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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

«Το πρότζεκτ αυτό λέγεται ‘Ροκ Συγκρότημα’! Μιλάω για συγκροτήματα που 
ροκάρουν!! Λεντ Ζέπελιν!! … Μη μου πείτε ότι δεν ξέρετε τους Λεντ… Τζίμι Πέιτζ, 
Ρόμπερτ Πλαντ…; Σας θυμίζουν κάτι;;; Τι λέτε για Σάμπαθ; … AC/DC;;  
ΜΟΤΟΡΧΕΝΤ;;; ΘΕΕ ΜΟΥ, ΤΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ Σ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΕΡΟΣ;;;;; Σάμερ, είσαι η 
γραμματέας της τάξης, σήκω στον πίνακα. Καινούργιο πρόγραμμα: 8:15-10:00 
Ιστορία της ροκ, 10:00-11:00 Εκτίμηση της ροκ και θεωρία και μετά πρόβες με το 
συγκρότημα μέχρι το τέλος της ημέρας.» 

Το παραπάνω απόσπασμα είναι ελεύθερη απόδοση της γράφουσας 

στα ελληνικά μιας σκηνής από την κωμωδία ‘Ένα σχολείο πολύ ροκ’ (2003) 

του Ρίτσαρντ Λινκλάτερ. Ως παράδειγμα μουσικής διδασκαλίας είναι αρκετά 

υπερβολικό και απέχει πολύ από τη μουσική πραγματικότητα των σχολείων. 

Θέτει, όμως, με αυτό τον ιδιαίτερο, αντιφατικό τρόπο, το ζήτημα της μουσικής 

στο σχολείο και της μουσικής εκτός αυτού. Το ροκ και η εκτέλεση του, όπως 

και γενικά η δημοφιλής μουσική, δεν είναι υλικά που ανήκουν στο πρόγραμμα 

της σχολικής μουσικής.  

Η μουσική παίζει μεγάλο ρόλο στην καθημερινή ζωή πολλών 

ανθρώπων και εκτελεί πολλές κοινωνικές λειτουργίες. Από όλα, ωστόσο, τα 

είδη της μουσικής που είναι διαθέσιμα, αυτή που φαίνεται ότι έχει την πιο 

διαρκή επιρροή στη ζωή ενός ανθρώπου είναι η δημοφιλής μουσική. Οι 

έφηβοι, ειδικά, βρίσκουν καταφύγιο και κοινωνική καταξίωση στη δημοφιλή 

μουσική, τοποθετώντας τη στην πρώτη θέση των μουσικών τους 

προτιμήσεων. 

Παρά τη σημαντικότητα που οι έφηβοι τοποθετούν στη δημοφιλή 

μουσική, η μουσική του σχολείου σπανιότατα λαμβάνει υπόψη τις προτιμήσεις 

αυτές των εφήβων, με αποτέλεσμα το μάθημα της μουσικής να μη σχετίζεται 

με την εξωσχολική μουσική ζωή των μαθητών. Η παρούσα εργασία έχει ως 
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στόχο να υπογραμμίσει τις μουσικές προτιμήσεις των εφήβων και να αναδείξει 

τα χαρακτηριστικά και τις πρακτικές μάθησης της δημοφιλούς μουσικής όχι 

μόνο ως στοιχεία που μπορούν να έχουν θέση στο πρόγραμμα μουσικής στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση της χώρας μας, αλλά και ως εργαλεία για τη 

μουσική μάθηση, την βελτίωση της στάσης των μαθητών απέναντι στο 

μάθημα της μουσικής, και τη σύνδεση του σχολείου με την πραγματικότητά 

τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗ: ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Η δημοφιλής μουσική έχει σημαντική παρουσία στην καθημερινή ζωή 

των ανθρώπων. Προβάλλεται συνεχώς στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, 

καταλαμβάνει τον περισσότερο χώρο στα δισκοπωλεία, αποτελεί αντικείμενο 

συχνών συζητήσεων και γενικά είναι η μουσική που ακούγεται περισσότερο. 

Ο όρος «δημοφιλής μουσική» δεν μπορεί να οριστεί με ακρίβεια, καθώς 

αφορά σε πολλά και διαφορετικά είδη μουσικής και έχει διαφορετική σημασία 

για τον καθένα. Ωστόσο, στη συνέχεια θα γίνει μια προσπάθεια να οριστεί η 

δημοφιλής μουσική και να καταγραφούν τα χαρακτηριστικά της. 

1.1 Ορισμοί 

Πολλές φορές, ο όρος δημοφιλής μουσική χρησιμοποιείται για να 

περιγράψει είδη μουσικής που θεωρούνται κατώτερης αξίας και 

πολυπλοκότητας από την κλασική και τα οποία είναι προσιτά σε μεγάλο 

αριθμό μη εκπαιδευμένων μουσικά ακροατών (Middleton & Manuel, 2010a).  

Ένας ορισμός ταυτίζει τη δημοφιλή μουσική με την εμπορική μουσική. 

Μια άλλη άποψη θέλει τη δημοφιλή μουσική να είναι οποιαδήποτε μουσική οι 

μαθητές θεωρούν ότι τους κάνει να ξεχωρίζουν από τους ενήλικες και ειδικά 

τους γονείς τους.  Ένας άλλος ορισμός βλέπει τη δημοφιλή μουσική από την 

οπτική γωνία της ιστορίας και θεωρεί ότι η δημοφιλής μουσική είναι 

οποιοδήποτε είδος μουσικής που κατά την παρούσα περίοδο είναι πολύ 

γνωστό σε μεγάλες ομάδες ανθρώπων (Ponick, 2000).  
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Το σίγουρο είναι ότι η δημοφιλής μουσική αλλάζει συνεχώς με 

γρήγορους ρυθμούς και ό, τι θεωρούνταν δημοφιλές πριν μερικά χρόνια παύει 

να είναι πια. Ο Rodriguez (2004) και ο Moore (2003) αναφέρουν τρεις 

χαρακτηριστικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται για να διαπιστωθεί αν 

ένα είδος μουσικής είναι δημοφιλές. Η πρώτη αφορά στη μετρήσιμη 

κατανάλωση της μουσικής, για παράδειγμα τη θέση της στα διάφορα τσαρτς 

(λίστες των πιο δημοφιλών τραγουδιών) που εμφανίζονται συχνά στα διάφορα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η δεύτερη προσέγγιση αφορά στο μέσο διάδοσης 

της μουσικής. Κάποια μέσα μπορούν να επικυρώσουν τη δημοτικότητα της 

μουσικής, για παράδειγμα αν η μουσική ακούγεται σαν θέμα κάποιας ταινίας. 

Η τρίτη προσέγγιση αφορά στην ευθυγράμμιση της μουσικής με μία 

συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτές τις 

προσεγγίσεις, κάθε είδος μουσικής μπορεί να είναι δημοφιλές, σε 

διαφορετικές περιόδους, για διαφορετικό κοινό και για διαφορετικούς λόγους.  

Ο Bowman (2004), αντίθετα, πιστεύει πως η προσέγγιση που αφορά 

στη μετρήσιμη κατανάλωση της μουσικής ώστε να διαπιστωθεί αν αυτή 

μπορεί να θεωρηθεί δημοφιλής, είναι λανθασμένη, καθώς την αντιμετωπίζει 

μόνο στατιστικά, χωρίς να λαμβάνει υπόψη παράγοντες ποιότητας. Την ίδια 

άποψη υποστηρίζουν και o Gracyk (2004) και οι Middleton και Manuel 

(2010b).  Ο Bowman τονίζει, επίσης, το γεγονός ότι υπάρχει μια τάση να 

ταυτίζεται η δημοφιλής μουσική με τη μουσική της νεολαίας, όπως ο ορισμός 

της δημοφιλούς μουσικής του Burnett (1977· αναφέρεται στο Minott, 2008), ο 

οποίος την ορίζει ως τη μουσική των νέων, περιγράφοντάς την ως 

δημιουργημένη αυθόρμητα, ‘αγράμματη’ μουσική με ευθύ συναισθηματικό 

μήνυμα. 
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Όσον αφορά στη δεύτερη προσέγγιση, οι Middleton και Manuel 

(2010b) αναφέρουν ότι, ενώ πράγματι η δημοφιλής μουσική είναι στενά 

συνδεδεμένη με τις τεχνολογίες της μαζικής διανομής, όταν ένα κομμάτι 

δημοφιλούς μουσικής δεν διανέμεται μέσα από αυτές, δεν σημαίνει ότι παύει 

να ανήκει στη δημοφιλή μουσική, όπως επίσης δεν υφίσταται οποιοδήποτε 

είδος μουσικής που δημιουργείται από επαγγελματίες μουσικούς χωρίς 

ταυτόχρονα να δημιουργείται για εμπορικούς λόγους (Middleton & Manuel, 

2010b· Ponick, 2000). 

Στην τρίτη προσέγγιση, η δημοτικότητα συνδέεται με τις κοινωνικές 

ομάδες -είτε ένα μεγάλο κοινό είτε μια συγκεκριμένη ομάδα. Στην πρώτη 

περίπτωση, η προσέγγιση συνήθως αντιμετωπίζει την ομάδα σαν 

αδιαφοροποίητο θύμα της εμπορικής εκμετάλλευσης. Στη δεύτερη 

περίπτωση, η προσέγγιση αναπαριστά την ομάδα σαν την δημιουργική πηγή 

της αυθεντικής δημοφιλούς μουσικής. Η διάκριση γίνεται μεταξύ της 

παραγωγής για τους ανθρώπους και την παραγωγή από τους ανθρώπους. Η 

δημοφιλής μουσική, επιπρόσθετα, τείνει να ορίζεται σύμφωνα με όσα δεν την 

προσδιορίζουν, με ό, τι δεν είναι και κατατάσσεται πάντα σαν κατώτερη στο 

μουσικό πεδίο (Bayles, 2004· Middleton & Manuel, 2010b).  

O Bowman (2004), τέλος, σε μια προσπάθεια να ορίσει τη δημοφιλή 

μουσική, καταλήγει πως δημοφιλής μουσική είναι αυτή που έχει τάσεις να 

παράγεται και να κυκλοφορείται μαζικά, να ελκύει ένα ευρύ κοινό, να εμπλέκει 

κυρίως μη επαγγελματίες, να ασχολείται με τις καθημερινές ανησυχίες και 

θέματα, να δίνει έμφαση στη διαδικασία, να είναι απλή, ανεπίσημη, να έχει 

πρακτική χρήση και χρησιμότητα στη σημερινή πραγματικότητα και να ελκύει 

τους ανθρώπους περισσότερο σωματικά παρά εγκεφαλικά. 
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Παρατηρείται, επομένως, ότι όλες οι προσεγγίσεις και οι ορισμοί που 

αναφέρθηκαν παραπάνω δεν μπορούν να προσδιορίσουν επακριβώς την 

έννοια της δημοφιλούς μουσικής, παρά μόνο προσδιορίζουν τάσεις της, οι 

οποίες όμως είναι στατικές και μεροληπτικές. Οι περισσότεροι θεωρητικοί 

πιστεύουν πως είναι καλύτερα να αποδεχτούμε τη ρευστότητα που φαίνεται 

ότι διακρίνει την κατανόησή μας για το δημοφιλές. Από αυτή την οπτική, η 

δημοφιλής μουσική δεν έχει μόνιμα μουσικά χαρακτηριστικά ή κοινωνικές 

συνδέσεις (Middleton & Manuel, 2010b).  

1.2 Κατηγορίες 

Οι Middleton και Manuel (2010b) χωρίζουν αρχικά τη δημοφιλή 

μουσική σε τρεις κύριες κατηγορίες: χορευτική μουσική, μουσική για 

διασκέδαση και μουσική του γύρω περιβάλλοντος. Αυτές οι τρεις κατηγορίες 

συχνά συμπίπτουν, για παράδειγμα ένα τραγούδι που ανήκει στη χορευτική 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μουσική του περιβάλλοντος. 

Οι κύριες αυτές κατηγορίες χωρίζονται σε πολλές μικρότερες. Για 

παράδειγμα, κατηγορίες δημοφιλών τραγουδιών περιλαμβάνουν μπαλάντες, 

γρήγορα χορευτικά τραγούδια, τραγούδια για κάποιον χαρακτήρα, τραγούδια 

κοινωνικού ή πολιτικού περιεχομένου και άλλα. Επίσης, τα στοιχεία 

κοινοτυπίας είναι σημαντικά, αφού μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

σχηματίσουν άλλες κατηγορίες. Κάποιες κατηγορίες έχουν αλλάξει σημαντικά 

με το χρόνο, ενώ συγκεκριμένες πλευρές άλλων φαίνεται να έχουν αλλάξει 

ελάχιστα (Middleton & Manuel, 2010b).  
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1.3. Δομή 

Οι Middleton και Manuel (2010b) αναφέρουν ότι η δομή της 

δημοφιλούς μουσικής είναι χωρισμένη σε τμήματα, με τα πιο κοινά να είναι η 

στροφή, το ρεφρέν και η γέφυρα. Άλλες κοινές δομές περιλαμβάνουν τη 

φόρμα τριάντα δύο μέτρων, τη φόρμα που αποτελείται από δύο μέρη και τα 

δωδεκάμετρα μπλουζ. Οι στίχοι, επίσης, είναι ένας σημαντικός παράγοντας 

της δομής των τραγουδιών.  

Η φόρμα των τριάντα δύο μέτρων είναι γνωστή ως η κύρια φόρμα 

μπαλάντας. Είναι από τις πιο κοινές φόρμες, στην οποία το πιο σημαντικό 

στοιχείο είναι το ρεφρέν, που διαρκεί τριάντα δύο μέτρα και για το οποίο 

χρησιμοποιείται η φόρμα ΑΑΒΑ. Το Β μέρος αποτελείται από τη γέφυρα, η 

οποία δημιουργεί αντιθέσεις μελωδικές, αρμονικές αλλά και στην κλίμακα.  

Η φόρμα των δύο μερών χωρίζει τη μουσική σε δύο διαφορετικές 

φόρμες, βασισμένες σε οκτάμετρες ή δεκαεξάμετρες φράσεις. Κάποιες τέτοιες 

φόρμες είναι οι εξής: ΑΒΑ/ΓΔ, ΑΒΑ/ΓΑ και ΑΒΑ/ΓΔΓ (Middleton & Manuel, 

2010b). 

Η φόρμα των δωδεκάμετρων μπλουζ συνδυάζει φράσεις που 

ποικίλουν σε αριθμό, τραγούδι από τη φωνή και απάντηση από τα όργανα και 

τη χρήση επαναλαμβανόμενων μουσικών φράσεων. Τα ποπ και ροκ 

τραγούδια χρησιμοποίησαν τα δωδεκάμετρα μπλουζ, με διάφορες αλλαγές, 

διατηρώντας όμως τη μορφή στροφή-ρεφρέν-γέφυρα.  
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1.4. Είδη δημοφιλούς μουσικής και χαρακτηριστικά τους 

Η δημοφιλής μουσική σαν όρος εμπεριέχει έναν πολύ μεγάλο αριθμό 

ειδών μουσικής. Στο σημείο αυτό θα αναφερθούν τα κυριότερα είδη 

δημοφιλούς μουσικής και τα χαρακτηριστικά τους. Τα είδη αυτά είναι: ποπ 

ροκ, χαρντ ροκ, χέβι μέταλ, ντανς, ραπ/χιπ-χοπ, μπλουζ, κάουντρι και τζαζ. 

Τα παλαιότερα είδη που ανήκουν στη δημοφιλή μουσική είναι η τζαζ, τα 

μπλουζ και η κάουντρι. Τα δύο πρώτα είδη προέρχονται από μουσική των 

Αφρο-Αμερικανών, έχουν έντονο ρυθμό, χρησιμοποιούν συγκοπές, τα μέτρα 

τους είναι ασύμμετρα, χρησιμοποιούν πεντατονικές κλίμακες, 

επαναλαμβανόμενες μουσικές φράσεις και αυτοσχεδιασμούς. Εκτελούνται 

από μικρά συγκροτήματα και χρησιμοποιούν διάφορα μουσικά όργανα, όπως 

πιάνο, ντραμς, κιθάρα και διάφορα χάλκινα ή ξύλινα πνευστά. Η κάουντρι, 

από την άλλη, είναι μουσική που προέρχεται από την παράδοση της Αμερικής 

του Νότου και το γκόσπελ. Είναι απλή στη μορφή και χρησιμοποιεί απλές 

μελωδίες και αρμονικές ακολουθίες. Συνήθως παίζεται με ακουστική κιθάρα με 

λίγη ή καθόλου παραμόρφωση (Ginocchio, 2008· Middleton & Manuel, 

2010b). 

Το ποπ ροκ χαρακτηρίζεται από απλές, ελκυστικές και εύκολες στην 

απομνημόνευση μελωδίες που συνήθως συνοδεύονται από ακουστική κιθάρα 

με λίγη ή καθόλου παραμόρφωση και από αρμόνιο. Η μουσική αυτή έχει 

ελαφρύτερη ποιότητα ήχου. Το χαρντ ροκ είναι βασισμένο κυρίως στα μπλουζ 

και χαρακτηρίζεται από έντονες επαναλαμβανόμενες μουσικές φράσεις. 

Χρησιμοποιεί κιθάρα με παραμόρφωση και έντονο μπάσο και ντραμς. Ο 

τραγουδιστής, επίσης, συχνά παραμορφώνει τη φωνή του. Το χέβι μέταλ είναι 
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κι αυτό βασισμένο στα μπλουζ και χαρακτηρίζεται από πολύ δυνατό και 

επιθετικό παίξιμο, ιδιαίτερα έντονο μπάσο και ντραμς και συνήθως 

χρησιμοποιεί πολύ παραμορφωμένη κιθάρα και φωνή. Τα θέματά που αγγίζει 

είναι συνήθως ‘σκοτεινά’ (Ginocchio, 2008). 

Η ντανς είναι μουσική που έχει ως σκοπό να κάνει τους ανθρώπους να 

χορεύουν. Δίνει μεγάλη έμφαση στο ρυθμό και στην ένταση στους χρόνους 

του μέτρου (beat). Χρησιμοποιεί συνήθως ηλεκτρονικό ήχο από αρμόνιο αντί 

για κιθάρα. Η ραπ/χιπ-χοπ δίνει έμφαση στην ρυθμική ομιλία των στίχων αντί 

για το τραγούδι. Αυτό συμβαίνει με μουσική στο φόντο, από όργανα ή 

ηλεκτρονική μουσική. Άλλες τεχνικές που χρησιμοποιεί είναι η χρήση 

δειγμάτων μουσικής από υπολογιστή, το εφέ από την περιστροφή του δίσκου 

μουσικής με το χέρι και άλλες. Τα θέματα που αγγίζει είναι συχνά κοινωνικά 

και πολιτικά (Ginocchio, 2008).  

Φαίνεται, λοιπόν, ότι τα διάφορα είδη που ανήκουν στη δημοφιλή 

μουσική έχουν ποικίλα χαρακτηριστικά. Είναι, ωστόσο, δυνατόν να 

εντοπιστούν κάποια κοινά σημεία. Αυτά είναι τα εξής: έντονος ρυθμός, 

ελκυστικές μελωδίες που μπορούν εύκολα να τραγουδηθούν και να 

απομνημονευτούν, απλές αρμονικές ακολουθίες, επαναλαμβανόμενες 

μουσικές φράσεις, χρήση φωνητικών και οργάνων, ακουστικών, ηλεκτρικών ή 

και ηλεκτρονικών και τέλος, χρήση της τεχνολογίας. 

Τα είδη που αναφέρθηκαν είναι μόνο τα κυριότερα από αυτά που 

ανήκουν στη δημοφιλή μουσική. Ο Holt (2007) αναφέρει και κάποια άλλα 

υποείδη, όπως κάουντρι μπλουζ, τα μπλουζ της πόλης, παραδοσιακή τζαζ, 

σουίνγκ, μπίμποπ, κουλ τζαζ, μπλούγκρας, ροκ εν ρολ, κλασικό ροκ, γκλαμ 
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ροκ, πανκ, r&b, σόουλ, σόουλ-φανκ, μπλακ μέταλ, ντεθ μέταλ, τρας μέταλ, 

ντίσκο, τέκνο, χάους, τρανς, γκάνγκστα ραπ. Αρκετά από τα είδη αυτά 

αντανακλούν τη δημοφιλή μουσική των Η.Π.Α. και της δύσης γενικότερα 

Ωστόσο, μια μεγάλη πλειοψηφία τους εμφανίζονται πλέον παγκοσμίως και 

αντανακλούν παγκόσμιες μουσικές τάσεις. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο κάθε 

κουλτούρας, χώρας, ή εθνικής ομάδας, διαμορφώνονται και άλλα υποείδη 

δημοφιλούς μουσικής. 

1.5. Κοινωνική σπουδαιότητα 

Η δημοφιλής μουσική, σε αντίθεση με την κλασική, είναι 

πολιτικοποιημένη. Οι στίχοι τραγουδιών με απροκάλυπτο πολιτικό 

περιεχόμενο είναι σύνηθες φαινόμενο στα είδη της δημοφιλούς μουσικής, 

ειδικά από τη δεκαετία του ’60 και έπειτα. Πολλά πολιτικά κινήματα 

χρησιμοποιούσαν και χρησιμοποιούν τραγούδια για τις καμπάνιες τους, όπως 

επίσης πολλοί μουσικοί συνέδεαν και εξακολουθούν να συνδέουν τη μουσική 

τους με πολιτικά κινήματα (Middleton & Manuel, 2010b). 

Επιπρόσθετα, η δημοφιλής μουσική είναι στενά συνδεδεμένη με τον 

τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους, δηλαδή με 

την αντίληψή τους για την κοινωνική τους ταυτότητα. Υπάρχουν στοιχεία που 

συνδέουν διάφορα είδη δημοφιλούς μουσικής με συγκεκριμένες κοινωνικές 

τάξεις, ομάδες της εργατικής τάξης αλλά και ομάδες της μεσαίας τάξης. 

Υπάρχουν επίσης ενδείξεις που αντιστοιχούν τη δημοφιλή μουσική στο φύλο 

και την εθνικότητα κάποιου, δηλαδή υπάρχουν είδη μουσικής που 

αντιστοιχούν και απευθύνονται σε συγκεκριμένο φύλο και σε συγκεκριμένες 

εθνικότητες (Middleton & Manuel, 2010b).  
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Είναι, λοιπόν, φανερό πως, παρά τις δυσκολίες στον ορισμό της και 

παρά τον μεγάλο αριθμό διαφορετικών ειδών της με διαφορετικά 

χαρακτηριστικά, η δημοφιλής μουσική απευθύνεται σε ένα μεγάλο κοινό και 

κατορθώνει να το προσελκύσει, καθώς είναι άμεσα συνδεδεμένη με το 

κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον των ακροατών. Επομένως, η δημοφιλής 

μουσική κατέχει δικαίως σημαντική θέση στη ζωή των ακροατών, αφού 

αντικατοπτρίζει τα θέματα που απασχολούν την πραγματική τους ζωή, 

κοινωνικά, πολιτικά αλλά και απλά καθημερινά θέματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

Η μουσική διδασκαλία περιλαμβάνει συνεχή, καθημερινή 

αλληλεπίδραση με τις μουσικές προτιμήσεις των μαθητών. Η κατανόησή τους, 

λοιπόν, είναι στοιχείο κλειδί για τη μουσική διδασκαλία, αφού έτσι ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να κάνει επιλογές για το μάθημα της μουσικής που 

ανταποκρίνονται στης ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. 

Το θέμα των μουσικών προτιμήσεων έχει απασχολήσει πολύ 

θεωρητικούς και ερευνητές των χώρων της αισθητικής, της κοινωνιολογίας, 

της ψυχολογίας και της μουσικής, από τα μέσα, περίπου, του προηγούμενου 

αιώνα. Σήμερα οι μουσικές προτιμήσεις εξακολουθούν να κεντρίζουν το 

ενδιαφέρον των ερευνητών και η πληθώρα των ερευνών δείχνει ότι το ζήτημα 

αυτό «αποτελεί ένα από τα πιο πολυδιάστατα φαινόμενα στον ευρύτερο χώρο 

της σχέσης των ανθρώπων με τη μουσική» (Παπαπαναγιώτου, 2006: 5-6). 

Ένας ορισμός των μουσικών προτιμήσεων είναι: «η ενέργεια της 

επιλογής, της εκτίμησης ή του να δοθεί πλεονέκτημα σε κάτι περισσότερο από 

κάτι άλλο, μέσα από προφορική δήλωση, από απάντηση σε βαθμολογική 

κλίμακα ή από την επιλογή ανάμεσα από δύο ή περισσότερες εναλλακτικές» 

(Kuhn, 1980· αναφέρεται στο Kopacz, 2005: 216). 

Πολλές παράμετροι ευθύνονται για τη διαμόρφωση των μουσικών 

προτιμήσεων των ακροατών.  

Τις παραμέτρους αυτές ο LeBlanc (1987) τις κατατάσσει 

σε τρεις κατηγορίες, τις οποίες αποκαλεί «πηγές 

διακύμανσης των μουσικών προτιμήσεων των 
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ακροατών». Αυτές είναι: α) Η μουσική και τα 

χαρακτηριστικά της, όπως: τα φυσικά χαρακτηριστικά του 

ερεθίσματος, η ποιότητα εκτέλεσης, η απλότητα ή 

πολυπλοκότητα του ερεθίσματος, το ή τα «νοήματα» στα 

οποία παραπέμπει, β) το περιβάλλον στο οποίο 

βρίσκεται, ζει και ωριμάζει ο ακροατής, δηλαδή: 

οικογένεια, ομάδα συνομηλίκων, εκπαιδευτικοί, συνθήκες 

ακρόασης και γ) ο ακροατής και τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά του, όπως: φυσική ικανότητα ακοής, 

προσοχή κατά την ακρόαση, συναισθηματική κατάσταση 

κατά την ακρόαση, γενικότερες μουσικές ικανότητες, 

προηγούμενη μουσική εκπαίδευση, προσωπικότητα, 

φύλο, εθνικότητα, κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, ηλικία, 

μνήμη. Στα παραπάνω ο LeBlanc προσθέτει και την 

επίδραση που ασκούν στις μουσικές προτιμήσεις τα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης.(Παπαπαναγιώτου, 2006: 6) 

Οι Abeles και Chung (1996· αναφέρεται στο Droe, 2008) παρατήρησαν 

τους εξής παράγοντες που επηρεάζουν τις προτιμήσεις: μουσική εκπαίδευση, 

εξοικείωση, επανάληψη, προσδοκία και επιδοκιμασία από ενήλικα. 

Χαρακτηριστικά μουσικών ερεθισμάτων που επηρεάζουν τις μουσικές 

προτιμήσεις είναι η τονική ακρίβεια (Madsen & Geringer, 1976· αναφέρεται 

στο Droe, 2008) 

2.1. Θεωρητικά μοντέλα μουσικών προτιμήσεων 

Ο LeBlanc ανέπτυξε ένα θεωρητικό μοντέλο των ακουστικών 

προτιμήσεων, βασισμένο στην ιεραρχική δομή των παραμέτρων που 

επηρεάζουν τις μουσικές προτιμήσεις. Το μοντέλο αποτελείται από οκτώ 

επίπεδα παραμέτρων, με το επίπεδο 1 να είναι το λιγότερο σημαντικό και το 

επίπεδο 8 το πιο σημαντικό για τον καθορισμό των προτιμήσεων (Droe, 2006, 
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2008). Το μοντέλο αυτό έχει βασιστεί σε ερευνητικά δεδομένα 

(Παπαπαναγιώτου, 2006), όμως δεν έχει εξεταστεί ολοκληρωτικά λόγω της 

πολυπλοκότητάς του (Mulder, 2010).   

Άλλο μοντέλο που χρησιμοποιείται για τη μελέτη των προτιμήσεων 

είναι η θεωρία του ‘σκαντζόχοιρου’ του Walker (1980), που βασίζεται στη 

μουσική πολυπλοκότητα και τη σχέση της με τις προτιμήσεις. Η θεωρία αυτή 

συσχετίζει τη συμπεριφορά του ατόμου να αγνοεί τα ερεθίσματα, είτε ηχητικά, 

οπτικά ή απτά, με αυτή του σκαντζόχοιρου, ο οποίος όταν αντιμετωπίζει 

πολλά ερεθίσματα τείνει να κουβαριάζεται και αποσύρεται από την πηγή. Έτσι 

λοιπόν, σύμφωνα με τον Walker, κάθε άτομο έχει ένα ιδανικό επίπεδο 

πολυπλοκότητας που αποφέρει την ιδανική προτίμηση. Πολύ συχνά αλλά και 

σπάνια ερεθίσματα οδηγούν σε χαμηλή προτίμηση. Μικρή πολυπλοκότητα 

όπως επίσης μεγάλη πολυπλοκότητα των ερεθισμάτων έχουν ως αποτέλεσμα 

να κάνουν τον ακροατή να σταματά την προσπάθεια να τα επεξεργαστεί. Όσο 

η πολυπλοκότητα των ερεθισμάτων πλησιάζει στο ιδανικό επίπεδο τόσο η 

προτίμηση για την ακρόαση μεγαλώνει και ο ακροατής προσπαθεί να 

επεξεργαστεί περισσότερο τα ερεθίσματα. Επομένως, ερεθίσματα που 

βρίσκονται κοντά στην ιδανική πολυπλοκότητα προτιμώνται περισσότερο και 

ερεθίσματα που απομακρύνονται από την ιδανική περιπλοκότητα δεν 

προτιμώνται. Η επανάληψη, τέλος, οδηγεί στην απλοποίηση ενός 

πολύπλοκου ερεθίσματος. Αν το ερέθισμα είναι πολύ πολύπλοκο, η 

επανάληψη θα αυξήσει την προτίμηση, ενώ, αντίθετα, αν το ερέθισμα είναι 

πολύ απλό, η επανάληψη θα μειώσει την προτίμηση (Droe, 2006). 

