38). Έτσι δημιουργούνται θετικές εντυπώσεις στο ακροατήριο καθιστώντας τη 

χορωδία καθρέφτη του σχολείου, ένα σχολείο που προάγει την τέχνη και τον πολιτισμό.  

Ύστερα από μια ραδιοφωνική συνέντευξη που έγινε στις 19/9/88 στη Φλώρινα με 

παιδιά που έπαιρναν μέρος σε χορωδιακά σύνολα σύμφωνα με τον Λιώτση (1989), 

διαπιστώθηκε ότι η σημασία της χορωδίας δεν είναι καθόλου διακοσμητική ούτε μόνο 

ψυχαγωγική αλλά καθαρά πολιτιστική, αφού ανεβάζει το πνευματικό επίπεδο των παιδιών 

καθιστώντας τα ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Αυτό συμβαίνει διότι τα παιδιά έρχονται 

σε επαφή με έργα σημαντικών συνθετών όπως Mozart, Beethoven, Bach και  άλλων μεγάλων 

συνθετών, όπου αρχίζουν να έχουν την ικανότητα να αντιλαμβάνονται διαφορετικά 

ακούσματα από αυτά που οι υπόλοιποι μαθητές ακούν στα ΜΜΕ. Το χορωδιακό τραγούδι 

τους συνέβαλε στην εξάσκηση του αυτιού τους με αποτέλεσμα να μπορέσουν να ξεχωρίσουν 

τη φάλτσα φωνή, από τη σωστή, το καλό τραγούδι από το κακότεχνο (Λιώτσης, 1989:4). 

Η απόκτηση γενικών γνώσεων και η πολύπλευρη μουσική εμπειρία είναι χρήσιμες με 

σκοπό  τα παιδιά να γίνουν σωστοί κριτικοί ακροατές, όπως επίσης και να επιλέξουν κατά 
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πόσο συγκλίνει με την προσωπικότητα τους το επάγγελμα του μουσικού λαμβάνοντας υπόψη 

την αποκτηθείσα γνώση. Η σωστή επιλογή χωρίς τις μουσικές γνώσεις και την εμπειρία δεν 

μπορεί να πραγματοποιηθεί.  

Η σχολική χορωδία είναι μία από τις ωραιότερες εκπαιδευτικές εμπειρίες που 

βιώνουν οι μαθητές κατά τα σχολικά τους χρόνια. Αξίζει, λοιπόν, ο καθηγητής της μουσικής 

να δώσει αυτήν την ευκαιρία στους μαθητές του (Μελιγκοπούλου, 2008). «Η χορωδιακή 

μουσική είναι αναμφισβήτητα από τους ωραιότερους κλάδους της μουσικής, μα συνάμα μια 

δύσκολη τέχνη που ζητά συνεχή αφοσίωση, συνέπεια και σκληρή δουλειά.  Έχει όμως τα 

πλεονεκτήματα να γίνεται από αγάπη, χωρίς αναγκαστική ένταξη. Χρησιμοποιεί-αξιοποιεί την 

ανθρώπινη φωνή, το “όργανο των οργάνων”». (Αγγειοπλάστης, 1989:21). Σύμφωνα με όλα 

τα παραπάνω η ύπαρξη χορωδίας μέσα στο σχολείο είναι απαραίτητη, σπουδαία και 

αναντικατάστατη. 

 
1.3. Η χρησιμότητα της σχολικής χορωδίας στους μαθητές και στην 
κοινωνία. 
 
 Η χρησιμότητα της χορωδίας για τους μαθητές: Σύμφωνα με την Βartle (1993, 

σ.209), τα πλεονεκτήματα της συμμετοχής του παιδιού σε ένα χορωδιακό σύνολο είναι ακόμη 

περισσότερα απ’ αυτά που ίσως είναι προφανή. «Ο ρόλος μιας παιδικής χορωδίας δεν είναι 

απλά ψυχαγωγικός αλλά πολύ πιο σπουδαίος. Είναι μορφωτικός, παιδαγωγικός, κοινωνικός. 

Παράλληλα δηλαδή με τη μουσική καλλιέργεια και ευχαρίστηση που προσφέρει στα παιδιά, 

συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του» (Λιώτσης, 1989:1).   Ο ρόλος 

είναι: 

 Μορφωτικός: «Μέσα από την χορωδιακή τέχνη τα παιδιά διδάσκονται και έρχονται 

σε επαφή με θαυμάσια μουσικά έργα και αθάνατα αριστουργήματα μεγάλων 

καλλιτεχνών» (Αγγειοπλάστης, 1989:21). Μ’ αυτόν τον τρόπο γίνονται γνώστες 

επιφανών μουσουργών και αντιλαμβάνονται το μέγεθος της μεγαλοπρέπειας που 

διακατέχει τους ανθρώπους αυτούς. Επίσης, κατανοούν ότι τα ίδια τα παιδιά 

οφείλουν να καταβάλουν αξιοπρεπείς προσπάθειες, ώστε να κατακτήσουν ισχυρές 

γνώσεις και εφόδια, για να ενταχθούν στην κοινωνική ολότητα. Αυτό καταδεικνύει 
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και τη σημασία που η μουσική θεωρείται και ως ένας παιδαγωγικός φορέας. 

Σύμφωνα με το Ούγγρο Zoltan Kodaly (1882-1967) αναφέρει το εξής: «Ό,τι μαθαίνει 

το παιδί στα χρόνια του Δημοτικού Σχολείου δεν θα το ξεχάσει ποτέ. Γίνεται σάρκα και 

αίμα που θα επηρεάσει το δημόσιο προφίλ όλης της κοινωνίας. Ιδιαίτερα τα πρώτα 

χρόνια του Δημοτικού Σχολείου αποτελούν τη βάση και τη συλλογή των πρώτων 

αποφασιστικών εμπειριών». (Bartle, 2003:5) 

 Κοινωνικός: «Η χορωδία προσφέρει μια μοναδική μορφή επικοινωνίας, γιατί η 

επικοινωνία συντελείται με το τραγούδι που είναι απ’ τα πιο όμορφα εκφραστικά μέσα. 

Το κάθε παιδί αισθάνεται ότι είναι ένας κρίκος στην αλυσίδα που δένεται με το 

τραγούδι. Νοιώθει ότι κάνει κάτι δημιουργικό, αφού συμβάλλει στο να δημιουργηθεί 

ένα ωραίο φωνητικό σύνολο» (Λιώτσης, 1989:1). «Μια σχολική χορωδία 

συγκεντρώνει στους κόλπους της παιδιά που προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικά 

στρώματα και ηλικίες, με διαφορετικές πεποιθήσεις που τα ενώνει το χορωδιακό 

τραγούδι» (Αγγειοπλάστης, 1989:21). Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η δημιουργία 

μιας χορωδίας μέσα στο σχολικό πρόγραμμα είναι δυνατόν να αναπτύξει ένα 

δυναμικό μοχλό επικοινωνίας. Μέσα από τις πρόβες τα παιδιά γνωρίζονται μεταξύ 

τους, εργάζονται συλλογικά για την καλύτερη δυνατή επίτευξη του στόχου, 

εκφράζονται ανάλογα με αυτό που αισθάνονται κατά την ώρα του τραγουδιού και 

πειθαρχούν σε αυτά που ο διευθυντής χορωδίας τους επιβάλλει. Σε αυτό το σημείο 

αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με την Bartle (1993, σ.209), η χορωδία αναπτύσσει 

αυτοπειθαρχία  όπως επίσης και συνήθειες καλής δουλειάς. Όλα τα παραπάνω 

οδηγούν στην αλληλοβοήθεια και στην αλληλοϋποστήριξη. Η οργάνωση διαφόρων 

συναυλιών και ταξιδιών θα συντελέσει στο να αποκτήσουν τα παιδιά συναρπαστικές 

εμπειρίες και εντυπώσεις που θα τις διατηρούν στη μνήμη τους σε όλη τους τη ζωή. 

Συγκεκριμένα η Bartle (1993, σ.209), αναφέρει ότι το παιδί που έχει εκτεθεί στη 

χορωδιακή τεχνική παραμένει για πάντα αλλαγμένο. Αυτή η μοναδική εμπειρία θα 

εμφυτευτεί μέσα του και θα τη θυμάται για μεγάλο χρονικό διάστημα καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ζωής του. 
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 Ευχάριστος: «Το κάθε παιδί που παίρνει μέρος στη χορωδία καλλιεργεί τη συνήθεια 

του τραγουδιού» (Λιώτσης, 1989:1). «Το τραγούδι είναι πηγή ενέργειας» όπως 

ακριβώς αναφέρει και ο Tomatis (1999, σ.29) και μέσα από αυτό εκφράζει όλες τις 

συναισθηματικές του καταστάσεις, εκτονώνεται και η εκτόνωση οδηγεί στην ψυχική 

ισορροπία του παιδιού. «Γι’ αυτό το λόγο είναι πολύ πιο σημαντικό να ασχολείται 

κανείς ενεργά με τη μουσική, από το να ακούει μόνο παθητικά»  (Λιώτσης, 1989:1) Η 

μουσική ψυχαγωγεί τα παιδιά και τα προσφέρει ευχάριστες στιγμές.  

 Προστατευτικός: Η ενασχόληση του παιδιού με τη χορωδία και η ενεργή συμμετοχή 

του σ’ αυτή λειτουργεί ως ασπίδα ενάντια σε επιβλαβείς συνήθειες. Η μουσική σε 

οποιοδήποτε ηλικιακό στάδιο και ιδιαίτερα στην παιδική ηλικία, επιδρά με 

εξαιρετικά ευεργετικό τρόπο. Η συμμετοχή του στο χορωδιακό τραγούδι είναι αυτή 

που θα βοηθήσει στην επιλογή για ποιοτική μουσική, γεγονός το οποίο θα οδηγήσει 

στην επιλογή εκ μέρους των παιδιών μιας ποιοτικής, έντεχνης και συνάμα 

εκλεπτυσμένης μουσικής. (Λιώτσης, 1989:2) Επίσης, ο Λιώτσης (1989, σ.2) 

αναφέρει ότι το τραγούδι επιδρά θετικά στην υγεία του παιδιού, γιατί η σωστή 

αναπνοή συντελεί στην καλή λειτουργία των πνευμόνων.  

Το μεγαλείο της χορωδιακής μουσικής μπορεί ν’ αγγίζει την ψυχή του κάθε παιδιού μέσα 

στο σχολείο. Σύμφωνα με την Κολιάδη (2008), μαθητές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέλη χορωδιακού ή ορχηστρικού συνόλου, στατιστικά, 

λάμβαναν τις χαμηλότερες δόσεις ουσιών όπως αλκοόλ, καπνού και απαγορευμένων 

ναρκωτικών ουσιών που δεν συμμετείχαν σε μουσικά σύνολα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό 

παράδειγμα διηγείται η Bartle (2003, σ.85), η οποία δίδασκε σε ένα σχολείο του Καναδά. 

«Κάποτε είχα έναν μαθητή ο οποίος ήταν 12 χρονών. Ποτέ δε γνώρισα τέτοιο παιδί στα 

χρόνια της εκπαιδευτικής μου σταδιοδρομίας. Ποτέ μου δεν γνώρισα τους γονείς του. Αυτοί 

ποτέ δεν ήρθαν σε συναυλίες, που έπαιρνε μέρος το παιδί ως χορωδός, ποτέ δεν ήρθαν σε 

καμιά συνάντηση με τους δασκάλους και τους κηδεμόνες. Ήταν εκείνο το παιδί που πάντα 

προκαλούσε τους μπελάδες στο σχολείο. Το να κάνει τον νταή, όπως και μικροκλοπές ήταν 

τρόπος ζωής του. Ήταν ένα παιδί που χρειαζόταν ιδιαίτερο χειρισμό. Ένα πολύ καλό στοιχείο 
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που είχε ήταν ότι είχε πολύ όμορφη φωνή. Εγώ τον συνάντησα τυχαία στο διάδρομο του 

σχολείου την τρίτη ή την τέταρτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη και τον ρώτησα, γιατί δεν 

γράφτηκε στη χορωδία, εφόσον ήταν τον προηγούμενο χρόνο. Με τη γλώσσα του σώματος 

που θα μπορούσε να προκαλέσει, να εκνευρίσει και να κάνει να θυμώσει τον πιο 

υψηλόβαθμο και έμπειρο καθηγητή το παιδί απάντησε: “Ααα δεν ξέρω, υποθέτω ίσως, αν  

τραγουδήσουμε ξανά το Bist du bei mir”. Η μουσική του Βach άγγιξε αυτό το ιδιαίτερα 

προβληματισμένο παιδί. Για λίγες στιγμές το μυαλό και η καρδιά του επηρεάστηκαν από τη 

δύναμη και το μυστήριο της μεγάλης τέχνης. Η ικανοποίηση που λαμβάνει ένας καθηγητής, 

όταν φέρνει σε επαφή με τη μουσική τέτοια παιδιά, δεν μπορεί να μετρηθεί. Η αξία του δεν 

μπορεί να κατανοηθεί με ανθρώπινους όρους».  

Συμπεραίνοντας, τα οφέλη που μπορεί να έχει κάποιο παιδί με τη συμμετοχή του στη 

χορωδία του σχολείου είναι σημαντικά και μεγάλης αξίας. Καλό είναι οι δάσκαλοι της 

μουσικής να δώσουν την ευκαιρία στους μαθητές τους, να συμμετέχουν στη σχολική 

χορωδία, ώστε να αποκτήσουν σημαντικά βιώματα απ’ αυτή. 

