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1. Πρόλογος 

Αφετηρία για την εκπόνηση της συγκεκριμένης εργασίας αποτέλεσε το προσωπικό μου 
ενδιαφέρον για την παιδαγωγική διάσταση της μουσικής. Προερχόμενη από γονείς 
εκπαιδευτικούς, ζώντας σ’ ένα περιβάλλον εκπαίδευσης και επιθυμώντας να γίνω και εγώ η ίδια 
δασκάλα, προβληματίστηκα για τη δύναμη της μουσικής και τι μπορούμε μέσω αυτής να 
επιτύχουμε σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο. Μέσα από τη σχολή και τα μαθήματα που 
παρακολουθούσα συνειδητοποιούσα όλο και περισσότερο πως η μουσική είναι συστατικό όλων 
των πολιτισμών. Συνοδεύει τη ζωή των ανθρώπων και χρησιμοποιείται ως ένα μέσο έκφρασης 
και επικοινωνίας. Όπως αναφέρει και ο ανθρωπολόγος της μουσικής Τζον Μπλάκινγκ, «υπάρχει 
τόση πολλή μουσική στον κόσμο γύρω μας, ώστε είναι λογικό να υποθέσουμε ότι η μουσική, 
όπως και η γλώσσα και όπως ίσως και η θρησκεία αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα του ανθρώπινου είδους» (Μπλάκινγκ 1981, σελ. 16).  

Στην τρέχουσα δεκαετία, που χαρακτηρίζεται από έντονα μεταναστευτικά ρεύματα προς την 
Ελλάδα και υπάρχουν πολλά παιδιά μεταναστών τρίτης και τέταρτης γενιάς τα οποία 
γεννήθηκαν και μεγάλωσαν εδώ, η ποικιλία πολιτισμικών ομάδων αυξάνεται συνεχώς. Αυτό έχει 
οδηγήσει στην εκδήλωση φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας, σε μικρή έστω μερίδα του 
ντόπιου πληθυσμού. Για την αντιμετώπιση των παραπάνω απαραίτητη είναι η σωστή 
διαπαιδαγώγηση των πολιτών και κυρίως της νεολαίας,  με την εκπαίδευση να αποκτά κομβικό 
ρόλο. Έτσι, μου δημιουργήθηκε η επιθυμία να διερευνήσω τι αποτελέσματα θα είχε σ’ ένα 
μάθημα μουσικής και συγκεκριμένα σε μια τάξη δημοτικού αποτελούμενη από διάφορες 
πολιτισμικές ομάδες, η χρήση και ένταξη μουσικής διαφορετικών πολιτισμών. Συγκεκριμένα, ο 
στόχος της έρευνας δράσης που πραγματοποίησα ήταν να δω κατά πόσο μια εθνομουσικολογική 
προσέγγιση του μαθήματος της μουσικής μπορεί να φέρει μέσα σε μία τάξη δημοτικού τα παιδιά 
πιο κοντά, εξαλείφοντας το στερεότυπο του ξένου και του πολιτισμικά άλλου. Ενσωματώνοντας 
δηλαδή στο σχολικό μάθημα μουσική που προέρχεται από διάφορους πολιτισμούς, δίνεται το 
έναυσμα στα παιδιά να γνωρίσουν αυτούς τους πολιτισμούς και να αναπτύξουν το αίσθημα του 
σεβασμού προς αυτούς. Ο στόχος μου δεν ήταν να διδάξω στα παιδιά μουσική αλλά μέσω της 
μουσικής να δημιουργήσω ένα ομαδικό κλίμα συνεργασίας και την αίσθηση εκτίμησης και 
σεβασμού προς τον πολιτισμικά άλλο. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την καθηγήτρια Ελένη Καλλιμοπούλου, για την πολύτιμη 
βοήθεια και την καθοδήγησή της, καθώς και για την ολόπλευρη συμπαράσταση που μου 
πρόσφερε. Και την καθηγήτρια Λήδα Στάμου, που μέσα από τα μαθήματά της απέκτησα 
γνώσεις που μπόρεσα να αξιοποιήσω στο έπακρο για την ολοκλήρωση της εργασίας μου. 