Οι Madsen και Geringer (2001· αναφέρεται στο Droe, 2006), τέλος, 

ανέπτυξαν ένα μοντέλο ακρόασης με νόημα. Το μοντέλο αυτό βασίζεται στη 
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συγκέντρωση της προσοχής του ακροατή και προτείνει ότι ο ακροατής πρέπει 

να συγκεντρωθεί στα ερεθίσματα πριν αποκτήσει και επεξεργαστεί 

οποιαδήποτε άλλη πληροφορία. Το μοντέλο λαμβάνει υπ’ όψιν περιπτώσεις 

στις οποίες οι άνθρωποι ακούν μουσική παθητικά και δεν επεξεργάζονται τα 

μουσικά ερεθίσματα. Όταν το άτομο συγκεντρωθεί στα ερεθίσματα, η 

ικανότητα ακουστικής διάκρισης και το συναίσθημα παρέχουν τα θεμέλια για 

μια ακρόαση με νόημα. Η διάκριση και η προσοχή επηρεάζουν τη 

συναισθηματική κατάσταση του ακροατή και, αντιστρόφως, η συναισθηματική 

κατάσταση επηρεάζει την προσοχή και τη διάκριση. Στο περιβάλλον της τάξης 

οι περισπασμοί που μπορούν να συναντήσουν οι μαθητές όταν συμμετέχουν 

σε ένα μάθημα μουσικής ποικίλουν, επηρεάζοντας, επομένως, το βαθμό των 

μουσικών τους προτιμήσεων για τη μουσική που ακροώνται. 

2.2. Ερευνητικά ευρήματα – Παράγοντες που επηρεάζουν τις μουσικές 

προτιμήσεις 

Τέμπο 

Το τέμπο είναι ένα από τα φυσικά χαρακτηριστικά της μουσικής που 

έχουν διερευνηθεί περισσότερο. Είναι μια μεταβλητή που έχει τραβήξει την 

προσοχή σε έρευνες όπου οι μουσικές προτιμήσεις είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή (Flowers, 1988· Getz, 1966· Huebner, 1976· LeBlanc, 1981· 

LeBlanc & Cote, 1983· LeBlanc & McCrary, 1983· LeBlanc, Colman, McCrary, 

Sherril & Malin, 1988· Moskovitz, 1992· Prince, 1972· Sims, 1987· 

αναφέρονται στο Montgomery, 1996). Αν και οι έρευνες είχαν διαφορές στις 

ανεξάρτητες μεταβλητές, την ηλικία των δειγμάτων και τα μουσικά είδη που 
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εξετάζονταν, τα αποτελέσματα των ερευνών συνέπιπταν, προτείνοντας ότι το 

τέμπο μπορεί να παίζει ρόλο στις μουσικές προτιμήσεις (Montgomery, 1996). 

Οι αρχικές έρευνες στον τομέα αυτό εστιάζονταν στην διερεύνηση της 

επίδρασης μιας συγκεκριμένης διδακτικής προσέγγισης στις μουσικές 

προτιμήσεις, παρά στην επίδραση του τέμπο κατ’ ευθείαν (Getz, 1966· 

Huebner, 1976· Prince, 1972· αναφέρονται στο Montgomery, 1996). Ωστόσο, 

τα αποτελέσματά τους προσέφεραν σημαντικά στοιχεία για την πιθανή 

σημασία του τέμπο στην έρευνα των προτιμήσεων. Μια έρευνα του Getz 

(1966) για την επίδραση της επανάληψης στην προτίμηση της κλασικής 

μουσικής τεσσάρων περιόδων αποκάλυψε ότι οι μαθητές της 7ης τάξης- της 

αντίστοιχης ελληνικής Α’ γυμνασίου-, έδιναν πολύ συχνά σαν λόγο της 

αρέσκειας τους για συγκεκριμένα μουσικά αποσπάσματα το γρήγορο τέμπο 

και την έμφαση στο ρυθμό. Ο  Prince (1972), σε μια προσπάθειά του να 

επηρεάσει τις μουσικές προτιμήσεις για κλασική μουσική μέσα από 

ηχογραφημένα μαθήματα χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες περιόδους στιλ, 

έδειξε ότι οι μαθητές της 7ης τάξης προτίμησαν μουσική με ζωηρό τέμπο και 

ρυθμό και μέτρο που ξεχωρίζει. Ο Huebner (1976), σε έρευνά του, βρήκε ότι 

οι μαθητές της έκτης τάξης δημοτικού προτιμούσαν γρήγορο τέμπο για 

ακρόαση, αλλά όταν τους ζητούσαν να παίξουν συνοδεία προτιμούσαν αργή 

μουσική. (Montgomery, 1996) 

Άλλες έρευνες που μελέτησαν την προσέγγιση διδασκαλίας και το ρόλο 

του τέμπο στις μουσικές προτιμήσεις διεξήχθησαν από τον Flowers (1988) και 

τον Moskovitz (1992). Εξετάζοντας την επίδραση των τεχνικών επιδοκιμασίας 

στις μουσικές προτιμήσεις, ο Flowers (1988) επισήμανε πως το τέμπο ήταν ο 

κύριος τομέας στον οποίο διαφοροποιούνταν οι αποκρίσεις για τη μουσική 
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από τους μαθητές του δημοτικού που συμμετείχαν στη έρευνα. Ο Moskovitz 

(1992) από την άλλη, διαπίστωσε πως η επανάληψη αύξανε την προτίμηση 

των παιδιών δημοτικού για αργή κλασική μουσική τεσσάρων στιλ. 

(Montgomery, 1996) 

Ο LeBlanc (1981) και οι LeBlanc και Cote (1983) μελέτησαν το τέμπο 

σαν ένα από τα πολλά φυσικά χαρακτηριστικά της μουσικής που πιθανώς 

επηρεάζουν τις μουσικές προτιμήσεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 

συμμετέχοντες τάξης πέμπτης δημοτικού (LeBlanc, 1981) και πέμπτης με 

έκτης δημοτικού (LeBlanc & Cote, 1983) προτιμούσαν μουσική με γρήγορο 

τέμπο. Ωστόσο, επισημάνθηκαν στατιστικές αλληλεπιδράσεις με άλλες 

μεταβλητές, όπως το στιλ και το μέσο εκτέλεσης. Η ανάλυση των δεδομένων 

οδήγησε τους ερευνητές να συμπεράνουν ότι, αν και υπήρχαν στοιχεία ότι το 

τέμπο πράγματι επηρεάζει τις μουσικές προτιμήσεις των συμμετεχόντων, δεν 

μπορεί να αναφερθεί κανένα ξεκάθαρο εύρημα για την επιρροή μόνο του 

τέμπο (LeBlanc & McCrary, 1983). (Brittin, 2000· Ginocchio, 2008· 

Montgomery, 1996) 

Οι έρευνες που ακολούθησαν στη συνέχεια είχαν ως σκοπό τη μελέτη 

της επίδρασης του τέμπο, ελέγχοντας τις πιθανές μεταβλητές που μπορεί 

έχουν επιρροή (LeBlanc & McCrary, 1983· LeBlanc, Coleman, McCrary, 

Sherril & Malin, 1988· Sims, 1987). Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν 

σημαντικές στατιστικά ενδείξεις ότι προτιμώνται μουσικά αποσπάσματα με 

γρήγορο τέμπο. Επιπλέον, δύο έρευνες που περιλάμβαναν διάφορες 

ηλικιακές ομάδες έδειξαν ότι η σχέση μεταξύ τέμπο και ηλικίας του ακροατή 

ήταν σημαντική (LeBlanc, Coleman, McCrary, Sherril & Malin, 1988· Sims, 

1987). Οι LeBlanc, Coleman, McCrary, Sherril & Malin (1988) ανακάλυψαν ότι 
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όλοι οι συμμετέχοντες της έρευνάς τους, από την τρίτη τάξη δημοτικού μέχρι 

και τους φοιτητές, έδειξαν προτίμηση στα γρήγορα τέμπο. Η έρευνα της Sims 

(1987) αποκάλυψε ότι η σχέση μεταξύ της ηλικίας του ακροατή και του τέμπο 

ήταν εμφανής σε όλους τους συμμετέχοντες, του παιδικού σταθμού και των 

τάξεων από την πρώτη μέχρι την τετάρτη, με εξαίρεση αυτά του νηπιαγωγείου 

(Montgomery, 1996). Η ίδια έρευνα έδειξε ότι η σχέση τέμπο και προτίμησης 

γίνεται περισσότερο εμφανής από την τετάρτη τάξη δημοτικού (Brittin, 2000). 

Η Montgomery (1996) προσπάθησε, με την έρευνά της, να καλύψει το 

κενό που υπήρχε στις προηγούμενες έρευνες για μελέτη όλου του ηλικιακού 

φάσματος από το νηπιαγωγείο μέχρι και το γυμνάσιο. Διερεύνησε λοιπόν τη 

σχέση του τέμπο με τις μουσικές προτιμήσεις και βρήκε ότι η σχέση αυτή είναι 

αξιοσημείωτη. Επίσης η σχέση του τέμπο με την ηλικία των ακροατών ήταν 

εμφανής σε κάθε τάξη, εκτός από το νηπιαγωγείο, την πρώτη και τη δευτέρα 

δημοτικού. Οι μαθητές των τελευταίων τάξεων του δημοτικού και οι μαθητές 

του γυμνασίου έδειξαν αξιοσημείωτη προτίμηση για μουσική με γρηγορότερο 

τέμπο, ενώ τα μικρότερα παιδιά δεν έδειξαν σημαντική προτίμηση. Τα 

αποτελέσματα αυτά διαφέρουν από αυτά της Sims (1987), όπου όλοι οι 

συμμετέχοντες, από τον παιδικό σταθμό μέχρι και την τρίτη δημοτικού, εκτός 

από τα παιδιά του νηπιαγωγείου, έδειξαν σημαντική προτίμηση για γρήγορη 

μουσική. Τα αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες μεγαλύτερης ηλικίας 

συμπίπτουν με αυτά της έρευνας των LeBlanc, Coleman, McCrary, Sherril & 

Malin (1988). Μπορεί λοιπόν να θεωρηθεί, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των 

ερευνών, ότι το τέμπο ξεκινάει να παίζει σημαντικότερο ρόλο στον καθορισμό 

των προτιμήσεων από τη δευτέρα και τρίτη δημοτικού. Μια πιο πρόσφατη 

έρευνα, αυτή της Brittin (2000), δεν έδειξε σχέση μεταξύ του τέμπο και των 
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προτιμήσεων μαθητών της δευτέρας, ενώ έδειξε σημαντική τέτοια σχέση για 

τους μαθητές από τρίτη δημοτικού και πάνω.  

Όσον αφορά στον τρόπο που αντιλαμβάνονται τα παιδιά το τέμπο και 

ποιοι λόγοι συνεισφέρουν στην αντίληψή του, αυτό έχει μελετηθεί 

συστηματικά. Τα παιδιά τείνουν να αντιλαμβάνονται ένα πιο γρήγορο τέμπο 

όταν η μελωδική δραστηριότητα αυξάνεται (Duke, 1989· Kuhn & Booth, 1988). 

Δηλαδή όσο πιο γεμάτη ακούγεται η μελωδία, τόσο πιο γρήγορο 

αντιλαμβάνονται οι ανεκπαίδευτοι ακροατές το τέμπο. Οι ενήλικες τείνουν να 

ακούν το τέμπο μεταξύ 60 και 120 χτύπων το λεπτό όταν ακούν μονοτονικά 

ερεθίσματα (Brittin, 1993), ενώ οι φοιτητές μουσικής, στα ίδια ερεθίσματα, 

αντιλαμβάνονται το τέμπο μεταξύ 70 και 120 χτύπους το λεπτό (Duke, 

Geringer & Madsen, 1991). Τέλος, μία έρευνα των Geringer & Madsen (1987) 

έδειξε ότι οι ακροατές ηλικίας από πέμπτη δημοτικού έως φοιτητές 

πανεπιστημίου δεν προτιμούν ηχογραφημένη δημοφιλή μουσική όταν το 

τέμπο αυξηθεί κατά 12%. (Brittin, 2000· Montgomery, 1996) 

Ηλικία 

Ο Farnsworth (1950) πρώτος αναφέρθηκε στο συσχετισμό μεταξύ 

ηλικίας και σύμπτυξης των απόψεων για τις μουσικές προτιμήσεις. Βρήκε ότι 

όσο πιο μεγάλη η ηλικία τόσο περισσότερο στενεύουν οι απόψεις για τις 

μουσικές προτιμήσεις (LeBlanc, Sims, Malin & Sherril, 1996). O Hargreaves, 

το 1982, μετά από έρευνα στη Βρετανία, διατύπωσε την υπόθεση ότι τα 

μικρότερα παιδιά είναι πιο δεκτικά σε είδη μουσικής τα οποία οι ενήλικες 

θεωρούν ασυνήθιστα (LeBlanc, Sims, Malin & Sherril, 1996· 

Παπαπαναγιώτου, 2006). Η εξήγηση που δίνει για αυτό είναι ότι σε μικρή 
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ηλικία το μουσικό ‘γούστο’ (Παπαπαναγιώτου, 2006: 6) των παιδιών δεν έχει 

διαμορφωθεί από τις επιδράσεις του περιβάλλοντος. «Ως αποτέλεσμα, η 

ανταπόκρισή τους προς τη μουσική δεν υπακούει σε κανόνες “καλού 

γούστου”» (Παπαπαναγιώτου, 2006: 6-7). Ο LeBlanc (1991), χρησιμοποίησε 

την έννοια της ‘δεκτικότητας’ (Παπαπαναγιώτου, 2006: 6) για μια επισκόπηση 

βιβλιογραφίας μεγάλου αριθμού ερευνών για τη σχέση ανάμεσα στην ηλικία 

και στην ανταπόκριση των ακροατών και ανέπτυξε περαιτέρω την υπόθεση 

του Hargreaves καταλήγοντας στις εξής τέσσερις υποθέσεις: 

α) Τα μικρά παιδιά είναι πιο δεκτικά στη μουσική. «Δείχνουν μεγαλύτερη 

ανεκτικότητα σε νεωτεριστικά μουσικά ερεθίσματα και η συνολική ανταπόκρισή 

τους στη μουσική είναι θετικότερη απ’ ότι η ανταπόκριση των ακροατών 

οποιασδήποτε άλλης ηλικίας» (Παπαπαναγιώτου, 2006: 7). 

β) Η δεκτικότητα μειώνεται όταν το παιδί εισέρχεται στην εφηβεία. Στην 

εφηβεία, οι προτιμήσεις για μουσικά είδη που σχετίζονται με τους ενήλικες 

μειώνονται, ενώ οι προτιμήσεις τους για είδη μουσικής που σχετίζονται με 

τους νέους αυξάνονται. 

γ) Η δεκτικότητα ανακάμπτει μερικώς όσο ο ακροατής μεταβαίνει από την 

εφηβεία στην ενηλικίωση. Σε σχέση με τους εφήβους, οι νεαροί ενήλικες 

δείχνουν προτίμηση σε περισσότερα είδη μουσικής. Κατά τον LeBlanc, 

πιθανή εξήγηση αποτελεί το γεγονός ότι η επιρροή των συνομηλίκων, η οποία 

είναι έντονη στην εφηβεία, μειώνεται με την ενηλικίωση. 

δ) Η μουσική δεκτικότητα μειώνεται και πάλι σε μεγαλύτερη ηλικία (LeBlanc, 

Sims, Malin & Sherril, 1996· Παπαπαναγιώτου, 2006). 

Οι υποθέσεις αυτές υποστηρίζονται από ευρήματα ερευνών που 

δείχνουν αλλαγή του εύρους των μουσικών προτιμήσεων όσο μεγαλώνει η 
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ηλικία, σχηματίζοντας μια καμπύλη σε σχήμα U. Στην παιδική ηλικία, δηλαδή, 

το εύρος είναι μεγάλο, στην εφηβεία μικραίνει και περιορίζεται στα νεανικά 

είδη και στην ενηλικίωση μεγαλώνει και πάλι (LeBlanc, Sims, Malin & Sherril, 

1996· Παπαπαναγιώτου, 2006). Θα υπήρχε μία τελευταία κλίση της καμπύλης 

προς τα κάτω στο δεξί πάνω άκρο του σχήματος U αν θα μελετούνταν 

επαρκής αριθμός συμμετεχόντων μεγαλύτερης ηλικίας (LeBlanc, Sims, Malin 

& Sherril, 1996). 

Έχει διαπιστωθεί, σε έρευνες όπου συμμετείχαν παιδιά και έφηβοι, μια 

μείωση του εύρους των μουσικών προτιμήσεων. «Όσο οι ηλικίες των 

ακροατών πλησιάζουν στην εφηβεία, σημειώνεται αύξηση των προτιμήσεων 

για κατηγορίες “νεανικής” μουσικής και μείωση των προτιμήσεων για όλα τα 

άλλα είδη (Rogers, 1957· Hornyak, 1966· Greer et al., 1974· Eisenstein, 1979, 

May, 1985· Hargreaves et al., 1995· Montgomery, 1996· Boal-Palheiros & 

Hargreaves, 2001).» (Παπαπαναγιώτου, 2006: 10). Σε άλλες έρευνες, όπου οι 

συμμετέχοντες ήταν έφηβοι και νεαροί ενήλικοι, παρατηρήθηκε αύξηση του 

εύρους των μουσικών προτιμήσεων προς την ενηλικίωση. Όσο αυξάνεται η 

ηλικία, μειώνονται οι προτιμήσεις για τα δημοφιλή είδη μουσικής, ενώ 

αυξάνεται η προτίμηση για κλασική μουσική (Baumann, 1960· Meadows, 

1970· Geringer & McManus, 1979· Crowther & Durkin, 1982· αναφέρονται στο 

Παπαπαναγιώτου, 2006). Επίσης, έρευνες έχουν δείξει ότι οι δημοφιλείς 

επιτυχίες προτιμούνται από τους νεότερους φοιτητές παρά από τους 

μεγαλύτερους (Fox & Wince, 1975· Mulder, Bogt, Raaijmakers & Vollebergh, 

2007· αναφέρεται στο Mulder, ter Bogt, Raaijmakers., Gabhainn & Sikkema, 

2010). Στις έρευνες όπου το κοινό αποτελούνταν από παιδιά και ενήλικες, τα 

παιδιά έδειξαν μεγαλύτερη δεκτικότητα σε ασυνήθιστα ακούσματα απ’ ότι οι 
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ενήλικες (Valentine, 1913· Fisher, 1951· Taylor, 1969· Hargreaves & Castell, 

1987· αναφέρονται στο Παπαπαναγιώτου, 2006). 

Τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήγαγε η Παπαπαναγιώτου (2006) 

στον ελλαδικό χώρο συμπίπτουν με αυτά προηγούμενων ερευνών, ότι 

δηλαδή οι έφηβοι προτιμούν νεανικά είδη μουσικής, ενώ τα παιδιά και οι 

ενήλικες έχουν ευρύτερες μουσικές προτιμήσεις.  Τα αποτελέσματά της, 

επίσης, δείχνουν ότι τα παιδιά είχαν τις υψηλότερες τιμές αρέσκειας, οι έφηβοι 

έδειχναν την αναμενόμενη κάμψη στις τιμές προς όλα τα μουσικά είδη, ενώ 

στους νεαρούς ενήλικους παρατηρείται αύξηση της αρέσκειας σε κάποια είδη 

και μείωση σε άλλα. Τα αποτελέσματα για τα παιδιά και τους εφήβους 

υποστηρίζουν τις υποθέσεις του LeBlanc και την καμπύλη U που 

αναφέρθηκαν παραπάνω, ενώ τα ευρήματα για τους νεαρούς ενήλικες 

υποστηρίζουν μερικώς τις υποθέσεις αυτές.  

Προσωπικότητα 

Οι έρευνες για τη σχέση της προσωπικότητας με τις μουσικές 

προτιμήσεις έχουν μακρά ιστορία. Οι περισσότερες σχετίζονται με τις 

διαστάσεις της προσωπικότητας του Eysenc (1958· αναφέρεται στο Kopacz, 

2005) : εξωστρέφεια, νεύρωση και ψύχωση. Οι εξωστρεφείς άνθρωποι έχει 

φανεί ότι προτιμούν ομοιογενή, ζωντανή, έντονη συναισθηματικά, αισθησιακή 

μουσική, ενώ οι εσωστρεφείς προτιμούν διανοητική, μυστικιστική, βαθιά 

ενδοσκοπική, συγκρατημένη μουσική (Burt, 1939· Klimas-Kuchtowa, 2000· 

αναφέρονται στο Kopacz, 2005). Οι ψυχώσεις είναι συνδεδεμένες με 

προτιμήσεις για πολύπλοκη μουσική. Άτομα με μεγάλο βαθμό ψύχωσης 

προτιμούν περισσότερο πολύπλοκη και περίπλοκη μουσική από ανθρώπους 
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με χαμηλό βαθμό ψύχωσης (Rawlings et al., 1995· αναφέρεται στο Kopacz, 

2005). Από έρευνα που διεξήγαγε ο McCown και οι συνεργάτες του (1997· 

αναφέρεται στο Kopacz, 2005) συμπεραίνεται ότι στοιχεία όπως η 

εξωστρέφεια και η ψύχωση, συνδέονται με προτιμήσεις για έργα μουσικής 

που, στην αναπαραγωγή τους, ενισχύονται τα μπάσα. Άλλη έρευνα 

διαπιστώνει ότι η μουσική, σαν μέσο διέγερσης, μπορεί να ενισχύσει τη 

νοητική δραστηριότητα στους εξωστρεφείς ανθρώπους και να την καταπιέσει 

στους εσωστρεφείς (Furnham, Trew & Sneade, 1999· αναφέρεται στο 

Kopacz, 2005). 

Οι ερευνητές, επίσης, έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για εφήβους και 

νεαρούς ενήλικες που είναι περιθωριοποιημένοι και/ή βιώνουν ψυχολογικά 

προβλήματα. Διαπιστώθηκε ότι αυτοί οι νέοι προτιμούν βαρύτερες μορφές 

μουσικής, όπως ‘χέβι μέταλ’ και ‘χαρντ ροκ’ (Hansen & Hansen, 1990· Took & 

Weiss, 1994· Wass et al., 1989· αναφέρονται στο Schwartz & Fouts, 2003). 

Θεωρείται ότι αυτές οι μουσικές προτιμήσεις αντικατοπτρίζουν τις αξίες, τις 

συγκρούσεις και τα αναπτυξιακά ζητήματα με τα οποία παλεύουν οι νέοι.  

Διάφορες άλλες έρευνες έχουν δείξει σχέση μεταξύ εφήβων που 

παρουσιάζουν ψυχολογικά προβλήματα και της προτίμησης για βαριά 

μουσική (Epstein et al., 1990· Wass et al., 1989· αναφέρονται στο Schwartz & 

Fouts, 2003). Οι ερευνητές προτείνουν ότι αυτές οι σχέσεις προκύπτουν λόγω 

της ταύτισης των χαρακτηριστικών των ακροατών με τα θέματα της βαριάς 

μουσικής, όπως είναι η απόρριψη της εξουσίας και η αποδοχή αντικοινωνικής 

συμπεριφοράς (Arnett, 1991· Hansen & Hansen, 1990· Klein et al., 1993· 

αναφέρονται στο Schwartz & Fouts, 2003).  
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Οι προτιμήσεις για ελαφριά μουσική, ποπ, χορευτική κ.α., όπως και 

καμία ιδιαίτερη προτίμηση για κάποιο από τα δύο είδη, βαριά ή ελαφριά, δεν 

έχουν μελετηθεί εκτενώς για τη σχέση τους με την προσωπικότητα. Οι 

Schwartz και Fouts (2003) όμως, διεξήγαγαν μια έρευνα για να μελετήσουν τη 

σχέση μεταξύ προσωπικότητας και προτίμηση σε βαριά μουσική, ελαφριά 

μουσική ή καμιά ιδιαίτερη προτίμηση. Για τη βαριά μουσική, τα ευρήματα 

υποστηρίζουν αυτά προηγούμενων ερευνών. Η έρευνα έδειξε ότι οι έφηβοι 

που την προτιμούν είναι πιο πιθανό να είναι ανεξάρτητοι ή αντικομφορμιστές 

και δείχνουν χαμηλή αυτοεκτίμηση. Είναι πιο πιθανό να αμφισβητούν τα 

κίνητρα, τις ικανότητες και τους κανόνες των άλλων, επικοινωνούν με 

απότομο τρόπο και αντιστέκονται στην αλλαγή όταν άλλοι, κυρίως δάσκαλοι 

και γονείς, προσπαθούν να τους πείσουν. Είναι πιο πιθανό να είναι επιθετικοί 

και πολλές φορές θεωρούνται έφηβοι που είναι πρόβλημα και όχι ότι έχουν 

πρόβλημα (Millon et al., 1982· αναφέρεται στο Schwartz & Fouts, 2003). Δεν 

έχουν μια σταθερή αίσθηση ταυτότητας, όπως επίσης δεν έχουν καλές 

σχέσεις με την οικογένειά τους. Η βαριά μουσική τους βοηθάει να καταλάβουν 

ότι δεν είναι οι μόνοι με παρόμοια προβλήματα, τους δίνει καταφύγιο για να 

αιτιολογήσουν την σύγχυσή τους για την ταυτότητά τους και παρέχει ένα 

ασφαλές πλαίσιο για να ξεκινήσουν να οργανώνουν την προσωπική τους 

ταυτότητα (North & Hargreaves, 1999· Schave & Schave, 1989· αναφέρονται 

στο Schwartz & Fouts, 2003). 

Οι έφηβοι που προτιμούν ελαφριά μουσική, είναι πιο πιθανό να έχουν 

δύο αναπτυξιακές ανησυχίες, τη σεξουαλικότητά τους και τις σχέσεις με τους 

συνομήλικους τους. Τα θέματα αυτά προκαλούν διάφορα αρνητικά και/ή 

συγκρουόμενα συναισθήματα, όπως άγχος, ενθουσιασμό και σύγχυση. Η 
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ελαφριά μουσική παρέχει αιτιολόγηση αυτών των συναισθημάτων και τους 

βοηθά να τα ελέγξουν και να τα εκφράσουν (Schwartz & Fouts, 2003). 

Οι έφηβοι που δεν έχουν ιδιαίτερη προτίμηση σε κάποιο από τα δύο 

είδη, έδειξαν να βιώνουν μικρότερη δυσκολία να ανταπεξέλθουν στην εφηβεία. 

Οι έφηβοι αυτής της κατηγορίας ακούνε μουσική ανάλογα με τη διάθεση, το 

πλαίσιο, δηλαδή αν είναι μόνοι ή με παρέα, και τις συγκεκριμένες ανάγκες της 

στιγμής. Δεν είναι γνωστό όμως, αν η μη ιδιαίτερη προτίμηση διευκολύνει την 

προσαρμογή στην εφηβεία και/ή αν αυτοί που έχουν προσαρμοστεί καλά δεν 

έχουν ιδιαίτερες προτιμήσεις (Schwartz & Fouts, 2003). 

Τέλος, σε μία έρευνα του Kopacz (2005) σε νεαρούς ενήλικες για τη 

σχέση των στοιχείων της προσωπικότητας με τις μουσικές προτιμήσεις, 

διαπιστώθηκε ότι  κάποια στοιχεία της προσωπικότητας σχετίζονται με 

προτίμηση σε συγκεκριμένα στοιχεία της μουσικής. Για παράδειγμα, η 

ζωντάνια, η εξωστρέφεια και η δεκτικότητα στην αλλαγή είχε σχέση με την 

προτίμηση για περισσότερα μελωδικά θέματα, ενώ το κοινωνικό θάρρος είχε 

σχέση με την προτίμηση για γρηγορότερο τέμπο, περισσότερα μελωδικά 

θέματα και ασύμμετρα μέτρα. 

Κοινωνικές και πολιτιστικές επιρροές, κοινωνική ταυτότητα 

Η συμμετοχή του ακροατή σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, τον 

οδηγεί στο «να γνωρίσει διαφορετικά συστήματα αξιών και να διαμορφώσει 

ανάλογα αισθητικά κριτήρια» (Παπαπαναγιώτου, 2006). Ο ακροατής, κατά τη 

διάρκεια της κοινωνικοποίησής του, αλληλεπιδρά με ομάδες, οι οποίες 

πιθανώς θα ασκήσουν πάνω του πιέσεις, κοινωνικές και ψυχολογικές και θα 

λειτουργήσουν σαν ομάδες αναφοράς με τις οποίες επιθυμεί ταύτιση 
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(Παπαπαναγιώτου, 2006). Ο Bryson (1996, αναφέρεται στο 

Παπαπαναγιώτου, 2006) θεωρεί ότι «η μουσική έχει συμβολική επίδραση στα 

μέλη διαφορετικών κοινωνικών τάξεων» (Παπαπαναγιώτου, 2006: 9). Η 

προτίμηση για κάποιο είδος μουσικής μπορεί να είναι αποτέλεσμα της 

επιθυμίας του ατόμου να ταυτιστεί με το κοινό στο οποίο απευθύνεται η 

μουσική (Crozier, 1997· αναφέρεται στο Παπαπαναγιώτου, 2006). Το ίδιο 

υποστηρίζουν και οι North και Hargreaves (1999· αναφέρεται στο Rentfrow & 

Gosling, 2003), έρευνα των οποίων έδειξε ότι οι μουσικές προτιμήσεις των 

συμμετεχόντων σχετίζονταν μερικώς με το βαθμό με τον οποίο οι αντιλήψεις 

για τον εαυτό τους αντιστοιχούν με τα χαρακτηριστικά του κατεξοχήν  

θαυμαστή. Οι έφηβοι και οι νέοι χρησιμοποιούν τις μουσικές τους προτιμήσεις 

για να δηλώσουν τις αξίες, τις νοοτροπίες και την αντίληψη για τον εαυτό τους 

(Rentfrow & Gosling, 2003), αλλά και την ομάδα με την οποία ταυτίζονται 

(Frith, 1983· North et al., 2002· αναφέρονται στο Παπαπαναγιώτου, 2006· 

Tarrant et al., 2001a,b). Επομένως, «η ομάδα συνομηλίκων αποτελεί για τους 

εφήβους έναν ισχυρό παράγοντα διαμόρφωσης αισθητικών κριτηρίων και 

μουσικών προτιμήσεων (Finnäs 1987, 1989a·,Zillmann & Gan, 1997, 

Παπαπαναγιώτου 2004)» (Παπαπαναγιώτου, 2006: 9). 