 Η χρησιμότητα της χορωδίας για την κοινωνία: Η μουσική ενώνει τους ανθρώπους 

και εξυψώνει το ανθρώπινο πνεύμα με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Η δημιουργία μιας σχολικής 

χορωδίας έχει μεγάλη σημασία για την περιοχή στην οποία βρίσκεται το συγκεκριμένο 

σχολείο. Είναι ένα κίνητρο για τα παιδιά, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, αλλά και για τον 

ίδιο τον μαέστρο που θα τους καθοδηγήσει σταθερά στην επιτέλεση καθηκόντων τους με 

αποτέλεσμα να είναι υγιή και δημιουργικά μέλη της κοινωνίας. «Μια κοινωνία ευημερεί και 

προχωρεί εξελικτικά, όταν τα μέλη της δεν ξεχνούν τις υποχρεώσεις τους, όταν προτάσσουν 

το κοινωνικό συμφέρον, ευαισθητοποιούνται για τα κοινά, συνυπάρχουν αρμονικά και 

συνεργάζονται για το καλό το δικό τους και του τόπου τους και προχωρούν ενωμένα με 

πνεύμα ομοψυχίας για την υλοποίηση μεγάλων στόχων» (Μποζογλανίδης, 2001:192). Η 

χορωδία, καθώς, είναι ένα συγκεκριμένο και συντονισμένο σύνολο ατόμων διακρίνεται από 

αίσθημα αλληλεγγύης, συντροφικότητας, συνεργασίας και ομοψυχίας. Τα άτομα που την 

αποτελούν χαρακτηρίζονται από πνεύμα ομαδικότητας. 
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1.4  Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή σε μια σχολική χορωδία 
 

Προκειμένου ένα παιδί να εισέλθει στην κοινωνία της χορωδίας είναι αναγκαίο να 

προσαρμοστεί σε κάποιους ευρύτερους κώδικες συμπεριφοράς, οι οποίοι πλαισιώνουν τη 

λειτουργία της. Θα μπορούσε κανείς να πει πως αυτοί οι κώδικες αποτελούν αναγκαίο μέσο 

για την ομαλή διεξαγωγή μιας χορωδιακής πρόβας. 

Σε πρώτο επίπεδο το παιδί είναι ωφέλιμο να είναι σε θέση να γνωρίζει, να αντιληφθεί 

και να πιστέψει ότι μια χορωδία δε λειτουργεί ποτέ ως «εγώ» αλλά ως «εμείς». Το παιδί είναι 

αναγκαίο να είναι σε θέση να αφήσει κατά μέρος τυχόν εγωκεντρικές τάσεις, για την ομαλή 

λειτουργία της χορωδίας.  «Ο τραγουδιστής αποτελεί το ένα, το εγώ, η χορωδία το άθροισμα, 

το εμείς. Είναι το τιθασευμένο ποτάμι των ήχων, η ζυγιασμένη αρμονία στη ζυγαριά της 

αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας. Ένας χορωδός αποτελεί μια προσωπογραφία σε 

μεγάλη σύνθεση. Τη χορωδία μπορούμε να την εννοήσουμε ακόμα σαν την προσπάθεια για 

εξουσία όχι μόνο πάνω στο σημειωμένο ήχο, μα όλων των ευγενικών μας κραδασμών, που 

προκαλεί ο αόρατος μοχλός των ενστίκτων μας. Η μηχανή στηρίζεται στην ύλη, η μουσική 

προσπαθεί να ανακαλύψει την ψυχή μας» (Αγγειοπλάστης, 1989:10). Έτσι είναι καλό, ο 

χορωδός να γνωρίζει ότι ο ακροατής αυτό που λαμβάνει, όταν ακούει ένα μουσικό κομμάτι, 

είναι το σύνολο φωνών ως ένα. Έτσι μέσα στα καθήκοντα του είναι η συνεργασία και όχι η 

αυτοπροβολή της φωνής του. Όλα τα μέλη της χορωδίας αποδίδουν το μέγιστο δυνατό της 

φωνής τους για το καλό του συνόλου. Βέβαια αυτό δε σημαίνει ότι ακυρώνεται η μονάδα, 

αντίθετα  αναδεικνύεται μέσα από το σύνολο. Αυτό βέβαια απαιτεί από το ίδιο το παιδί 

αυτοέλεγχο και αυτοπειθαρχία. 

Σε δεύτερο επίπεδο, απαιτείται η επισταμένη προσοχή του παιδιού στη χορωδία. 

Αυτό σημαίνει πως το παιδί-χορωδός υποχρεούται να δείχνει προσοχή τόσο στις παρτιτούρες 

που καλείται να διαβάσει, όσο και στις οδηγίες του μαέστρου.  

Ένας άλλος κανόνας είναι η πειθαρχία. Το παιδί πρέπει να επιδεικνύει ησυχία, 

ηρεμία, κατά την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος, αλλά και σταθερή παρουσία στις πρόβες. 

Σύμφωνα με τον Douglass (1972, σ.5) η κατανόηση της πειθαρχίας είναι ζωτικής σημασίας 

και καλό είναι να συζητηθεί με το μαέστρο της χορωδίας. Η καλύτερη πειθαρχία χτίζεται στο 
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σεβασμό του δασκάλου της μουσικής για τους μαθητές του και σε μια ειλικρινή επιθυμία να 

τους δώσει περισσότερη μουσική εκπαίδευση. 
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Κεφάλαιο  2 

Θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας της σχολικής 
χορωδίας μέσα από σύγχρονες  

παιδαγωγικές  μεθόδους 
 

2.1.  Πρόβα-τεχνική 
 
 «Η καλή προετοιμασία είναι το κλειδί της επιτυχίας» (Ηλιάδης, 1989:139). Είναι 

σημαντικό ο μαέστρος από την πρώτη  πρόβα να κερδίσει το ενδιαφέρον των χορωδών του, 

με τη μεταδοτικότητά του και το σωστό προγραμματισμό του μαθήματος, έτσι ώστε να έχει 

το επιθυμητό αποτέλεσμα. Κύριος στόχος του μαέστρου από το πρώτο μάθημα είναι να 

καλλιεργήσει στους χορωδούς  την αγάπη για το τραγούδι και ν’ αναπτύξει τις φωνητικές 

δεξιότητές τους. Επίσης, ο διευθυντής χορωδίας οφείλει να μεταλαμπαδεύει στους χορωδούς 

του την αυτοπεποίθηση, την αυτοεκτίμηση και τον αυτοσεβασμό. 

Η Γεωργουλέα (2000, σ.61), χορωδός της μαέστρου Οικονομοπούλου στην 

Αδελφότητα «Ευσέβεια», αναφέρει ότι η μαέστρος της χορωδίας της σε κάθε πρόβα 

προσπαθούσε να ζωντανέψει την παρτιτούρα μέσα απ’ τις φωνές των χορωδών και των 

οργάνων με πολύ αποφασιστικότητα, ακαταπόνητη επιμονή και αγώνα. 

 Τέλος, σύμφωνα με την Κερετζή (2004, σ.16), είναι απαραίτητο και πολύ σημαντικό, 

ο μαέστρος της χορωδίας να διδάξει το μουσικό έργο με μεθοδικότητα. «Βασική αρχή είναι 

“μιλάμε λίγο, τραγουδάμε πολύ”» (Κερετζή, 2004:16). 
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2.2.  Χρόνος της πρόβας 
 
 Η ώρα της πρόβας καθορίζεται από το διευθυντή της χορωδίας σε συνεννόηση με τα 

μέλη της χορωδίας, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα μαθήματα της 

χορωδίας χωρίς να παρακωλύεται το ενδοσχολικό ή εξωσχολικό απογευματινό ωράριο τους.  

 Η ώρα της πρόβας πρέπει να τηρείται με συνέπεια καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς 

και όχι ευκαιριακά ή περιστασιακά, όταν πρόκειται να διοργανωθεί μια σχολική εκδήλωση. 

Λέει χαρακτηριστικά η Κερετζή, (2004:18): «Είναι πολύ σημαντικό να αρχίζει η πρόβα την 

ώρα που έχει οριστεί. Οποιαδήποτε αργοπορία δρα ανασταλτικά στην συνοχή της χορωδίας, 

ιδιαίτερα αν αυτή προέρχεται από το Διευθυντή, ο οποίος πρέπει να δίνει το καλό παράδειγμα». 

Για να παρίστανται τα παιδιά στο σύνολο των προβών θετικό θα ήταν εκ μέρους του 

μαέστρου να τους δώσει περαιτέρω ερεθίσματα, όπως για παράδειγμα ένα βραβείο στο τέλος 

της σχολικής χρονιάς. Με τον τρόπο αυτό η χορωδία θα αντιμετωπίζεται από τα παιδιά με 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον –αφού θα υπάρχει ο συναγωνισμός για το ποιος θα κατακτήσει το 

βραβείο. (Θετική ενίσχυση κατά το Skinner: «Τα ερεθίσματα-γεγονότα που επιφέρουν τα 

επιθυμητά αποτελέσματα ονομάζονται ενισχυτές και διακρίνονται σε πρωτογενείς και 

δευτερογενείς ενισχυτές»). (Κολιάδης, 1996:135). Έτσι οι χορωδοί δε θα αντιμετωπίζουν τη 

χορωδία σαν μια δευτερεύουσα εξωσχολική δραστηριότητα αλλά σαν ένα ευχάριστο μέρος 

της καθημερινότητάς τους.  

 Σύμφωνα με τον Bredolo (1987, σ.21), μια πρόβα 90 λεπτών θα πρέπει να χωρίζεται ως 

εξής:  

 «Τα πρώτα 20 λεπτά ο μαέστρος θα τα χρησιμοποιήσει για το ζέσταμα της φωνής. 

 20-60 λεπτά θα είναι το κύριο μέρος της πρόβας, όπου εκεί ο μαέστρος δουλεύει τα 

δύσκολα τμήματα των κομματιών που έχουν οριστεί για κάποια συναυλία. Φράσεις 

που ίσως δεν είναι κατανοητές από τους χορωδούς γίνονται με κάποιες ασκήσεις που 

έχει βρει ο μαέστρος για την καλύτερη κατανόηση των φράσεων. 

 Στη συνέχεια θα υπάρξει ένα διάλειμμα 5 λεπτών. 

 Έπειτα μετά το διάλλειμα, για 10 λεπτά περίπου, θα γίνουν κάποιες επαναλήψεις 

παλιών έργων που χρειάζονται συντήρηση. 
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 Τα τελευταία 15 λεπτά ο μαέστρος καλό είναι να τα αφιερώσει σε μουσικές 

δραστηριότητες, μουσικά χορωδιακά παιχνίδια, ώστε οι μικροί χορωδοί να φύγουν 

από το μάθημα της χορωδίας ευχαριστημένοι». 

 
2.3  Οργάνωση της πρόβας 

 Ο σχεδιασμός του μαθήματος απ’ τη μεριά του μαέστρου είναι η πιο σημαντική φάση 

της διδασκαλίας του. Το σχεδιάγραμμα του μαθήματος μπορεί να είναι αρκετά ευέλικτο, για 

να ρυθμίζεται σε καταστάσεις που αλλάζουν. Το υλικό που θα είναι γραμμένο στο χαρτί, ο 

μαέστρος θα πρέπει να το γνωρίζει τόσο καλά, ώστε να το έχει και στο μυαλό του. Σε 

περίπτωση που παρουσιαστούν απορίες απ’ τους χορωδούς του, πρέπει να τις εξηγήσει 

πρόθυμα. Εάν δε γνωρίζει την απάντηση τότε είναι χρήσιμο να βρει πληροφορίες ο ίδιος και 

να απαντήσει κατάλληλα στους χορωδούς του. Η ικανότητα του μαέστρου να παραδεχτεί 

κάποιο λάθος ενώπιον της τάξης μπορεί να κερδίσει το σεβασμό ή την αποδοχή, εάν 

διαχειρίζεται σωστά την τάξη του. (Douglass, 1972:3). Το μάθημα της χορωδίας είναι 

αναγκαίο να είναι οργανωμένο με τρόπο που να περιέχει πολλές διαφορετικές 

δραστηριότητες, έτσι ώστε η ένταση κι η χαλάρωση να εναλλάσσονται με τέτοιο τρόπο και 

ρυθμό, για να μην κουράζεται το παιδί. Επίσης, το μάθημα της χορωδίας θετικό είναι να 

ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα και στις ικανότητές του συνόλου των παιδιών για να μην 

αποσπάται η προσοχή τους στην ώρα του μαθήματος.  

 Οι περισσότεροι μαθητές Δημοτικών Σχολείων που δεν έχουν χορωδιακή εμπειρία, 

δεν έχουν αναπτύξει ικανότητες προσαρμογής σε σωστή τεχνική, ώστε να αποδώσουν σωστά 

το τραγούδι. Με τη διαδικασία της προθέρμανσης της φωνής   γνωρίζουν και εφαρμόζουν τη 

χορωδιακή τεχνική, προκειμένου να εκφέρουν έναν υγιή, χορωδιακό ήχο. Τα παιδιά οφείλουν 

να εργάζονται υπό την καθοδήγηση του μαέστρου. Εάν τα εμπνεύσει ο μαέστρος από το 

πρώτο μάθημα τότε όλα τα παιδιά θέλουν να μάθουν όσο το δυνατόν περισσότερα, γιατί όλα 

αυτά είναι πρωτόγνωρα και πρωτότυπα γι’ αυτά. 
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2. 4  Διαδικασία προθέρμανσης 
 

Όπως κάθε μηχανή που βρίσκεται σε ακινησία, για να αποδώσει έργο, έχει ανάγκη να 

λειτουργήσει στην αρχή για ένα μικρό χρονικό διάστημα, ώστε να προθερμανθεί, έτσι και ο 

ανθρώπινος οργανισμός, ο οποίος αποτελεί την τελειότερη από πλευράς σύνθεσης και 

κατασκευής μηχανή του μεγάλου Θεού και Δημιουργού της, έχει ανάγκη μιας προετοιμασίας-

προθέρμανσης, για να  αποδώσει  εντονότερη ενέργεια και δράση. 

 Είναι ωφέλιμο να εφαρμόζεται και να διαρκεί λίγα λεπτά το ζέσταμα της φωνής, 

πριν από τη διδασκαλία των κομματιών που έχουν οριστεί για την πρόβα ή για κάποια 

εκδήλωση.  

 Η παραπάνω προετοιμασία της φωνής επιτυγχάνεται με κατάλληλα ερεθίσματα τα 

οποία αποσκοπούν να διεγείρουν την ανθρώπινη μηχανή. Τέτοια ερεθίσματα είναι:  

 Ασκήσεις χαλάρωσης: Ο μαέστρος καλό είναι να ξεκινά το ζέσταμα με ασκήσεις 

που θα χαλαρώνουν όλους τους μυς του σώματος των χορωδών. Πριν τραγουδήσουν 

είναι αναγκαίο να απομακρυνθεί όλη η ένταση από πάνω τους. «Συνδυάζουν φωνή 

και τεχνικές χαλάρωσης, καταπολεμώντας τις αρνητικές συνέπειες της αδρεναλίνης (η 

οποία απελευθερώνεται για να ανταποκριθεί ο τραγουδιστής στα κρίσιμα σημεία της 

εκτέλεσης), ενώ χρησιμοποιούν τις θετικές συνέπειές της εξυψώνοντας την εκτέλεση 

του χορωδιακού τραγουδιού» (Τσιμούρη, 2004:64). Επιπλέον, σύμφωνα με τη 

Βικάτου (2008), η ενέργεια ξεκινάει από το σώμα και την αναπνοή. Όλες οι ασκήσεις 

πρέπει να δουλεύονται χαλαρά, με έμφαση στο χαλάρωμα του κορμού, ώμων, αυχένα 

και κεφαλιού, όπως μας αναφέρει. Επίσης, προτείνει κάποιες ασκήσεις: 

 Μασάζ και καράτε κοψίματα. 

 Κούνημα χεριών, ώμου, κορμού και ποδιών.  

 Η παράσταση του κοιμισμένου στην καρέκλα για κάποια δευτερόλεπτα με 

κλειστά τα μάτια και χαλαρό το σώμα. Έπειτα γίνεται η επαναφορά του 

σώματος στην αρχική του θέση. 

 Η προσποίηση ρόλου επιβάτη κρατώντας τη λαβή λεωφορείου χωρίς το 

σήκωμα των ποδιών. 
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Πληθώρα φυσικών-σωματικών ασκήσεων προετοιμασίας αναφέρει η Γεωργίου (2005, σ.42-

74) στο βιβλίο της Ορθοφωνία: Φωνητική-Τραγούδι. Τόμος 2ος.    

 Ασκήσεις αναπνοής: Σύμφωνα με την Bartle (2003, σ.17), ο διευθυντής μιας 

παιδικής χορωδίας οφείλει να διδάξει την τεχνική της αναπνοής προκειμένου να 

παραχθεί ποιοτικός ήχος. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του τραγουδιού, τα 

παιδιά πρέπει να κατανοήσουν ότι χρειάζονται περισσότερο αέρα, όταν τραγουδούν 

από ό, τι  χρειάζονται για την ομιλία τους. Χωρίς σωστή υποστήριξη της αναπνοής 

δεν μπορεί να αναπτυχθεί πλήρως η ομορφιά της φωνής κατά το τραγούδι. Ο Roe 

(1983, σ.75-76) αναφέρει αξιόλογες τεχνικές αναπνοής. Μερικά παραδείγματα είναι 

τα εξής: τα παιδιά εξασκούνται στην αναπνοή με το να φαντάζονται ότι δέχονται 

κρύο νερό στην πλάτη τους ή ότι έχουν μείνει κατάπληκτα από κάποιο θέαμα .  

Ο Ρώσος Cokolof (1983, σ.39), αναφέρει ότι τα μέλη της χορωδίας μπορούν να 

πάρουν αναπνοή σωστά με το να φανταστούν ότι οσμίζονται  ένα τριαντάφυλλο. 

 Ασκήσεις σωστής τοποθέτησης της φωνής: Σ’ αυτή την κατηγορία περιλαμβάνεται 

η φωνητική προετοιμασία των χορωδών. Αυτή είναι η παραγωγή τόνου. Σύμφωνα με 

τον Μανιάτη (2004, σ.92) ο τόνος που θα δώσει ο διευθυντής χορωδίας πρέπει να 

είναι ακριβής. Η ομοιογένεια φωνηέντων. Σύμφωνα με τον Cokolof (1983, σ.39), η 

ομοιογένεια των φωνηέντων επιτυγχάνεται, εάν όλα τα φωνήεντα έχουν μια υποψία 

«ου» μέσα τους. Είναι αναγκαίο τα φωνήεντα των κομματιών να τραγουδιούνται με 

τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε ο ήχος να είναι στρογγυλεμένος και ομοιογενής. Ασκήσεις 

για καθαρή άρθρωση. Η Bartle (2003, σ.20) χαρακτηριστικά αναφέρει ότι οι λέξεις 

είναι η αιτία που οι τραγουδιστές και η χορωδία τραγουδούν: «Τα λόγια και οι λέξεις 

είναι οι πατάτες και το κρέας του τραγουδιού». Ο μαέστρος καλό είναι να δίνει 

ιδιαίτερη έμφαση στην καθαρή άρθρωση για την καλύτερη κατανόηση του κειμένου. 

Σύμφωνα με την Τσιμούρη (2004, σ.64), να γίνονται «ασκήσεις που βοηθούν τους 

χορωδούς να καταλάβουν την υπεροχή της κεφαλικής φωνής και να την 

καλλιεργήσουν, έναντι της στηθικής». Καθώς επίσης να γίνεται «εξάσκηση στην 

εξισορρόπηση (ή ανάμειξη) των registri».    
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Όπως αναφέρθηκε στην αρχή της ενότητας, όπως μια μηχανή δεν μπορεί να ξεκινήσει να 

λειτουργεί τη στιγμή που δεν έχει προθερμανθεί, με τον ίδιο τρόπο ο χορωδός δεν πρέπει ν’ 

αρχίσει να τραγουδά, χωρίς πρώτα να «ξυπνήσει» τη φωνή.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το ζέσταμα αποτελεί κύριο παράγοντα για τη σωστή 

απόδοση των κομματιών.  

 
2.5  Μέθοδοι διδασκαλίας του νέου έργου και συντήρησης του παλιού 

 
 H διδασκαλία του μουσικού έργου έχει μεγάλη σημασία και εξαρτάται  από τον 

τρόπο με τον οποίο ο μαέστρος διδάσκει το συγκεκριμένο τραγούδι. Για να υπάρχει 

ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια της πρόβας, ο υπεύθυνος της χορωδίας είναι απαραίτητο να 

μιλά σιγανά και ήρεμα, να κάνει χρήση της μουσικής ορολογίας, να διδάσκει το τραγούδι 

κάνοντας σχετικές ερωτήσεις και να επιβραβεύει τις έξυπνες ερωτήσεις και τις σωστές 

απαντήσεις. (Μελιγκοπούλου, 2008:184)  

Στην οργάνωση της διδασκαλίας τραγουδιού λαμβάνονται υπόψη τα εξής:  

 Ο  διευθυντής χορωδίας προετοιμάζει τους μαθητές, ώστε να βιώσουν την ψυχική 

κατάσταση του ποιητή και του μουσουργού που συνέθεσε το έργο. Παρουσιάζει 

εικόνες σχετικές με το θέμα του τραγουδιού, τα παιδιά τις παρατηρούν, και τις 

συζητούν.  Στη συνέχεια αναλύουν τους στίχους του τραγουδιού το οποίο έχει 

διανεμηθεί στα παιδιά. (Κίτσου, 1980:272). Κατά τον Ισηγόνη (1959, σ.150), ο 

δάσκαλος της μουσικής θα απαγγείλει πρώτα τους στίχους του κομματιού ρυθμικά με 

παλαμάκια. Στη συνέχεια, προχωρά στη μελωδική απόδοση του τραγουδιού. 

Σύμφωνα με τον Cokolof  (1983, σ.174-175), τα έργα καλό θα είναι να ακούγονται 

είτε σε cd είτε σε dvd, ώστε να αποκτήσουν οι χορωδοί μια ακουστική εικόνα του 

έργου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα παραπάνω οπτικοακουστικά μέσα ο 

μαέστρος είναι χρήσιμο να τραγουδά ο ίδιος με συνοδεία πιάνου. 

 Η διδασκαλία των χορωδιακών έργων γίνεται μέσα από παρτιτούρα και όχι μόνο από 

το κείμενο, όσο απλό και αν είναι το τραγούδι. Η ανάγνωση της παρτιτούρας βοηθά 

να κατανοήσουν καλύτερα οι χορωδοί τη μουσική ορολογία. Η ανάγνωση της 
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παρτιτούρας και ιδιαίτερα από τα παιδιά των μεγάλων τάξεων του δημοτικού θα τα 

οδηγήσει στην εκμάθηση κάποιου μουσικού οργάνου. (Κίτσου, 1980:272) Την ίδια 

άποψη εκφράζει και ο μαέστρος χορωδιών Cokolof (1983, σ.175) στο βιβλίο του 

Rabota ce Xorobix. 

 Ο μαέστρος τραγουδά με χαμηλή φωνή και οι μαθητές δυνατότερα. Επισημαίνονται 

τα λάθη από το μαέστρο και διορθώνονται με την επανάληψη του τραγουδιού στα 

σημεία αυτά, αλλά και με τη βοήθεια του μουσικού οργάνου. Οι μαθητές με την 

άσκηση αυτή αποδίδουν ικανοποιητικά τη μελωδία. Ακολουθείται η ίδια διαδικασία 

μάθησης και των υπόλοιπων στροφών. Τα δύσκολα σημεία του τραγουδιού στις 

επόμενες στροφές, επισημαίνονται πιο εύκολα. Στο στάδιο αυτό υποκινούνται τα 

παιδιά να αναζητήσουν τη σχέση μεταξύ των στίχων του τραγουδιού και των ιδεών, 

των εννοιών και συναισθημάτων που προέρχονται από αυτό. Αυτή η προσέγγιση του 

τραγουδιού δημιουργεί την αισθητική  συγκίνηση των χορωδών.  (Κίτσου, 1980:272)   

 Τα τραγούδια που είναι έτοιμα για μια συναυλία συντηρούνται με επαναλήψεις στο 

τέλος της πρόβας. Στην αρχή της πρόβας οι χορωδοί να διδάσκονται έργα που 

γνωρίζουν ήδη αλλά χρειάζονται βελτίωση, καθώς είναι γνωστό ότι οι χορωδοί  δεν 

είναι ακόμη κουρασμένοι και μπορούν να απορροφήσουν ευκολότερα λεπτομερείς 

διορθώσεις. Στη συνέχεια, γίνεται η διδασκαλία των νέων έργων. Στο τέλος της 

πρόβας επαναλαμβάνονται τα διδαγμένα τραγούδια με σκοπό την αφομοίωσή τους 

(Μελιγκοπούλου, 2008:186). 

Έτσι, ο τρόπος διδασκαλίας του έργου εκ μέρους του μαέστρου είναι σημαντικότατος 

καθώς θα καθοριστεί ο βαθμός αρεσκείας του συγκεκριμένου έργου από τους χορωδούς. Ο 

σωστός τρόπος εκμάθησης του έργου από τους χορωδούς θα συντελέσει στην αφομοίωση και 

στην πληρέστερη απόδοσή του. Η πλήρης κατανόηση ενός μουσικού κομματιού από τους 

χορωδούς θα αποδοθεί στο κοινό με άρτιο τρόπο, καλύπτοντας όλες τις πτυχές, τόσο των 

χορωδών όσο και του ακροατηρίου, όπως συναισθηματική φόρτιση, αισθητική καλλιέργεια 

και διεύρυνση πνευματικών οριζόντων.  
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2.6  Το προφίλ του καθηγητή - διευθυντή μιας σχολικής χορωδίας  

Η διδασκαλία σε παιδιά είναι η πιο σημαντική στιγμή στη ζωή ενός δυναμικού 

δασκάλου. Είναι η στιγμή όπου η αποκτηθείσα γνώση μπορεί να μεταλαμπαδευθεί στους 

άλλους. Οι μέθοδοι διδασκαλίας που δόθηκαν στο πανεπιστήμιο μπορούν να εφαρμοστούν 

και να δοκιμαστούν. Ο νεαρός δάσκαλος, αποκαλύπτει τους προσωπικούς του φόβους, τις 

απαγορεύσεις και τις διδακτικές του ατέλειες. Οφείλει, καταρχήν, να γνωρίζει τον εαυτό του, 

να είναι προετοιμασμένος να αντιμετωπίζει νέους ανθρώπους. Πρέπει να «οπλιστεί» με 

αυτοπεποίθηση, ψυχική δύναμη και κυρίως με κύρος προκειμένου να κερδίσει την προσοχή 

τους, να κρατήσει το ενδιαφέρον τους και να κερδίσει το σεβασμό τους. Ελλείψει των 

στοιχείων αυτών η διδασκαλία είναι δύσκολη έως και ακατόρθωτη. (Douglass, 1972:1) 

Τα βασικά προσόντα ενός μαέστρου μιας σχολικής χορωδίας σύμφωνα με τον επιφανή 

Ρώσο Matalaief (1986, σ.10-17), διευθυντή χορωδίας, είναι τα εξής: 

 Μουσικό αυτί. Συγκεκριμένα η Κερετζή (2004, σ.7), αναφέρει ότι το «σωστό-καλό 

αυτί» του μαέστρου είναι απαραίτητο, για να αντιλαμβάνεται τα τονικά και τα 

ρυθμικά λάθη.  