Υπάρχει, λοιπόν, συσχετισμός των μουσικών προτιμήσεων με την 

κουλτούρα του ακροατή. Όσο πιο πολύ απέχουν τα αποσπάσματα από την 

κουλτούρα του ακροατή, τόσο πιο χαμηλός θα είναι ο βαθμός προτίμησης 

(Fung, 1994· Morrison & Yeh, 1999· Shehan, 1985· αναφέρονται στο Abril & 

Flowers, 2007). Επίσης, έχει διαπιστωθεί ότι οι έφηβοι είναι πιο θετικοί 

απέναντι σε εκτελεστές της δικής τους φυλής και φύλου (Killian, 1990· 

αναφέρεται στο Abril & Flowers, 2007). Η McCrary (1993· αναφέρεται στο 
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Abril & Flowers, 2007) συμπέρανε ότι οι μαύροι ακροατές έδιναν πιο μεγάλο 

βαθμό προτίμησης για μουσικές που θεωρούσαν ότι εκτελούσαν μαύροι 

μουσικοί, ενώ οι προτιμήσεις των λευκών ακροατών δεν ήταν διαφορετικές για 

μαύρους και λευκούς μουσικούς. Έχει τεθεί η υπόθεση ότι στοιχεία της 

φόρμας της μουσικής επηρεάζουν περισσότερο τους λευκούς ακροατές, ενώ 

τα κοινωνικο-πολιτιστικά στοιχεία, όπως η εθνικότητα των μουσικών, 

επηρεάζουν περισσότερο τους μαύρους ακροατές (Morrison, 1998· 

αναφέρεται στο Abril & Flowers, 2007). Επίσης, θεωρείται ότι είναι 

δυσκολότερο να διαπιστωθεί η εθνικότητα των μουσικών όταν η μουσική είναι 

ορχηστρική, παρά όταν υπάρχει τραγούδι. Το κοινωνικό στάτους του 

ακροατή, όπως καθορίζεται από την κοινωνική τάξη και το μορφωτικό 

επίπεδο, είναι καθοριστικός παράγοντας διαμόρφωσης των προτιμήσεων 

(Bourdieu, 1979· Bryson, 1996· Coulangeon & Lemel, 2007· Eijck, 2001· 

Gans, 1999· Hargreaves, 1986· North & Hargreaves, 2007· Peterson & Kern, 

1996· αναφέρονται στο Mulder et al., 2009). Διάφορες έρευνες στις ΗΠΑ 

έχουν δείξει ότι το υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο σχετίζεται με την προτίμηση 

για σοβαρή μουσική, όπως τζαζ και κλασική, ενώ το χαμηλό μορφωτικό 

επίπεδο σχετίζεται με την προτίμηση για μουσική όπως χέβι μέταλ, ντίσκο και 

κάουντρι (Bryson, 1996· Roe, 1992· Tillekens, 1993· αναφέρονται στο Mulder 

et al., 2009).  

Τα αποτελέσματα από αυτές τις έρευνες εξηγούνται από τη θεωρία της 

κοινωνικής ταυτότητας. Η θεωρία αυτή υποστηρίζει ότι ένα μεγάλο μέρος της 

κοινωνικής και προσωπικής ταυτότητας του ατόμου καθορίζεται από τη 

συμμετοχή του σε μια ομάδα (Tajfel, 1978· Tajfel & Turner, 1979, 1986· 

αναφέρονται στο Abril & Flowers, 2007 και στο Tarrant, North & Hargreaves, 



28 

 

2001a). Η κοινωνική ταυτότητα αναφέρεται στις κοινωνικές κατηγορίες στις 

οποίες οι άνθρωποι ανήκουν, επιθυμούν να ανήκουν ή με τις οποίες 

μοιράζονται σημαντικές αξίες (Crozier, 1997· αναφέρεται στο Abril & Flowers, 

2007). Ήδη από την ηλικία των 10, τα παιδιά θεωρείται ότι αναπτύσσουν μια 

αίσθηση εθνικής ταυτότητας και πίστης στην ομάδα που ανήκουν. Ο Inglefield 

(1972· αναφέρεται στο Droe, 2008) ανακάλυψε ότι η σχέση της συμμόρφωσης 

με τις μουσικές προτιμήσεις συμβαίνει άσχετα από τον τύπο 

προσωπικότητας. Σε έρευνά του, ο Radocy (1976· αναφέρεται στο Droe, 

2006, 2008) μελέτησε την επίδραση των προσωπικοτήτων εξουσίας στην 

κρίση των μουσικών εκτελέσεων φοιτητών μουσικής. Οι φοιτητές έτειναν να 

εκφράζουν ίδιες απόψεις για τις εκτελέσεις τους με τις προσωπικότητες 

εξουσίας, αλλά αυτή η σχέση αλληλεπιδρούσε και με την περίοδο του στιλ της 

μουσικής. Οι Furman και Duke (1988· αναφέρεται στο Droe, 2006, 2008) 

διεξήγαγαν μια έρευνα βασισμένη σε μελέτες άλλου ερευνητή, στην οποία οι 

συμμετέχοντες ήταν φοιτητές μουσικής και φοιτητές άλλων κλάδων. Τα 

ευρήματα δείχνουν ότι οι μουσικές προτιμήσεις των φοιτητών άλλων κλάδων, 

πέραν της μουσικής, επηρεάζονται από τις προτιμήσεις που εκφράζουν άλλοι. 

Ο Alpert (1982· αναφέρεται στο Droe, 2006, 2008), για να εξετάσει την 

επίδραση της επιδοκιμασίας από συνομήλικους και ενήλικες στις μουσικές 

προτιμήσεις των μαθητών, διεξήγαγε μια έρευνα, όπου μελέτησε την 

επίδραση της επιδοκιμασίας από έναν ενήλικο, συνομήλικους και τον δάσκαλο 

της μουσικής, στις μουσικές επιλογές και προτιμήσεις μαθητών της πέμπτης 

δημοτικού. Η επιδοκιμασία των ενηλίκων αύξησε την προτίμηση για κλασική 

μουσική, ενώ η επιδοκιμασία των συνομήλικων τη μείωσε. Στη ροκ μουσική, 

όμως, καμία επιδοκιμασία δεν είχε επίδραση στην προτίμηση της. 
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Επιδοκιμασία ή αποδοκιμασία από τον δάσκαλο 

Η επιδοκιμασία και η αποδοκιμασία είναι χρήσιμο εργαλείο για την 

εκπαίδευση. Μπορούν να επηρεάσουν και την κοινωνική αλλά και την 

εκπαιδευτική συμπεριφορά (Madsen & Madsen, 1998· αναφέρεται στο Droe, 

2006). Οι Greer, Dorow, Wachhaus και White (1973· αναφέρεται στο Droe, 

2006, 2008) εξέτασαν την επίδραση που είχαν οι επιδοκιμασίες και 

αποδοκιμασίες από ενήλικες στην επιλογή μουσικής από τους μαθητές. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές που λάμβαναν μεγάλο βαθμό 

επιδοκιμασιών άκουγαν περισσότερο μουσική που διδασκόταν στο μάθημα, 

ενώ οι μαθητές που δέχονταν αποδοκιμασίες έδειχναν τάση να αποφεύγουν 

τη μουσική που διδασκόταν στο μάθημα. Τα ευρήματα υποστηρίζονται από 

επόμενη έρευνα, η οποία έδειξε ότι οι μαθητές που δέχτηκαν μεγάλο αριθμό 

επιδοκιμασίας κατά τη διάρκεια διδασκαλίας πιάνου αύξησαν την προτίμησή 

τους για μουσική για πιάνο (Dorrow, 1977· αναφέρεται στο Droe, 2006, 2008). 

Ο Pantle (1982· αναφέρεται στο Droe, 2006, 2008) διεξήγαγε μια έρευνα για 

να εξετάσει την επίδραση της επιδοκιμασίας και αποδοκιμασίας για την ίδια τη 

μουσική, στις μουσικές προτιμήσεις. Μελέτησε την επίδραση ηχογραφημένων 

επιδοκιμασιών από ενήλικες για τη μουσική, στην επιλογή μουσικής και στις 

προφορικές εκφράσεις προτιμήσεων φοιτητών μουσικής. Τα αποτελέσματα 

αποκάλυψαν ότι η επιδοκιμασία από το δάσκαλο για τη μουσική δεν οδήγησε 

τους φοιτητές να προτιμήσουν αυτά τα κομμάτια περισσότερο σε σχέση με τα 

άλλα που δεν δέχτηκαν την επιδοκιμασία του δασκάλου ή αυτά που δεν 

διδάχτηκαν στην τάξη. Παρόμοια έρευνα διεξήγαγε ο Droe (2008), 

εξετάζοντας τη σχέση μεταξύ των επιδοκιμασιών και αποδοκιμασιών του 

δασκάλου για την ίδια τη μουσική, με τις μουσικές προτιμήσεις μαθητών 
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γυμνασίου. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η επιδοκιμασία του δασκάλου για 

τη μουσική επηρεάζει θετικά τις μουσικές προτιμήσεις, σε σχέση με την 

αποδοκιμασία ή καμία αντίδραση. Επίσης δείχνουν ότι η αποδοκιμασία για τη 

μουσική επηρεάζει αρνητικά τις μουσικές προτιμήσεις, σε σύγκριση με την 

επιδοκιμασία. Τα ευρήματα αυτά δεν υποστηρίζονται από τα αποτελέσματα 

της έρευνας του Pantle. Αυτό πιθανώς να οφείλεται στην διαφορά των 

ερευνών όσον αφορά το σχεδιασμό τους. Στην έρευνα του Pantle, οι 

συμμετέχοντες ήταν φοιτητές που άκουγαν ηχογραφημένες τις επιδοκιμασίες 

των δασκάλων, ενώ στην έρευνα του Droe οι συμμετέχοντες ήταν παιδιά 

γυμνασίου και οι επιδοκιμασίες ή αποδοκιμασίες γίνονταν ζωντανά από το 

δάσκαλο. 

Μουσική εκπαίδευση – Σπουδή 

Η μουσική εκπαίδευση είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει 

σημαντικά και την εξοικείωση με διάφορα μουσικά είδη, αλλά και την 

ανάπτυξη αισθητικών κριτηρίων (Παπαπαναγιώτου, 2006). Από έρευνες 

προκύπτει ότι τα άτομα που δέχονται μουσική εκπαίδευση συστηματικά 

προτιμούν περισσότερο τα ‘σοβαρά’ είδη μουσικής από τα είδη ‘ποπ’ 

μουσικής (Παπαπαναγιώτου, 2006: 9). Τα συμπεράσματα αυτά υποστηρίζουν 

και νεότερες έρευνες (Gregory, 1994· αναφέρεται στο Παπαπαναγιώτου, 

2006). Η έρευνα του Fung (1996) σε τελειόφοιτους του λυκείου, έδειξε ότι οι 

συμμετέχοντες που είχαν λάβει μουσική εκπαίδευση έδειξαν μεγαλύτερη 

προτίμηση για ‘μουσικές του κόσμου’ (Παπαπαναγιώτου, 2006: 9) σε σχέση 

με αυτούς που δεν είχαν λάβει μουσική εκπαίδευση. Η έρευνα της Brittin 

(2000) δεν έδειξε διαφορά στις μουσικές προτιμήσεις που να αποδίδονται στη 
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μουσική εκπαίδευση. Η Παπαπαναγιώτου (2006) μελέτησε την επίδραση της 

μουσικής εκπαίδευσης στις μουσικές προτιμήσεις για κλασική, ελληνική 

παραδοσιακή και ποπ μουσική. Εξέτασε τις μουσικές προτιμήσεις 

συμμετεχόντων πέμπτης τάξης δημοτικού, τρίτης τάξης Γυμνασίου και τρίτης 

τάξης Μουσικού Γυμνασίου και βρήκε ότι: Οι μαθητές του δημοτικού έδωσαν 

τις υψηλότερες τιμές προτίμησης και για τα τρία είδη, οι έφηβοι που δεν 

παρακολουθούσαν μαθήματα μουσικής έδειξαν προτίμηση στην ποπ και 

απαρέσκεια προς τα άλλα δύο είδη, ενώ οι έφηβοι που φοιτούσαν στο 

Μουσικό Γυμνάσιο και παρακολουθούσαν μαθήματα ελληνικής παραδοσιακής 

και κλασικής μουσικής έδειξαν προτίμηση και στα τρία είδη, με πρώτη 

προτίμηση, ωστόσο, την ποπ.  

Εξοικείωση 

Η εξοικείωση είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει τις μουσικές 

προτιμήσεις. Μπορεί να προκύψει μέσω ακρόασης αλλά και μέσω εκτέλεσης. 

Ο Getz (1966· αναφέρεται στο Droe, 2006) μελέτησε την επίδραση της 

εξοικείωσης, μέσω επανάληψης, στις μουσικές προτιμήσεις και τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει ένας γενικός θετικός συσχετισμός της 

εξοικείωσης με τις προτιμήσεις. Η επανάληψη των μελωδιών μέσα σε κάθε 

κομμάτι δεν φάνηκε να έχει σημαντική σχέση με τις προτιμήσεις. Ο Bradley 

(1971, αναφέρεται στο Droe, 2006) φανέρωσε ότι η επανάληψη, επομένως η 

εξοικείωση, μπορεί να επηρεάσει τις μουσικές προτιμήσεις για σύγχρονη 

μουσική. Οι Hargreaves και Castell (1987· αναφέρεται στο Παπαπαναγιώτου, 

2006) διερεύνησαν τις μουσικές προτιμήσεις ακροατών τεσσάρων ως πάνω 

από δεκαοκτώ χρονών. Διαπίστωσαν ότι «η αρέσκεια για οικεία είδη μουσικής 
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κορυφώνεται σε μικρότερη ηλικία, ενώ η αρέσκεια για μη οικεία είδη 

κορυφώνεται σε μεγαλύτερη ηλικία» (Παπαπαναγιώτου, 2006: 8). Άλλη 

έρευνα, του North και Hargreaves (1997· αναφέρεται στο Παπαπαναγιώτου, 

2006), στην οποία μελετήθηκε η αλληλεπίδραση της εξοικείωσης των 

ακροατών με την πολυπλοκότητα ενός μουσικού είδους, φανέρωσε ότι η 

κορύφωση της αρέσκειας των ακροατών για απλούστερα είδη μουσικής 

συμβαίνει σε πιο πρώιμο στάδιο κοινωνικοποίησης απ’ ότι η αρέσκεια για πιο 

σύνθετα είδη μουσικής. Μια έρευνα διαπίστωσε, πως μαθητές της πέμπτης 

δημοτικού, όταν τους δοθεί η επιλογή, δείχνουν προτίμηση σε εμπορικές 

διασκευές μουσικών του κόσμου παρά σε πιο αυθεντικές εκτελέσεις. Οι 

ερευνητές πιθανολογούν ότι αυτό συμβαίνει γιατί αυτές οι διασκευές μοιάζουν 

περισσότερο με τη σύγχρονη δημοφιλή μουσική, με την οποία τα παιδιά είναι 

εξοικειωμένα. Υπάρχουν, ωστόσο, και στοιχεία ότι η εξοικείωση δεν είναι 

πάντα σημαντικός παράγοντας στον καθορισμό των μουσικών προτιμήσεων. 

Σύμφωνα με έρευνα του Gregory (1994· αναφέρεται στο Droe, 2006), στην 

οποία οι συμμετέχοντες άκουγαν αποσπάσματα μουσικής από διάφορα είδη 

μουσικής, συμπεριλαμβανομένων και επιλογών από τραγούδια που 

διδάσκονται στο δημοτικό, τα τελευταία, αν και ήταν τα πιο γνώριμα σε όλους 

τους συμμετέχοντες, ήταν ταυτόχρονα και αυτά που προτιμούσαν λιγότερο. 

Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι στους μαθητές του λυκείου υπάρχει 

προκατάληψη στα όργανα που παίζονται και ότι αυτοί είναι πιο πιθανό να 

προτιμούν μουσική που περιλαμβάνει τα όργανά τους, σε σχέση με τους 

φοιτητές.  
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Προσήλωση 

Σε έρευνα, στην οποία γινόταν μέτρηση με υπολογιστή των 

περισπασμών κατά τη διάρκεια ακρόασης, οι μαθητές του γυμνασίου συχνά 

ανέφεραν λιγότερους περισπασμούς κατά τη διάρκεια ακρόασης μουσική που 

προτιμούσαν, ενώ οι επαγγελματίες ενήλικοι έδειξαν ακόμη πιο έντονα τη 

σχέση μεταξύ μεγαλύτερης προτίμησης και λιγότερων περισπασμών 

(Flowers, 2001· Flowers & O’Neil, 2005· αναφέρονται στο Abril & Flowers, 

2007). 

Φύλο 

Σύμφωνα με έρευνες, οι γυναίκες τείνουν να προτιμούν περισσότερο 

μελωδικά και σχετικά ηπιότερα είδη, ενώ οι άντρες τείνουν να προτιμούν 

περισσότερο θορυβώδη είδη και που ακούγονται πιο μονότονα (Christenson& 

Peterson, 1988· Frith, 1981· North & Hargreaves, 2007· αναφέρονται στο 

Mulder et al., 2007). Σε έρευνα του Schwartz και Fouts (2002), διαπιστώθηκε 

ότι οι γυναίκες προτιμούν ελαφριά μουσική περισσότερο από τους άντρες, 

υποστηρίζοντας τα ευρήματα προηγούμενων ερευνών, όμως δεν 

διαπιστώθηκε ιδιαίτερη διαφορά στις προτιμήσεις ανδρών και γυναικών για 

βαριά μουσική. Η Montgomery (1996) διαπίστωσε, μετά από έρευνα, ότι, ενώ 

οι συμμετέχοντες και των δύο φύλων έδειξαν προτίμηση για τα αποσπάσματα 

με γρήγορο τέμπο, στα αποσπάσματα με μέτριο και αργό τέμπο, η μέση 

βαθμολογική κατάταξη των προτιμήσεων των κοριτσιών ήταν εμφανώς 

υψηλότερη σε σχέση με αυτή των αγοριών. 
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Μουσικό είδος 

Οι προτιμήσεις για διάφορα μουσικά είδη έχουν μελετηθεί από πολλές 

έρευνες. Κάθε έρευνα που περιλάμβανε τη δημοφιλή μουσική στα είδη που 

μελετούσε, κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η δημοφιλής μουσική είναι το 

περισσότερο προτιμώμενο από τα είδη (Hargeraves, Comber & Colley, 1995· 

LeBlanc, 1979, 1981· Rogers, 1957· Shehan, 1981· αναφέρονται στο 

Ginocchio, 2008). Άλλες έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι οι συμμετέχοντες 

μεγαλύτερης ηλικίας τείνουν να προτιμούν τη μουσική που ήταν δημοφιλής 

όταν ήταν νέοι (Gibbond, 1977· Hargreaves & North, 1997· αναφέρονται στο 

Ginocchio, 2008). Παρόλα αυτά, λίγες έρευνες έχουν μελετήσει τα διάφορα 

υποείδη της δημοφιλούς μουσικής και οι περισσότερες τείνουν να 

μεταχειρίζονται τη δημοφιλή μουσική σαν ένα μοναδικό είδος μουσικής. Ο 

LeBlanc, όμως, το 1979, μελέτησε τις προτιμήσεις μαθητών πέμπτης τάξης 

δημοτικού για ένα σύνολο διαφορετικών ειδών μουσικής, 

συμπεριλαμβανομένων και δύο δημοφιλών ειδών, τη ροκ και την εύκολη, 

ελκυστική ποπ. Η σειρά των προτιμήσεων για όλα τα είδη μουσικής που 

μελετήθηκαν, με βάση τη μέση τιμή, κατατάσσει στις δύο πρώτες θέσεις την  

εύκολη ποπ και τη ροκ, ενώ στις χαμηλότερες θέσεις βρίσκονται η κλασική 

ορχηστρική μουσική, η γκόσπελ, η ιερή χορωδιακή και η παραδοσιακή. 

Περαιτέρω ανάλυση των αποτελεσμάτων αποκάλυψε ότι οι αποκρίσεις που 

δόθηκαν για τα πρώτα έξι, σε προτίμηση, είδη δεν ήταν πολύ διαφορετικές, 

ενώ αυτές που δόθηκαν για τα τελευταία διέφεραν σημαντικά. Τα 

αποτελέσματα από αυτή την έρευνα αποτελούν σημείο αναφοράς για 

επόμενες έρευνες (LeBlanc, 1979· αναφέρεται στο Ginocchio, 2008). Έρευνα 

των Hargreaves, Comber και Colley (1995· αναφέρεται στο Ginocchio, 2008), 



35 

 

αν και δεν εστιαζόταν στη σχέση των μουσικών προτιμήσεων με τα μουσικά 

είδη, ωστόσο διαπίστωσε ομοιότητες στα ευρήματά της με αυτά της έρευνας 

του LeBlanc, αφού τα περισσότερο προτιμώμενα είδη, όπως αναφέρθηκαν 

από τους συμμετέχοντες, ήταν η ποπ και η ροκ, ενώ τα λιγότερο προτιμώμενα 

ήταν η κλασική και η όπερα. Ο May (1985, αναφέρεται στο Brittin, 2000) 

διαπίστωσε ότι οι μεγαλύτεροι μαθητές έδωσαν χαμηλότερες αποκρίσεις για 

τις προτιμήσεις τους σε όλα τα είδη μουσικής, αν και αυτό δεν γινόταν τόσο 

εμφανές για τα δημοφιλή είδη. Ο May σημειώνει επίσης ότι, όσο μεγαλώνει η 

ηλικία, οι μουσικές προτιμήσεις συγκλίνουν προς τα δημοφιλή είδη. Η Brittin 

(1991· αναφέρεται στο Ginocchio, 2008) διεξήγαγε μία έρευνα για να 

μελετήσει την επίδραση της κατηγοριοποίησης των μουσικών ειδών στις 

μουσικές προτιμήσεις φοιτητών, όχι μουσικής. Η έρευνα κατέληξε στο 

συμπέρασμα πως, ενώ η κατηγοριοποίηση δεν επηρεάζει το βαθμό 

προτίμησης, η βαθμολογική κατάταξη αποσπασμάτων που χαρακτηρίστηκαν 

ότι μοιάζουν με κάποιο είδος ήταν πολύ διαφορετική από την αρχική 

απόκριση σε αυτά. Υπάρχουν, λοιπόν, ενδείξεις ότι οι χαρακτηρισμοί μπορούν 

να οδηγήσουν σε διαφορετικές αποκρίσεις από τους συμμετέχοντες, όπως 

επίσης οι προτιμήσεις για συγκεκριμένες επιλογές ενός μουσικού είδους δεν 

αντικατοπτρίζουν απαραίτητα προτίμηση για το είδος γενικά.  

Ο LeBlanc και οι συνεργάτες του, μετά από έρευνα, διαπίστωσαν ότι ο 

βαθμός προτιμήσεων για τα τρία εξεταζόμενα είδη μουσικής (κλασική, τζαζ και 

ροκ) ήταν παρόμοιος στη μετάβαση από τη μια τάξη στην άλλη. Η ροκ 

αποδείχτηκε ότι εκτιμάται σταθερά από όλες τις ηλικιακές ομάδες και οι 

αλλαγές στις προτιμήσεις της ανά τις διάφορες ηλικιακές ομάδες είναι 

συγκριτικά μικρές. Ωστόσο, παρατήρησαν μια γενική μείωση στις προτιμήσεις 
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και για τα τρία είδη μουσικής στους συμμετέχοντες της έρευνάς τους (LeBlanc 

et al., 1996). 

Καναδική έρευνα σε παιδιά πρώτης, τετάρτης και έκτης δημοτικού 

έδειξε ότι οι προτιμήσεις της πλειοψηφίας τους αφορούν σε είδη δημοφιλούς 

μουσικής, κυρίως ποπ, ροκ, χιπ-χοπ και ραπ (Bosacki et al., 2006). Ισπανική 

έρευνα των Cremades, Lorenzo και Herrera (2010) διαπίστωσε ότι οι 

συμμετέχοντες, ηλικίας 12 έως 16 ετών, δείχνουν μεγαλύτερη προτίμηση στα 

δημοφιλή είδη μουσικής, διαφέρουν όμως ανάλογα με την πολιτισμική ομάδα 

ή καταγωγή των συμμετεχόντων.  

Ο Ginocchio (2008) διεξήγαγε μια έρευνα για να μελετήσει το αν και 

κατά πόσο έχουν αλλάξει οι μουσικές προτιμήσεις για μουσικά είδη, των 

παιδιών της πέμπτης δημοτικού. Συμπέρανε ότι, αν και δεν μπορούν να 

γίνουν άμεσες συγκρίσεις των αποσπασμάτων που χρησιμοποίησε με αυτά 

του LeBlanc, τα μουσικά είδη αντιστοιχούν με αυτά του LeBlanc το 1979. 

Επίσης, τα περισσότερο προτιμώμενα είδη, αλλά και τα λιγότερο 

προτιμώμενα παραμένουν τα ίδια. Διαπιστώθηκε όμως, μία μείωση στις 

γενικές βαθμολογικές κατατάξεις των προτιμήσεων για όλα τα είδη, εκτός από 

την κλασική.  

Έρευνα της Παπαπαναγιώτου (2006) στον ελλαδικό χώρο για τις 

μουσικές προτιμήσεις συμμετεχόντων ηλικιακών ομάδων 6-7, 12-13 και 18-19 

ετών συμπέρανε τα εξής: τα παιδιά εκδήλωσαν τη μεγαλύτερη προτίμηση σε 

ένα μουσικό είδος που απευθύνεται στους ενήλικες και δύο που απευθύνονται 

σε νεανικό κοινό. Οι έφηβοι εκδήλωσαν τη μεγαλύτερη προτίμηση για τρία 

μουσικά είδη που σχετίζονται με το νεανικό κοινό, ενώ τη μεγαλύτερη 
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απαρέσκεια προς τρία είδη που απευθύνονται στους ενήλικες. Οι νεαροί 

ενήλικες έδειξαν προτίμηση σε ένα νεανικό είδος και δύο είδη που σχετίζονται 

με τους ενήλικες. Επίσης, διαπιστώνει ότι οι μεγαλύτερες τιμές για τις 

προτιμήσεις αντιστοιχούν στα παιδιά, ενώ οι τιμές που αντιστοιχούν στους 

εφήβους είναι σημαντικά χαμηλότερες.  Αυτά τα αποτελέσματα συνάδουν με 

τις υποθέσεις του LeBlanc που έχουν προαναφερθεί, ότι η αλλαγή του εύρους 

των μουσικών προτιμήσεων από την παιδική ηλικία προς την ενηλικίωση 

περιγράφεται με καμπύλη σε σχήμα U. Στην περίπτωση των νεαρών ενηλίκων 

όμως, τα συμπεράσματα υποστηρίζουν μερικώς την υπόθεση για την 

καμπύλη. Η προτίμηση για τέσσερα είδη μουσικής ανέκαμψε, ενώ για άλλα 

τέσσερα μειώθηκε περισσότερο. Τα τρία από τα είδη για τα οποία μειώθηκε η 

προτίμηση σχετίζονται με το νεανικό κοινό, ενώ το άλλο με τους ενήλικες. Η 

απόκριση των νεαρών ενηλίκων για το είδος που απευθύνεται σε ενήλικες 

εξηγείται από το γεγονός ότι πρόκειται για ένα είδος μουσικής με προβλέψιμα 

χαρακτηριστικά. Η μικρότερη προτίμηση στα τρία είδη που απευθύνονται 

στους νέους έχει δύο πιθανές εξηγήσεις. Πρώτον, η υπερ-έκθεση σε αυτά τα 

είδη οδηγεί σε μικρότερη αρέσκεια, και δεύτερον υποχωρούν οι πιέσεις για 

συμμόρφωση με τις επιταγές των συνομηλίκων. (Παπαπαναγιώτου, 2006). 

Επίσης, έρευνα της Στάμου (2006) σε παιδιά της πέμπτης και έκτης 

δημοτικού, έδειξε πως η μουσική στην οποία οι μαθητές δείχνουν μεγαλύτερη 

προτίμηση είναι η ποπ και μετά ακολουθούν η ροκ, όλα τα είδη, η κλασική και 

άλλα είδη. Είναι φανερό, λοιπόν, ότι τις δύο πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν 

είδη που ανήκουν στη δημοφιλή μουσική.  

Η δημοφιλής μουσική προτιμάται περισσότερο από την κλασική για 

λόγους που αφορούν στην επιρροή της δημοφιλούς κουλτούρας μέσα από τα 
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μέσα ενημέρωσης, τη διασκέδαση και την πίεση που απορρέει από τους 

συνομήλικους. Η κλασική μουσική τείνει να κατατάσσεται βαθμολογικά σχεδόν 

στο ίδιο επίπεδο με τη δημοφιλή, όταν συνδέεται με θέματα εκπαίδευσης και 

μουσικής έκφρασης, αλλά οι αποκρίσεις δείχνουν μειωμένο ενθουσιασμό για 

αυτή (Walker, 2005). 

Παρατηρείται, επομένως, πως το πρώτο σε προτιμήσεις είδος 

μουσικής είναι η δημοφιλής μουσική, συμπεριλαμβανομένων των υποειδών 

της. Ειδικά στην περίπτωση των εφήβων, η κυριαρχία της δημοφιλούς 

μουσικής είναι σχεδόν απόλυτη. Θα ήταν, λοιπόν, εύστοχο να γίνει 

προσπάθεια να ληφθεί το γεγονός αυτό υπόψη στη διδασκαλία μουσικής, 

καθώς θα προσέλκυε περισσότερο τους μαθητές και θα έφερνε το μάθημα της 

μουσικής πιο κοντά στα ενδιαφέροντά τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗ: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ 

Η σημασία των μουσικών ειδών που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του 

ρεπερτορίου για το μάθημα της μουσικής στο σχολείο έχει αποτελέσει 

αντικείμενο εκτενούς προβληματισμού τις τελευταίες δεκαετίες στους κόλπους 

της μουσικοπαιδαγωγικής κοινότητας. Χαρακτηριστική είναι η θέση που 

εκφράζεται συχνά ότι οι μουσικοί εκπαιδευτικοί θα έπρεπε να  χρησιμοποιούν 

τη μουσική που οι μαθητές απολαμβάνουν να ακούν εκτός σχολικού 

περιβάλλοντος, με την οποία ταυτίζονται και την θεωρούν δική τους, ώστε να 

φέρουν το μάθημα της μουσικής πιο κοντά στα ενδιαφέροντα και τη ζωή των 

μαθητών. Τίθενται όμως διάφορα σοβαρά ζητήματα όσον αφορά τόσο στη 

χρήση της δημοφιλούς μουσικής, όσο και στους τρόπους διδασκαλίας της.  

Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ‘παραδοσιακά’ η διδασκαλία μουσικής 

είναι μέσω της τυπικής διδασκαλίας. Ο δάσκαλος βρίσκεται στο κέντρο της 

διδασκαλίας, επιβλέπει και παρέχει καθοδήγηση στους μαθητές, χρησιμοποιεί 

σχεδιαγράμματα μαθημάτων και οδηγεί τους μαθητές από το απλό στο 

σύνθετο. Επιλέγει ο ίδιος τη μουσική που θα χρησιμοποιηθεί, με στόχο να 

συστήσει τους μαθητές σε είδη μουσικής τα οποία δεν τους είναι γνώριμα. 

Επίσης, δίνεται βαρύτητα στην γραφή και ανάγνωση μουσικής, την εκμάθηση 

δηλαδή μουσικής σημειογραφίας, όπως επίσης βαρύτητα δίνεται στην 

αναπαραγωγή μουσικών αποσπασμάτων (Green, 2006).  

Αυτός όμως ο τρόπος διδασκαλίας δε συνάδει με τον τρόπο που 

επιτυγχάνεται η μάθηση στο χώρο της δημοφιλούς μουσικής. Εκεί 

χρησιμοποιούνται πρακτικές άτυπης διδασκαλίας, βασικά χαρακτηριστικά των 
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οποίων είναι τα εξής: α) η μουσική επιλέγεται από τους μαθητευόμενους και 

είναι μουσική που απολαμβάνουν και γνωρίζουν, β) η κύρια πρακτική που 

χρησιμοποιείται είναι η αναπαραγωγή ενός κομματιού εξ ακοής, χωρίς να 

υπεισέρχεται ο παράγοντας της σημειογραφίας, γ) οι μαθητευόμενοι είναι 

αυτοδίδακτοι και μαθαίνουν είτε ατομικά, είτε μέσα σε ομάδες συνομηλίκων, 

χωρίς επίβλεψη ή καθοδήγηση κάποιου δασκάλου, δ) οι μαθητευόμενοι δεν 

ακολουθούν συγκεκριμένη δομή στον τρόπο που μαθαίνουν. Η απόκτηση 

γνώσεων γίνεται με τυχαίους τρόπους, χωρίς μετάβαση από το απλό στο 

δύσκολο, με αφετηρία κομμάτια προτίμησης, ασχέτως του βαθμού δυσκολίας 

τους. Τέλος, στις διαδικασίες απόκτησης των γνώσεων γίνεται μια ανάμειξη 

των ικανοτήτων ακρόασης, εκτέλεσης, αυτοσχεδιασμού και σύνθεσης, με 

έμφαση στη δημιουργικότητα (Green, 2005b,  2006,  2008). 

 Όπως σημειώνει η Σαββίδου (2009: 64), η εκμάθηση: 

περιλαμβάνει μια σειρά πρακτικών που βρίσκονται 

μεταξύ ασύνειδης και συνειδητής μάθησης. Η ασύνειδη 

μάθηση επέρχεται μέσα από τη διαδικασία της άμεσης 

πολιτισμικής υπαγωγής στη μουσική κουλτούρα 

(enculturation), δηλαδή της απευθείας έκθεσης στη 

μουσική της καθημερινότητας και στις σχετικές με αυτή 

κοινωνικές πρακτικές με τις οποίες είναι συνδεδεμένη 

(Merriam, 1964 αναφέρεται στη Campbell, 1991· Green, 

2001· Welch & Adams, 2003). Οι περισσότερο 

συνειδητές από τις άτυπες πρακτικές συνδέονται με την 

άτυπη εκπαίδευση που παρέχει η οικογένεια και το 

φιλικό περιβάλλον(Merriam, 1964 αναφέρεται στη 

Campbell, 1991).  
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Η πολιτισμική υπαγωγή είναι βασικό στοιχείο των πρακτικών μάθησης 

όλων των μουσικών, είτε αυτές είναι τυπικές είτε άτυπες, όμως είναι 

περισσότερο κυρίαρχη σε κάποια είδη μουσικής απ’ ότι σε άλλα. Η Green 

(2004) αναφέρει ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα πολιτισμικής υπαγωγής. 

Ένα μωρό χτυπάει ένα κουτάλι ή άλλο αντικείμενο στο τραπέζι της κουζίνας 

μιας αγγλικής οικογένειας στο Λονδίνο. Το πιο πιθανό είναι ότι οι ενήλικες θα 

πάρουν το κουτάλι από το παιδί ή θα το σταματήσουν με κάποιο τρόπο από 

το να κάνει θόρυβο. Αντιθέτως, ο John Blacking, ένας ερευνητής των 

ανθρώπων της φυλής Βέντα στη Νότια Αφρική, παρατήρησε ότι σε παρόμοια 

περίπτωση οι ενήλικες ή άλλα παιδιά θα έπαιρναν μέρος φτιάχνοντας ένα 

ρυθμό πάνω στο χτύπημα του μωρού ώστε να το μετατρέψουν σε μουσική. 

Και στις δύο περιπτώσεις το μωρό υπάγεται στην μουσική κουλτούρα και στις 

μουσικές πρακτικές μάθησης που υπάρχουν (ή όχι) στο περιβάλλον του. 

Έτσι, από τη στιγμή που το χτύπημα του κουταλιού γίνεται μουσική 

δραστηριότητα, περιλαμβάνει και τους τρεις κύριους τρόπους με τους οποίους 

συμβαίνει η παραγωγή μουσικής: εκτέλεση (παίξιμο ή τραγούδι), δημιουργία 

(σύνθεση ή αυτοσχεδιασμός) και ακρόαση (του εαυτού μας ή άλλων).  

Οι περισσότερες παραδοσιακές μουσικές μαθαίνονται μέσω της 

πολιτισμικής υπαγωγής, ακούγοντας, παρατηρώντας και αντιγράφοντας τις 

πρακτικές δημιουργίας μουσικής της γύρω κοινότητας. Επίσης, η μάθηση 

επιτυγχάνεται με τη βοήθεια ενήλικων, που είναι γνώστες των συγκεκριμένων 

μουσικών ειδών και εκπαιδεύουν τους νέους μουσικούς.  

Στο πεδίο της δημοφιλούς μουσικής όμως τα πράγματα 

διαφοροποιούνται. Η γνώση και οι μουσικές δεξιότητες των νέων μουσικών 

αποκτώνται αρχικά με τον πειραματισμό με όργανα ή με τη φωνή. Οι νέοι 
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μουσικοί ανακαλύπτουν τους διάφορους ήχους που μπορούν να παραχθούν, 

προτού αρχίσουν να συνδέουν ήχους μεταξύ τους δημιουργώντας μικρές 

φράσεις ή ρυθμικά σχήματα. Συχνά, η εκμάθηση είναι μοναχική, καθώς δεν 

περιτριγυρίζονται από έμπειρους μουσικούς στους οποίους μπορούν να 

μιλήσουν, να παρακολουθήσουν και να μιμηθούν. Αυτό βεβαίως δε σημαίνει 

ότι η εκμάθηση είναι και μοναχική δραστηριότητα, καθώς κύριο 

χαρακτηριστικό της δημοφιλούς μουσικής είναι η δημιουργία ομάδων 

συνομηλίκων, δηλαδή συγκροτήματα (Green, 2004, 2005β, 2008· Σαββίδου, 

2009). Εκεί συμβαίνει και μεγάλο μέρος της άτυπης διδασκαλίας, με δύο 

διακριτούς τρόπους. Ο πρώτος τρόπος περιλαμβάνει την παρουσία ενός 

συνομήλικου με υψηλότερο μουσικό επίπεδο από τους υπόλοιπους. Σε αυτόν 

τον τρόπο, γνώση και δεξιότητες μοιράζονται συνειδητά, θα μπορούσε να 

ειπωθεί μάλιστα ότι διδάσκονται από το ένα μέλος του συγκροτήματος στο 

άλλο. Το μέλος του συγκροτήματος με τη μεγαλύτερη εμπειρία δείχνει στα 

υπόλοιπα μέλη συγχορδίες, κλίμακες και τεχνικές που γνωρίζει. Ο άλλος 

τρόπος είναι η ‘ομαδική εκμάθηση’ (Green, 2008: 7), όπου δεν παρατηρείται 

συνειδητή επίδειξη διδασκαλίας. Σ’ αυτόν τον τρόπο, η εκμάθηση συμβαίνει 

μέσα από την παρακολούθηση και τη μίμηση την ώρα της πρόβας, αλλά και 

απλώς τη συζήτηση για τη μουσική, είτε αυτή που παίζει το συγκρότημα είτε 

τη μουσική γενικά. 

Όσον αφορά στα συγκροτήματα, αυτά, σύμφωνα με τη Green (2008), 

δημιουργούνται σε πολύ πρώιμα στάδια, ακόμη κι αν οι παίκτες δεν ελέγχουν 

ακόμα τα όργανά τους, δεν γνωρίζουν καμία σύνδεση συγχορδιών, μουσικές 

φράσεις ή τραγούδι, ή δεν έχουν όργανο να παίξουν. Συχνά ξεκινούν ένα 

συγκρότημα ή πολλά συγκροτήματα μέσα σε μερικούς μήνες από τότε που 
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ξεκινούν να παίζουν το όργανό τους, κυρίως στα μέσα με τέλη της εφηβείας. 

Τα σχολεία είναι ένας σημαντικός κοινωνικός θεσμός για τη δημιουργία 

συγκροτημάτων, γιατί μπορεί να παρέχει πόρους, όργανα ή χώρους για 

εξάσκηση αλλά κυρίως έχει μαθητές, που μπορούν πιθανώς να συμμετέχουν 

στα συγκροτήματα που σχηματίζονται. Τα πρώτα συγκροτήματα που 

σχηματίζονται αποτελούνται σχεδόν πάντα από συνομήλικους. Ωστόσο η 

ηλικία είναι λιγότερο σημαντική από τη μουσική ικανότητα, που πρέπει, κατά 

κύριο λόγο, να κινείται στο ίδιο περίπου πλαίσιο για όλα τα μέλη του 

συγκροτήματος. 

Επίσης, τα συγκροτήματα σχηματίζονται ανάμεσα σε συνομήλικους με 

παρόμοιες μουσικές προτιμήσεις και σημαντικό στοιχείο αποτελεί η ύπαρξη 

φιλίας μεταξύ των μελών τους (Davis, 2005· Σαββίδου, 2009). Η ποιότητα 

μάλιστα της φιλίας είναι σημαντική για την ανάπτυξη και τη συνοχή του 

συγκροτήματος (Davis, 2005). Μεγάλης σημασίας είναι και τα στοιχεία 

προσωπικότητας των μελών. Η συνεργασία, η αξιοπιστία, η προσήλωση, η 

ανεκτικότητα, οι ίδιες προτιμήσεις και το κοινό πάθος για τη μουσική είναι 

σημαντικά στοιχεία για τη δημιουργία και την ανέλιξη του συγκροτήματος 

(Green, 2002 αναφέρεται στο Davis, 2005). Τη σημασία της φιλίας για τη 

δημιουργία συγκροτημάτων υποστηρίζουν και οι Campbell (1995· αναφέρεται 

στο Davis, 2005) και Lilliestam (1996).  

Παρατηρείται, λοιπόν, η ‘ανάγκη’ για τους επίδοξους μουσικούς των 

δημοφιλών ειδών να δημιουργούν ομάδες μεταξύ τους για να παίζουν μουσική 

που τους αρέσει, κυρίως αυτοσχεδιασμούς και ‘μερικούς αυτοσχεδιασμούς 

(jamming)’ (Σαββίδου, 2009: 65). Στις πρόβες επίσης παίζονται κομμάτια που 
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είναι γνωστά και αγαπητά, διασκευές αυτών, αλλά και μουσική που συνθέτουν 

τα ίδια τα μέλη του εκάστοτε γκρουπ, με το κάθε μέλος να συμβάλλει στη 

δημιουργία, εκτός από την περίπτωση όπου κάποιο μέλος έχει αναλάβει το 

ρόλο του ηγέτη (Cohen, 1991· Campbell, 1995 αναφέρονται στο Σαββίδου, 

2009). Επομένως, συνήθως ένα μέλος προτείνει μια ιδέα για μελωδία ή 

στίχους στην πρόβα και οι υπόλοιποι εργάζονται πάνω σε αυτή ή προσθέτουν 

στοιχεία πάνω της κι έτσι διαμορφώνεται το τελικό προϊόν. Έτσι κάθε μέλος 

του συγκροτήματος αναλαμβάνει το ρόλο του συνθέτη και του εκτελεστή 

(Davis, 2005· Σαββίδου, 2009). Μέσα από τη διαδικασία των προβών, 

αποκτώνται δεξιότητες εκτέλεσης, σύνθεσης και αυτοσχεδιασμού με άτυπη 

διδασκαλία, όπως έχει προαναφερθεί. Σημαντικό στοιχείο των μαθησιακών 

πρακτικών που υιοθετούν οι μουσικοί των δημοφιλών ειδών είναι ότι η 

απόκτηση των δεξιοτήτων δε γίνεται μόνο σε ατομικό επίπεδο αλλά και σε 

ομαδικό (Green, 2008). 

Κομμάτι μεγάλης σημασίας για τις μαθησιακές πρακτικές των μουσικών 

των δημοφιλών ειδών είναι η ακρόαση κομματιών, είτε από δίσκους είτε από 

βίντεο κλιπ και άλλα μέσα, όπως μουσικά κομμάτια σε μορφή mp3 και 

ραδιοφωνικές εκπομπές (Campbell, 1995· αναφέρεται στο Davis, 2005). «Η 

τεχνική της αντιγραφής με το αυτί και της επανεκτέλεσης ηχογραφήσεων από 

δίσκους, προσφέροντας τη δυνατότητα άμεσης και ολιστικής επαφής με τα 

διάφορα μουσικά στυλ, ενισχύει την ικανότητα για πολυμέρεια, ευελιξία και 

προσαρμοστικότητα σε μια ποικιλία μουσικών ειδών. Επίσης, υποβοηθά την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων σύνθεσης, τεχνικής και εκτέλεσης είτε στο πλαίσιο του 

αυτοσχεδιασμού, του μερικού αυτοσχεδιασμου(jamming), των διασκευών ή 

της δημιουργίας πρωτότυπης δουλειάς (Green, 2001· Campbell, 1995· 
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Lilliestam, 1996)» (Σαββίδου, 2009: 65). Σύμφωνα με τη Green (2008), 

αξιοσημείωτο είναι ότι αυτή η πρακτική έχει ανθίσει στα μόλις ογδόντα ή 

ενενήντα χρόνια από τότε που άρχισε η εξάπλωση των τεχνολογιών 

ηχογράφησης, και παρατηρείται ότι χρησιμοποιείται από παιδιά και νέους σε 

όλο τον κόσμο τα οποία δεν θα είχαν αυτή τη δυνατότητα διαφορετικά, 

εφόσον δεν βρίσκονται σε επαφή μεταξύ τους ή δεν έχουν καθοδήγηση από 

ενηλίκους.  

Η Green (2004, 2008) επίσης διαχωρίζει την ακρόαση σε ‘σκόπιμη’ 

(purposive), ‘προσηλωμένη’ (attentive) και ‘διασπασμένη’ (distracted) 

(Σαββίδου, 2009: 64). Με τον όρο ‘σκόπιμη’ αναφέρεται στην ακρόαση με 

σκοπό την ‘υιοθέτηση και προσαρμογή του τι ακούγεται στις πρακτικές 

κάποιου’(Green, 2008: 7), δηλαδή με σκοπό την αναπαραγωγή. Η 

‘προσηλωμένη’ ακρόαση μοιάζει με τη ‘σκόπιμη’, δηλαδή η ακρόαση γίνεται 

με προσοχή και προσήλωση, χωρίς όμως να υπάρχει κάποιος σκοπός προς 

επίτευξη. Τέλος, η ‘διασπασμένη’ ακρόαση συμβαίνει όταν η μουσική 

βρίσκεται και ακούγεται απλώς στο περιβάλλον, χωρίς συνειδητή  

προσήλωση του ακροατή σε αυτήν. Και τα τρία είδη ακρόασης και όχι μόνο η 

‘σκόπιμη’, χρησιμοποιούνται στα αρχικά στάδια της μάθησης, αλλά και 

μετέπειτα. 

Η σημειογραφία, αντίθετα, στις πρακτικές εκμάθησης των νεαρών 

μουσικών δεν κατέχει σημαντικό ρόλο (Green, 2004, 2008· Σαββίδου, 2009). 

Σύμφωνα με τη Green (2004) οι παρτιτούρες χρησιμοποιούνται πολύ σπάνια, 

εκτός από μερικές περιπτώσεις, όπως αυτή των συγκροτημάτων για 

εκδηλώσεις ή θέατρο ή στην περίπτωση που ο μουσικός σημειώνει κάτι 

γρήγορα στην πρόβα, το οποίο, αφού το μάθει, στη συνέχεια πιθανότατα θα 
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πετάξει. Επίσης, σύμφωνα με την ίδια, μπορούμε να υποθέσουμε, χωρίς 

όμως να υπάρχει αντίστοιχη έρευνα που να το υποστηρίζει απόλυτα, ότι 

λιγότεροι από το 40 τοις εκατό των μουσικών δημοφιλών ειδών γνωρίζουν 

μουσική σημειογραφία, οι περισσότεροι των οποίων επειδή είχαν λάβει 

κάποιο είδος τυπικής διδασκαλίας. Ωστόσο, όταν λειτουργούν στο χώρο της 

δημοφιλούς μουσικής τείνουν να χρησιμοποιούν αυτές τις γνώσεις για δική 

τους χρήση και πάντα με τον δικό τους ιδιαίτερο τρόπο. 

Αυτό συμβαίνει γιατί η σημειογραφία δεν μπορεί να αποδώσει τους 

διάφορους παράγοντες που γίνονται αντιληπτοί μόνο μέσω της ακρόασης. 

Τέτοιοι παράγοντες μπορεί να είναι ηχοχρώματα, ελαστικότητα στο ρυθμό και 

πολλά άλλα, όπως ιδιότητες της μουσικής που δύσκολα προσδιορίζονται 

αλλά είναι εύκολα αναγνωρίσιμες, όπως η ‘διάθεση/αίσθηση (feel)’, ‘το 

άγγιγμα (touch)’ και ‘το νόημα (meaning)’ (Σαββίδου, 2009: 65) της μουσικής 

(Green, 2004, 2008· Σαββίδου, 2009). Επομένως, ο κύριος τρόπος 

μετάδοσης της γνώσης είναι, όπως έχει προαναφερθεί, μέσω της εκτέλεσης 

με το αυτί των διάφορων κομματιών, τα οποία οι μουσικοί ανταλλάσουν 

μεταξύ τους. Σύμφωνα με τη Σαββίδου (2009: 65), «η σημειογραφία λειτουργεί 

περισσότερο ως μνημονική ενίσχυση και τα διάφορα βιβλία και περιοδικά 

χρησιμοποιούνται ως πηγές μάθησης μόνο στα αρχικά στάδια.». Αξίζει να 

αναφερθεί επίσης ότι οι μουσικοί των δημοφιλών ειδών χρησιμοποιούν τη 

μυϊκή μνήμη ως μνημονική ενίσχυση, δηλαδή οι κινήσεις τους «συνδέονται με 

τη διάθεση/αίσθηση (feel) του τραγουδιού και τη δημιουργία μιας ολιστικής 

ιδέας του ήχου του τραγουδιού (Lilliestam, 1996· Davis, 2005)» (Σαββίδου, 

2009: 65-66). 
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Η τεχνική και η απόκτησή της δεν απασχολεί τους μουσικούς των 

δημοφιλών ειδών, παρά μόνο όταν συνειδητοποιείται η ανάγκη για καλύτερο 

έλεγχο του οργάνου ή όταν ο μουσικός έχει βλέψεις να γίνει επαγγελματίας. 

Ενώ όμως οι μουσικοί είναι αυτοδίδακτοι, η εφαρμογή των διάφορων τεχνικών 

γίνεται παραδόξως με ευκολία. (Green, 2004, 2008· Σαββίδου, 2009). Οι 

θεωρητικές γνώσεις μουσικής έρχονται συνήθως τυχαία, ανάλογα με το είδος 

μουσικής που παίζεται εκείνη την ώρα. Οι μουσικοί μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τα μουσικά στοιχεία με τρόπους που είναι στιλιστικά 

σωστοί, αλλά δεν μπορούν να προσδώσουν ονόματα σε αυτά ή να τα 

περιγράψουν παρά μόνο με αόριστους ή μεταφορικούς όρους. Η μάθηση της 

θεωρίας γίνεται κυρίως από ενθουσιασμό για τη μουσική. Γενικά όμως, οι 

μουσικοί εφαρμόζουν τη μέθοδο της δοκιμής και λάθους, προχωρώντας με το 

συναίσθημα (Priest, 1989· Cohen, 1991· αναφέρονται στο Σαββίδου, 2009· 

Green, 2004, 2008). 

O χρόνος εξάσκησης στο όργανο διαφέρει από μουσικό σε μουσικό. 

Κάποιοι εξασκούνται για πέντε με έξι ώρες τη μέρα στα πρώτα στάδια της 

μάθησης, κάποιοι για πολύ λιγότερη ώρα, ενώ κάποιοι άλλοι δεν εξασκούνται 

σχεδόν καθόλου. Η εξάσκηση προσεγγίζεται ανάλογα με τη διάθεση, τις 

υποχρεώσεις ή τα κίνητρα του μουσικού, όπως για παράδειγμα η συμμετοχή 

σε νέο συγκρότημα ή η σύνθεση ενός νέου τραγουδιού. Σε πολλές 

περιπτώσεις, τις περιόδους εντατικής εξάσκησης ακολουθούν περίοδοι χωρίς 

εξάσκηση. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η εξάσκηση γίνεται μόνο εφόσον 

οι μουσικοί την απολαμβάνουν (Green, 2004, 2008· Σαββίδου, 2009).  

Γενικά, ο τρόπος εκμάθησης των μουσικών των δημοφιλών ειδών δεν 

μπορεί να θεωρηθεί ‘εύκολος τρόπος’ (Finnegan, 1989· Cohen, 1991 
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αναφέρονται στο Σαββίδου, 2009). Ωστόσο, οι μουσικοί αγαπούν πολύ αυτό 

που κάνουν και αποκτούν μεγάλο πάθος για τη μουσική γενικά, κάτι που τους 

ωθεί να γνωρίσουν βαθύτερα και άλλα είδη μουσικής, ακόμη και την κλασική. 

Συνοψίζοντας, οι πρακτικές μάθησης των δημοφιλών ειδών μουσικής 

περιλαμβάνουν πρακτικές άτυπης μουσικής διδασκαλίας, πολιτισμική 

υπαγωγή στη μουσική κουλτούρα, δημιουργία συγκροτημάτων, ομαδική 

εκμάθηση και εκμάθηση από εμπειρότερο συνομήλικο, εκτέλεση κομματιών εξ 

ακοής και ελάχιστη χρήση μουσικής σημειογραφίας. Τέλος, οι πρακτικές αυτές 

στοχεύουν στην καλλιέργεια της ακοής, στη δημιουργικότητα, στη μίξη 

μουσικών δραστηριοτήτων και στην προσέγγιση της μουσικής με ολιστικό 

τρόπο, στοιχεία των οποίων η συμβολή αναγνωρίζεται από τους μουσικούς 

των δημοφιλών ειδών (Σαββίδου, 2009). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ 

Οι έφηβοι αποτελούν μια ιδιαίτερη ομάδα ανθρώπων, με πολύ 

ξεχωριστά χαρακτηριστικά και συμπεριφορές, αλλά και με ιδιαίτερη σχέση με 

τη μουσική. Είναι σημαντικό να αναλυθούν τα χαρακτηριστικά τους και να 

εντοπιστούν οι τρόποι που αυτά σχετίζονται με τη μουσική και τη μουσική 

εκπαίδευση των εφήβων. 

4.1. Έφηβοι: Γενικά χαρακτηριστικά 

Η εφηβεία αποτελεί μια περίοδο ορόσημο για την προσωπική 

ανάπτυξη του ατόμου. Κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης περιόδου 

διαμορφώνονται οι κατοπινές στάσεις απέναντι στη ζωή (Fitzgerald et al., 

1995). Οι Atkinson, Atkinson, Smith και Bem (1990· αναφέρεται στο Minott, 

2008) ορίζουν την εφηβεία σαν μια μεταβατική περίοδο από την παιδική ηλικία 

προς την ενήλικη ζωή. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα ενδιαφέροντα των 

εφήβων είναι κυρίως κοινωνικής φύσεως και επηρεάζονται από το σχολείο, 

την οικογένεια και τους συνομήλικους, όλοι εκ των οποίων εμφυσούν σε 

αυτούς κάποιες αξίες. Η Yang (2002) ορίζει την εφηβεία ως το στάδιο 

ανάπτυξης που διακατέχεται από αλλαγές ορμονών και που γεφυρώνει τη 

μετατροπή των ανθρώπων από παιδιά σε ενήλικες.  

Σ’ αυτή την περίοδο συμβαίνουν δραματικές αλλαγές  οι οποίες 

μπορούν να παρατηρηθούν στα εξής χαρακτηριστικά: 

α) Σωματικές μεταβολές. Τα σώματα των εφήβων αναπτύσσονται πολύ 

γρήγορα, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται ψηλά και δυσανάλογα, όπως 
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επίσης το ίδιο συμβαίνει και με τα άκρα τους. Όλες αυτές οι αλλαγές κάνουν 

τους εφήβους να νιώθουν αμήχανα ως προς το σώμα τους, να νιώθουν 

ντροπή, ακόμη και σύγχυση. Επιπλέον, οι έφηβοι συχνά προσπαθούν να 

κρύψουν το μέρος του σώματός τους που τους προκαλεί αμηχανία ή κάνουν 

συνέχεια παράπονα για αυτό (Ετμεκτσόγλου, 2000· Χαρώνης, 2008· Yang, 

2002). 

β) Σεξουαλική ανάπτυξη. Στη διάρκεια της εφηβείας, οι ορμόνες 

προκαλούν μεταβολές στο σώμα που έχουν σχέση με τη λειτουργία της 

αναπαραγωγής (Χαρώνης, 2008). Αυτές οι μεταβολές τους προκαλούν 

ανάμεικτα συναισθήματα, από ενοχή μέχρι κατάπληξη και θαυμασμό (Yang, 

2002). 

γ) Συναισθηματική ανάπτυξη. Οι έφηβοι, εξαιτίας των ορμονικών 

αλλαγών, βιώνουν συναισθηματικές μεταπτώσεις, πρωτόγνωρα 

συναισθήματα, που συχνά είναι υπερβολικά και δεν μπορούν να τα 

αναγνωρίσουν, να τα ελέγξουν ή ακόμη και να τα εκφράσουν λεκτικά. Οι 

έφηβοι τείνουν να βλέπουν τα πάντα ως κρίση. Τα συναισθήματά τους 

προτρέχουν της λογικής σκέψης και είναι τόσο συνυφασμένα με τη σκέψη 

τους ώστε δυσκολεύονται να τα διαχωρίσουν (Ετμεκτσόγλου, 2000· Χαρώνης, 

2008· Yang, 2002). 

δ) Κοινωνική ανάπτυξη. Στην περίοδο της εφηβείας, οι γονείς παύουν 

να βρίσκονται στο επίκεντρο. Οι έφηβοι σχηματίζουν φιλίες με άτομα του ίδιου 

φύλου, όπως επίσης δείχνουν ενδιαφέρον και συνάπτουν σχέσεις και με το 

άλλο φύλο. Είναι εγωκεντρικοί και αυτό «τους καθιστά ιδιαίτερα ευαίσθητους 

στην κριτική των συνομηλίκων τους» (Ετμεκτσόγλου, 2000: 27), αλλά και των 
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υπολοίπων. Αποζητούν συνεχώς την έγκριση και την αποδοχή από τους 

συνομήλικούς τους και εκφράζουν επιθυμία για ανεξαρτησία και επιθυμία να 

τους συμπεριφέρονται σαν ενήλικες. Βρίσκονται σε αναζήτηση της ταυτότητάς 

τους, αποδίδουν μεγάλη σημασία σε σύμβολα κοινωνικού στάτους και 

επαναστατούν απέναντι στους γονείς τους για να δείξουν ότι είναι διαφορετικοί 

από αυτούς. Η γνώμη των συνομηλίκων έχει μεγάλη επίδραση πάνω τους και 

τέλος, παθιάζονται με ανθρώπους που θεωρούν πρότυπα και είδωλα και με 

τους οποίους ταυτίζονται (Ετμεκτσόγλου, 2000· Yang, 2002).  

ε) Διανοητική ανάπτυξη. Στην εφηβεία ξεκινά να αναπτύσσεται η 

ικανότητα αφηρημένης σκέψης. Σύμφωνα με την Ετμεκτσόγλου (2000: 27) «οι  

έφηβοι απαγκιστρώνονται από τον συγκεκριμένο, στενό τους κόσμο και 

ανοίγονται στον κόσμο των ιδεών, των υποθέσεων, των δυνατοτήτων, στάδιο 

το οποίο ο Piaget αναφέρει ως “στάδιο της τυπικής σκέψης” (βλ. Ρίτσμοντ, 

1970).». Ωστόσο, συχνά οι επικοινωνιακές τους ικανότητες είναι ανεπαρκείς 

και δείχνουν εκνευρισμό όταν δεν μπορούν να εκφράσουν ξεκάθαρα τις 

σκέψεις τους. Τείνουν, επίσης, να έχουν αμφιβολίες και να νιώθουν σύγχυση 

για το τι να πιστέψουν και προβληματίζονται από τον φόβο τους για το 

άγνωστο. Επιπλέον, η ανάπτυξη της ικανότητάς τους να αιτιολογούν και να 

σκέφτονται μόνοι τους, συχνά οδηγεί στην αμφισβήτηση της εξουσίας 

(Ετμεκτσόγλου, 2000· Χαρώνης, 2008· Yang, 2002). 