 Βασικές γνώσεις τραγουδιού (δηλαδή να τραγουδά σωστά σολφέζ και Prima Vista 

οποιαδήποτε μελωδία και αν του ζητηθεί, να μπορεί να τραγουδά σωστά τα 

αρπίσματα, να έχει την ικανότητα να τραγουδά στον τόνο του κομματιού, να μπορεί 

να κάνει μεταφορές τονικοτήτων, να παίζει και παράλληλα να τραγουδά την 

παρτιτούρα. Αυτή την άποψη έρχεται να την στηρίξει ο Βesborodova (1990, σ.30-

34), ο οποίος υποστηρίζει, ότι ένας μαέστρος πρέπει να γνωρίζει πάρα πολύ καλά την 

τεχνική της αναπνοής, να έχει καθαρή άρθρωση και γνώσεις πιάνου, τουλάχιστον 

επίπεδο Ανωτέρας. 

 Γνώσεις της τεχνικής διεύθυνσης χορωδίας.  

Συγκεκριμένα ο Matalaief (1986, σ.10-17) σημειώνει ότι ο μαέστρος πρέπει να είναι 

σταθερός στο ρυθμό του και οι κινήσεις των χεριών να είναι προσαρμοσμένες στη 

μελωδία του τραγουδιού.  Το δεξί χέρι είναι πάντοτε το χρονόμετρο, ενώ το αριστερό 

εισάγει τις φωνές για τη δυναμική και την έκφραση του τραγουδιού.  Κατά τη Μακράκη 
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(2008), οι χειρονομίες του μαέστρου να είναι παραστατικές, οι μιμήσεις του εκφραστικές, 

ο λόγος του μεταδοτικός, επίσης να έχει οπτική επαφή με τους χορωδούς και 

επαγρύπνηση. 

Άλλα προσόντα που πρέπει να έχει ένας μαέστρος μιας σχολικής χορωδίας είναι: 

 Να έρχεται στις πρόβες καλά οργανωμένος, προετοιμασμένος και διαβασμένος, διότι 

απέναντί του έχει χορωδούς ακαλλιέργητους φωνητικά με ελάχιστη έως και καθόλου 

χορωδιακή εμπειρία και όχι επαγγελματίες τραγουδιστές. Σε κάθε πρόβα καλείται να 

διδάξει το κάθε τραγούδι με τη σωστή μεθοδολογία και με ένα άρτια οργανωμένο 

πλάνο. Η σωστή προετοιμασία θα τον οδηγήσει να εντοπίσει τα δύσκολα σημεία του 

έργου, βρίσκοντας λύσεις γι’ αυτά. (Roe, 1983:194). 

 Η φωνή του μαέστρου λειτουργεί ως πρότυπο, αφού τα παιδιά μαθαίνουν να 

τραγουδούν μέσα από τη μίμηση. Αυτά μιμούνται την ποιότητα του ήχου του 

μαέστρου. Αν και μπορεί να είναι φωνητικά εξαντλητικό για το μαέστρο είναι παρ’ 

όλα αυτά ένα σημαντικό βήμα στη διαδικασία μάθησης αρχαρίων στο τραγούδι. Σε 

περίπτωση που ο μαέστρος  το θεωρεί αδύνατο, τότε επιλέγει 4-5 καλλίφωνους 

χορωδούς, ως μοντέλο-πρότυπο, που οι υπόλοιποι θα τους μιμούνται. (Bartle, 

2003:5-6) 

 Ένας καλός μαέστρος καλό είναι να διαθέτει ευγένεια, χιούμορ, φαντασία, θετική 

σκέψη, καθαρή ομιλία, ηγετικά προσόντα για να αποκτήσει το σεβασμό που του 

αρμόζει από τους χορωδούς του. (Roe, 1989:195). 

  Η σωστή στάση του σώματός μπροστά στους χορωδούς είναι σημαντική. Το βάρος 

του σώματος να πατάει σταθερά στο έδαφος, οι ώμοι χαλαροί προς τα κάτω και το 

στήθος ανασηκωμένο, προκαλεί εσωτερικά μια αίσθηση αυτοπεποίθησης και 

σιγουριάς στους χορωδούς του.  (Roe, 1989:195). 

 Να έχει προηγούμενη χορωδιακή εμπειρία. Διότι σύμφωνα με τον Boult (1921, σ.27) 

«δεν θα μάθει ποτέ να διευθύνει εάν δεν έχει μάθει να τον διευθύνουν». 

Ο μαέστρος της χορωδίας δεν πρέπει να ξεχνά ότι, εκτός από διευθυντής της σχολικής 

χορωδίας του, είναι και  δάσκαλος της μουσικής. Ο δάσκαλος σύμφωνα με τον Μπαμπινιώτη 
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(2005), είναι παιδαγωγός, ο οποίος καλείται να διδάξει, να καθοδηγήσει τα παιδιά και να 

διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο για την μετέπειτα εξέλιξή τους. Σύμφωνα με τον Παπαζαρή 

(2004, σ.40), «καλός δάσκαλος» είναι αυτός που μπορεί να κρατήσει ζωντανό το ενδιαφέρον 

των παιδιών και διακρίνεται για την αγάπη προς το παιδί.  

Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει ο μαέστρος της χορωδίας είναι 

κατά τον Παπαζαρή (2004, σ.47) «η ωριμότητα και η συναισθηματική του σταθερότητα». Ο 

μαέστρος δεν πρέπει να μεταφέρει τα προσωπικά του προβλήματα, μέσα στην τάξη γιατί 

μόνο άγχος και αγωνία επιφέρει στα μέλη του συνόλου και σε καμιά περίπτωση δε συμβάλλει 

στην ανάπτυξη μιας εποικοδομητικής πρόβας.  

Άλλα χαρίσματα που πρέπει να διαθέτουν μαέστροι είναι: 

 Το αίσθημα του χιούμορ να είναι κυρίαρχο σε τέτοιο βαθμό ώστε οι χορωδοί όχι 

μόνο να το εκλαμβάνουν αλλά και να το υιοθετούν. 

 Η σωματική ακεραιότητα να αποτελεί κύρια επιδίωξη.  

 Μεταξύ των μαέστρων και των εκπαιδευτικών να υπάρχει το αίσθημα της 

αλληλεγγύης και της συναδελφικότητας. 

 Η αποδοχή της απογοήτευσης να γίνεται όσο το δυνατόν με ομαλότερο τρόπο. 

Η Bartle (1993, σ.210), στο βιβλίο της LifeLine for Children’s Choir Directors 

παρομοιάζει στοιχεία που πρέπει να έχει ο μαέστρος με διάφορα ζώα. Αναφέρει ότι ένας 

πετυχημένος μαέστρος οφείλει να έχει αυτά τα γνωρίσματα: 

 Την υγεία του βοδιού 

 Το δέρμα του ελέφαντα 

 Τα μάτια της μύγας 

 Το στομάχι της γίδας 

 Την υπομονή της θαλάσσιας χελώνας 

 Την ταχύτητα της τίγρης 

 Την πίστη του σκύλου 

 Τη γοητεία του μικρού γατιού 

 Την εμφάνιση της φώκιας 
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Συνοψίζοντας, μια άρτια διδασκαλία αποτελεί μια καλή τέχνη. Ο μαέστρος είναι αυτός 

που θα εμπνεύσει τη χορωδία του, και θα δημιουργήσει ένα περιβάλλον ζωντάνιας, 

φαντασίας και δημιουργικότητας. Οφείλει να κατανοήσει ότι τα πάντα εξαρτώνται από τον 

ίδιο και ότι τα παιδιά επιθυμούν να έχουν απέναντί τους έναν δάσκαλο με μια ολοκληρωμένη 

προσωπικότητα. Να γίνεται παιδί με τα παιδιά και ενήλικας με τους ενήλικες. Εάν δεν μπορεί 

να νιώσει την ψυχολογία των χορωδών του χάνει το στόχο του. Ο μαέστρος αποτελεί το «Α 

και το Ω» για την καλύτερη εξέλιξη της χορωδίας του. 

 

2.7  Μουσική προετοιμασία του διευθυντή χορωδίας  

 Η οργάνωση, προετοιμασία και η διευθέτηση των προβλημάτων που ανακύπτουν 

κατά τη διδασκαλία ενός μουσικού κομματιού, θεωρούνται από τα βασικά καθήκοντα του 

διευθυντή μιας χορωδίας και επηρεάζουν σημαντικά το διδακτικό του έργο. 

 Ο μαέστρος που επιθυμεί να είναι αποτελεσματικός, δεν κατέχει μόνο το γνωστικό 

αντικείμενο (γνώση των μουσικών κομματιών), τις διδακτικές μεθόδους και τη διαδικασία 

αξιολόγησης των μελών της χορωδίας, αλλά δείχνει και ιδιαίτερη ικανότητα τόσο στην 

αντιμετώπιση των προβλημάτων πειθαρχίας, όσο και στη διατήρηση ενός θετικού κλίματος 

για τη μάθηση του τραγουδιού. 

Η διδασκαλία τραγουδιού, για να επιφέρει επιτυχία και καρπούς, χρειάζεται ιδιαίτερη 

προσπάθεια από το μαέστρο της χορωδίας. Η καρτέλα μελέτης του τραγουδιού είναι 

αναγκαία να δημιουργηθεί στο αρχείο του και να συμπληρώνεται μετά από κάθε συναυλία. 

Σύμφωνα με τη γνώμη πολλών μαέστρων ο χρόνος που αφιερώνει ο διευθυντής χορωδίας στη 

μελέτη, ανάλυση και στην εξερεύνηση διδασκαλίας μεθόδων του έργου μειώνει το χρόνο 

εκμάθησης τραγουδιού στην πρόβα.  (Τσιμούρη, 2004:106). Για την προετοιμασία του 

μαέστρου πριν την πρόβα γίνεται αναφορά και από το Ρώσο Cokolof (1983, σ.174) ο οποίος 

κάνει γνωστό ότι η μελέτη του έργου θα πρέπει να είναι διεξοδική. Πάνω στην παρτιτούρα 

είναι χρήσιμο να αναγράφονται όλες οι λεπτομέρειες που θα ειπωθούν κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος. Πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να ξεχωρίσει τα πιο δύσκολα σημεία της παρτιτούρας 

να τα μελετήσει και να βρει τρόπους με τους οποίους θα τα ξεπεράσει. Το πλάνο του θα 
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πρέπει να είναι οργανωμένο, έτσι ώστε στην ώρα της πρόβας να γνωρίζει τι ακριβώς θέλει να 

ακούσει από τους χορωδούς του. «Ο μαέστρος πρέπει να ακούει με τη φαντασία του το έργο 

τόσο τέλεια, όσο ηχούσε και στο δημιουργό του […]. Η φαντασία του μαέστρου πρέπει να είναι 

τέλειο εσωτερικό τραγούδι» (Scherchen, 1989:17). Επίσης, να σημειώνονται και οι αναπνοές 

και οι χρωματισμοί. Όταν το έργο είναι γραμμένο με συνοδεία πιάνου ο μαέστρος μπορεί να 

διευθύνει και να συνοδεύει ταυτόχρονα.  (Cokolof, 1983:174)   

Ο μαέστρος λειτουργώντας ως ο κύριος μεταλαμπαδευτής μουσικών κομματιών, 

είναι ο άνθρωπος που θα εμφυσήσει στα παιδιά όλα τα στοιχεία από τα οποία θα πρέπει να 

διακατέχονται κατά την εκτέλεση του κομματιού. Η επιτυχία μιας χορωδιακής ομάδας 

έγκειται στη σωστή προετοιμασία του μαέστρου. Η άρτια προετοιμασία εκ μέρους του 

μαέστρου αντικατοπτρίζεται στη γενική παρουσία της χορωδίας. Ο σεβασμός και η εκτίμηση 

των χορωδών απέναντι στο μαέστρο αποκτιέται με τη σωστή προετοιμασία του διευθυντή της 

χορωδίας. 

 
2.8  Κριτήρια επιλογής  ρεπερτορίου 
 
 Ο μαέστρος είναι υπεύθυνος για την επιλογή σωστών χορωδιακών έργων 

λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια. 

 Τα κριτήρια επιλογής χορωδιακών έργων κατά τον Τσιμούρη (2004:102) μπορεί να 

είναι τα εξής: 

1) Βασικός σκοπός χορωδίας 

2) Καλλιτεχνικοί στόχοι χορωδίας 

3) Κατηγορία χορωδίας 

4) Ηλικία χορωδών 

5) Ικανότητες χορωδών 

6) Αριθμός χορωδών 

7) Περιεχόμενο και ύφος συναυλίας  

Πιο αναλυτικά, ο μαέστρος, πριν επιλέξει κάποιο έργο, για να το διδάξει, είναι 

απαραίτητο να δει τα εξής: 
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 Στίχος: Ο στίχος του τραγουδιού απαραίτητο είναι να απευθύνεται σε παιδιά. Η 

ποιοτική αξία του στίχου και τα μηνύματα που θα μεταδώσει ένα τραγούδι παίζουν 

σημαντικό ρόλο. Όταν διδάσκονται ξενόγλωσσα τραγούδια ο μαέστρος είναι 

υποχρεωμένος να εξηγήσει τη μετάφραση στα παιδιά, για να μπορέσουν να 

μεταδώσουν μέσα απ’ αυτή τα συναισθήματά τους. (Τσιμούρη, 2004, σ. 102)  

 Μελωδία: Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να απασχολεί το μαέστρο είναι η μελωδία. 