Ο Gage (αναφέρεται στο Yang, 2002), τέλος, προσδιορίζει πέντε 

συναισθηματικές ανάγκες των εφήβων, οι οποίες είναι: η ανάγκη να τραβούν 

την προσοχή, να λαμβάνουν ενθάρρυνση, να δέχονται κατανόηση, να 

λαμβάνουν καθοδήγηση και να νιώθουν ασφάλεια. 
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4.2. Έφηβοι και μουσική 

 Η μουσική είναι παρούσα σε κάθε στάδιο της ζωής των ανθρώπων. 

Στην εφηβεία, όμως, η  μουσική παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στον κοινωνικο-

συναισθηματικό τομέα αλλά και στον διανοητικό και καλλιτεχνικό τομέα. Σε 

όλη τη διάρκεια της εφηβείας, οι έφηβοι ασχολούνται με τη μουσική, είτε μέσω 

της ενεργητικής ενασχόλησής τους με αυτή, είτε απλώς ως παθητικοί 

καταναλωτές της. Η κατανάλωση της δημοφιλούς μουσικής από τους εφήβους 

στις ΗΠΑ είναι μια βιομηχανία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων (Geter & 

Streisand, 1995· αναφέρεται στο Campbell, 2007). Το 70% των δίσκων 

δημοφιλούς μουσικής αγοράζεται από ανθρώπους ηλικίας από 12 έως 20 

ετών, γεγονός που δείχνει ότι οι έφηβοι ξοδεύουν χρόνο και χρήμα για την 

ακρόαση μουσικής (Brake, 1985· αναφέρεται στο Campbell, 2007· Selfhout et 

al., 2009· Tarrant et al., 2000). Σύμφωνα, μάλιστα, με έρευνες οι έφηβοι στις 

ΗΠΑ ακούν μουσική περίπου 4,5 ώρες τη μέρα, ενώ οι έφηβοι στη Μεγάλη 

Βρετανία ακούν περίπου 2,5 ώρες τη μέρα (Leming, 1987· North, Hargreaves 

& O’Neil, 2000· αναφέρονται στο Campbell, 2007). Παρόμοια είναι και τα 

ευρήματα για την εκτέλεση μουσικής, αφού σε έρευνα των North, Hargreaves 

και O’Neil (2000· αναφέρεται στο Παπαπαναγιώτου, 2004) περίπου το 70% 

των συμμετεχόντων έπαιζαν παλιότερα ή εξακολουθούσαν να παίζουν κάποιο 

όργανο. Επίσης, πολλές έρευνες δείχνουν ότι η ακρόαση μουσικής είναι από 

τις πιο σημαντικές δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο τον εφήβων 

(Fitzgerald et al., 1995· Garton & Pratt, 1991). Επομένως, η μουσική κατέχει 

πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή των εφήβων. 

Ωστόσο, η μουσική για τους εφήβους δεν είναι απλώς μια ασχολία. Η 

μουσική παίζει ξεκάθαρο ρόλο στη διαμόρφωση και έκφραση της προσωπικής 
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ταυτότητας του ατόμου (Allsup, 2004· Campbell, 2007· Hargreaves & North, 

1999). Οι έφηβοι «προβάλλουν τις μουσικές τους προτιμήσεις, για να 

δηλώσουν ωριμότητα και συναισθηματική ανεξαρτησία από τους γονείς τους 

(Hall & Whannel 1990, Lull 1992), διαφοροποίηση από άλλους συνομηλίκους 

τους (Palmonari et al. 1990) και, γενικότερα, για να δηλώσουν την ομάδα με 

την οποία ταυτίζονται.» (Παπαπαναγιώτου, 2004: 35). Η μουσική παρέχει ένα 

μέσο προσδιορισμού της εθνικής ταυτότητας στους δυτικούς και μη δυτικούς 

πολιτισμούς. Επίσης, έρευνες έχουν δείξει ότι η δημοφιλής μουσική 

συγκεκριμένα, διαμορφώνει τη βάση κοινωνικών ομάδων (Hargreaves & 

North, 1999). Ο Frith (1987· αναφέρεται στα Campbell, 2007· 

Παπαπαναγιώτου, 2004) θεωρεί ότι η διαμόρφωση ταυτότητας είναι μία από 

τις κυριότερες κοινωνικές λειτουργίες της μουσικής και αναφέρει ότι οι έφηβοι 

χρησιμοποιούν τη μουσική σαν ‘κονκάρδα’ (Παπαπαναγιώτου, 2004: 35), ένα 

μέσο που προβάλει τον εαυτό τους στον κόσμο.  

Επιπλέον, υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι η μουσική λειτουργεί 

ως μέσο διαχείρισης της διάθεσης στην καθημερινή ζωή. Έρευνες έχουν δείξει 

ότι οι έφηβοι χρησιμοποιούν τη μουσική σαν μέσο για να βελτιώσουν τη 

διάθεσή τους, αλλά και για να αντιμετωπίσουν τα διάφορα προβλήματα που 

βιώνουν (Allsup, 2004· Hargreaves & North, 1999· Miranda & Claes· 2009). Οι 

έφηβοι μπορούν με τη μουσική να «εκφράζουν ακόμη και τα πιο μεικτά 

συναισθήματά τους, δίχως τον έντονο κίνδυνο εμπαιγμού, και να γνωρίζουν 

καλύτερα δυσπρόσιτες πλευρές του εαυτού τους και των άλλων» 

(Ετμεκτσόγλου, 2000: 28). Οι Schwartz και Fouts (2003) συνοψίζουν τρεις 

τρόπους με τους οποίους η ακρόαση μουσικής βοηθάει τους εφήβους να 

ρυθμίζουν τα συναισθήματά τους με: α) απόσπαση της προσοχής από μη 
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επιθυμητές διαθέσεις, β) παρηγοριά και επικύρωση των προσωπικών τους 

προβλημάτων και γ) κάθαρση των αρνητικών συναισθημάτων. Οι ίδιοι, 

επίσης, επισημαίνουν τη σημασία των μουσικών προτιμήσεων στη 

διαμόρφωση φιλιών. Οι μουσικές προτιμήσεις των εφήβων αποτελούν συχνά 

τον πυρήνα των ομάδων συνομηλίκων, και αναγνωρίζονται ως μια σημαντική 

διάσταση των κοινωνικών ταυτοτήτων των εφήβων. Επομένως, οι παρόμοιες 

μουσικές προτιμήσεις είναι λόγος διαμόρφωσης φιλιών στην εφηβεία.  

Εξαιτίας, ωστόσο, όλων των παραπάνω, «οι έφηβοι υπόκεινται σε ένα 

είδος πίεσης από τους συνομηλίκους τους και σε μια ανάγκη να 

συμμορφωθούν, όσον αφορά τις μουσικές τους ενασχολήσεις και προτιμήσεις, 

προς τα αισθητικά πρότυπα της ομάδας στην οποία ανήκουν ή με την οποία 

επιθυμούν να ταυτιστούν.» (Παπαπαναγιώτου, 2004: 36). Σε έρευνα του Frith 

(1983· αναφέρεται στο Παπαπαναγιώτου, 2004) οι έφηβοι συμμετέχοντες 

δήλωσαν πως οι κοινές μουσικές προτιμήσεις αποτελούν τη βάση των φιλιών 

τους. Εκτός, όμως, από την πίεση για συμμόρφωση στα πρότυπα της ομάδας 

που γνωρίζουν, οι έφηβοι δέχονται πίεση και από ομάδες, τις οποίες δεν 

έχουν γνωρίσει, αλλά τελικά επηρεάζουν τη συμπεριφορά του (Zillmann & 

Gan, 1997· αναφέρεται στο Παπαπαναγιώτου, 2004). 

Οι μουσικές προτιμήσεις των εφήβων έχουν αναλυθεί σε προηγούμενο 

κεφάλαιο. Είναι γνωστό και έχει αποδειχτεί από έρευνες ότι οι έφηβοι δείχνουν 

προτίμηση στα είδη δημοφιλούς μουσικής, αυτά που ταυτίζονται με το νεανικό 

κοινό. Σε έρευνα του Finnäs (1987· αναφέρεται στο Παπαπαναγιώτου, 2004) 

ζητήθηκε από τους έφηβους συμμετέχοντες να δηλώσουν τον βαθμό 

προτίμησης για κάποια είδη μουσικής, όχι μόνο τον δικό τους αλλά και των 

συμμαθητών τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές τείνουν να 
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πιστεύουν ότι οι συμμαθητές τους προτιμούν νεανικά είδη μουσικής 

περισσότερο απ’ ό, τι ισχύει στην πραγματικότητα. Τα ευρήματα αυτά 

υποστηρίζουν και επόμενες έρευνές του. Διάφορες έρευνες δείχνουν ότι «οι 

έφηβοι, εντασσόμενοι στο κοινό ενός συγκεκριμένου μουσικού είδους, 

ικανοποιούν δύο σημαντικές ανάγκες: η πρώτη αφορά στη συναισθηματική 

ικανοποίηση που αντλούν με το να ανήκουν σε μια ‘ελίτ’, ενώ η δεύτερη αφορά 

στο συναίσθημα ανωτερότητας που προκύπτει από τη διαφοροποίηση από 

άλλες ομάδες συνομηλίκων.» (Παπαπαναγιώτου, 2004: 37).  

Οι έφηβοι, επίσης, τείνουν να εκτιμούν περισσότερο, να ταυτίζονται και 

να αποδίδουν ‘θετικά’ -για αυτούς- χαρακτηριστικά στα μέλη που ανήκουν 

στην ομάδα τους, ενώ αποδίδουν μικρότερη αξία και ‘αρνητικά’ 

χαρακτηριστικά στα μη μέλη της ομάδας τους (Παπαπαναγιώτου, 2004· 

Tarrant et al., 2001a,b). 

4.3. Λόγοι για τους οποίους οι έφηβοι ακούν μουσική 

Σε έρευνα των North et al. (2000· αναφέρεται στο Παπαπαναγιώτου, 

2004), μελετήθηκαν οι λόγοι για τους οποίους οι έφηβοι στη Μεγάλη Βρετανία 

ακούν και παίζουν μουσική. Οι συμμετέχοντες διαχώρισαν τους λόγους για 

τους οποίους οι συνομήλικοί τους ακούν και παίζουν ‘ποπ’ μουσική και 

‘κλασική’. Οι λόγοι που διατυπώθηκαν για την ‘ποπ’ είναι γιατί την 

απολαμβάνουν, για να είναι δημιουργικοί, γιατί τους βοηθάει στις δύσκολες 

στιγμές, για να είναι αρεστοί, για να απαλύνουν το στρες, για να 

δημιουργήσουν εικόνα για τον εαυτό τους, για να ευχαριστήσουν τους φίλους 

τους και για να μειώσουν το αίσθημα μοναξιάς. Για την ‘κλασική’, ο μόνος 

λόγος που αναφέρθηκε είναι για να ευχαριστήσουν τους καθηγητές και τους 
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γονείς τους. Οι λόγοι που ακούν ‘ποπ’ κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: «α) 

για να δημιουργήσουν εξωτερική εικόνα, β) για να ικανοποιήσουν 

συναισθηματικές ανάγκες, και γ) για απόλαυση.» (Παπαπαναγιώτου, 2004: 

40). Οι λόγοι που παίζουν ‘ποπ’ «κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες: α) για 

να ικανοποιήσουν συναισθηματικές ανάγκες, β) για να δημιουργήσουν 

εξωτερική εικόνα, γ) για να ευχαριστήσουν τους άλλους και δ) γιατί έχουν 

αισθητικό κίνητρο.» (Παπαπαναγιώτου, 2004: 41). 

Οι Tarrant et al. (2000) διεξήγαγαν μια έρευνα σε εφήβους των ΗΠΑ 

και της Μεγάλης Βρετανίας, ώστε να διερευνήσουν τους λόγους για τους 

οποίους οι έφηβοι ακούν μουσική. Τα ευρήματά τους υποστηρίζουν την 

παραπάνω έρευνα, δείχνοντας ότι οι Βρετανοί και Αμερικανοί έφηβοι ακούν 

μουσική για να ικανοποιήσουν κοινωνικές και συναισθηματικές ανάγκες, χωρίς 

να διαφαίνονται σημαντικές πολιτισμικές διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες 

συμμετεχόντων. Επίσης, διαπίστωσαν ότι υπάρχουν τρεις παράγοντες για 

τους οποίους οι έφηβοι ακούν μουσική, οι οποίοι είναι οι εξής: «α) η 

αυτοενεργοποίηση από τη μουσική, β) η κάλυψη των κοινωνικών αναγκών και 

γ) η κάλυψη των συναισθηματικών αναγκών.» (Μακρής & Μακρή, 2007: 197). 

Βασισμένη στην έρευνα των Tarrant et al., είναι η έρευνα των Μακρή 

και Μακρή (2007) που διερεύνησε τους λόγους για τους οποίους ακούν 

μουσική οι νέοι στην Ελλάδα. Τα ευρήματα αυτής της έρευνας συσχετίζονται 

με αυτά της έρευνας των Tarrant et al., γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει 

ομοιότητα «στη γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη των νέων στις αναπτυγμένες 

χώρες, στις οποίες ανήκει και η Ελλάδα.» (Μακρής & Μακρή, 2007: 197). Οι 

Έλληνες συμμετέχοντες, ωστόσο, «έχουν το δικό του[ς] τρόπο αντίληψης σε 

επίπεδο μουσικής ακρόασης» (Μακρής & Μακρή, 2007: 197). Τέλος, 
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εντοπίστηκαν και στους Έλληνες εφήβους οι τρεις παράγοντες ακρόασης 

μουσικής που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

4.4. Μουσική εκπαίδευση των εφήβων 

Ενώ η μουσική κατέχει τόσο σημαντικό ρόλο στη ζωή τους, οι έφηβοι 

δεν διατηρούν θετική στάση απέναντι στη μουσική του σχολείου (Green, 

2005a). Η Παπαπαναγιώτου (2004: 42) συνοψίζει τα εξής: 

α) για τους εφήβους η μουσική ακρόαση στο σπίτι 

φαίνεται να ικανοποιεί κυρίως συναισθηματικές και 

κοινωνικές ανάγκες, ενώ η μουσική ακρόαση στο σχολείο 

κυρίως γνωστικές. 

β) το σχολικό μάθημα μουσικής δίνει έμφαση σε 

γνωστικούς στόχους. Κατά την ακρόαση συνήθως οι 

μαθητές ερωτώνται για τα μουσικά χαρακτηριστικά που 

μπορούν να εντοπίσουν, ενώ λιγότερο συχνά ερωτώνται 

για τα συναισθήματα που τους δημιουργεί η μουσική που 

ακούν. 

γ) το περιβάλλον ‘εκτός’ σχολείου και αναλυτικού 

προγράμματος είναι πιθανά καταλληλότερο για μουσική 

μάθηση. 

Παρατηρείται, λοιπόν, πως οι σημαντικότερες ανάγκες των εφήβων 

ικανοποιούνται από τη μουσική, εκτός όμως της σχολικής αίθουσας. Είναι, 

επομένως, απαραίτητο να διερευνηθούν τρόποι με τους οποίους μπορεί η 

μουσική να διδαχτεί αποτελεσματικότερα στους εφήβους και να αποκτήσουν 

τελικά θετική στάση απέναντι στη μουσική του σχολείου. 

Αρχικά, θα πρέπει να υιοθετηθεί ένα περιβάλλον μάθησης με κέντρο 

τον ίδιο τον μαθητή. Είναι ένας τρόπος ώστε οι έφηβοι να εμπλέκονται πιο 
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ενεργά στο μάθημα της μουσικής. Όταν το μάθημα αντικατοπτρίζει τις ανάγκες 

και τα ενδιαφέροντά τους, οι μαθητές αναγνωρίζουν και εκτιμούν το γεγονός 

αυτό. Οι δραστηριότητες του μαθήματος καλό είναι να ποικίλλουν σε επίπεδο 

δυσκολίας, ώστε κάποιες να προσφέρουν προκλήσεις στους μαθητές –τόσο, 

όμως, ώστε να μπορούν τελικά να περαιώσουν τη δραστηριότητα-, και άλλες 

να είναι ευκολότερες, προσφέροντάς τους την ευχαρίστηση και την 

αναγνώριση της επιτυχίας –όχι όμως τόσο εύκολες ώστε να θεωρηθούν 

‘παιδικές’. Άλλη σημαντική πρακτική είναι η σύνδεση της διδασκαλίας με το 

κοινωνικό περιβάλλον των εφήβων μαθητών. Η δημοφιλής μουσική, όπως και 

η χρήση τεχνολογίας είναι τρόποι με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί αυτό. 

Όταν οι εκπαιδευτικοί βασίζουν το μάθημα στις μουσικές προτιμήσεις των 

μαθητών και στα ενδιαφέροντά τους, αυτοί είναι πιο πιθανό να δείχνουν 

προσοχή και ενδιαφέρον, να απολαμβάνουν περισσότερο τις εμπειρίες στην 

τάξη, αποκτώντας θετικότερη στάση απέναντι στη μουσική του σχολείου. Η 

τεχνική του ‘δολώματος’, ωστόσο, που θα αναλυθεί σε επόμενο κεφάλαιο, δεν 

είναι η σωστή προσέγγιση. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι μουσικές 

προτιμήσεις των μαθητών είναι τρόποι με τους οποίους εκφράζουν την 

ταυτότητά τους και αυτό πρέπει να γίνει σεβαστό από τους εκπαιδευτικούς. Η 

διαθεματικότητα στη μουσική εκπαίδευση είναι επίσης μια προσέγγιση που 

είναι ελκυστική στους εφήβους, καθώς, ενώνοντας τη γνώση με άλλα 

γνωστικά πεδία, ο μαθητής εμπλέκεται πιο ενεργά στη μάθηση (Gerrity, 

2009). 

  Η Yang (2002) επίσης αναφέρει κάποιες στρατηγικές διδασκαλίας 

μουσικής ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των εφήβων μαθητών. Αυτές είναι οι 

εξής: α) η αναγνώριση των μουσικών στόχων και ο κατάταξή τους ανάλογα με 
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την προτεραιότητα τους, β) μια συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με τους 

μαθητές για τους μουσικούς στόχους που θέτει ο εκπαιδευτικός και τους 

μουσικούς στόχους που σκέφτονται οι ίδιοι και γ) η προσπάθεια τα μαθήματα 

να καλύπτουν τις κοινωνικές ανάγκες των μαθητών.  

Πολύ σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία του μαθήματος 

μουσικής που απευθύνεται σε εφήβους είναι ο ίδιος ο εκπαιδευτικός. Όσο πιο 

αρεστός είναι και όσο περισσότερο ενθουσιασμό δείχνει για το μάθημα αλλά 

και για τους ίδιους τους μαθητές, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας 

έχει. Η υποστήριξη και η ενθάρρυνση από τον δάσκαλο μπορεί να έχει πολύ 

θετική επίδραση στο μάθημα αλλά και στην ίδια τη ζωή του μαθητή (Gerrity, 

2009· Yang, 2002).  

Η Yang (2002), προτείνει κάποιες οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς, 

ώστε να επιτύχουν καλύτερη επικοινωνία με τους έφηβους μαθητές τους. 

Σύμφωνα με αυτές, ο εκπαιδευτικός είναι σημαντικό : α) Να ακούει ώστε να 

καταλαβαίνει τι προσπαθούν να του πουν οι έφηβοι μέσα από τη στάση, τη 

συμπεριφορά, τη γλώσσα του σώματός τους, ακόμα και μέσα από τη σιωπή 

τους, β) να ακούει το περιεχόμενο αλλά να παρατηρεί και αυτά που δεν 

λέγονται, γ) να χρησιμοποιεί συχνή οπτική επαφή ώστε να δείξει το 

ενδιαφέρον και την επιθυμία να ακούσει, δ) να παρέχει επικύρωση στα 

συναισθήματά τους και να ενθαρρύνει περαιτέρω συζήτηση, ε) να 

επιβεβαιώνει ότι κατανοεί, χρησιμοποιώντας διάφορες φράσεις για να το 

δείξει, στ) να απαντάει ώστε να ενθαρρύνει την αποσαφήνιση, χωρίς όμως να 

φαίνεται ότι τηρεί αμυντική στάση, ζ) να αναζητά το κρυμμένο νόημα στα λόγια 

των εφήβων και να είναι ικανός να αναγνωρίζει τη διαφορά ανάμεσα στα λόγια 

και τις συμπεριφορές τους, η) να είναι υπομονετικός, καθώς μπορεί να μη 
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θέλουν να μιλήσουν όταν είναι έτοιμος ο δάσκαλος, αλλά χρειάζονται να 

νιώθουν ασφάλεια ότι θα είναι πάντα διαθέσιμος να ακούσει, θ) να είναι 

ειλικρινής και να αποφεύγει να είναι σαρκαστικός ή συγκαταβατικός, αλλά να 

δείχνει σεβασμό όταν παρουσιάζει τη δική του άποψη και ι) να διατηρεί το 

χιούμορ του, αφού οι έφηβοι είναι αστείοι και τους αρέσει να γελούν. Πρέπει 

να μπορεί να γελάει με τα λάθη του μαζί με τους μαθητές.  

Οι έφηβοι έχουν ιδιαίτερες ανάγκες, τις οποίες η μουσική καλύπτει, 

όπως επίσης τους βοηθάει να αντιμετωπίσουν πολλές πτυχές της 

καθημερινής τους ζωής. Δεν υπάρχει, άλλωστε, άλλη κοινωνική ομάδα που να 

ασχολείται τόσο πολύ και τόσο έντονα με τη μουσική (Buzza, 2009). 

Επομένως, αν οι εκπαιδευτικοί κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες 

τους και δομήσουν το μάθημα της μουσικής ώστε αυτό να απευθύνεται στις 

ιδιαίτερες ανάγκες και τα χαρακτηριστικά τους, η στάση των μαθητών 

απέναντι στο μάθημα της μουσικής μπορεί να αλλάξει και να γίνει θετικότερη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

Η δημοφιλής μουσική είναι δεδομένο ότι ακούγεται παντού. Τα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης αναπαράγουν συνεχώς δείγματα της, στα οποία οι 

έφηβοι εκτίθενται συνεχώς. Επίσης, όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενο 

κεφάλαιο, η συντριπτική πλειοψηφία των εφήβων δείχνει τη μεγαλύτερη 

προτίμηση σε είδη δημοφιλούς μουσικής. Αυτά όμως τα γεγονότα, 

αγνοούνται, τις περισσότερες φορές, από τους μουσικούς εκπαιδευτικούς. 

Έρευνα με συμμετέχοντες έλληνες καθηγητές μουσικής, γυμνασίου και 

λυκείου, έδειξε πως, ενώ στο μάθημα της μουσικής οι καθηγητές ανέφεραν ότι 

χρησιμοποιούν Ευρωπαϊκή μουσική, παραδοσιακή, αλλά και μουσικές του 

κόσμου, δεν αναφέρεται ότι γίνεται χρήση δημοφιλούς μουσικής (Κτενιαδάκη, 

2009). Κάποιοι ίσως και να πιστεύουν ότι η δημοφιλής μουσική δεν έχει θέση 

στο σχολείο, τοποθετώντας τη στο τελευταίο σκαλί της ιεραρχίας των 

διάφορων μουσικών (Ponick, 2000).  

Έτσι, έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο χάσμα, ανάμεσα στη μουσική που 

οι έφηβοι ακούν στο σχολείο και τη μουσική που ακούν εκτός σχολείου. Η 

‘λόγια’ μουσική του σχολείου, διαφέρει δραματικά από τη μουσική την οποία 

ακούν εκτός σχολείου, η οποία τελικά είναι μέρος της κοινωνικής τους 

ταυτότητας και του πολιτισμού τους. Οι έφηβοι, λοιπόν, δεν μπορούν να 

ταυτιστούν με τη μουσική που ακούν στο σχολείο. Η μουσική αυτή 

αντιπροσωπεύει ένα πολύ μικρό κομμάτι των διάφορων μουσικών και την 

ακούν σπάνια, αν όχι ποτέ, εκτός του χώρου του σχολείου. Σύμφωνα με τον 

Kratus (2007), το 2005, από το συνολικό αριθμό CD που πουλήθηκαν στην 
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Αμερική, μόνο το 2,3% ήταν CD κλασικής μουσικής. Επίσης, αναφέρει ότι έχει 

υπάρξει μείωση της παρακολούθησης συναυλιών συμφωνικής ορχήστρας 

κατά 13%. Η νέα τεχνολογία επιτρέπει τη μεταφορά της μουσικής παντού, την 

κάνει προσιτή σε όλους, την εξατομικεύει, αλλά επιτρέπει και την επικοινωνία 

και τη δημιουργία μουσικών κοινωνιών, με βάση το κοινό γούστο στη μουσική, 

ατόμων από όλο τον κόσμο. Τα πιο εμπορικά μουσικά όργανα είναι αυτά που 

χρησιμοποιούνται στα δημοφιλή είδη μουσικής, όπως η ηλεκτρική κιθάρα και 

τα πλήκτρα. 

Απομονωμένη, λοιπόν, από πολιτισμικό περιεχόμενο, η ‘λόγια’ μουσική 

του σχολείου πιθανώς δεν είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να 

εκπαιδευτούν μουσικά οι έφηβοι (Durrant, 2001). Επομένως, δεν είναι 

παράξενο το γεγονός ότι οι ενήλικοι φαίνεται να μη θυμούνται τη μουσική 

εκπαίδευση που έχουν λάβει σαν μαθητές, όπως επίσης φαίνεται ότι δεν 

ακούν τη μουσική που διδάσκονταν στο σχολείο (Ponick, 2000). Διακρίνεται 

άρα μία ανάγκη για αλλαγή στο χώρο της μουσικής εκπαίδευσης, που θα την 

φέρει κοντά στην πραγματικότητα της κοινωνίας. 

5.1. Λόγοι για τη χρήση δημοφιλούς μουσικής στα σχολεία 

Η ανάγκη για χρησιμοποίηση δημοφιλούς μουσικής στη μουσική 

εκπαίδευση έχει διαπιστωθεί από το 1967. Η MENC (Εθνική Οργάνωση για τη 

Μουσική Εκπαίδευση, στις Η.Π.Α.) διοργάνωσε τότε ένα συμπόσιο στο 

Τάνγκλγουντ, στο οποίο ξεκίνησε μία προσπάθεια να συσχετιστεί η μουσική 

εκπαίδευση με τη σύγχρονη κοινωνία. Ο κύριος στόχος του συμποσίου ήταν 

να βοηθήσουν όλους τους μαθητές να αποκτήσουν γενικές ικανότητες και 

γνώσεις, απαραίτητες ώστε να μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά ως 
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ενήλικοι και να συνεισφέρουν στην κοινωνία. Οι παρευρισκόμενοι θέλησαν να 

γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ των μουσικών εμπειριών του σχολείου και 

αυτών που βιώνουν οι μαθητές έξω από το σχολείο. Το συμπόσιο κατέληξε 

στο συμπέρασμα ότι μουσική όλων των περιόδων, ειδών, και πολιτισμών 

ανήκει στο πρόγραμμα του σχολείου. Το ρεπερτόριο πρέπει να διευρυνθεί και 

να συμπεριλάβει μουσική της σύγχρονης εποχής σε όλη της την ποικιλία, 

όπως την, κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, δημοφιλή μουσική των εφήβων, 

μουσική αβανγκάρντ, παραδοσιακή μουσική και μουσική άλλων πολιτισμών 

(Boespflug, 2004· Isbell, 2007· Mark, 1996). Ωστόσο, χρόνια μετά το 

συμπόσιο, το συμπέρασμα αυτό, ειδικά στην περίπτωση της δημοφιλούς 

μουσικής των εφήβων, δεν βρήκε ακόμη ουσιαστική εφαρμογή.  

Παρά τον σχετικό αντίλογο που υφίσταται, και που θα αναφερθεί σε 

επόμενο κεφάλαιο, υπάρχουν σημαντικοί λόγοι για τη χρήση δημοφιλούς 

μουσικής στο μάθημα της μουσικής. Όπως έχει προαναφερθεί, η δημοφιλής 

μουσική έρχεται πρώτη στις προτιμήσεις των μαθητών και αυτός είναι ένας 

από τους βασικούς λόγους που δικαιολογεί τη χρήση της. Επίσης, οι μαθητές 

την απολαμβάνουν γιατί σχετίζεται με τη δική τους κουλτούρα, τη νεανική. 

Ακόμη, η δημοφιλής μουσική είναι από τη φύση της πιο δημιουργική από τη 

μουσική του σχολείου (Giddings, 2008). Οι εκπαιδευτικοί, λοιπόν, μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τη δημοφιλή μουσική ώστε να προσελκύσουν περισσότερο 

τους μαθητές. Αρκετές είναι, άλλωστε, οι έρευνες που υποστηρίζουν την 

άποψη ότι οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά στη διαδικασία της μάθησης και 

δεσμεύονται περισσότερο όταν η μουσική ανήκει στα προσφιλή προς αυτούς 

είδη, δηλαδή είδη δημοφιλούς μουσικής (Allsup, 2003· Davis, 2005· Seifried, 

2002· αναφέρονται στο Isbell, 2007).  
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Κάποιοι υποστηρίζουν ότι, εφόσον κάθε μουσική δημιουργείται από τα 

ίδια στοιχεία (μελωδία, ρυθμό. αρμονία κ.α.), χρησιμοποιώντας τα βέβαια με 

διαφορετικό τρόπο, τότε μπορεί κάθε είδος μουσικής να χρησιμοποιηθεί για 

να διδαχτούν αυτά τα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης και της δημοφιλούς 

μουσικής (Ponick, 2000).  

Άλλος λόγος είναι ότι οι μουσικοί εκπαιδευτικοί πρέπει να 

προετοιμάζουν τους μαθητές τους να αντιμετωπίζουν το μουσικό τους 

περιβάλλον, ασχέτως από το ποιο είναι αυτό. Σκοπός τους είναι να βοηθούν 

τους μαθητές να ανακαλύψουν μόνοι, να εκτιμούν και να απολαμβάνουν 

διάφορα είδη μουσικής (Ponick, 2000). Εφόσον το μουσικό περιβάλλον τους 

αποτελείται κυρίως από δημοφιλή μουσική πρέπει να τους βοηθήσουν να 

αναπτύξουν κριτική σκέψη για αυτά τα είδη.  