Η μελωδία ενός τραγουδιού  αποτελεί δηλωτικό παράγοντα για την ουσιαστική 

καλλιέργεια των φωνών της παιδικής χορωδίας. Ο μαέστρος είναι υπεύθυνος για τις 

ευαίσθητες φωνές των χορωδών του και θα πρέπει να τις προσέχει. (Cokolof, 

1983:22). H μελωδία είναι αυτή που εξωτερικεύει τα συναισθήματα των παιδιών και 

τα οδηγεί να αγαπήσουν και να ερμηνεύσουν καλύτερα το τραγούδι. (Τσιμούρη, 

2004:102) «Οι εύληπτες, ευχάριστες και γλυκανάλατες μελωδίες, δεν πρέπει να είναι 

καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή του τραγουδιού» (Τσιμούρη 2004:102). 

Αυτές οι μελωδίες που περιγράφονται παραπάνω μπορεί να οδηγήσουν σε 

λανθασμένες τεχνικές τραγουδιού. 

 Αρμονική Δομή: Τα τραγούδια που επιλέγει ο μαέστρος να έχουν αρμονική γλώσσα. 

Αυτή την άποψη  υποστηρίζει ο Cokolof, (1983, σ.175), ο οποίος αναφέρει ότι τα 

παιδιά που δεν έχουν χορωδιακή εμπείρα, οδηγούνται σε σύγχυση, όταν ακούν έργα 

απλής αρμονικής δομής ή παράλληλες μελωδίες.  Δε συμβαίνει όμως το ίδιο, όταν 

ακούν έργα με σκληρές αρμονικές σχέσεις. 

 Έκταση: Ο μαέστρος είναι σε θέση να γνωρίζει τη φωνητική περιοχή όλων των 

χορωδών του και να δημιουργήσει μια ομοιογένεια μεταξύ τους. (Βικάτου, 2008) Ο 

διευθυντής, λοιπόν, χορωδίας από τα πρώτα στάδια της εκπαίδευσης των χορωδών 

του είναι αναγκαίο να στοχεύει στην ανάπτυξη της μεσαίας και της ψηλής περιοχής 

για να έχει μια καλή χορωδία.  

 Επίπεδο δυσκολίας τραγουδιού: Η μη ικανοποιητική προετοιμασία κάποιου 

τραγουδιού μέχρι την ημέρα της συναυλίας μπορεί να οφείλεται είτε στις δυσκολίες 

του συγκεκριμένου τραγουδιού, με αποτέλεσμα οι χορωδοί να μην δύνανται να το 
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εκτελέσουν σωστά είτε στην ολιγωρία του μαέστρου. Στοιχεία που καθορίζουν το 

επίπεδο δυσκολίας είναι τα εξής: 

 «Δύσκολος στίχος που δεν μπορούν να τον απομνημονεύσουν εύκολα, 

να τον αρθρώσουν σωστά οι χορωδοί ή ξενόγλωσσος στίχος που δεν 

γνωρίζει να τον διδάξει ο μαέστρος. 

 Πολύπλοκη ή άχαρη αρμονική δομή 

 Πολύ υψηλές ή χαμηλές νότες 

 Δύσκολα και συχνά απροετοίμαστα διαστήματα 

 Πολύπλοκα ρυθμικά μοτίβα 

 Πολύ γρήγορο tempo 

 Ατονικά έργα, που δεν μπορούν να τραγουδηθούν εύκολα από τις 

περισσότερες ερασιτεχνικές χορωδίες» (Τσιμούρη, 2004:103). 

 Τραγούδια ακατάλληλα για παιδιά: Αυτά τα τραγούδια θεωρούνται ακατάλληλα για 

παιδιά, διότι τόσο οι φωνητικές τους ιδιότητες όσο και η ψυχική τους διάθεση, δε 

συγκλίνουν με τα μηνύματα που μεταδίδουν αυτά τα τραγούδια Καλό είναι ο 

μαέστρος να αποφεύγει τέτοιου είδους τραγούδια, διότι ο στίχος τους δεν 

απευθύνεται σε παιδιά. Σύμφωνα με την  Bartle (2003, σ.9), η επιλογή της ύλης των 

τραγουδιών, η τονικότητα του τραγουδιού και η φωνή του μαέστρου είναι οι πιο 

σημαντικοί παράγοντες στην εξέλιξη της φωνής του παιδιού.   

 Ποικιλία μουσικών έργων: Ο μαέστρος σε μια συναυλία θα επιλέξει έργα με αργό 

και γρήγορο ρυθμό σε μείζονες ή σε ελάσσονες κλίμακες. «Ο J. Dunaway (1988), 

αναφέρει ότι η εναλλαγή έργων και ο έξυπνος συνδυασμός των δημιουργούν ποικιλία 

που κρατά το ακροατήριο σε ενδιαφέρον και δε χειροκροτώ απλά και μόνο “επειδή 

τραγουδά το παιδί του”, αλλά διότι ευχαριστιέται το μουσικό αποτέλεσμα και τις 

επιλογές του καθηγητή της μουσικής» (Μελιγκοπούλου, 2008:189). Η επιλογή 

διαφορετικών έργων συντείνει στην ενίσχυση της ευχαρίστησης των χορωδών. Η 

ψυχική τους διάθεση με αυτόν τον τρόπο μεταλλάσσεται ανάλογα με το είδος του 

κομματιού που καλούνται να ερμηνεύσουν κάθε φορά. 
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 Συνοδεία τραγουδιού με μεμονωμένα όργανα ή ορχηστρικά σύνολα: Σημαντικό 

στοιχείο που οφείλει να  προσέξει ο μαέστρος, πριν ακόμη επιλέξει ένα κομμάτι είναι 

η συνοδεία τραγουδιού με μεμονωμένα όργανα ή ορχηστρικά σύνολα. Η συνοδεία 

πιάνου θα βοηθήσει αρκετά τους χορωδούς στην εκμάθηση και στην ερμηνεία του 

τραγουδιού. (Τσιμούρη, 2008:104).  Θετικό είναι να εξασκηθεί και στην a capella 

μουσική, δηλαδή στη μουσική χωρίς συνοδεία οργάνων. «Η οργανική συνοδεία 

μπορεί να αναδείξει ένα έργο, αλλά μπορεί όμως πολύ εύκολα να το υποβαθμίσει, αν ο 

μαέστρος δε  μελετήσει προσεκτικά: 

 Τη δομή της 

 Τους σκοπούς που εξυπηρετεί 

 Το επίπεδο δυσκολίας της 

 Τα οφέλη ή τη ζημιά που μπορεί να προκαλέσει 

 Τις παγίδες που περιέχει για το μουσικό ή τους μουσικούς που θα 

συνοδεύσουν, οι οποίες τυχόν θα αλλοιώσουν ή ακόμη και θα καταστρέψουν 

την ερμηνεία της χορωδίας» (Τσιμούρη, 2004:104). 

Ένας επιτυχημένος μαέστρος-δάσκαλος της μουσικής είναι απαραίτητο να γνωρίζει 

ότι τα παιδιά μπορούν να ανακαλύπτουν και να εκτιμούν τη μουσική ως μορφή υψηλής 

τέχνης. Επίσης «να ψυχολογεί σωστά τους χορωδούς και να τους δίνει αυτό που χρειάζονται 

την κατάλληλη στιγμή όπως δηλαδή ο Δάσκαλος στους μαθητές του (Μαέστρος-Δάσκαλος). 

(Κερετζή, 2004:18) Συγκεκριμένα η Bartle (2003, σ.87) αναφέρει: «όπως οι γονείς δεν 

θέλουν να δίνουν συνεχώς για “τροφή” γλυκίσματα, διότι γνωρίζουν ότι κάνουν κακό έτσι 

και ο διευθυντής χορωδίας δεν θα πρέπει να δίνει για “τροφή” τραγούδια ακατάλληλα και 

χωρίς ιδιαίτερο περιεχόμενο στους χορωδούς του». Ο κάθε ένας που βρίσκεται στη θέση του 

μαέστρου οφείλει να κατανοήσει άρτια τους παιδαγωγικούς αλλά και τους μουσικούς 

στόχους της χορωδίας του, οι οποίοι αποτελούν προτεραιότητα γι’ αυτόν καθώς λειτουργεί 

ως δάσκαλος που διαμορφώνει χαρακτήρες. 
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Κεφάλαιο  3 

Έρευνα για τη 
 σχολική χορωδία 

 

 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο αναφέρεται η μεθοδολογική προσέγγιση που 

χρησιμοποιήθηκε. Γίνεται αναφορά στο δείγμα και στην περιγραφή του πληθυσμού, καθώς 

επίσης, και στις διαδικασίες που επιλέχθηκαν, ώστε να είναι εφικτή η συλλογή και η 

επεξεργασία των πληροφοριών και η ανάλυση δεδομένων. 

3.1  Σκοπός της έρευνας  

Σκοπός της παρούσης έρευνας είναι να διερευνηθεί ο τρόπος λειτουργίας σχολικών 

χορωδιών στο χώρο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Δημόσια και Ιδιωτικά σχολεία.  

Ειδικότερα στόχος της έρευνας είναι να απαντήσει στα παρακάτω ερωτήματα: 

 Πόσο είναι απαραίτητη η ύπαρξη μιας χορωδίας στο δημοτικό σχολείο; 

 Ποια είναι τα προσόντα του διδάσκοντος της χορωδίας; 

 Ποιες μεθόδους χρησιμοποιεί στη διδασκαλία ο μαέστρος της χορωδίας; 

 Ποιά είναι, η δομή και η λειτουργία της σχολικής χορωδίας; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40

3.2  Μεθοδολογία της έρευνας 

3.2.1  Επιλογή του ερευνητικού εργαλείου 

 Η παρούσα έρευνα είναι ποιοτική. Κύρια χαρακτηριστικά της ποιοτικής έρευνας  

σύμφωνα με τη Στάμου, (2001:18-19) είναι τα εξής: 

 Είναι ολιστική: όλα τα στοιχεία ερευνώνται σε σχέση με το περιβάλλον τους. 

 Είναι εμπειρική: προσανατολίζεται στο φυσικό περιβάλλον.  

 Είναι περιγραφική:  όλα τα στοιχεία παρουσιάζονται με τη μορφή λέξεων και 

γραφικών παρά με τη μορφή αριθμών. 

 Είναι ερμηνευτική: ασχολείται με διαφορετικές σημασίες, δράσεις και γεγονότα . 

 Είναι αισθαντική: δίνει προσοχή στις προθέσεις των υπό παρατήρηση υποκειμένων. 

Οι πιο συνηθισμένοι τύποι της ποιοτικής έρευνας είναι η εθνογραφική, η ιστορική, η 

φαινομενολογική, η νατουραλιστική, και έρευνα δράσης. (Στάμου 2001:19) 

Η παρούσα έρευνα ανήκει στο είδος της φαινομενολογικής έρευνας, όπου η 

φαινομενολογία ορίζεται «ως η προσέγγιση στη μελέτη της μάθησης και της σκέψης, σύμφωνα 

με την οποία χαρτογραφούνται οι ποιοτικά διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους τα άτομα 

βιώνουν ή σκέφτονται διάφορα φαινόμενα. (Στάμου, 2001:27) 

Η τεχνική που ακολουθήθηκε σε αυτή την έρευνα ήταν η συνέντευξη. Η συνέντευξη 

αποτελεί την πιο δημοφιλή ερευνητική τεχνική, τόσο στην κοινωνική όσο και στην 

εκπαιδευτική έρευνα. (ΠΕΠ, 2008:207). Η  συνέντευξη δίνει εξαιρετικά ποιοτικά δεδομένα, 

είτε έχει μη δομημένη μορφή για στόχους που έχουν καθοριστεί σε γενικές γραμμές, είτε με 

δομημένη μορφή, για στόχους που είναι εντοπισμένοι και καλά ορισμένοι (ΠΕΠ, 2008:207).  

 Υπάρχουν τέσσερα είδη συνεντεύξεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ειδικά ως 

εργαλεία έρευνας: η δομημένη και μη δομημένη συνέντευξη, η μη κατευθυντική και η 

εστιασμένη συνέντευξη (ΠΕΠ, 2008:207). Για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας και 

την υλοποίηση των στόχων της, χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο η δομημένη συνέντευξη. Στη 

δομημένη συνέντευξη το περιεχόμενο, η διαδικασία και οι ερωτήσεις είναι οργανωμένα και 

καθορισμένα εκ των προτέρων. Τροποποιήσεις και αλλαγές στο υλικό δεν υφίστανται. ΠΕΠ 

(2008, σ. 207) 
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Η συνέντευξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί  για τη συγκέντρωση πληροφοριών που 

σχετίζονται άμεσα με τα αντικείμενα της έρευνας. Επίσης χρησιμοποιείται, για να ελεγχθούν 

ή αν υποδειχθούν υποθέσεις. Ακόμη είναι δυνατόν να  συνδυαστεί   με άλλες μεθόδους στη 

διεξαγωγή μιας  έρευνας. (ΠΕΠ, 2008:206).  

 Βέβαια η συνέντευξη έχει και κάποια μειονεκτήματα. Ο όγκος και η οργάνωση του 

υλικού δυσκολεύουν τη συστηματοποίηση και αξιοποίηση του. Η διαδικασία της 

συνέντευξης είναι χρονοβόρα. Ακόμη υπάρχουν πολλές πιθανότητες σφάλματος που μπορεί 

να μην οδηγήσει σε έγκυρο αποτέλεσμα (ΠΕΠ 2008:208). 

 

3.2.2  Πληθυσμός της έρευνας 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε  από τον Αύγουστο έως Οκτώβριο 2008 σε σχολεία της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Θεσσαλονίκης. Η επιλογή των σχολικών κοινοτήτων (και 

κατ’ επέκταση των διευθυντών χορωδιών) έγινε τυχαία. Τα άτομα που συμμετείχαν στην 

έρευνα ήταν είκοσι πέντε εκπαιδευτικοί μουσικοί που διδάσκουν στο  πολεοδομικό 

συγκρότημα της Θεσσαλονίκης.  