Επιπλέον, η δημοφιλής μουσική μπορεί να παρέχει την ευκαιρία στους 

μαθητές να δουλέψουν μεταξύ τους σε μικρές ομάδες, βοηθώντας τους να 

μάθουν πώς να συμμετέχουν αλλά και να δεσμευτούν σε δραστηριότητες 

κατευθυνόμενες από τους ίδιους. Επιπρόσθετα, η δημοφιλής μουσική μπορεί 

να ενθαρρύνει τη μουσική φαντασία και εφευρετικότητα των μαθητών (Minott, 

2008).  

5.2. Παιδαγωγικές στρατηγικές 

Η Green (2002) δημοσίευσε τα αποτελέσματα μιας έρευνας σε 

καθηγητές μουσικής στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία έδειξαν ότι το 

περιεχόμενο του προγράμματος μουσικής, τα τελευταία 20 χρόνια, είχε 

επεκταθεί πολύ ώστε να περιλαμβάνει κλασική, παραδοσιακή, τζαζ και 

δημοφιλή μουσική από όλο τον κόσμο. Σε σύγκριση με παρόμοια παλαιότερη 
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έρευνα, οι καθηγητές μουσικής φαίνεται να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη 

δημοφιλή μουσική και τις μουσικές του κόσμου και λιγότερη στην κλασική και 

παραδοσιακή μουσική, χωρίς όμως να έχει μειωθεί η εκτίμηση τους για αυτές 

τις μουσικές. 

Τα συμπεράσματα αυτά είναι ενθαρρυντικά, όμως κάποιοι πιστεύουν 

ότι πιθανώς η είσοδος της δημοφιλούς μουσικής στα σχολεία να γίνεται για 

τους λάθος λόγους. Ο Cutietta (1991· αναφέρεται στο Isbell, 2007 και στο 

Newsom, 1998) θεωρεί πως πολλοί εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τη 

δημοφιλή μουσική ως ‘δόλωμα’ για να ωθήσουν τους μαθητές να ασχοληθούν 

με την κλασική μουσική. Την ίδια τακτική σχολιάζει αρνητικά και ο Schmid 

(αναφέρεται στο Ponick, 2000), αφού πιστεύει ότι θα γίνει γρήγορα εμφανής 

στους μαθητές και δεν θα το δεχτούν θετικά.  

Σύμφωνα με τον Isbell (2007), λίγα είναι τα προγράμματα που 

χρησιμοποιούν δημοφιλή μουσική και την αντιμετωπίζουν ως είδος με 

ιδιαίτερες μουσικές ιδιότητες και εκπαιδευτική αξία. Ακόμα λιγότερα είναι τα 

προγράμματα και οι τεχνικές που περιλαμβάνουν δημοφιλή μουσική με τρόπο 

που της προσδίδει ακεραιότητα και αυθεντικότητα. Οι Dunbar-Hall και 

Wemyss (2000) πιστεύουν ότι η αντιπαράθεση για την συμπερίληψη ή όχι της 

δημοφιλούς μουσικής στα σχολεία εντοπίζεται κυρίως στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση.  

Σε χώρες που έχουν εισαγάγει τη δημοφιλή μουσική στα προγράμματά 

τους, όπως την Αυστραλία, η εισαγωγή αυτή είχε ως αποτέλεσμα να 

ανακύψουν μεθοδολογικά ζητήματα στους εκπαιδευτικούς. Αυτά συντέλεσαν 

στην ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας μουσικής, οι οποίες με τη 
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σειρά τους οδήγησαν στην αναδιαμόρφωση των στρατηγικών διδασκαλίας και 

μάθησης και των θεωριών για τη μουσική εκπαίδευση (Dunbar-Hall & 

Wemyss, 2000).  

Σύμφωνα με τους Vulliamy και Lee (1976· αναφέρεται στο Isbell, 2007), 

οι διαφορές μεταξύ της δημοφιλούς μουσικής και της ‘λόγιας’ μουσικής 

απαιτούν και διαφορά στις τεχνικές εκπαίδευσης. Τονίζουν, λοιπόν, ότι η 

δημοφιλής μουσική δε θα πρέπει να διδάσκεται με τον τυπικό τρόπο που έχει 

περιγραφεί σε προηγούμενο κεφάλαιο. Αντίθετα, οι καθηγητές θα πρέπει να 

θεωρούν εξαρχής ότι οι μαθητές κατέχουν ήδη σημαντικές γνώσεις για τη 

δημοφιλή μουσική, ακόμη και περισσότερες από τους ίδιους. Θα πρέπει, 

επίσης, να κατέχουν διεξοδικές γνώσεις για τις έννοιες της μουσικής και να 

είναι ικανοί να ανοίξουν διάλογο με τους μαθητές. Αυτή η διαδικασία δίνει 

στους μαθητές έναν πιο ενεργό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία και 

προωθεί την κατανόηση της μουσικής από τους μαθητές γενικά. Ο Emmons 

(2004), στη διαδικασία δημιουργίας ενός πιλοτικού προγράμματος για να 

χρησιμοποιηθεί η δημοφιλής μουσική στο σχολείο, κατέληξε ότι ίσως ο πιο 

αποτελεσματικός τρόπος διδασκαλίας χρησιμοποιώντας δημοφιλή μουσική 

είναι η πραγματική δημιουργία και εκτέλεση της, συμφωνώντας με τις άτυπες 

πρακτικές μάθησης που αναφέρθηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο. Επίσης 

τονίζει ότι η δημοφιλής μουσική μπορεί να βοηθήσει να επιτευχθούν πολλοί 

στόχοι των εκπαιδευτικών, όπως μεγαλύτερη συμμετοχή στο μάθημα, 

εμπειρίες σε αυτοσχεδιασμό και σύνθεση με νόημα, εμπειρίες δημιουργίας 

μουσικής που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, μεγαλύτερη κατανόηση 

της μουσικής από αυτούς που ενδιαφέρονται για διάφορα είδη μουσικής και 

μεγαλύτερη κατανόηση της μουσικής από μεγαλύτερο αριθμό καταναλωτών 



67 

 

της. Ο Minott (2008) αναφέρεται στο ρόλο του εκπαιδευτικού ως τον πιο 

κατάλληλο οδηγό για τη διδασκαλία της δημοφιλούς μουσικής, άποψη που 

συμφωνεί και αυτή με τις άτυπες πρακτικές.  

Ένα θέμα, λοιπόν, που είναι πολύ σημαντικό, είναι αυτό της 

αυθεντικότητας, όχι τόσο του ίδιου του προϊόντος, αλλά των μαθησιακών 

πρακτικών. Σύμφωνα με τη Green (2006) είναι πολύ σημαντικό, για την 

περίπτωση της δημοφιλούς μουσικής, να υπάρξει αλλαγή στην εκπαίδευση 

ώστε να είναι πιο αυθεντική σε σχέση με τον τρόπο που πραγματικά 

δημιουργείται αυτή η μουσική, δηλαδή να χρησιμοποιηθούν για τη διδασκαλία 

της άτυπες πρακτικές μάθησης.  

Ο O’Brien (1982· αναφέρεται στο Isbell, 2007), από την άλλη, προτείνει 

να δοθεί έμφαση στα κοινά στοιχεία που έχει η δημοφιλής μουσική με την 

κλασική, όπως ρυθμό, μελωδία, φόρμα, χροιά. Αυτά τα στοιχεία μπορούν να 

γίνουν αντιληπτά σε κάθε είδος μουσικής και επιτρέπουν στους 

εκπαιδευτικούς να προσεγγίσουν τις προτιμήσεις των εφήβων για δημοφιλή 

μουσική. Πιστεύει, επίσης, ότι οι διαφορές μεταξύ κλασικής και δημοφιλούς 

μουσικής δεν είναι άκαμπτες και μπορούν να επισημανθούν στους μαθητές 

χωρίς να γίνουν σχόλια για την αξία της κάθε μουσικής ή τοποθέτηση σε 

ιεραρχία σπουδαιότητας. Τις ίδιες απόψεις έχει και η Mann (1995· αναφέρεται 

στο Isbell, 2007), αφού πιστεύει πως η δημοφιλής μουσική μπορεί να 

βελτιώσει πλευρές της εκτέλεσης κλασικής μουσικής ενός ατόμου. 

Πιστεύεται, επίσης, ότι η χρήση δημοφιλούς μουσικής μπορεί να είναι 

επιτυχής τακτική, αν η προσέγγιση γίνει σωστά. Μια προσέγγιση είναι η 

χρονολογική, όπου διδάσκονται στοιχεία της μουσικής χρησιμοποιώντας 
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αρχικά παραδείγματα δημοφιλούς μουσικής και στη συνέχεια όλο και 

παλαιότερα παραδείγματα, φτάνοντας ως την κλασική μουσική (Ponick, 

2000). Ο Leung (2004) δημιούργησε ένα μοντέλο προγράμματος μουσικής 

στο οποίο συμπεριλαμβάνει τη δημοφιλή μουσική και μάλιστα της δίνει 

σημαντικό ρόλο, αναφέροντας ότι η δημοφιλής μουσική μπορεί να μεγαλώσει 

την κατανόηση των μαθητών για αυτή τη μουσική αλλά και για τη μουσική 

γενικά. 

Ο Leonhard (1999) σημειώνει ότι πρωταρχικός στόχος των 

εκπαιδευτικών πρέπει να είναι η ανάπτυξη μουσικής παιδείας και μόρφωσης 

σε όλους τους μαθητές με τη χρήση εκτέλεσης, ακρόασης, αυτοσχεδιασμού 

και σύνθεσης ως μέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου και όχι σαν να είναι 

αυτά ο ίδιος ο στόχος. Επίσης, προτείνει τρόπους για να γίνει εφικτή η 

μουσική μόρφωση όλων των μαθητών, όπως την εξερεύνηση των δημοφιλών 

ειδών με οποιονδήποτε τρόπο από τους ίδιους τους καθηγητές . 

Για να διδαχτεί η δημοφιλής μουσική στο γυμνάσιο, σύμφωνα με τον 

Spruce (αναφέρεται στο Odam, 2004), θα πρέπει:  

• Να θεωρείται ζωτικό μέρος του προγράμματος μουσικής.  

• Να ενσωματωθεί πλήρως στο πρόγραμμα μουσικής και να μην 

απομονώνεται σε ενότητες μέσα στις οποίες φαίνεται να μη σχετίζεται 

με άλλες μουσικές.  

• Να μη γίνονται αρνητικά σχόλια, ανοιχτά ή υπονοούμενα, για την αξία 

της σε σχέση με άλλες μουσικές.  
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• Να είναι μέρος μια ποικιλίας μουσικών διαφορετικών ειδών και 

κοινωνιών, για τις οποίες τα παιδιά αναπτύσσουν επίγνωση, μέσα από 

την εκτέλεση, σύνθεση, ακρόαση και αξιολόγηση.  

• Τα παιδιά να διδάσκονται μέσα από τη χρήση της δημοφιλούς 

μουσικής και όχι απλά να διδάσκονται για τη δημοφιλή μουσική.  

• Τα παιδιά να καταστούν ικανά να αναπτύξουν συγκεκριμένα κριτήρια 

που μπορούν να εφαρμοστούν στην αξιολόγηση της δημοφιλούς 

μουσικής.  

• Τα παιδιά να αναπτύξουν επίγνωση της διαφοράς μεταξύ μουσικών και 

εξω-μουσικών κριτηρίων, πως αυτά επιδρούν μεταξύ τους και πως 

σχετίζονται συγκεκριμένα με τη δημοφιλή μουσική. 

Ο Isbell (2007) κατέληξε, μετά από επισκόπηση της βιβλιογραφίας, 

ότι η δημοφιλής μουσική μπορεί να ενταχθεί στη διδασκαλία με δύο 

τρόπους, είτε σαν ξεχωριστό, αυτούσιο μάθημα, είτε σαν ενίσχυση των 

ήδη υπαρχόντων μαθημάτων, με επιτυχία και στους δύο τρόπους. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί μια έρευνα της Green (2005β, 2006, 

2008) στην Αγγλία, στην οποία μελέτησε την εφαρμογή των άτυπων 

πρακτικών μάθησης που χρησιμοποιούν οι μουσικοί των δημοφιλών 

ειδών, στη διδασκαλία μουσικής. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 

πρακτικές αυτές μπορούν να εφαρμοστούν με μεγάλη επιτυχία στα 

σχολεία, κάτι που επιβεβαιώνουν και οι μαθητές αλλά και οι εκπαιδευτικοί 

που συμμετείχαν. Στα πρώτα στάδια της έρευνας, η μουσική που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν δημοφιλής μουσική, την οποία οι μαθητές 
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αντέγραφαν εξ ακοής σε μικρές ομάδες και εκτελούσαν στους υπόλοιπους 

στο τέλος. Στα τελευταία στάδια,  η μουσική που χρησιμοποιήθηκε ήταν 

κλασική, διατηρώντας όμως το ίδιο περιβάλλον και τις ίδιες πρακτικές 

μάθησης. Έτσι, οι μαθητές έπρεπε να αντιγράψουν εξ ακοής κομμάτια 

κλασικής μουσικής, χωρίς σημαντική εξωτερική βοήθεια, πράγμα που 

πέτυχαν. Κατορθώθηκε, λοιπόν, να αλλάξει η στάση των μαθητών 

απέναντι στην κλασική μουσική επειδή ήταν οι ίδιοι υπεύθυνοι για την 

μάθησή τους. Σε όλα τα στάδια της έρευνας, ο ρόλος των εκπαιδευτικών 

ήταν να παρέχουν προτάσεις -και όχι λύσεις- και μόνο στην περίπτωση 

που ζητούνταν από τους μαθητές. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές 

συμμετείχαν πολύ πιο ενεργά στη διαδικασία, ακόμη και αυτοί που οι 

εκπαιδευτικοί δεν περίμεναν να συμμετέχουν. Οι εκπαιδευτικοί, επίσης, 

ανέφεραν ανάπτυξη κυρίως των ικανοτήτων ακρόασης, αλλά και των 

ικανοτήτων εκτέλεσης και των ρυθμικών ικανοτήτων.  

5.3. Παραδείγματα εφαρμογής της δημοφιλούς μουσικής στη διδασκαλία 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να χρησιμοποιηθεί η δημοφιλής μουσική στο 

μάθημα της μουσικής και η βιβλιογραφία πάνω στο θέμα πλούσια. Στη 

συνέχεια, θα αναφερθούν επιγραμματικά κάποια παραδείγματα, ενώ κάποια 

πλήρη σχεδιαγράμματα μαθημάτων περιλαμβάνονται σε επόμενο κεφάλαιο. 

Ένα από τα παλαιότερα προγράμματα που έκαναν χρήση της 

δημοφιλούς μουσικής είναι αυτό του MacCluskey (1979· αναφέρεται στο 

Isbell, 2007). Στην αρχή χρησιμοποιούνται παραδείγματα δημοφιλούς 

μουσικής για να ξεκινήσει μια συζήτηση για τα στοιχεία της μουσικής και στη 

συνέχεια χρησιμοποιούνται παραδείγματα κλασικής μουσικής για να 
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σημειωθούν διαφορές και ομοιότητες. Αυτό το πρόγραμμα όμως χρησιμοποιεί 

περισσότερο την δημοφιλή μουσική σαν ‘δόλωμα’ και, όπως έχει 

προαναφερθεί, δεν είναι ο καλύτερος τρόπος διδασκαλίας της.  

Ο Newsom (1998) στο μάθημά του επιτρέπει στους μαθητές να 

επιλέξουν οι ίδιοι ροκ μουσική της επιλογής τους και να την εκτελέσουν 

μπροστά στους συμμαθητές τους. Το μάθημα εστιάζεται περισσότερο στην 

εκτέλεση μουσικής από ομάδες-συγκροτήματα μαθητών. Ο Ginocchio (2001· 

αναφέρεται στο Isbell, 2007) δημιούργησε ένα πρόγραμμα στο οποίο οι 

μαθητές διασκευάζουν τραγούδια, μελετούν την ιστορία της ροκ, συνθέτουν 

μουσική και μελετούν δημοφιλείς καλλιτέχνες. Όπως περιγράφει ο ίδιος, οι 

μαθητές του είχαν την ευκαιρία να δουν τους εαυτούς τους ως μουσικούς. 

Ο Emmons (2004) σχεδίασε ένα πιλοτικό πρόγραμμα μουσικής, 

βασισμένο στις άτυπες πρακτικές μάθησης. Σε αυτό το πρόγραμμα, οι 

μαθητές αναπτύσσουν ικανότητες αυτοσχεδιασμού, σύνθεσης, εκτέλεσης 

κομματιών εξ ακοής, αλλά και αξιολόγησης. Επίσης, έρχονται σε επαφή με 

την τεχνολογία, ώστε να μπορούν να ηχογραφούν μόνοι τους τη μουσική τους 

και εξοικειώνονται με το να εκτελούν ζωντανά τη μουσική τους. 

Ο Winter (2004) σχεδίασε, μέσα από μια έρευνα, ένα μοντέλο 

διδασκαλίας δημοφιλούς μουσικής κάνοντας χρήση τραγουδιών ενός 

συγκεκριμένου καλλιτέχνη και αναπτύσσοντας τις ικανότητες και γνώσεις των 

μαθητών μέσα από την ακρόαση, την εκτέλεση και τη σύνθεση μουσικής.  

H Kertz-Welzel (2005), για να φέρει το μάθημα της μουσικής πιο κοντά 

στους μαθητές της, σχεδίασε ένα μάθημα στο οποίο χρησιμοποιεί ένα κλασικό 

κομμάτι και ένα κομμάτι ραπ που βασίζεται στο κλασικό. Το μάθημα 
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περιλαμβάνει ενεργητική ακρόαση των κομματιών, σύγκριση των δύο 

κομματιών και εκτέλεση του κομματιού δημοφιλής μουσικής από ομάδες 

μαθητών.  

Η Καρούμπαλη (2005), δημιούργησε προτάσεις για μαθήματα στα 

ελληνικά σχολεία, προτείνοντας τη χρησιμοποίηση ελληνικών επιτυχιών και 

αντίστοιχων αραβικών και ινδικών επιτυχιών, τα οποία αποτελούν 

μεταφράσεις είτε από τα ελληνικά στα αραβικά ή/και ινδικά, είτε από τα 

αραβικά ή/και ινδικά στα ελληνικά, με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής 

σκέψης των παιδιών, αλλά και σε επόμενο επίπεδο, τη συνειδητοποίηση από 

τους μαθητές των κοινών στοιχείων μεταξύ κλασικής, δημοφιλούς και 

αραβικής/ινδικής μουσικής. 

Ο Giddings (2006) δημιούργησε ένα μάθημα στο οποίο οι μαθητές 

ασχολούνται με την εκτέλεση δημοφιλούς μουσικής σε συγκροτήματα, ενώ 

διδάσκονται και θεωρία της δημοφιλούς μουσικής, η οποία διαφέρει πολύ από 

τη θεωρία της κλασικής, αφού μαθαίνουν όρους που χρησιμοποιούνται στη 

δημοφιλή μουσική αλλά δεν καταπιάνονται με τη σημειογραφία. Το μάθημα 

βασίζεται στις άτυπες πρακτικές μάθησης.  

Ο Evelein (2006) αναφέρει πώς γίνεται το μάθημα της μουσικής στην 

Ολλανδία, μετά από έρευνα περίπτωσης που διεξήγαγε. Η μεθοδολογία που 

χρησιμοποιούν περιλαμβάνει παίξιμο πραγματικών οργάνων, όπως κιθάρα, 

μπάσο, ντραμς και άλλα. Επίσης, δίνεται έμφαση στην δημιουργία μουσικής, 

μέσω της εκτέλεσης και της οργάνωσης της μουσικής και στη συζήτηση για 

αυτά που δημιουργούνται. Το μάθημα επίσης βασίζεται στην ομαδική εργασία 
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και οι πρακτικές μάθησης που χρησιμοποιούνται είναι, κατά κύριο λόγο, 

άτυπες. 

Ο Thompson (2007) σχεδίασε ένα μάθημα στο οποίο χρησιμοποιεί ένα 

σόου μουσικών ταλέντων το οποίο είναι δημοφιλές και παρακολουθείται από 

τους περισσότερους μαθητές για να αναπτύξει την κριτική ικανότητα των 

μαθητών για μουσικές εκτελέσεις. Με τη βοήθεια ερωτήσεων, το μάθημα 

καταπιάνεται με διάφορα θέματα, όπως τη σύγκριση των χροιών των φωνών 

των εκτελεστών, τη σύνδεση των τραγουδιών με σημαντικά ιστορικά 

γεγονότα, στιλιστικές ομοιότητες στα επεισόδια που έχουν συγκεκριμένο θέμα 

και κατηγοριοποίηση των τραγουδιών σε είδη. Παρόμοιο μάθημα προτείνει ο 

Reynolds (2008) αλλά και ο Mantie (2007). Ο Mantie, μάλιστα, το εξελίσσει, 

ώστε οι μαθητές να δημιουργήσουν το δικό τους σόου ταλέντων από την 

αρχή, παίρνοντας αποφάσεις για το ποιος θα είναι ο τόπος διεξαγωγής, το 

κοινό, οι εκτελέσεις, τα κριτήρια αξιολόγησης και η ψηφοφορία.  

Ένα ιδιαίτερο και διαφορετικό παράδειγμα μαθήματος είναι αυτό που 

δημιούργησε ο Buzza (2009). Το μάθημα περιλαμβάνει τη δημιουργία 

μουσικής με χρήση διάφορων αντικειμένων που υπάρχουν στο χώρο. Είναι 

επηρεασμένο από μια γνωστή ομάδα μουσικών που χρησιμοποιούν 

αντικείμενα αντί για όργανα. Ο ίδιος, επίσης, δημιούργησε ένα μάθημα 

σύνθεσης τραγουδιού δημοφιλούς μουσικής, στο οποίο χρησιμοποιεί μια μίξη 

τυπικών και άτυπων πρακτικών. Οι μαθητές αρχικά μαθαίνουν τη μουσική 

δομή των τραγουδιών δημοφιλούς μουσικής, στη συνέχεια μελετούν τα 

τραγούδια των αγαπημένων τους καλλιτεχνών, μουσικά αλλά και στιχουργικά, 

έπειτα γνωρίζουν την τεχνολογία και τα όργανα που θα τους βοηθήσουν να 
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πετύχουν τον επιθυμητό ήχο, δουλεύουν ομαδικά πάνω σε μουσικές και 

στιχουργικές ιδέες, εκτελούν τα τραγούδια τους αλλά και των υπολοίπων και 

τέλος φτιάχνουν έναν δίσκο με αυτά και δίνουν μια συναυλία, μαθαίνοντας έτσι 

και λίγα πράγματα για την εργασιακή πλευρά της βιομηχανίας δημοφιλούς 

μουσικής. 

Ο Farish (2009) δημιούργησε ένα μάθημα αποκλειστικά για τη σύνθεση 

τραγουδιών με υλικό τη δημοφιλή μουσική. Στο μάθημά του, ο καθηγητής 

χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες και τους ζητάει να γράψουν ένα τραγούδι. Για 

μεγαλύτερη ευκολία, μπορούν να βρουν ένα τραγούδι που θα αποτελεί το 

μοντέλο στο οποίο θα βασίζεται το τραγούδι τους. Ο ρόλος του καθηγητή είναι 

να βοηθάει τους μαθητές όταν και αν το χρειάζονται. Στο τέλος του μαθήματος 

η κάθε ομάδα παρουσιάζει ότι έγραψε, είτε είναι στίχοι, μελωδία ή συγχορδίες. 

Βασικό στοιχείο και αυτού του μαθήματος είναι η εφαρμογή πρακτικών 

άτυπης διδασκαλίας  

Άλλο παράδειγμα είναι η διδασκαλία μαθήματος χιπ-χοπ. Ο Vagi 

(2010), ο οποίος δημιούργησε το πρόγραμμα αυτό, προτείνει την έναρξη με 

μια επισκόπηση της κουλτούρας του χιπ-χοπ, όπου γίνεται συζήτηση για όλες 

τις πτυχές τις κουλτούρας αυτής, πέρα από τη μουσική. Έπειτα προτείνει τη 

διδασκαλία της ιστορίας του χιπ-χοπ, όπου οι μαθητές συμμερίζονται τις 

σκέψεις τους για την πρόοδο του περιεχομένου των στίχων, της χρήση 

οργάνων, του ρυθμού της φωνής και της κοινωνικής του αξίας. Επίσης, γίνεται 

ανάλυση και συζήτηση για τους στίχους και το νόημα των τραγουδιών, τη 

σχέση που μπορεί να έχουν με την προσωπική τους ζωή αλλά και τη ζωή 

γενικά, όπως και το αν το χιπ-χοπ επηρεάζει θετικά ή αρνητικά τους νέους. 
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Εκτός όμως από το θεωρητικό μέρος, το μάθημα βασίζεται και στην 

δημιουργία μουσικής. Οι μαθητές δημιουργούν συχνά δικά τους τραγούδια τα 

οποία παρουσιάζονται στην τάξη, όπως επίσης γίνεται ακρόαση τραγουδιών 

για να συζητηθούν.  

Τέλος, το ‘Rock and Roll Hall of Fame and Museum’ (μη 

κερδοσκοπικός οργανισμός με σκοπό την εκπαίδευση για την ιστορία και τη 

σημασία του ροκ εν ρολ) έχει δημιουργήσει προγράμματα μουσικής για όλες 

τις τάξεις του σχολείου, με τη μορφή διαλέξεων με αφίσες. Αυτά σχετίζονται με 

την ιστορική και  κοινωνική πλευρά της ροκ. Επίσης, έχει δημιουργήσει μια 

σειρά σχεδιαγραμμάτων μαθήματος για τη διδασκαλία της ροκ σε σχολεία σε 

κάθε ήπειρο, προσεγγίζοντας και λαμβάνοντας υπόψη τα μουσικά 

χαρακτηριστικά της καθεμιάς (Woodson, 2004). Παρομοίως, το κανάλι VH1 

έχει δημιουργήσει μια σειρά λεπτομερών σχεδιαγραμμάτων μαθημάτων 

δημοφιλούς μουσικής, με ποικίλους στόχους και μεγάλη ποικιλία κομματιών 

(http://www.vh1.com/partners/vh1_music_studio/lessons-band.jhtml). 

Όπως διαπιστώνεται, η πλειοψηφία των προγραμμάτων και 

μαθημάτων που αναφέρθηκαν χρησιμοποιεί άτυπες πρακτικές μάθησης. 

5.4. Δημοφιλής μουσική και το Αναλυτικό Πρόγραμμα μουσικής 

Το ελληνικό Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών 

(Δ.Ε.Π.Π.Σ) για τη μουσική τονίζει πως «η σπουδή της μουσικής ως ενός 

θεμελιώδους γνωστικού αντικειμένου θα πρέπει να παρέχει την προοδευτική 

ανάπτυξη», μεταξύ άλλων, της γνώσης και κατανόησης της μουσικής 

παράδοσής μας αλλά και των παραδόσεων, ιδιωμάτων και μουσικών ειδών 

από διάφορους μουσικούς πολιτισμούς, εποχές και χώρες, αλλά και της 
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ευαισθησίας και της αναλυτικής και κριτικής ανταπόκρισης στη μουσική με 

απώτερο στόχο τη δημιουργία αισθητικής συγκίνησης. 

Οι βασικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις του είναι οι εξής:  

• Η ανθρωπιστική, «με την άμεση εμπλοκή των τριών διαστάσεων  της 

ανθρώπινης ύπαρξης (νους-ψυχή-σώμα), μέσα από την άμεση 

βιωματική διδασκαλία».  

• Οι «τεχνικές που υποδεικνύει η γνωστική ψυχολογία, όπως α) η 

προσωπική εμπλοκή των μαθητών, β) η αλληλεπίδραση ανάμεσα σε 

μαθητές-εκπαιδευτικό-διδακτικό υλικό και το περιβάλλον της τάξης αλλά 

και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον γενικότερα».  

• Η στοχαστοκριτική μεθοδολογική προσέγγιση, «που αποβλέπει στο να 

καταστεί ο μαθητής ικανός να αναλάβει την ευθύνη για τη μάθησή του. 

Στο πλαίσιο αυτής της μεθόδου χρησιμοποιούνται τεχνικές με κύριο 

χαρακτηριστικό, τον αυτοέλεγχο με στόχο τη βελτίωση συγκεκριμένων 

δεξιοτήτων και στρατηγικών μάθησης».  

• Η «σπειροειδής εξέλιξη της γνώσης, από το απλό στο σύνθετο, από το 

γνωστό στο άγνωστο, με επανάληψη θεμάτων που καλύφθηκαν στο 

παρελθόν αλλά σε νέο, υψηλότερο επίπεδο απαιτήσεων και 

πολυπλοκότητας». 

Το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα για τη Μουσική (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) είναι ενιαίο, 

διαθεματικό και συνεργατικό. Τα χαρακτηριστικά της διαθεματικής μάθησης 

είναι ότι η γνώση διδάσκεται σε εννιαιοποιημένη μορφή, συνδέεται με τις 

εμπειρίες των μαθητών και προσεγγίζεται με διερευνητικές μεθόδους. Τα 
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οφέλη από τη διαθεματική μάθηση είναι ότι η γνώση είναι ολοκληρωμένη και 

όχι αποσπασματική, γίνεται κατανοητή και ενδιαφέρουσα, οικοδομείται 

σταδιακά από τους ίδιους τους μαθητές και διατηρείται σε βάθος χρόνου. Τα 

χαρακτηριστικά της συνεργατικής-ομαδοκεντρικής μάθησης είναι η θετική 

αλληλεξάρτηση των μελών, η άμεση προσωπική επικοινωνία, η συλλογική 

ευθύνη για το άτομο και η εξάσκηση στη συλλογική εργασία, ενώ τα 

μαθησιακά αποτελέσματα από τη συνεργατική-ομαδοκεντρική μάθηση είναι η 

ενδυνάμωση του ενδιαφέροντος των μαθητών, η δημιουργία συνθηκών που 

αναπτύσσουν τις ανώτερες πνευματικές λειτουργίες, η συμβολή στην 

κοινωνικοποίηση, η θετική συμβολή στην ψυχική υγεία και η συμβολή στον 

εκδημοκρατισμό του ατόμου.  