 Η έρευνα έχει τοπικό χαρακτήρα και αναλύει την κατάσταση των σχολικών 

χορωδιών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην πόλη της Θεσσαλονίκης.  

 

3.2.3  Κατασκευή του οδηγού συνέντευξης 

 Για την ανίχνευση και συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία των 

χορωδιών στα  Δημοτικά Σχολεία χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της ημιδομημένης 

συνέντευξης, όπου υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία και ελευθερία μεταξύ των ερωτηθέντων και 

της ερευνήτριας. (ΠΕΠ, 2008:207) Η συνέντευξη που χρησιμοποιήθηκε περιλαμβάνει 

ερωτήσεις ανοιχτού τύπου με σκοπό να υπάρχει ένα ευρύτερο πλαίσιο απόψεων πάνω στα 

ερωτήματα που τέθηκαν. Ερωτήσεις ανοιχτού τύπου σύμφωνα με τον Kerliger (1970) είναι 

«εκείνες που παρέχουν ένα πλαίσιο αναφοράς για τις απαντήσεις των ερωτώμενων» (ΠΕΠ, 

2008:210). Επιπλέον, «επιτρέπουν στον ερευνητή να κάνει ερωτήσεις τέτοιες, ώστε να μπορεί 

να πάει σε μεγαλύτερο βάθος και να διευκρινίσει οποιεσδήποτε παρανοήσεις προκύψουν. 
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Ακόμη επιτρέπουν τον έλεγχο των ορίων της γνώσης του ερωτώμενου. Ενθαρρύνουν τη 

συνεργασία και έχουν ως αποτέλεσμα μη αναμενόμενες ή και απρόβλεπτες απαντήσεις» (ΠΕΠ, 

2008:210). Είναι απαραίτητο να σημειωθεί ότι κάποιες ερωτήσεις μετατράπηκαν σε 

ερωτήσεις κλειστού τύπου προκειμένου να σχεδιαστούν τα διαγράμματα για την εικονική 

απόδοση των αποτελεσμάτων. 

 

3.3 Ανάλυση αποτελεσμάτων 

Το σύνολο των καθηγητών της Μουσικής που απάντησαν στη συνέντευξη ήταν 

εικοσιπέντε. Αναλυτικότερα από το σύνολο των καθηγητών 68% ήταν διδάσκοντες σε 

Δημόσιο Σχολείο και 32% σε Ιδιωτικό Σχολείο (σχήμα 1).  Ως προς το φύλο 29% ήταν 

άνδρες και 71% γυναίκες στα Δημόσια Σχολεία (σχήμα 2).  Ενώ οι μουσικοί μαέστροι στα 

Ιδιωτικά Σχολεία είναι μόνο γυναίκες (σχήμα 3). 

 

Σχήμα 1 

 

Σχήμα   2                                                             Σχήμα 3 
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Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων αναλυτικά: 
 

Στην πρώτη ερώτηση της συνέντευξης, ζητήθηκε από τους καθηγητές να απαντήσουν 

στα παρακάτω υποερωτήματα: 

1) Α) Η χορωδία του σχολείου αποτελεί ομάδα επιλογής ή ομάδα χωρίς επιλογή; 

Β) Πως αντιλαμβάνεστε την έννοια της χορωδίας στο σχολείο; 

Το 59% των εκπαιδευτικών του Δημόσιου Σχολείου απαντά πως χορωδία στο χώρο 

του σχολείου είναι μια ομάδα χωρίς «ιδιαίτερη» επιλογή των παιδιών. Μπορεί να 

δημιουργηθεί στα πλαίσια του σχολικού προγράμματος και να συμμετέχει στις διάφορες 

σχολικές γιορτές. Η ομάδα παιδιών που απαρτίζει τη χορωδία του Σχολείου αποτελείται 

συνήθως από 2 έως 3 τμήματα μιας τάξης. Το 41% των ερωτηθέντων συμφώνησαν ότι η 

σχολική χορωδία αποτελεί μια  ομάδα επιλογής, η οποία προετοιμάζεται κατάλληλα για τη 

συμμετοχή της σε διάφορες μουσικές εκδηλώσεις, σχολικές και εξωσχολικές. (σχήμα 4) 

Όσον αφορά στα Ιδιωτικά Σχολεία, το 87% συμφωνεί ότι η χορωδία είναι μια 

ομάδα επιλογής. Το 13% απάντησε ότι η χορωδία  αποτελεί ομάδα χωρίς επιλογή, για τις 

ανάγκες των σχολικών εορτών και αποτελείται από μαθητές διαφόρων τμημάτων του 

σχολείου. (σχήμα 5) 

 

                                        

Σχήμα 4                                                                    Σχήμα 5 

 

Στην ερώτηση για το πώς αντιλαμβάνονται την έννοια της χορωδίας στο σχολείο οι 

ερωτηθέντες ανέφεραν τα εξής: 

Η χορωδία: 

 Εκπροσωπεί το σχολείο σε μουσικές εκδηλώσεις. 
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 Αποτελεί ομαδική έκφραση και κοινό ταξίδι.  

 Συγκροτεί ένα πολυδύναμο σύνολο μαθητών με αγάπη για τη μουσική και το 

χορωδιακό τραγούδι. 

 Εκτός από διασκέδαση προσφέρει και αισθητική αγωγή.  

 Είναι παρέα παιδιών με κοινό σημείο την ανάγκη επικοινωνίας με τον εαυτό τους και 

τους άλλους μέσα από το τραγούδι.  

 Είναι η συνύπαρξη αγνών παιδικών φωνών. 

 Είναι ομάδα παιδιών που ευχαριστιούνται να βρίσκονται και να τραγουδάνε όλα 

μαζί. 

 Είναι μια ομάδα παιδιών που τραγουδούν  συντονισμένα και ποιοτικά σε ήχο 

ρεπερτόριο.  

 
2) Πως αντιμετωπίζετε τη χορωδία στο χώρο του σχολείου; 

Οι απαντήσεις που δόθηκαν σ’ αυτή την ερώτηση συνοψίζονται στα εξής: 
 

Η χορωδία αντιμετωπίζεται ως: 
  

 Σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο κοινωνικοποίησης, ώθησης των παιδιών σε 

δημιουργικότητα, εκτόνωσης, ψυχοπνευματικής καλλιέργειας, ομαλής επικοινωνίας, 

ανάπτυξης και αναγνώρισης του χορωδιακού χώρου. Είναι αυτή η ομάδα που θα 

ετοιμάσει ένα δρώμενο για τις σχολικές γιορτές και άλλες εκδηλώσεις του σχολείου. 

 Μια ομάδα με ιδιαίτερες ικανότητες που πρέπει να αναδεικνύονται κυρίως προς 

όφελος των παιδιών. 

 Μια σημαντική δραστηριότητα, διότι αναδεικνύει το σχολείο στην κοινωνία. 

 Μια ομάδα παιδιών που προσπαθούν να εισέλθουν σε ένα καινούριο μουσικό κόσμο.  

 Ένα φωνητικό σχήμα με στόχους γνωστικούς, συναισθηματικούς και 

ψυχοκινητικούς, όπως π.χ. να δραστηριοποιήσει τη συμμετοχή των παιδιών σε μια 

μουσική ομάδα, να τα ψυχαγωγήσει μέσω του ομαδικού τραγουδιού, να συμβάλλει 

στην ανάπτυξη ακουστικών, φωνητικών, συντονιστικών δεξιοτήτων. 

 

 



 45

3) Πόσο είναι σημαντική η ύπαρξη μιας χορωδίας στο δημοτικό σχολείο κατά τη 

γνώμη σας;  

Το 82% των μαέστρων των Δημοτικών Σχολείων θεωρούν ότι η ύπαρξη μιας χορωδίας 

στο δημοτικό σχολείο είναι πολύ σημαντική και το 18% λιγότερη σημαντική (σχήμα 6). Ενώ 

το 100% των Ιδιωτικών Σχολείων, θεωρούν πολύ σημαντική  την ύπαρξη χορωδίας (σχήμα 

7). 

Αναφέρθηκε, επίσης, ότι η ύπαρξη χορωδίας στο δημοτικό σχολείο αναπτύσσει:  

 Βασικές κοινωνικές δεξιότητες όπως π.χ. συλλογικότητα, συνεργασία, αίσθημα 

ευθύνης, πειθαρχία, αυτοπειθαρχία, αίσθημα κοινωνικότητας. 

 Γνωστικές δεξιότητες όπως π.χ. τοποθέτηση φωνής, άρθρωση, αναπνοή, 

      ρεπερτόριο, εξάσκηση στο αυτί. 

 Βιώνουν καινούρια είδη μουσικής. 

Η χορωδία αποτελεί: 

 Μουσικά βιώματα νέων ειδών μουσικής 

 Κίνητρο και ερέθισμα για δημιουργία τόσο για τα παιδιά όσο και για το διδάσκοντα. 

Δίνει στη μουσική ως γνωστικό αντικείμενο, αλλά και ως τέχνη τη θέση που της 

αξίζει μέσα στο σχολικό γίγνεσθαι.  

Η χορωδία ακόμη: 
 

 Συμβάλλει στην πραγματοποίηση των εκδηλώσεων του σχολείου και βοηθά στην 

ανάπτυξη μιας πολυδιάστατης εικόνας των δραστηριοτήτων του σχολείου.  

 Αποτελεί καλλιτεχνικό εκπρόσωπο του σχολείου σε ποικίλες δραστηριότητες εκτός 

του σχολικού περιβάλλοντος.  

 Ενισχύει το πολιτιστικό ενδιαφέρον προς όλα τα σχολικά προγράμματα (φεστιβάλ-

συναντήσεις μαθητών και σχολείων).  

 Προσφέρει το ερέθισμα στα παιδιά ν’ ανακαλύψουν τη φωνή τους, να γνωρίσουν τη 

σοβαρή μουσική μέσα από χορωδιακό ρεπερτόριο.  
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Σχήμα 6                                                Σχήμα 7 

 
4) Ποια θα πρέπει να είναι τα προσόντα του μαέστρου, κατά τη γνώμη σας, για να 

μπορέσει να υπάρξει μια χορωδία με γερά θεμέλια για τη μετέπειτα εξέλιξή της; 
 

Οι απαντήσεις που δόθηκαν σ’ αυτή την ερώτηση είναι οι εξής: 

 Γνώσεις πάνω στη χορωδιακή τεχνική. 

  Μουσικοπαιδαγωγικές γνώσεις. 

 Υπομονή και επιμονή. 

 Αγάπη προς τα παιδιά. 

 Ενδιαφέρον για τη δουλειά του. 

 Καλή γνώση του τραγουδιού από το διδάσκοντα. 

 Χιούμορ. 

 Οργανωτικότητα. 

 Επιβολή. 

 Χορωδιακή εμπειρία. 

 Μεταδοτικότητα. 

 Διάθεση συνεργασίας με τους υπόλοιπους δασκάλους. 

 Ολιστική προσέγγιση με τις τέχνες. 
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5) Εσείς, ως μουσικός στο σχολείο, πόση σημασία δίνετε στη δημιουργία μιας 

χορωδίας;  

Από τις απαντήσεις, προέκυψαν τα εξής: 

Σε ποσοστό 82% στα Δημόσια Σχολεία (σχήμα 8) και 87% στα Ιδιωτικά (σχήμα 9), 

η σημασία που αποδίδουν οι διδάσκοντες στο μάθημα της χορωδίας είναι πολύ σημαντική. 

Στα  Δημόσια Σχολεία (σχήμα 8) το 6%  των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η χορωδία είναι 

αρκετά σημαντική. Το 6% είναι λίγο σημαντική και επίσης ένα ποσοστό 6% αναφέρει ότι η 

δημιουργία χορωδίας στο χώρο του σχολείου δεν είναι καθόλου σημαντική. Όσον αφορά στα 

Ιδιωτικά Σχολεία το 13% δίνει αρκετή σημασία στη δημιουργία της χορωδίας στο χώρο του 

σχολείου. (σχήμα 9), 

Επίσης αναφέρθηκαν τα εξής:  

 Η δημιουργία χορωδίας στο χώρο του σχολείου ήταν η πρώτη και η τελευταία τους 

επιθυμία, διότι κάποτε είχαν πάρει μέρος σε παιδική χορωδία και έκτοτε γνώρισαν τη 

μουσική από κοντά. 

 Η σύσταση της χορωδίας στο χώρο του σχολείου ήταν προτεραιότητα του σχολείου. 

Υπάρχει ειδική ώρα και ονομάζεται Choir Club. Η σημασία που δίνει ο μαέστρος 

ταυτίζεται με τη σημασία που δίνει και στο ίδιο το σχολείο που υπηρετεί.  

Παρόλα αυτά, αναφέρθηκαν πρακτικά προβλήματα που καθιστούν δύσκολη ή αδύνατη 

τη δημιουργία της χορωδίας στο σχολείο.  

 Δεν υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθεί σταθερή χορωδία, αλλά κάθε τάξη ή 2-3 

τμήματα τραγουδάνε μαζί στις σχολικές γιορτές. 

 Η έλλειψη διδακτικών ωρών της Μουσικής καθώς και οι καθημερινές μετακινήσεις 

αρκετών διδασκόντων σε 3 ως 4 σχολεία δεν τους επιτρέπουν να δημιουργήσουν 

χορωδία σε κάποιο από τα σχολεία που διδάσκουν. 
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Σχήμα 8                                                  Σχήμα 9 

 

6) Κάθε πότε γίνονται οι πρόβες και πόση ώρα διαρκούν; Ειδικές (κατά φωνές) 

πρόβες πραγματοποιούνται;  

Από τις απαντήσεις προκύπτει ότι στα Δημόσια Σχολεία περιορίζουν την πρόβα τους 

στην ώρα του μαθήματος της Μουσικής η οποία διαρκεί 40 λεπτά, σε ποσοστό 76%. Το 18% 

κάνει πρόβα μία φορά την εβδομάδα και το 6% δύο φορές την εβδομάδα (σχήμα 10) ενώ τα 

Ιδιωτικά Σχολεία διαθέτουν επιπλέον ώρες αποκλειστικά για τη διδασκαλία της χορωδίας, 

μία ώρα (75%) ή δύο ώρες  την εβδομάδα (25%) . (σχήμα 11).    

                                                      

 

Σχήμα 10                                             Σχήμα 11 
 

Όσον αφορά τη διάρκεια της πρόβας το 76% των ερωτηθέντων απάντησε ότι η  

πρόβα διαρκεί στα Δημόσια Σχολεία  40 λεπτά, όσο δηλαδή διαρκεί η διδακτική ώρα του 

μαθήματος της Μουσικής. Το 12% απάντησε ότι η πρόβα διαρκεί 60 λεπτά και το 6% 

απάντησε ότι η  διάρκεια της πρόβας εκτός ωρολόγιου προγράμματος είναι 50 λεπτά (σχήμα 

12). Στα στα Ιδιωτικά Σχολεία η πρόβα είναι ωριαία (60%) ή διώρη (50%) εκτός ωρολόγιου 
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προγράμματος. Το 17% απάντησε ότι η πρόβα διαρκεί 50 λεπτά εκτός ωρολόγιου 

προγράμματος (σχήμα 13). 

 

 

Σχήμα 12 

 

                                 Σχήμα 13 

Το 88% των Δημοσίων Σχολείων δεν πραγματοποιεί ειδικές πρόβες κατά φωνές, 

ενώ το 12% πραγματοποιεί πρόβες ειδικές κατά φωνές (σχήμα 14). Το 100% των Ιδιωτικών 

Σχολείων δεν πραγματοποιεί ειδικές πρόβες κατά φωνές (σχήμα 15). 

 
        
                                 Σχήμα 14                                         Σχήμα 15 
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7) Συνήθως στο Δημοτικό Σχολείο οι μαθητές δε γνωρίζουν τη μουσική γραφή. 

Εσείς δίνετε παρτιτούρες ή απλά τα τραγούδια με στίχους και γιατί; 
 

Από τις απαντήσεις προκύπτει ότι το 47% των Δημόσιων (σχήμα 16) και 75% των 

Ιδιωτικών Σχολείων (σχήμα 17) κάνει χρήση της μουσικής παρτιτούρας στη διδασκαλία της 

χορωδίας. Αιτιολογούν την επιλογή τους ως την ενδεδειγμένη μέθοδο, για να διδαχθούν οι 

μαθητές τη μουσική σημειογραφία. Το 29% των Δημόσιων Σχολείων (σχήμα 16) και το 25% 

των Ιδιωτικών (σχήμα 17) κάνει μικτή χρήση, άλλοτε παρτιτούρας και άλλοτε κειμένου. 

Αιτιολογούν τη μικτή επιλογή ως αποτελεσματική στη διδασκαλία δια της ακουστικής 

μεθόδου. Το 18% των Δημοσίων Σχολείων χρησιμοποιεί αποκλειστικά το κείμενο των 

τραγουδιών, με την αιτιολογία ότι είναι πρακτικά αδύνατον να διδαχθούν οι μαθητές τη 

μουσική σημειογραφία με μια ώρα διδασκαλίας την εβδομάδα. Τέλος, το 6% των Δημοσίων 

Σχολείων δεν κάνει χρήση ούτε παρτιτούρα ούτε κειμένου και χρησιμοποιεί αποκλειστικά 

την ακουστική μέθοδο, ως την καταλληλότερη. (σχήμα 16) 

 

 
Σχήμα 16 

 

 
Σχήμα 17 
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8) Τι είδη τραγουδιών θα διδάσκατε σε μια αρχάρια χορωδία (δηλ. σε παιδιά που 

έρχονται σε επαφή για πρώτη φορά με την χορωδία) και πότε θα περνούσατε σε 

δίφωνα έργα;  

Στο πρώτο σκέλος της ερώτησης, οι ερωτηθέντες έδωσαν τις εξής απαντήσεις:  

Α) Στη συντριπτική τους πλειοψηφία 88% στα Δημόσια Σχολεία (σχήμα 18) και 100% στα 

Ιδιωτικά Σχολεία (σχήμα 19), ξεκινούν τη διδασκαλία με μονόφωνα παιδικά τραγούδια τα 

οποία έχουν μικρό βαθμό δυσκολίας, είναι χαρούμενα, και σε κάποιες περιπτώσεις 

προέρχονται από άλλες χώρες. Το 6% των Δημόσιων Σχολείων διδάσκει τραγούδια για τις 

ανάγκες των σχολικών εορτών. (σχήμα 18) 

 
 

 
 

Σχήμα 18                                                                             Σχήμα 19 
 

Β) Ως προς το δεύτερο σκέλος της ερώτησης στα Δημόσια Σχολεία απάντησαν ότι θα 

περνούσαν στη διδασκαλία δίφωνων έργων στο τέλος του έτους (35%), ενώ η πλειοψηφία 

(65%), δήλωσε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό με τις υπάρχουσες συνθήκες διδασκαλίας της 

μουσικής (σχήμα 20). 

Στα Ιδιωτικά Σχολεία απάντησαν σε ποσοστό 37% ότι θα περνούσαν στη διδασκαλία 

δίφωνων έργων σε 3 μήνες, ενώ η πλειοψηφία (63%), σε 6 μήνες (σχήμα 21). 
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Σχήμα 20                                        Σχήμα 21 

9) Τι μέσα χρησιμοποιείτε, για να υπάρχει ένα καλό κλίμα στην πρόβα και 
ενδιαφέρον από το μέρος των χορωδών; 

 
Η ερώτηση είχε γνωμοδοτικό χαρακτήρα και αναφέρθηκαν τα εξής: 
 
 Επιλέγεται ρεπερτόριο που είναι αγαπητό και γνωστό στα παιδιά. 

 Χρησιμοποιείται ενθάρρυνση των παιδιών για τραγούδι, καθώς επίσης και 

ενθάρρυνση των παιδιών από το μαέστρο πριν τη συναυλία. 

 Διατηρούνται καλές διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των μαθητών-δασκάλου.  

 Χρησιμοποιούνται διάφορα διασκεδαστικά τρικ ή παιχνίδια, ώστε να κάνουν το ίδιο 

πράγμα πολλές φορές χωρίς να έχουν την αίσθηση ότι επαναλαμβάνουν το ίδιο  

σημείο. 

 Η χρήση της κίνησης ή ακόμη και του χορού, εφ’ όσον οι γνώσεις του μαέστρου το 

επιτρέπουν, τονώνουν επίσης το ενδιαφέρον των χορωδών καθώς επίσης και η 

συγχώνευση των κομματιών σε μικρά θεάματα πολυμέσων στα οποία πέρα από τη 

μουσική συνδυάζονται και άλλες τέχνες. Μικρά μιούζικαλ, εκδρομές με προϋπόθεση 

μια συναυλία είναι βασικά θέλγητρα για τα παιδιά. 

 Επικράτηση συνέπειας και πειθαρχίας και από τους χορωδούς αλλά και από τον ίδιο 

το μαέστρο. 

 Τήρηση κανόνων που θεσπίστηκαν στην αρχή της σχολικής χρονιάς και αφορούν την 

ησυχία και πειθαρχία. 

 Ανάθεση ρόλων στα παιδιά. 
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 Συνοδεία οργάνου απ’ τον εκπαιδευτικό κατά τη μάθηση του τραγουδιού για να 

γίνεται πιο ενδιαφέρουσα η πρόβα. 

 Επιβράβευση έξυπνων ερωτήσεων. 

 Χρησιμοποίηση ορολογίας και ήρεμης ομιλίας. 

 Διακόσμηση των παρτιτούρων για να είναι πιο ελκυστικές στα παιδιά. 

 Συνεχίζει με δίφωνα τραγούδια, ώστε να αντιληφθούν τα παιδιά ότι  ασχολούνται με 

κάτι δυσκολότερο. 

 
10) Οι σχολικές γιορτές είναι αρκετές μέσα στο χρόνο. Πόσο εύκολο / δύσκολο είναι να 

διδάξετε καινούρια τραγούδια και πόσα τραγούδια συνήθως μαθαίνουν τα παιδιά 

σε διάστημα μιας ακαδημαϊκής χρονιάς;  

Το 41% των ερωτηθέντων των Δημοσίων Σχολείων (σχήμα 22), απαντά ότι είναι εύκολο 

να διδαχθούν καινούρια τραγούδια στους μαθητές, σε αντίθεση με τα Ιδιωτικά Σχολεία, που 

το 49% (σχήμα 23) θεωρεί ότι είναι πολύ δύσκολο. Το 35% των Δημόσιων Σχολείων θεωρεί 

ότι είναι πολύ δύσκολο και το 24% θεωρεί ότι είναι ούτε πολύ δύσκολο ούτε πολύ εύκολο να 

διδαχτούν τα παιδιά καινούρια κομμάτια. (σχήμα 22). Στα Ιδιωτικά Σχολεία,  το 13% 

θεωρεί ότι είναι εύκολο να διδαχτούν τα παιδιά καινούρια κομμάτια και το 38% θεωρεί ότι 

είναι ούτε πολύ δύσκολο, ούτε πολύ εύκολο να διδαχτούν καινούρια κομμάτια (σχήμα 23). 

Ακόμη, στο συγκεκριμένο σκέλος της ερώτησης ειπώθηκαν τα εξής: 

 Συμμετοχή της χορωδίας σε εξωσχολικές δραστηριότητες, όπως: κάλαντα σε παιδικό 

χωριό, κάλαντα σε γηροκομείο, κάλαντα για κάποιο κοινωφελή σκοπό, συναυλία με 

δημοτικά τραγούδια περιοχής, συμμετοχή σε φεστιβάλ». Όλα αυτά δίνουν στους 

χορωδούς μια  δύναμη επιμορφωτική, ηθικοπλαστική, αλλά και κοινωνικοποιητική 

παρέχοντάς τους διδάγματα και εμπειρίες μοναδικές αλλά και χρήσιμες. 

 Δουλεύεται ρεπερτόριο που επιλέγεται και διαβαθμίζεται ανάλογα με τις δυνατότητες 

της χορωδίας και της συναυλίας που στοχεύει ο μαέστρος. 
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Σχήμα 22 
 

 
             Σχήμα 23 

 

11) Τι είδους ρεπερτόριο θα διαλέγατε για την καλοκαιρινή γιορτή; 
 
Αναφέρθηκαν από τους ερωτηθέντες τα εξής είδη: 

 Τραγούδια παραδοσιακά δημοτικά και παραδοσιακά παιγνίδια. 

 Τραγούδια για θάλασσα, διακοπές και χαλάρωση. 

 Τραγούδια μονοφωνικά και κανόνες, τραγούδια που αγαπήθηκαν όλο το 

χρόνο. 

 Τραγούδια έντεχνα ελληνικά. 

 Τραγούδια άλλων χωρών με διάφορα θέματα που έχουν αναπτύξει στο 

πλαίσιο της διαθεματικότητας. 

 Τραγούδια με φρέσκο ανάλαφρο, μοντέρνο ρεπερτόριο σε ζωηρούς ρυθμούς 

με συνδυασμό την κίνηση και τα πολυμέσα. 
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 Θεατρική παράσταση με χορωδία και μουσική. 

 Τραγούδια με στιχουργούς τους μαθητές και ενορχηστρωμένη μουσική από 

το καθηγητή της μουσικής.  

 Τραγούδια από παλαιότερους και σύγχρονους συνθέτες όπως:  Bach, 

Schumann, Britten, Brahms  κλπ. 

 Αφιερώματα στους Χατζηδάκη, Θεοδωράκη κλπ. 

 Τραγούδια με στίχους ξένους pop σε διασκευή για χορωδία 

 

12) Οι περισσότεροι ισχυρίζονται πως τα παιδιά μαθαίνουν και μιμούνται πολύ 
εύκολα το δάσκαλό τους. Η χορωδία σας μιμείται τον ήχο σας; 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων (76%) των Δημοσίων (σχήμα 24) και το 

(87%) των Ιδιωτικών Σχολείων (σχήμα 25) υποστηρίζει ότι οι χορωδοί μιμούνται τη φωνή 

του μαέστρου. Το (24%) των Δημοσίων (σχήμα 24) και το 13% των Ιδιωτικών Σχολείων 

(σχήμα 25) υποστηρίζει ότι οι χορωδοί δε μιμούνται τη φωνή του μαέστρου. 

Αναφέρθηκε επίσης ότι σε περίπτωση που η φωνή του μαέστρου είναι χαμηλή, για να 

μην προκαλεί σύγχυση στα παιδιά, ορίζεται μια ομάδα καλλίφωνων παιδιών που τραγουδούν 

και τα υπόλοιπα παιδιά της χορωδίας  τους μιμούνται.  

 
 

 
Σχήμα 24                                                     Σχήμα 25 
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13) Πόσα τραγούδια μαθαίνει η χορωδία σε διάστημα δύο διαδοχικών γιορτών;  

Στα Δημόσια Σχολεία το (52%) των καθηγητών (σχήμα 26) και στα Ιδιωτικά Σχολεία 

το (49%) (σχήμα 27) των καθηγητών  τα τραγούδια που μαθαίνουν οι χορωδοί σε διάστημα 

δύο γιορτών, κυμαίνονται από 1 έως 5. Στα Δημόσια Σχολεία  18% μαθαίνουν από 6 έως 10 

τραγούδια, 2% από 11 έως 15 τραγούδια και 18% από 16 έως και 20 τραγούδια. (σχήμα 26). 

Στα Ιδιωτικά Σχολεία το 38% μαθαίνουν από 6 έως 10 τραγούδια και το 13% μαθαίνουν 

από 11 έως 15 τραγούδια σε διάστημα δύο διαδοχικών γιορτών (σχήμα 27). 