Κάποιοι από τους στόχους του προγράμματος μουσικής είναι να 

αναπτύξει τη βασική εκπαίδευση στη μουσική, συμπεριλαμβανομένων της 

ακρόασης, του τραγουδιού ή/και του παιξίματος οργάνων, να αναπτύξει θετική 

στάση απέναντι στη μουσική και να αναπτύξει μια εκτίμηση της μουσικής και 

της σημασίας της στον πολιτισμό μας και στους άλλους πολιτισμούς μέσω της 

συμμετοχής και της κριτικής σκέψης. Πολύ σημαντικό εργαλείο για την 

επίτευξη των στόχων είναι το διαθεματικό σχέδιο εργασίας, το οποίο είναι 

ένας τρόπος ομαδικής εργασίας στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη της 

ομάδας, έχοντας έναν κοινό στόχο και χαρακτηρίζεται από ατμόσφαιρα 

ελευθερίας.  

Όσον αφορά στο μάθημα της μουσικής στο Γυμνάσιο, υπάρχουν 

επιπρόσθετοι στόχοι του Δ.Ε.Π.Π.Σ., κάποιοι από τους οποίους είναι: η 

ανάπτυξη της ακουστικής ικανότητας των μαθητών, η ικανότητα εκτέλεσης και 
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μουσικής δημιουργίας ως μέσο επικοινωνίας, η καλλιέργεια της ικανότητας 

των μαθητών να επιλέγουν και να αξιολογούν συνθέσεις λαϊκής και ελαφράς 

μουσικής, η σύνδεση της μουσικής με άλλες τέχνες και γνωστικά αντικείμενα, 

η ανάπτυξη πνεύματος ομαδικότητας, συνεργασίας, υπευθυνότητας, 

πειθαρχίας και επικοινωνίας και η εξοικείωση με την τεχνολογία και η χρήση 

της για θέματα μουσικής.  

Διαπιστώνεται, επομένως, ότι το Δ.Ε.Π.Π.Σ. στοχεύει στην ανάπτυξη 

της γνώσης και της κατανόησης μουσικής διάφορων ειδών, στα οποία – 

παρόλο που δεν κατονομάζεται- μπορεί να συμπεριληφθεί και η δημοφιλής 

μουσική. Αν μελετηθούν οι βασικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, μπορεί να 

ειπωθεί ότι οι άτυπες πρακτικές μάθησης της δημοφιλούς μουσικής ταιριάζουν 

με αυτές. Η άμεση βιωματική διδασκαλία, η προσωπική εμπλοκή των 

μαθητών, η αλληλεπίδραση μαθητών, εκπαιδευτικού και διδακτικού υλικού, 

περιβάλλοντος τάξης και κοινωνικού περιβάλλοντος και ο μαθητής ως ενεργός 

συντελεστής της μάθησής του είναι βασικά στοιχεία των άτυπων πρακτικών 

μάθησης. 

Η διαθεματικότητα, η οποία αποτελεί σημαντικό στοιχείο του 

Δ.Ε.Π.Π.Σ., έχει φανερωθεί σε πολλά από τα παραδείγματα που έχουν 

αναφερθεί παραπάνω. Η δημοφιλής μουσική είναι στενά συνδεδεμένη με την 

κοινωνία και τις διάφορες πτυχές της, με την ιστορία και αναφέρεται σε πολλά 

κοινωνικά θέματα. Οι στίχοι της δημοφιλούς μουσικής πολλές φορές 

αντικατοπτρίζουν ιστορικά γεγονότα, την κοινωνία της εποχής, όπως και 

κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα που απασχολούν την συγκεκριμένη εποχή. 

Μπορεί, όμως και να συσχετιστεί και με άλλα θέματα, όπως τέχνη και 
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φωτογραφία, οικονομία, αγγλικά και ελληνικά, γεωγραφία, περιβάλλον, 

φιλοσοφία, θρησκεία (Cooper, 1998). 

Ανάμεσα στα χαρακτηριστικά και τα οφέλη της διαθεματικότητας είναι 

ότι η γνώση συνδέεται με τις εμπειρίες των μαθητών και γίνεται κατανοητή και 

ενδιαφέρουσα, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί με την δημοφιλή μουσική, ίσως 

και ευκολότερα, λόγω της απήχησής της εξαρχής στους μαθητές. Επίσης, ένα 

από τα χαρακτηριστικά του Δ.Ε.Π.Π.Σ. είναι ότι είναι συνεργατικό. Η 

δημιουργία ομάδων έχει αναφερθεί ότι είναι βασικό χαρακτηριστικό της 

μάθησης δημοφιλούς μουσικής. Το διαθεματικό σχέδιο εργασίας, βασικό 

εργαλείο διδασκαλίας για την εφαρμογή του Δ.Ε.Π.Π.Σ., μπορεί πολύ εύκολα 

να σχεδιαστεί με υλικό τη δημοφιλή μουσική. Πολλά παραδείγματα που έχουν 

αναφερθεί παραπάνω χρησιμοποιούν τη μέθοδο αυτή. 

Τέλος, οι περισσότεροι στόχοι του Δ.Ε.Π.Π.Σ. μουσικής για το 

Γυμνάσιο μπορούν να επιτευχθούν εύκολα με τη χρησιμοποίηση της 

δημοφιλούς μουσικής και των άτυπων πρακτικών μάθησης. Η ανάπτυξη της 

ακουστικής ικανότητας των μαθητών αναπτύσσεται ιδιαίτερα όταν οι μαθητές 

αντιγράφουν κομμάτια μουσικής εξ ακοής. Η ικανότητα εκτέλεσης 

αναπτύσσεται αφού ο βασικός τρόπος διδασκαλίας δημοφιλούς μουσικής 

είναι η εκτέλεσή της. Η μουσική δημιουργία αναπτύσσεται και θα μπορούσε να 

ειπωθεί ότι διευκολύνεται όταν το υλικό είναι δημοφιλής μουσική, που οι 

μαθητές προτιμούν εξαρχής. Η καλλιέργεια της ικανότητας επιλογής και 

αξιολόγησης συνθέσεων λαϊκής και ελαφράς μουσικής έχει λάβει ιδιαίτερη 

προσοχή από τα παραδείγματα που έχουν αναφερθεί παραπάνω και έχουν 

προταθεί αρκετοί τρόποι ώστε να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Η σύνδεση της 
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μουσικής με στοιχεία, όπως η ανάπτυξη πνεύματος ομαδικότητας, 

συνεργασίας, πειθαρχίας και υπευθυνότητας αποδείχτηκαν και 

προηγουμένως ότι επιτυγχάνονται σαν στόχοι με τη δημοφιλή μουσική. Η 

τεχνολογία είναι άμεσα συνδεδεμένη κυρίως με τη δημοφιλή μουσική και τους 

τρόπους με τους οποίους ηχογραφείται και αναπαράγεται. Επομένως, ο 

στόχος για εξοικείωση με την τεχνολογία, αλλά και η χρήση της για θέματα 

μουσικής έχει περισσότερο νόημα αν επιτευχθεί με τη χρήση δημοφιλούς 

μουσικής.  

Συνοψίζοντας, η δημοφιλής μουσική μπορεί και θα έπρεπε να 

αποκτήσει θέση στο πρόγραμμα μουσικής των σχολείων και δη των 

Γυμνασίων, εφόσον οι περισσότεροι στόχοι που έχουν τεθεί από το 

Δ.Ε.Π.Π.Σ. για τη μουσική μπορούν να επιτευχθούν επιτυχώς και με αυτή. Η 

δημοφιλής μουσική μπορεί να αποτελέσει, εφόσον διδαχθεί σωστά, ένα 

σημαντικό εργαλείο μουσικής μάθησης και ανάπτυξης θετικής στάσης των 

μαθητών απέναντι στη μουσική του σχολείου. Άλλωστε, η παρουσία της 

δημοφιλούς μουσικής στο σχολικό πρόγραμμα διδασκαλίας ούτε αναιρεί ούτε 

παρεμποδίζει τη διδασκαλία άλλων μουσικών ειδών. Αντίθετα, μπορεί με 

κατάλληλους τρόπους να ενισχύσει και να στηρίξει μαθητές και 

εκπαιδευτικούς στην προσέγγιση μουσικών ιδιωμάτων λιγότερων οικείων και 

δημοφιλών στους μαθητές Δεν είναι, εξάλλου, παράξενο ότι η δημοφιλής 

μουσική έχει εισαχθεί ήδη με επιτυχία στα Αναλυτικά Προγράμματα πολλών 

χωρών, όπως η Φινλανδία (Väkevä, 2006), το Ηνωμένο Βασίλειο (Odam, 

2004), Αυστραλία (Dunbar-Hall & Wemyss, 2000· Wemyss, 2004) και η 

Ολλανδία (Evelein, 2006). 
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5.5. Επιλογή ρεπερτορίου 

Αν και η δημοφιλής μουσική αξίζει μια θέση στο πρόγραμμα μουσικής, 

κάποια παραδείγματά της δεν αποτελούν κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, 

κυρίως λόγω του περιεχομένου των στίχων τους. Όπως έχει ειπωθεί πολλές 

φορές, η δημοφιλής μουσική είναι συνδεδεμένη με την κοινωνία και τα θέματα 

που την απασχολούν, αυτό όμως δε σημαίνει ότι αυτά τα θέματα είναι πάντα 

κατάλληλα για το σχολείο. Έτσι, είναι απαραίτητο να γίνει σωστή επιλογή 

ρεπερτορίου, ώστε το υλικό να είναι κατάλληλο για διδασκαλία και όσον 

αφορά στους εκπαιδευτικούς στόχους που έχουν τεθεί αλλά και στο 

περιεχόμενο.  

Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι η καλύτερη επιλογή είναι τα, ‘κλασικά’ 

πια, ροκ κομμάτια προηγούμενων δεκαετιών, καθώς αυτά δεν αποτελούν 

παραδείγματα δημοφιλούς μουσικής του σήμερα. Η Campbell (2006) 

προτείνει μερικούς τρόπους εύρεσης ρεπερτορίου για τους εκπαιδευτικούς, 

όπως να ακούν, για αρκετή ώρα μάλιστα, διάφορα δείγματα μουσικής στο 

ραδιόφωνο και την τηλεόραση που δε θα άκουγαν διαφορετικά, να αναζητούν 

ντοκιμαντέρ για τη ζωή καλλιτεχνών και συγκροτημάτων, καθώς προσφέρουν 

πλήρη κάλυψη του μουσικού αλλά και του κοινωνικο-μουσικού θέματος και να 

προσπαθούν να συναντούν τοπικούς μουσικούς δημοφιλών ειδών, ώστε να 

συζητήσουν για τις εμπειρίες της μουσικής εκπαίδευσής τους. Ο Newsom 

(1998) πιστεύει ότι ο βασικός παράγοντας που καθορίζει πως θα επιλεγεί το 

υλικό, είναι τελικά η προσωπική προτίμηση και έτσι χωρίζει το υλικό σε τρεις 

κατηγορίες. Στην πρώτη ανήκουν τα κομμάτια που προτείνουν οι ίδιοι οι 

μαθητές αλλά ο εκπαιδευτικός τα γνωρίζει λίγο ή και καθόλου. Η δεύτερη 
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κατηγορία αποτελείται από κομμάτια που και οι δύο πλευρές γνωρίζουν και 

συμφωνούν για αυτά, ενώ στην τρίτη ανήκουν τα κομμάτια που προτείνει ο 

εκπαιδευτικούς για προσωπικούς, εκπαιδευτικούς ή πειραματικούς λόγους. Ο 

Vagi (2010) προτείνει ο ίδιος καλλιτέχνες του χιπ-χοπ που το έργο τους είναι 

κατάλληλο για το σχολείο, όπως επίσης αναφέρει και σημαντικούς καλλιτέχνες 

που το έργο τους δεν είναι κατάλληλο για διδασκαλία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρατεθούν σχεδιαγράμματα μαθημάτων που 

κάνουν χρήση της δημοφιλούς μουσικής, ταξινομημένα ανάλογα με το στόχο. 

Η απόδοση από τα αγγλικά στα ελληνικά, όπως και οι μετατροπές κάποιων 

προγραμμάτων σε σχεδιαγράμματα έγιναν από τη γράφουσα. 

6.1. Ανάλυση και κριτική της μουσικής 

Το παρακάτω σχεδιάγραμμα είναι μετατροπή από πρόγραμμα του 

Thompson (2007). 

Τίτλος μαθήματος: Ριάλιτι τραγουδιού 

Διάρκεια: 45’ 

Τάξη: Α’-Γ’ Γυμνασίου 

Στόχοι:  

• Οι μαθητές να μπορούν να αναλύσουν και να περιγράψουν τη μουσική 

που ακούν 

• Οι μαθητές να μπορούν να αξιολογήσουν τις εκτελέσεις μουσικής που 

παρακολουθούν 

• Οι μαθητές να αναπτύξουν κριτική σκέψη για τη μουσική αλλά και τις 

μουσικές εκτελέσεις δημοφιλούς μουσικής. 

Υλικά: 
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• Σύστημα αναπαραγωγής βίντεο 

• Αποσπάσματα μουσικών εκτελέσεων από ριάλιτι τραγουδιού 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ/ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: 

Α. Εισαγωγή: 

Ο/Η διδάσκων/ουσα αναφέρει στους μαθητές ότι θα παρακολουθήσουν 

ένα απόσπασμα βίντεο και ότι θα πρέπει να απαντήσουν σε μια ερώτηση που 

τους θέτει. 

Β. Ανάπτυξη/Πορεία:  

Προτού ο/η διδάσκων/ουσα βάλει το απόσπασμα για να το 

παρακολουθήσουν οι μαθητές, τους θέτει μια ερώτηση που αφορά σε 

χαρακτηριστικά της μουσικής. Μπορεί επίσης να δοθούν στους μαθητές οι 

ερωτήσεις γραπτώς. Τα θέματα των ερωτήσεων μπορούν να αφορούν στα 

χαρακτηριστικά της μουσικής, στα είδη της μουσικής, σε ιστορικά στοιχεία των 

τραγουδιών. Επίσης, πρέπει οι ερωτήσεις να είναι ανοιχτού τύπου, ώστε να 

έχουν οι μαθητές την ευκαιρία να δώσουν διαφορετικές απαντήσεις και να τις 

δικαιολογήσουν.  

Γ. Επέκταση-Αξιολόγηση: 

Το μάθημα μπορεί να επαναληφθεί κι άλλες φορές, με διαφορετικά 

αποσπάσματα βίντεο και διαφορετικές ερωτήσεις. Επίσης, επειδή τα ριάλιτι 

αυτά πολλές φορές κάνουν αφιερώματα σε τραγούδια κάποιας εποχής ή σε 

συγκεκριμένα είδη μουσικής, μπορεί αυτό να χρησιμοποιηθεί ως αφορμή για 

να συζητηθούν οι ομοιότητες ανάμεσα στα τραγούδια που χρησιμοποιούνται 
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σε αυτά τα επεισόδια. Η αξιολόγηση των μαθητών γίνεται άτυπα, μέσα από τις 

απαντήσεις που δίνουν και από τη συμμετοχή τους. 

Δ. Διαθεματικές εφαρμογές: 

Το μάθημα αυτό μπορεί να συνδεθεί με την κοινωνιολογία και την 

ψυχολογία, αν γίνει αναφορά στις συμπεριφορές των συμμετεχόντων στο 

ριάλιτι, η οποίες είναι συνήθως ανταγωνιστικές.  

6.2. Σύγκριση κλασικής και δημοφιλούς μουσικής 

Το επόμενο σχεδιάγραμμα είναι μετατροπή από το πρόγραμμα της 

Kertz-Welzel (2005). 

Διάρκεια: 45’ 

Τάξη: Α’-Γ’ Γυμνασίου 

Στόχοι:  

• Οι μαθητές να αναλύσουν και να συζητήσουν μουσικά στοιχεία δύο 

διαφορετικών μουσικών ειδών 

• Οι μαθητές να συγκρίνουν δύο κομμάτια διαφορετικών ειδών μουσικής 

• Οι μαθητές να συγκρίνουν δύο εκδοχές του ίδιου κομματιού 

Υλικά: 

• CD player 

• CD με τον Κανόνα σε Ρε Μείζονα του Pachelbel και του τραγουδιού “C 

U When U Get There” του Coolio 
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• Πιάνο/αρμόνιο 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ/ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: 

Α. Εισαγωγή: 

Ο/Η διδάσκων/ουσα αναφέρει στους μαθητές ότι υπάρχουν τραγούδια 

που ανήκουν σε είδη της δημοφιλούς μουσικής τα οποία είναι διασκευή 

κομματιών της κλασικής. Ρωτάει τους μαθητές αν γνωρίζουν κάποια και στη 

συνέχεια τους αναφέρει τα δύο παραδείγματα που έχει ετοιμάσει. 

Β. Ανάπτυξη/Πορεία:  

Πρώτη δραστηριότητα 

Οι μαθητές ακούν τον Κανόνα του Pachelbel και προσπαθούν να 

αναγνωρίσουν τη δομή του, την ενορχήστρωσή του και το χαρακτήρα του. 

Όσο ακούν, οι μαθητές καταγράφουν τις σκέψεις τους. Στη συνέχεια ο/η 

διδάσκων/ουσα συνοψίζει τις απαντήσεις στον πίνακα, σε τρεις κατηγορίες: 

‘Κανόνας’, ‘Ενορχήστρωση’ και ‘Χαρακτήρα’. Οι μαθητές πρέπει να δώσουν 

απαντήσεις σε ερωτήσεις που αφορούν τον τίτλο του κομματιού, ποια όργανα 

ακούγονται στην αρχή και πως συνεχίζει το κομμάτι, τι χαρακτήρα έχει το 

κομμάτι κ.α.. Ο/Η διδάσκων/ουσα δίνει περισσότερες πληροφορίες για το 

συνθέτη, την εποχή και το κομμάτι γενικά. Έπειτα οι μαθητές τραγουδούν τη 

γραμμή του μπάσου ενώ ένας μαθητής το παίζει στο πιάνο. 

Δεύτερη δραστηριότητα 

Αν οι μαθητές δε γνωρίζουν τη ραπ εκδοχή του Κανόνα του Coolio, ο/η 

διδάσκων/ουσα μπορεί να ρωτήσει πως θα μπορούσε να ακούγεται μια ραπ 
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εκδοχή του Κανόνα του Pachelbel. Οι μαθητές ακούν το ραπ κομμάτι και 

πρέπει να καταλάβουν τη δομή του, την παρουσία του Κανόνα σε αυτό, να 

παρακολουθήσουν τα λόγια, τα όργανα και την επίδραση που έχει πάνω τους 

συναισθηματικά. Ίσως χρειαστούν περισσότερα από μια ακρόαση. Ο/Η 

διδάσκων/ουσα ρωτάει για τα χαρακτηριστικά της ραπ και ενθαρρύνει μια 

σύντομη συζήτηση για τα μέρη των στίχων που κατάλαβαν οι μαθητές.  

Τρίτη Δραστηριότητα 

Οι μαθητές συγκρίνουν την αυθεντική και τη ραπ εκδοχή όσον αφορά 

στη δομή, την ενορχήστρωση και το χαρακτήρα. Γίνεται συζήτηση για το ποια 

μπορεί να ήταν η πρόθεση του Coolio, πως χρησιμοποίησε τον Κανόνα, τι 

άλλαξε και άλλα. Οι μαθητές μπορεί να αναφέρουν ότι είναι συχνό φαινόμενο 

στη ραπ να χρησιμοποιούν έργα άλλων συνθετών σαν πλαίσιο για άλλα 

τραγούδια. Μπορεί επίσης να γίνει συζήτηση για το αν η εκδοχή του Coolio 

είναι μια διαμαρτυρία ενάντια στην κλασική κουλτούρα. 

Γ. Επέκταση-Αξιολόγηση: 

Το μάθημα μπορεί να επεκταθεί ώστε οι μαθητές να μάθουν να εκτελούν το 

ραπ κομμάτι σε πραγματικά όργανα όπως και σε επόμενο μάθημα μπορούν 

να γράψουν το δικό τους ραπ κομμάτι το οποίο θα υποστηρίζει ή θα 

διορθώνει τις ιδέες του κομματιού του Coolio.  

Δ. Διαθεματικές εφαρμογές: 

Το μάθημα αυτό συνδέεται με τα Αγγλικά. 
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6.3. Σύγκριση δημοφιλών ειδών 

Το σχεδιάγραμμα αυτό είναι μετατροπή από πρόταση για μάθημα της 

Καρούμπαλη (2005) 

Διάρκεια: 45’ 

Τάξη: Α’-Γ’ Γυμνασίου 

Στόχοι:  

• Οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν με βιωματικό τρόπο ότι σημαντικός 

αριθμός επιτυχιών της ελληνικής δημοφιλούς μουσικής είτε 

μεταφράζονται στα αραβικά/ινδικά είτε αποτελούν μεταφράσεις 

αραβικών/ινδικών επιτυχιών 

Υλικά: 

• Δύο με τρία πρόσφατα ‘ζευγάρια επιτυχιών’(μία επιτυχία ελληνικής 

λαϊκής μουσικής και μία επιτυχία ινδικής/αράβικης μουσικής όπου η μία 

είναι μετάφραση της άλλης). Για παράδειγμα το τραγούδι της Νατάσας 

Θεοδωρίδου ‘Μη γυρίσεις ξανά’ το οποίο είναι μετάφραση του 

Αιγυπτιακού τραγουδιού Amulet που τραγουδά η Natasha Atlas. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ/ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: 

A. Ανάπτυξη/Πορεία:  

Οι μαθητές ακούν το αραβικό/ινδικό τραγούδι και γίνεται μια συζήτηση 

σχετικά με το ποια στοιχεία του τραγουδιού αυτού είναι παρμένα από την 

αραβική/ινδική μουσική (π.χ. χρήση κάποιων παραδοσιακών μουσικών 

οργάνων) και ποια στοιχεία του τραγουδιού είναι παρμένα από την ευρωπαϊκή 
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δημοφιλή μουσική (π.χ. χρήση ευρωπαϊκών οργάνων). Στη συνέχεια οι 

μαθητές ακούν το ελληνικό τραγούδι. Ο/Η διδάσκων/ουσα πρέπει να οδηγήσει 

τους μαθητές να συγκρίνουν τα δύο τραγούδια και να συζητήσουν για αυτά. Οι 

μαθητές μπορούν να εκφέρουν άποψη σχετικά με το ποιο από τα δύο 

τραγούδια τους αρέσει περισσότερο και γιατί. Είναι σημαντικό ο/η 

διδάσκων/ουσα να μην χρησιμοποιήσει φράσεις που υποδηλώνουν ότι 

συμφωνεί με μια άποψη, καθώς αυτό μπορεί να αποτρέψει κάποιους μαθητές 

από το να εκφέρουν την πραγματική τους άποψη. Έπειτα, μπορεί να γίνει μια 

σύντομη συζήτηση σχετικά με το ιστορικό μετάφρασης αραβικών/ινδικών 

επιτυχιών στα ελληνικά (Καζαντζίδης, Αγγελόπουλος). Μπορεί επίσης να γίνει 

συζήτηση με τους μαθητές σχετικά με το ποιες τρέχουσες επιτυχίες της 

ελληνικής λαϊκής μουσικής θα μπορούσαν να μεταφραστούν στα 

αραβικά/ινδικά και να γίνουν επιτυχίες στις εν λόγω χώρες, όπως μπορεί να 

συζητηθεί ποιες ελληνικές επιτυχίες αποκλείεται να είναι μεταφράσεις 

αραβικών/ινδικών τραγουδιών ή και να μεταφραστούν στα αραβικά/ινδικά. Οι 

απόψεις των μαθητών θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένες, κυρίως βασισμένες 

στα μουσικά χαρακτηριστικά των κομματιών. 

B. Επέκταση-Αξιολόγηση: 

Το μάθημα αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει έναυσμα για να 

πραγματοποιηθεί ένα project από τους μαθητές με θέμα: «Ποιες τρέχουσες 

επιτυχίες της ελληνικής λαϊκής μουσικής είναι είτε μεταφράσεις 

αραβικών/ινδικών επιτυχιών είτε μεταφρασμένες οι ίδιες στα αραβικά/ινδικά». 

Αυτό θα μπορούσε να παρουσιαστεί όχι μόνο στην τάξη αλλά και στο 

διαδίκτυο ή την τοπική κοινωνία. 
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Γ. Διαθεματικές εφαρμογές: 

Το μάθημα αυτό συνδέεται με την κοινωνιολογία/πολιτισμοί άλλων 

λαών. 

6.4. Αυτοσχεδιασμός 

Το σχεδιάγραμμα αυτό είναι απόδοση στα ελληνικά σχεδιαγράμματος 

του Emmons (2004) 

Τάξη: Α’-Γ’ Γυμνασίου 

Στόχοι:  

• Οι μαθητές να αυτοσχεδιάσουν παραλλαγές δοσμένου γνωστού 

κομματιού 

Υλικά: 

• Εκτυπωμένη η μελωδία του τραγουδιού «C Jam Blues» του Duke 

Ellington σε Μι μείζονα 

• Ρυθμική συνοδεία σε Μι σε στυλ μπλουζ από ειδικό πρόγραμμα Η/Υ 

• Μουσικά όργανα όπως φλάουτο (ή ρικόρντερ) ή άλλα μελωδικά όργανα 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ/ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: 

Οι μαθητές πρέπει προηγουμένως να έχουν τραγουδήσει και παίξει στα 

όργανά τους, τους φθόγγους της Μι ελάσσονα πεντατονικής (μι-σολ-λα-σι-ρε) 

και να γνωρίζουν τη μελωδία του τραγουδιού. 

Α. Ανάπτυξη/Πορεία:  
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Ο/Η διδάσκων/ούσα και οι μαθητές εκτελούν τη μελωδία του δοσμένου 

κομματιού μαζί με τη ρυθμική συνοδεία του Η/Υ. Στη συνέχεια ο/η 

διδάσκων/ουσα βάζει ξανά τη συνοδεία και δείχνει στους μαθητές μικρές 

επαναλαμβανόμενες μουσικές φράσεις στους φθόγγους Μι και Σολ και βάζει 

τους μαθητές να επαναλάβουν σαν ηχώ αυτό που έπαιξε στο σωστό χρόνο. 

Έπειτα, επαναλαμβάνεται η παραπάνω διαδικασία σταδιακά προσθέτοντας 

περισσότερους φθόγγους. Η σειρά με την οποία προσθέτονται είναι Μι-Σολ-Ρε 

(κάτω)-Λα-Σι. Στη συνέχεια, ο/η διδάσκων/ουσα ζητάει από τους μαθητές να 

αυτοσχεδιάσουν απαλά σαν ομάδα πάνω στη ρυθμική συνοδεία, 

χρησιμοποιώντας τις φράσεις που έχουν μάθει από τις παραπάνω 

δραστηριότητες. Ο/Η διδάσκων/ουσα πρέπει να δώσει την ευκαιρία σε όσους 

μαθητές νιώθουν ότι μπορούν να αυτοσχεδιάσουν σε σόλο σε ολόκληρες 

στροφές. 

Β. Επέκταση-Αξιολόγηση: 

Οι παραπάνω διαδικασίες μπορούν να μεταφερθούν και σε άλλα 

τραγούδια μπλουζ, όπως επίσης μπορεί να γίνει και με άλλες, διαφόρων 

μουσικών ειδών ρυθμικές συνοδείες. 

6.5. Σύνθεση 

Το παρακάτω σχεδιάγραμμα είναι απόδοση στα ελληνικά του 

σχεδιαγράμματος του Emmons (2004) 

Τάξη: Α’-Γ’ Γυμνασίου 

Στόχοι:  



92 

 

• Οι μαθητές να μάθουν να συνθέτουν μελωδίες πάνω σε απλές 

αρμονικές ακολουθίες 

Υλικά: 

• Εξοπλισμός MIDI 

• Μουσικά παραδείγματα 

• Φύλλα πενταγράμμου ή πρόγραμμα Η/Υ για σημειογραφία 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ/ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: 

Οι μαθητές πρέπει να έχουν πρωτίστως ακούσει μονοφωνικές 

μελωδίες που έχει επιλέξει ο/η διδάσκων/ουσα και να έχουν συζητήσει την 

αρμονική λειτουργία (I-IV-V συγχορδίες) που υπονοείται από τις μελωδίες 

Α. Ανάπτυξη/Πορεία:  

Ο/Η διδάσκων/ουσα συζητά με τους μαθητές για τις μονοφωνικές 

μελωδίες με απλή αρμονική συνοδεία (I-IV-V7). Πρέπει να οδηγηθεί και στη 

συζήτηση για τη χρήση των φθόγγων που δεν ανήκουν στις συγχορδίες, τη 

δομή των φράσεων και τη δομή γενικά. Στη συνέχεια ο/η διδάσκων/ουσα 

ζητάει από τους μαθητές να συνθέσουν μελωδίες χρησιμοποιώντας τους 

φθόγγους των συγχορδιών με βάση μια αρμονική ακολουθία I-IV-V7 που θα 

τους δώσει ο ίδιος. Έπειτα πρέπει να τους ζητήσει να χρησιμοποιήσουν 

συνδετικούς φθόγγους που δεν ανήκουν στις συγχορδίες, στα αδύνατα μέρη 

του μέτρου. Τέλος, με τη βοήθεια του εξοπλισμού MIDI ο/η διδάσκων/ουσα 

μπορεί να ηχογραφήσει τις δημιουργίες των μαθητών και στη συνέχεια μπορεί 

να γίνει συζήτηση για αυτές και αναθεώρησή τους.  
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Β. Επέκταση-Αξιολόγηση: 

Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση τη συζήτηση στην τάξη και την 

συμμετοχή στις συνθέσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Ανακεφαλαιώνοντας, γίνεται αντιληπτό ότι η δημοφιλής μουσική είναι 

παρούσα σχεδόν κάθε στιγμή στην καθημερινή ζωή ενός ανθρώπου. Ειδικά 

για τους εφήβους, τα είδη δημοφιλούς μουσικής είναι τα πρώτα σε προτίμηση, 

σ’ αυτά αφιερώνουν μεγάλο μέρος του ελεύθερού τους χρόνου και αποτελούν 

ένα σημαντικό μέσο με το οποίο εκφράζουν την προσωπική και κοινωνική 

τους ταυτότητα. Επομένως, η προσπάθεια να ενταχθούν κάποια από αυτά τα 

είδη στο πρόγραμμα διδασκαλίας της μουσικής είναι σημαντική -ώστε οι 

έφηβοι να μπορούν να βρουν σημεία επαφής ανάμεσα στη σχολική μουσική 

ζωή και την καθημερινότητά τους, να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στο 

μάθημα της μουσικής γενικότερα, και βεβαίως να οδηγηθούν και μέσα από 

αυτήν σε ανάπτυξη των μουσικών δεξιοτήτων και γνώσεών τους. Η ένταξη της 

δημοφιλούς μουσικής στη σχολική μουσική διδασκαλία συμφωνεί άλλωστε και 

με τους στόχους του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών 

(Δ.Ε.Π.Π.Σ.) που είναι το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα στα σχολεία της 

χώρας.  

Ωστόσο, υπάρχει μεγάλος αντίλογος ως προς τη χρήση της 

δημοφιλούς μουσικής στο σχολείο. Αυτός κινείται σε συγκεκριμένες απόψεις 

(Hebert & Campbell, 2000), οι οποίες είναι οι εξής: 

1) Η δημοφιλής μουσική είναι αισθητικά κατώτερη μουσική 

2) Η δημοφιλής μουσική είναι επιβλαβής για τη νεολαία 
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3) Ο χρόνος του σχολείου δεν μπορεί να σπαταλείται στο 

δημοφιλές 

4) Η δημοφιλής μουσική είναι αντι-εκπαιδευτική 

5) Είναι δύσκολο να δημιουργηθεί πρόγραμμα διδασκαλίας για 

δημοφιλή μουσική. 

Η δημοφιλής μουσική είναι αισθητικά κατώτερη μουσική 

Η δημοφιλής μουσική θεωρείται από πολλούς κατώτερη της δυτικής 

κλασικής μουσικής (Barker, 2003· Jorgensen, 2003· Kuzmich, 2007). Ωστόσο, 

μια τέτοια άποψη δεν μπορεί να υποστηριχτεί, καθώς οι δύο τομείς που 

συγκρίνονται είναι εντελώς διαφορετικοί και ανεξάρτητοι (Walser, 2003). Οι 

λόγοι που η δημοφιλής μουσική θεωρείται κατώτερη είναι εξαιτίας συγκρίσεων 

ανάμεσα στα μεγάλα επιτεύγματα της ‘υψηλής τέχνης’ της υψηλής κοινωνίας 

και σε αυτά της ‘μάζας’. Αποδίδεται, λοιπόν, στο γεγονός ότι η δημοφιλής 

μουσική θεωρείται μουσική των κατώτερων τάξεων και επομένως δεν μπορεί 

να αποτελέσει αποδεκτό υλικό διδασκαλίας (Humphreys, 2004). Επίσης, 

θεωρείται κατώτερη εξαιτίας της σύγχυσης που επικρατεί όσον αφορά στις 

αξίες των μουσικών της δημοφιλούς μουσικής. Πρέπει, όμως, να ληφθεί υπ’ 

όψιν το γεγονός ότι όλα τα είδη μουσικής κρίνονται, τελικά, από το χρόνο. Αν 

ένα κομμάτι οποιουδήποτε είδους μουσικής στερείται τα προσόντα, τότε 

τελικά χάνεται και δεν ξανακούγεται (Hebert & Campbell, 2000). 

Η δημοφιλής μουσική είναι επιβλαβής για τη νεολαία 

Η ηθική διαφθορά των νέων από τη δημοφιλή μουσική, κυρίως 

αναφέρεται στο είδος της ροκ, είναι ένας συχνός προβληματισμός γονέων και 
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εκπαιδευτικών. Πράγματι, οι στίχοι των τραγουδιών της δημοφιλούς μουσικής 

αγγίζουν θέματα τα οποία αποφεύγονται και ίσως δεν ταιριάζουν στο 

περιβάλλον του σχολείου, όπως αποκλίνουσες συμπεριφορές και ναρκωτικά. 

Ωστόσο, η μέθοδος να αποφεύγονται εντελώς αυτά τα θέματα μπορεί να 

οδηγήσει στην ενίσχυση των υπαρχόντων κοινωνικών προβλημάτων, ενώ η 

δημοφιλής μουσική θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ιδανικό μέσο για να 

γίνουν εποικοδομητικές συζητήσεις για αυτά τα θέματα. Ούτως ή άλλως, τα 

θέματα αυτά είναι υπαρκτά και δεν μπορούν απλώς να αγνοούνται από το 

σχολικό περιβάλλον. Επίσης, οι μαθητές δεν είναι παθητικοί καταναλωτές, 

χωρίς κριτική σκέψη, έτσι η άποψη ότι η δημοφιλής μουσική τους επιβάλλει 

ισχυρή επιρροή είναι υπεραπλουστευμένη. Από την άλλη, η δημοφιλής 

μουσική αγγίζει και άλλα σημαντικά θέματα, κοινωνικής φύσης, όπως φόβος, 

άγχος, φιλία, απόρριψη, αυτοσεβασμός, απώλεια (Hebert & Campbell, 2000). 

Αυτά είναι θέματα που αφορούν και προβληματίζουν τους εφήβους και με 

μέσο τη δημοφιλή μουσική, μπορούν να θιχτούν, φέρνοντας το μάθημα πιο 

κοντά στην καθημερινή τους ζωή.  

Επίσης, ένας ακόμη προβληματισμός των γονέων και των 

εκπαιδευτικών είναι ο συχνά αποκλίνων τρόπος ζωής των μουσικών 

εκτελεστών δημοφιλών ειδών, όπως και η ταυτότητά τους, σε σχέση με το 

γεγονός ότι αποτελούν πρότυπα για τους νέους. Όμως, όπως υποστηρίζει ο 

Negus (1996· αναφέρεται στο Hebert & Campbell, 2000), δεν υπάρχει σαφής 

σχέση μεταξύ της ζωής των θαυμαστών, των μηνυμάτων των στίχων και της 

ταυτότητας του μουσικού. Άλλωστε, ο προβληματισμός για την ταυτότητα του 

μουσικού αφορά μόνο τη δημοφιλή μουσική, όταν είναι γνωστό ότι πολλοί 

συνθέτες της κλασικής μουσικής είχαν αποκλίνουσες συμπεριφορές και τρόπο 
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ζωής, κάτι που δεν έχει απασχολήσει ποτέ κανέναν εκπαιδευτικό και γονέα. 

Επομένως, είναι αρκετά υποκριτικό, με βάση αυτά τα κριτήρια, να αγνοείται η 

δημοφιλής μουσική στα σχολεία, όταν οι μαθητές περιτριγυρίζονται διαρκώς 

από αυτή. 

Ο χρόνος του σχολείου δεν μπορεί να σπαταλείται στο δημοφιλές 

Αυτή η άποψη υποστηρίζει ότι, αφού οι μαθητές εκτίθενται συνεχώς 

στη δημοφιλή μουσική, ο πολύτιμος χρόνος του σχολείου πρέπει να 

αφιερώνεται μόνο σε μουσική που οι μαθητές διαφορετικά δε θα βίωναν στη 

ζωή τους (Hebert & Campbell, 2000· Ponick, 2000). Ωστόσο, το γεγονός ότι οι 

μαθητές εκτίθενται στη δημοφιλή μουσική δε σημαίνει αυτομάτως ότι και την 

κατανοούν απόλυτα. Όταν η δημοφιλής μουσική εισέρχεται στο μάθημα, 

μπορεί να εξεταστεί από διαφορετική οπτική γωνία, δηλαδή να εξεταστεί για 

τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της και τη δύναμή της, ποια είναι τα χαρακτηριστικά 

που την κάνουν τόσο ζωντανή, τόσο μεταδοτική, τόσο δυναμική. Η δημοφιλής 

μουσική μπορεί να βιωθεί διαφορετικά στο σχολείο απ’ ότι έξω από αυτό. 

Μπορεί να εκτελεστεί με διάφορους τρόπους και να εξεταστεί αναλυτικά για τα 

στοιχεία της μουσικής και τους στίχους της με τρόπους που δεν λαμβάνονται 

υπόψη όταν η ακρόαση δεν γίνεται μεθοδευμένα (Hebert & Campbell, 2000). 

Η δημοφιλής μουσική είναι αντι-εκπαιδευτική 

Η σκιαγράφηση των καθηγητών και των εκπαιδευτικών συστημάτων 

από τους στίχους των τραγουδιών δημοφιλών ειδών είναι και θετική και 

αρνητική. Υπάρχουν παραδείγματα τραγουδιών που είναι επικριτικά απέναντι 

στην εκπαίδευση, όπως και παραδείγματα τραγουδιών που εξάρουν τους 

καθηγητές και το σχολείο. Επίσης, η κριτική των αρνητικών παραδειγμάτων 
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αφορά στο θεσμό του σχολείου και όχι στους καθηγητές. Αντί, λοιπόν, τα 

σχολεία να τηρούν αμυντική στάση απέναντι στη μουσική αυτή και να την 

αποκλείουν θεωρώντας την επικίνδυνη, μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν 

προς όφελός τους, δίνοντάς της θέση στο πρόγραμμα (Hebert & Campbell, 

2000). 

Είναι δύσκολο να δημιουργηθεί πρόγραμμα διδασκαλίας για δημοφιλή μουσική 

 Αναλυτικό πρόγραμμα μουσικής που χρησιμοποιεί δημοφιλή μουσική 

δεν έχει σχεδιαστεί ακόμη στην Ελλάδα. Σε προηγούμενα κεφάλαια, όμως, 

παρουσιάστηκαν πολλά σχεδιαγράμματα μαθημάτων και έτοιμα προγράμματα 

μουσικής που κάνουν χρήση της, τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν. 

Επίσης, υπάρχει πληθώρα πηγών από CD, DVD, ιστοσελίδες στο διαδίκτυο 

που μπορούν να αποτελέσουν υλικό για την ενσωμάτωση της δημοφιλούς 

μουσικής στο σχολείο (Hebert & Campbell, 2000).  

Τέλος, άλλο ένα πρόβλημα που δημιουργείται είναι ότι οι καθηγητές 

δεν έχουν εμπειρία στη δημοφιλή μουσική. Ωστόσο, αυτό δεν είναι απολύτως 

απαραίτητο. Οι μουσικές του κόσμου, για παράδειγμα, χρησιμοποιούνται 

εκτενώς στο πρόγραμμα μουσικής και οι καθηγητές, αν και δεν έχουν μεγάλη 

εμπειρία σε αυτές, τις διδάσκουν. Το ίδιο μπορεί να γίνει και για τη δημοφιλή 

μουσική. Επιπλέον, η πραξιακή μουσική διδασκαλία σε συνεργασία με τη 

διδασκαλία μουσικών του κόσμου έχουν ανοίξει το δρόμο και έχουν 

δημιουργήσει ένα πλαίσιο για να χρησιμοποιηθούν νέα είδη μουσικής στη 

διδασκαλία (Ferguson, 2009). Θα ήταν, όμως, πράγματι προτιμότερο οι 

εκπαιδευτικοί να λάμβαναν μεγαλύτερη επιμόρφωση πάνω σε αυτή, ώστε το 

μάθημα να είχε μεγαλύτερη επιτυχία. 
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Παρότι στην Ελλάδα οι καθηγητές της μουσικής δεν είναι κατάλληλα 

εκπαιδευμένοι για να εφαρμόσουν πρακτικές άτυπης μουσικής διδασκαλίας 

όπως απαιτεί η διδασκαλία της δημοφιλούς μουσικής και επιπλέον τα σχολεία 

αντιμετωπίζουν έλλειψη χώρου και υλικών, θα μπορούσε να υποστηρίξει 

κανείς ότι τα δημόσια σχολεία δεν έχουν τις υποδομές για να υποστηρίξουν 

προγράμματα διδασκαλίας δημοφιλούς μουσικής. Παρότι κάποιες δομικές 

αλλαγές είναι αναγκαίες, αυτό δε σημαίνει ότι η χρήση της δημοφιλούς 

μουσικής μέσα στο πρόγραμμα της σχολικής μουσικής διδασκαλίας δεν 

μπορεί να γίνει με επιτυχία.   

Στα προηγούμενα κεφάλαια έχει τονιστεί η σημασία των άτυπων 

μαθησιακών πρακτικών στη διδασκαλία της δημοφιλούς μουσικής, και στο 

Δ.Ε.Π.Π.Σ τονίζεται η σημασία της μεθόδου των διαθεματικών σχεδίων 

εργασίας και της τοποθέτησης του μαθητή στο κέντρο της διδασκαλίας, 

καθιστώντας τον υπεύθυνο για τη μάθησή του. Γίνεται, όμως, φανερό ότι οι 

έλληνες μουσικοί εκπαιδευτικοί δεν χρησιμοποιούν αυτές τις μεθόδους 

διδασκαλίας, αφού σε έρευνα της Κτενιαδάκη (2009) η συντριπτική 

πλειοψηφία τους δήλωσε «ότι εφαρμόζει τη δασκαλοκεντρική/μετωπική μορφή 

διδασκαλίας πάντα ή συχνά.» (Κτενιαδάκη, 2009: 29). 

Τα προγράμματα παιδαγωγικής της μουσικής των ελληνικών 

πανεπιστημίων πρέπει να μπορούν να προετοιμάσουν τους 

φοιτητές/μελλοντικούς καθηγητές ώστε να είναι σε θέση να διδάξουν μεταξύ 

άλλων και τη δημοφιλή μουσική. Άλλωστε, είναι σημαντικό ο μελλοντικός 

δάσκαλος να ξέρει πώς να βοηθήσει το μαθητή να αντιμετωπίζει με συνείδηση 

και κριτική ματιά όλα τα είδη μουσικής που υπάρχουν γύρω του, πόσο μάλλον 
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τη δημοφιλή μουσική κάτω από την επιρροή της οποίας βρίσκεται σχεδόν 

συνέχεια.  

Θα μπορούσαν, για παράδειγμα, οι φοιτητές να γνωρίσουν τα όργανα 

που χρησιμοποιούνται στη δημοφιλή μουσική και να μπορούν να τα 

χειριστούν σε ένα πολύ απλό επίπεδο, μαθαίνοντας το βασικό χειρισμό τους. 

Σημαντικό είναι επίσης να μάθουν πώς να αυτοσχεδιάζουν, καθώς μια 

σημαντική πρακτική της μάθησης δημοφιλούς μουσικής είναι ο 

αυτοσχεδιασμός, με τον οποίο οι περισσότεροι φοιτητές μουσικής δεν είναι 

εξοικειωμένοι. Θετικό θα ήταν επίσης οι φοιτητές να αποκτήσουν ικανότητες 

σύνθεσης σε δημοφιλή είδη, διότι έτσι θα είναι σε θέση να επιδείξουν 

αποτελεσματικότερα τους τρόπους αυτούς στους μαθητές τους. Σημαντική 

είναι επίσης η εξοικείωση των μελλοντικών δασκάλων μουσικής με την 

τεχνολογία της δημοφιλούς μουσικής αλλά και με την τεχνική της αντιγραφής 

και επανεκτέλεσης των κομματιών με το αυτί, που, όπως έχει προαναφερθεί, 

είναι η κυριότερη άτυπη πρακτική μάθησης στη δημοφιλή μουσική. Για να 

επιτευχθούν τα παραπάνω, είναι σαφές ότι χρειάζεται αφενός μεγαλύτερη 

έμφαση στην παιδαγωγική κατάρτιση των φοιτητών μουσικών τμημάτων και 

αφετέρου ένα ‘άνοιγμα’ για κατάρτιση των μελλοντικών μουσικοδιδασκάλων 

στη χρήση της δημοφιλούς μουσικής στο πλαίσιο της σχολικής μουσικής 

διδασκαλίας, κάτι που προφανώς δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί σε μερικά 

μόνο εξάμηνα μουσικής παιδαγωγικής.  

Ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης μουσικών καθηγητών που εφαρμόζει σε 

μεγάλο βαθμό τα παραπάνω είναι αυτό της Ακαδημίας του Ρόττερνταμ για τη 

Μουσική Εκπαίδευση (Evelein, 2006). Στο πρόγραμμα αυτό δεν γίνονται 

διακρίσεις στα είδη μουσικής που διδάσκονται, και ο φοιτητής εκπαιδεύεται σε 
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διάφορα είδη, από κλασική, τζαζ, μουσικές του κόσμου αλλά και δημοφιλή 

μουσική. Εκεί οι φοιτητές κάνουν μαθήματα πιάνου και τραγουδιού, 

αποκτώντας ένα ρεπερτόριο τραγουδιών δημοφιλούς μουσικής και 

μαθαίνοντας πώς να τα χρησιμοποιούν στην εκπαίδευση. Σε ομαδικά 

μαθήματα παίζουν ο καθένας τις δημιουργίες τους, τις οποίες έπειτα μελετούν 

σαν ομάδα. Εκτός από αυτά τα μαθήματα, οι φοιτητές κάνουν μαθήματα και 

διάφορων άλλων οργάνων, με αποτέλεσμα τελικώς να μπορούν να παίζουν 

ντραμς, μπάσο, ηλεκτρική κιθάρα, αρμόνιο και να τραγουδούν τη βασική 

μελωδική γραμμή αλλά και την αρμονία. Στα μαθήματα μουσικής θεωρίας, 

από την αρχή ξεκινούν να συνθέτουν και να συζητούν για τις συνθέσεις τους. 

Μαθαίνουν να συνθέτουν κομμάτια δημοφιλούς μουσικής για να τα 

χρησιμοποιήσουν ώστε να επιτύχουν συγκεκριμένους παιδαγωγικούς 

στόχους, και διδάσκονται πώς να αυτοσχεδιάζουν σε απλό επίπεδο. Οι 

φοιτητές επίσης κάνουν μαθήματα παιδαγωγικής και μεθοδολογίας. Η 

πρακτική άσκηση είναι βασική και οι φοιτητές ασκούνται στη διδασκαλία 

διδάσκοντας σε γυμνάσια από το δεύτερο μέχρι το τέταρτο έτος των σπουδών 

τους με αυξανόμενη συχνότητα ανά χρονιά.  

Αυτό το παράδειγμα βέβαια αποτελεί εξαίρεση. Όπως και στην Ελλάδα, 

στις ΗΠΑ, έρευνα των Wang και Humphreys (2009) έδειξε ότι η δημοφιλής 

μουσική, στο συνολικό χρόνο σπουδών τμημάτων μουσικής εκπαίδευσης, 

καταλαμβάνει μόλις το 0,54% του χρόνου διδασκαλίας. Είναι όμως 

απαραίτητο να γίνουν αυτές οι αλλαγές στην εκπαίδευση των φοιτητών αν η 

δημοφιλής μουσική αποκτήσει σημαντικό ρόλο στο σχολείο. Όσον αφορά 

στους παλαιότερους καθηγητές, θα πρέπει να λάβουν επιμόρφωση πάνω στις 

άτυπες πρακτικές μάθησης, ώστε να εξοικειωθούν με αυτές και να μπορέσουν 
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έτσι να εντάξουν επιτυχώς τη δημοφιλή μουσική στο πρόγραμμά τους. Εκτός 

όμως από την επίσημη επιμόρφωση, θα πρέπει και οι ίδιοι να είναι 

διατεθειμένοι να γνωρίσουν νέα υλικά διδασκαλίας και να αλλάξουν τις 

πρακτικές τους, με προσωπική προσπάθεια. 

Όμως, ακόμη κι αν αλλάξουν τα προγράμματα των πανεπιστημίων, 

παραμένει ένα μεγάλο εμπόδιο στην εφαρμογή των άτυπων πρακτικών 

μάθησης και στην ένταξη της δημοφιλούς μουσικής στο σχολείο. Αυτό είναι οι 

υποδομές του ελληνικού σχολείου γενικά. Όπως εκφράζεται από τους ίδιους 

τους καθηγητές, κάποια από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

είναι η έλλειψη αίθουσας μουσικής, η έλλειψη ακόμη και στοιχειωδών 

κρουστών οργάνων, ρυθμικών και  μελωδικών και η έλλειψη αρμονίου 

(Κτενιαδάκη, 2009). Όταν, λοιπόν, στην ελληνική σχολική πραγματικότητα η 

μουσική είναι τόσο υποβαθμισμένη, είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν 

ακόμη και οι πιο βασικές πρακτικές που έχουν αναφερθεί. Για να ενταχθεί η 

δημοφιλής μουσική στη διδασκαλία και για να γίνει επιτυχώς, μόνο η ακρόαση 

και η κριτική της και η συζήτηση για αυτή δεν είναι αρκετά. Στην 

πραγματικότητα, για καμία μουσική δεν είναι αρκετό οι μαθητές απλώς να την 

ακούν. Η μουσική, και ιδιαίτερα η δημοφιλής μουσική, χρειάζεται να εκτελείται 

από τους μαθητές (Rinaldo, 2004· Webb, 2007). Και αυτό δεν είναι δυνατό σε 

ένα σχολείο που δεν έχει ούτε καν αίθουσα μουσικής, πόσο μάλλον τα 

απαραίτητα όργανα. 

Εάν, επομένως, υπάρχει πρόθεση να γίνει ειλικρινής προσπάθεια να 

ενταχθεί η δημοφιλής μουσική στη διδασκαλία μουσικής, είτε θα γίνει 

μεμονωμένα σε σχολεία που έχουν ή μπορούν να έχουν τις υποδομές, είτε θα 



103 

 

πρέπει να βελτιωθούν βασικές δομές σε όλο το σύστημα παιδείας για τη 

μουσική, ώστε να γίνει επιτυχώς.  

Ωστόσο, παρά τα φανερά προβλήματα, η δημοφιλής μουσική πρέπει 

και της αξίζει να έχει μια θέση ακόμα και στο επίσημο πρόγραμμα μουσικής. Η 

δημοφιλής μουσική είναι πρώτη στις προτιμήσεις των εφήβων, είναι 

συνδεδεμένη με την κοινωνική τους ζωή και τους βοηθάει να αντιμετωπίσουν 

τα διάφορα προβλήματά τους, ενώ η μουσική στο σχολείο είναι αποκομμένη 

από τη σημερινή πραγματικότητα, από τη νεανική κουλτούρα και δημιουργεί 

αρνητικά συναισθήματα στους νέους. Ειδικά στην Ελλάδα, όπου το μάθημα 

της μουσικής είναι τόσο υποβαθμισμένο, οι έφηβοι βρίσκουν ακόμα 

λιγότερους τρόπους ταύτισης με τη μουσική του σχολείου, αλλά και τον τρόπο 

με τον οποίο γίνεται το μάθημα. Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι είναι το λιγότερο 

γραφική η εικόνα ενός εφήβου να παίζει μια άγνωστη για αυτόν μελωδία στο 

μεταλλόφωνο -όργανο ταυτισμένο κατεξοχήν με την παιδική ηλικία-, όταν η 

μουσική που απολαμβάνει να ακούει χρησιμοποιεί άλλου είδους όργανα. 

Όπως εύστοχα διατυπώνει η Οικονομίδου-Σταύρου (2009: 303):  

Στρέφοντας την προσοχή σε ουσιώδη θέματα, όπως 

στον καθορισμό των στόχων, στην επιλογή του 

περιεχομένου κ.τ.λ., ο μαθητής αντιμετωπίζεται ως μια 

ασήμαντη διάσταση του θέματος των Α.Π. […] το 

πρόγραμμα απευθύνεται σε κάποιους μαθητές και είναι 

αυτονόητο ότι θα πρέπει κατά το σχεδιασμό του να 

ληφθούν υπόψη οι ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και οι 

ιδιαιτερότητες των μαθητών αυτών (Φλουρής, 1995). 

Μερικές φορές θεωρείται δεδομένο ότι, επειδή την 

επιλογή της ύλης την έχει κάνει μια αξιόλογη συντακτική 

ομάδα, ο κάθε μαθητής θα τη δεχτεί ως ενδιαφέρουσα, 
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αξιόλογη, σημαντική, χρήσιμη. Αυτή η άποψη, ωστόσο, 

απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Πολλές φορές οι 

μαθητές αμφιβάλλουν για τη σπουδαιότητα ή ακόμα και 

για τη χρησιμότητα ορισμένων μαθημάτων ή άλλοτε πάλι, 

δε βρίσκουν κανένα ενδιαφέρον σε κάποια θέματα που 

διδάσκονται. Αυτό που προκύπτει ‘εκ των άνω’ ή αυτό 

που θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ως ‘πολύτιμο’, οι μαθητές 

μπορεί να μην το εκτιμούν κατά τον ίδιο τρόπο ή μπορεί 

και να μην το εκτιμούν καθόλου (Regelski, 1999: 101). 

Οι εκπαιδευτικοί, αλλά και η ίδια η πολιτεία, έχουν αγνοήσει τον 

παράγοντα ‘μαθητής’ στη διδασκαλία της μουσικής. Αυτό που είναι σημαντικό 

για τους ίδιους θεωρείται μάλλον ότι θα είναι σημαντικό και για τους μαθητές. 

Όμως, είναι σημαντικό να γίνει προσπάθεια να προσεγγιστούν όλοι οι μαθητές 

και να βιώσουν τη χαρά και την ικανοποίηση της μουσικής πράξης. Για να 

γίνει αυτό πιο εύκολο, είναι απαραίτητο να μπει η δημοφιλής μουσική στην 

εξίσωση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Η διδασκαλία της μπορεί να  

συμβάλει στην προσέλκυση περισσότερων μαθητών σε σύγκριση με τη 

συμβατική μουσική του σχολείου και να τους οδηγήσει να εμπλακούν πιο 

ενεργά στη μάθηση. Σκοπός τους μαθήματος της μουσικής στο Γυμνάσιο, 

εξάλλου, δεν είναι να γίνουν όλοι οι μαθητές μουσικοί, αλλά να αποκτήσουν 

θετική στάση απέναντι στη μουσική και να αποκτήσουν βιώματα που θα τους 

ακολουθούν σε όλη τους τη ζωή (Jones, 2009· Οικονομίδου-Σταύρου, 2009). 

Εφόσον, όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, η δημοφιλής 

μουσική μπορεί να επιτύχει τους στόχους του Δ.Ε.Π.Π.Σ. και εφόσον 

σημαντικό μέρος του αντίλογου μπορεί να αντικρουστεί με σοβαρά 

επιχειρήματα, δεν υπάρχει λόγος η δημοφιλής μουσική να παραμένει στο 

περιθώριο.  
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Μαθήματα που χρησιμοποιούν τη δημοφιλή μουσική, ειδικά αυτά που 

περιλαμβάνουν και την πραγματική της εκτέλεση από τους μαθητές, απαιτούν 

από τους μαθητές να εμπλακούν πιο ενεργά στη διαδικασία της μάθησης και 

με μια ποικιλία μουσικών ικανοτήτων, ιδεών και τεχνολογιών που αλλιώς δε 

θα είχαν την ευκαιρία να βιώσουν (Hebert & Campbell, 2000). Η ένταξη της 

δημοφιλούς μουσικής μπορεί επίσης να αναπτύξει την κριτική σκέψη των 

μαθητών, ώστε να κατανοούν τα νοήματα των στίχων και της μουσικής της και 

να γίνουν ευσυνείδητοι καταναλωτές των προϊόντων της, αντί να αντιδρούν 

παθητικά στα όσα εκτίθενται. Οι τάξεις μουσικής, τελικά, πρέπει να είναι 

φιλικά, χαρούμενα περιβάλλοντα όπου θα παρέχεται υποστήριξη στους 

μαθητές και θα νιώθουν άνετα και χαλαρά (Byrne & Sheridan, 2000).  

Στην Ελλάδα, ο δρόμος προς την ένταξη της δημοφιλούς μουσικής στη 

διδασκαλία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι μακρύς και –πιθανώς- 

επίπονος. Τα περισσότερα ελληνικά σχολεία δεν διαθέτουν τους χώρους 

εκείνους που μπορούν άμεσα να δημιουργήσουν θετικά συναισθήματα στους 

εφήβους, ενώ ο απαραίτητος εξοπλισμός (μουσικά όργανα, υλικά 

διδασκαλίας, τεχνολογία κλπ.) είτε βρίσκεται σε έλλειψη, είτε είναι 

ανύπαρκτος. Επιπροσθέτως, η σχετική κατάρτιση των καθηγητών είναι, στις 

περισσότερες περιπτώσεις, ανεπαρκής. Ωστόσο, ακόμη και υπό αυτές τις 

συνθήκες, αν υπάρχει η πρόθεση από τους εκπαιδευτικούς, είναι εφικτό να 

χρησιμοποιηθούν είδη της δημοφιλούς μουσικής με επιτυχία και 

αποτελεσματικότητα μέσα στην τάξη, συνδυασμένα κυρίως με δραστηριότητες 

ακρόασης. Αυτό είναι πιθανόν προτιμότερο από την παντελή απουσία της 

μουσικής αυτής από το σχολείο.  
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Αν, ωστόσο, κάποια στιγμή η πολιτεία επιχειρήσει να εισάγει τη 

δημοφιλή μουσική στο επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα, τότε πολλά πράγματα 

χρειάζεται να διαφοροποιηθούν, ώστε το εγχείρημα αυτά να έχει αξία και να 

αποφέρει θετικά αποτελέσματα για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Χώρες που 

υιοθέτησαν προγράμματα δημοφιλούς μουσικής είχαν θετικά αποτελέσματα 

προς πολλές κατευθύνσεις. Δεν υπάρχει, άλλωστε, τίποτα πιο ενθαρρυντικό 

από αίθουσες μουσικής γεμάτες εφήβους που θα βιώνουν τη χαρά και την 

ικανοποίηση να εκτελούν, να συνθέτουν και να αυτοσχεδιάζουν μουσική που 

αγαπούν, με πραγματικά όργανα, σε ένα περιβάλλον που θα τους παρέχει 

υποστήριξη και εμπειρίες που θα τους ακολουθούν σε όλη τους τη ζωή.  
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