 

 

Σχήμα 26                                          Σχήμα 27 

   
14)  Τι είδους ασκήσεις χρησιμοποιείτε κατά το ζέσταμα και πόση ώρα διαρκούν;  

 
Στην τελευταία ερώτηση της έρευνας γνωστοποιούνται τα είδη των ασκήσεων που 

χρησιμοποιούν στην ώρα του ζεστάματος και είναι τα εξής: 

 Φυσικές ασκήσεις: ενεργοποίηση ή χαλάρωση του σώματος. 

 Τεχνικές ασκήσεις: ελεύθερες αναπνοές για χαλάρωση και συγκέντρωση, διατήρηση 

του αέρα, έλεγχο της εκπνοής και εισπνοής, ασκήσεις διαφράγματος. 

 Φωνητικές ασκήσεις: σταδιακή ανάπτυξη του τονικού ύψους, μελωδικά μικρά 

μοτίβα στην πεντατονική κλίμακα και σε έκταση οκτάβας. 

 Ρυθμικές ασκήσεις: ρυθμικά παιχνίδια για την καλύτερη κατανόηση του παλμού του 

τραγουδιού. 

Όσον αφορά στη διάρκεια του ζεστάματος της χορωδίας, η πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων- (65%)  στα  Δημόσια Σχολεία και το 62% στα Ιδιωτικά Σχολεία) - 
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υποστηρίζει ότι η διάρκεια του ζεστάματος πρέπει να εκτείνεται από 5 έως 10 λεπτά. Το 29% 

των καθηγητών της Μουσικής των Δημόσιων Σχολείων αναφέρουν ότι δεν υπάρχει χρόνος 

για ζέσταμα και 6% απαντούν πως το ζέσταμα διαρκεί από 5 έως 15 λεπτά.  Αντίθετα στα 

Ιδιωτικά Σχολεία το ποσοστό των καθηγητών που υποστηρίζουν τη διάρκεια του 

ζεστάματος από 5 έως 15 λεπτά ανέρχεται στο 38 %  (Σχήμα 28,29).   

 

   
 Σχήμα 28                                                       Σχήμα 29 

 

Για την τελική επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας, μετά την κωδικοποίηση των 

ερωτηματολογίων, αξιοποιήθηκε το πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων, Excel. 
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Κεφάλαιο  4 
Συμπεράσματα- 

Προτάσεις 
 

 

4.1  Συμπεράσματα  

Στην έρευνα συμμετείχαν καθηγητές Μουσικής Δημοτικών Σχολείων που ανήκουν στη 

δημόσια και στην ιδιωτική εκπαίδευση.  Αυτοί οι καθηγητές είναι υπεύθυνοι για την ύπαρξη 

χορωδίας στο εκπαιδευτικό ίδρυμα, όπου διδάσκουν. Ενδεχομένως, στα Ιδιωτικά Σχολεία  

προτείνει ο ιδιοκτήτης τη δημιουργία της χορωδίας. Από τα αποτελέσματα των ερωτήσεων, στις 

οποίες εκλήθησαν να απαντήσουν, προέκυψαν αρκετά ενδιαφέροντα συμπεράσματα.  

Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (άνω του 80%) και από τους δύο χώρους 

(δημόσιο και ιδιωτικό σχολείο) συμφωνούν πως πρέπει να υπάρχει σχολική χορωδία. Η 

χορωδία διαδραματίζει ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην κοινωνικοποίηση  του παιδιού,  

αφού τα παιδιά μέσω της συμμετοχής τους σε αυτή συνεργάζονται  και επικοινωνούν μεταξύ 

τους.  Επίσης η χορωδία ασκεί τα παιδιά στην πειθαρχία, αφού η εκτέλεση ενός τραγουδιού 

είναι αποτέλεσμα πειθαρχίας σε κανόνες. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι τα παιδιά μέσω της 

χορωδίας αγαπούν  τη μουσική  και τη βιώνουν μέσα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον.  

Οι καθηγητές Μουσικής που συμμετείχαν στην ερευνητική διαδικασία αποδίδουν 

ιδιαίτερη σημασία στην προσωπικότητα και τα προσόντα του μαέστρου της σχολικής χορωδίας.  

Ο μαέστρος οφείλει να είναι  καταρτισμένος με γνώσεις όχι μόνο στη μουσική επιστήμη αλλά 

και στην παιδαγωγική ψυχολογία. Επίσης, απαραίτητα προσόντα του μαέστρου είναι η γνώση 

της χορωδιακής τεχνικής, η χορωδιακή εμπειρία, οι οργανωτικές ικανότητες, καθώς και το 

χάρισμα της μεταδοτικότητας των γνώσεών του στους χορωδούς.  

Στη λειτουργία μιας σχολικής χορωδίας παρά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει, 

είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι οι καθηγητές Mουσικής, τόσο στη δημόσια όσο και στην 
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ιδιωτική εκπαίδευση, διδάσκουν στους χορωδούς τα τραγούδια, μοιράζοντάς τους κυρίως 

παρτιτούρες. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά, να γνωρίσουν τα σύμβολα της 

μουσικής γραφής από μικρή ηλικία και ταυτόχρονα να έχουν ένα κίνητρο για μελλοντική 

ενασχόλησή τους με τη μουσική.  

Οι διαφορές μεταξύ Ιδιωτικών και Δημοσίων σχολείων απαντώνται και ως προς τη 

λειτουργία της σχολικής χορωδίας. Εξετάζοντας τη συχνότητα και τη διάρκεια των προβών μιας 

σχολικής χορωδίας γίνεται φανερό, ότι η πλειονότητα των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, δίνοντας 

ιδιαίτερη σημασία στην προετοιμασία της χορωδίας, κάνει πρόβα τουλάχιστον μια φορά την 

εβδομάδα για περίπου δύο ώρες εκτός σχολικού προγράμματος.  Αντίθετα στα Δημόσια 

Σχολεία, συνήθως, η προετοιμασία του μαθήματος της χορωδίας αρχίζει με ένα δεκάλεπτο 

ζέσταμα των φωνών των παιδιών. Για το ζέσταμα της χορωδίας χρησιμοποιούνται: φυσικές 

ασκήσεις για τη χαλάρωση του σώματος, τεχνικές ασκήσεις για τον έλεγχο εισπνοής και 

εκπνοής, ασκήσεις διαφράγματος, ελεύθερες αναπνοές, φωνητικές ασκήσεις για τη σωστή 

τοποθέτηση της φωνής και ρυθμικές ασκήσεις που αποτελούνται από ρυθμικά παιχνίδια.  

Τα δίφωνα τραγούδια διδάσκονται ευκολότερα στα Ιδιωτικά Σχολεία παρά στα 

Δημόσια. Η διαφορά αυτή εξηγείται από το γεγονός ότι στα ιδιωτικά γίνεται επιλογή των 

χορωδών και υπάρχει επάρκεια χρόνου, ενώ στα δημόσια δεν είναι εφικτό σύμφωνα με τις 

υπάρχουσες συνθήκες διδασκαλίας της Μουσικής. 

Υπάρχει μεγάλη διαφορά ως προς την σύνθεση μιας σχολικής χορωδίας ανάμεσα στο 

Δημόσιο και Ιδιωτικό Σχολείο. Στα Ιδιωτικά Σχολεία, η χορωδία συνίσταται κυρίως από 

καλλίφωνα παιδιά κατόπιν επιλογής του καθηγητή, ενώ αντίθετα στα Δημόσια Σχολεία 

συνήθως η χορωδία απαρτίζεται από ομάδα παιδιών όλης της τάξης με ή χωρίς ιδιαίτερες 

φωνητικές ικανότητες. 

  Τέλος, όσον αφορά το περιεχόμενο των τραγουδιών οι καθηγητές Μουσικής 

προτιμούν τα μονόφωνα και εύθυμα παιδικά τραγούδια. Είναι δύσκολο να διδαχθούν πάρα 

πολλά τραγούδια μέσα σε μια σχολική χρονιά. Συνήθως, σε κάθε γιορτή τα καινούρια 

τραγούδια είναι περίπου πέντε.  
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Συνοψίζοντας, είναι ολοφάνερο ότι υπάρχουν  σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

χορωδιών των Δημόσιων και των Ιδιωτικών Σχολείων. Αν και όλοι συμφωνούν στην ιδιαίτερη 

σημασία που έχει για τα παιδιά η ύπαρξη μιας χορωδίας, δυστυχώς οι διαφορές ως προς τη 

δομή, τη λειτουργία, και το περιεχόμενο δε φαίνεται να μπορούν να γεφυρωθούν.  

 

4.2  Προτάσεις 

Για την εξάλειψη των διαφορών μεταξύ Ιδιωτικών και Δημόσιων Σχολείων ως προς την 

ύπαρξη και τη λειτουργία της σχολικής χορωδίας προτείνεται: 

 Το Υπουργείο Παιδείας να λάβει σημαντικές αποφάσεις, όπως η προσθήκη ειδικών 

ωρών για τη δημιουργία και την εξέλιξη της σχολικής χορωδίας ιδιαίτερα στα Δημόσια 

Σχολεία μέσα στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης.  

 Οι ώρες διδασκαλίας της Μουσικής να αυξηθούν σε δύο εβδομαδιαίως για όλες τις 

τάξεις  του δημοτικού σχολείου. 

 Το μάθημα της Μουσικής να εισαχθεί και στο Νηπιαγωγείο, ώστε οι μαθητές να 

αναπτύξουν θετική στάση και αγάπη προς τη μουσική.   

 Επίσης, είναι καλό η χορωδία να λαμβάνει μέρος σε εξωσχολικές δραστηριότητες στα 

πλαίσια της παρουσίας του σχολείου, στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής του, με 

την ευθύνη των συλλόγων διδασκόντων και γονέων. 

  Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δίνονται κίνητρα τόσο στα Ιδιωτικά όσο και στα 

Δημόσια σχολεία, ώστε να συνεργάζονται μεταξύ τους οι χορωδίες σε μια κοινή 

εκδήλωση για κάποιο κοινωφελή σκοπό. Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά που λαμβάνουν 

μέρος στη χορωδία, μαθαίνουν να συνευρίσκονται και με άλλα παιδιά εκτός του δικού 

τους σχολικού περιβάλλοντος.  

 Τέλος, είναι ωφέλιμο να συμμετέχουν οι χορωδίες και σε σχολικούς διαγωνισμούς, 

φεστιβάλ, με πρωτοβουλία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εντός αλλά και εκτός της 

περιοχής τους. Η συμμετοχή θα ωφελήσει ιδιαίτερα τα παιδιά τα οποία, εκτός από το 

ότι θα αποκομίσουν μια πολύ σημαντική εμπειρία, θα γνωρίσουν τις αξίες της ευγενούς 
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άμιλλας και του ανήκειν σε μια ομάδα. Ωστόσο, η συμμετοχή της σχολικής χορωδίας 

σε διαγωνισμούς θα αποτελέσει ερέθισμα προβολής και για το ίδιο το σχολείο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΕΣΤΡΟΥΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1) Α) Η χορωδία του σχολείου αποτελεί ομάδα επιλογής ή ομάδα χωρίς επιλογή; 

Β) Πως αντιλαμβάνεστε την έννοια της χορωδίας στο σχολείο; 

2) Πώς αντιμετωπίζετε τη χορωδία στο χώρο του σχολείου; 

3) Πόσο είναι σημαντική η ύπαρξη μιας χορωδίας στο δημοτικό σχολείο κατά τη γνώμη 

σας; 

4) Ποια θα πρέπει να είναι τα προσόντα του μαέστρου, κατά τη γνώμη σας, για να 

μπορέσει να υπάρξει μια χορωδία με γερά θεμέλια για τη μετέπειτα εξέλιξή της; 

5) Εσείς ως μουσικός στο σχολείο, πόση σημασία δίνετε στο να δημιουργηθεί μια 

χορωδία; 

6) Κάθε πότε γίνονται οι πρόβες και πόση ώρα διαρκούν; Εδικές (κατά φωνές) πρόβες 

πραγματοποιούνται; 

7) Συνήθως στο Δημοτικό Σχολείο οι μαθητές δε γνωρίζουν τη μουσική γραφή. Εσείς 

δίνετε παρτιτούρες ή απλά τα τραγούδια με στίχους και γιατί; 

8) Τι είδη τραγουδιών θα διδάσκατε σε μια αρχάρια χορωδία (δηλ. σε παιδιά που 

έρχονται σε επαφή για πρώτη φορά με τη χορωδία) με ποια μέθοδο και πότε θα 

περνούσατε σε δίφωνα έργα; 

9) Τι μέσα χρησιμοποιείτε για να υπάρχει ένα καλό κλίμα στην πρόβα και ενδιαφέρον 

από το μέρος των χορωδών; 

10) Οι σχολικές γιορτές είναι αρκετές μέσα στο χρόνο. Πόσο εύκολο / δύσκολο είναι να 

διδάξετε καινούρια τραγούδια και πόσα τραγούδια συνήθως μαθαίνουν τα παιδιά σε 

διάστημα μιας ακαδημαϊκής χρονιάς; 

11) Τι είδους ρεπερτόριο θα διαλέγατε για την καλοκαιρινή γιορτή; 

12) Οι περισσότεροι ισχυρίζονται πως τα παιδιά μαθαίνουν και μιμούνται πολύ εύκολα 

το δάσκαλό τους. Η χορωδία σας μιμείται τον ήχο σας; 

13) Πόσα τραγούδια μαθαίνει η χορωδία σε διάστημα δύο διαδοχικών γιορτών; 
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14) Τι είδους ασκήσεις χρησιμοποιείτε κατά το ζέσταμα και πόση ώρα διαρκούν;  