3 
 



2. Η σημασία της μουσικής στον πολιτισμό 

Η μουσική είναι πολύ σημαντική στον πολιτισμό. Μέσα από τη μουσική, η οποία μεταβιβάζεται 
από γενιά σε γενιά προφορικά ή/και γραπτά διατηρείται και συνεχίζεται στη συλλογική μνήμη 
μίας κοινότητας η ιστορία της (Titon, 2014). Η μουσική συνοδεύει όλη τη ζωή του ανθρώπου 
από τη γέννηση μέχρι το θάνατό του και είναι αναπόσπαστο κομμάτι των θρησκευτικών 
τελετουργιών και εθίμων μίας πολιτισμικής ομάδας. Όπως αναφέρει ο εθνομουσικολόγος Martin 
Stokes, η κοινωνική ταυτότητα συγκροτείται μέσα από τη μουσική καθώς αυτή «εμπεριέχει» 
στοιχεία του έθνους, της θρησκείας, του φύλου και όλα αυτά  τα στοιχεία ανασυγκροτούνται 
κάθε φορά που αναπαράγονται με την εκτέλεση της μουσικής. «Η μουσική είναι μια κοινοτική 
δραστηριότητα», και παρέχει μια συγκινησιακή εμπειρία κατά την οποία η κοινωνική ταυτότητα 
«ενσωματώνεται» (Stokes, 1994, σελ. 24). Αυτή η δραστηριότητα φέρνει πιο κοντά τα μέλη μίας 
κοινότητας, η οποία μπορεί να χαρακτηρίζεται από πολιτισμική, γλωσσική και θρησκευτική 
ετερογένεια. Επιπλέον, σε σχέση με την σημασία της μουσικής στον πολιτισμό και ειδικότερα 
για τους ανθρώπους που τον απαρτίζουν, μέσα από την μελέτη με θέμα τη φυλή των Venda, ο 
Μπλάκινγκ παρατηρεί πως «η μουσική δεν μπορεί να είναι αυτοσκοπός και κάθε μουσική είναι 
λαϊκή μουσική υπό την έννοια πως η μουσική δεν μπορεί να μεταδοθεί ούτε μπορεί να έχει 
σημασία αν δεν αποτελεί το κοινό κτήμα ενός λαού» (Μπλάκινγκ, 1981, σελ.13). 

Παράλληλα, πολλές μελέτες επισημαίνουν τον σημαντικό ρόλο που έχει η μουσική στην 
εκπαίδευση σε σχέση με τη μετάδοση της πολιτισμικής κληρονομιάς στις επόμενες γενιές. 
Ειδικότερα, ο παιδαγωγός της μουσικής Θανάσης Παπαζαρής παρατηρεί πως η μουσική 
αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές εκφράσεις της κληρονομιάς ενός λαού (Παπαζαρής, 1999). 
Ο Μπλάκινγκ σημειώνει πως η ανθρώπινη μουσικότητα είναι ο σκελετός του πολιτισμού και 
πως οι μουσικές ικανότητες αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου. Είναι 
πολύ σημαντικό επομένως η μουσικότητα να καλλιεργείται από την παιδική ηλικία. Η 
εθνομουσικολόγος Sonja Lynn Downing (2013), παρατηρεί αναφορικά με τη μουσική μαθητεία 
στη μουσική Gamelan ότι ενθαρρύνεται η συμμετοχή των παιδιών στις δραστηριότητες όπως το 
τραγούδι, ο χορός, καθώς έτσι διατηρείται η κουλτούρα. Επίσης, μέσα από αυτή τη διαδικασία 
τα παιδιά γίνονται ολοκληρωμένοι άνθρωποι και αποκτούν καλύτερη κατανόηση του δικού τους 
πολιτισμού. Αυτή η κατανόηση οδηγεί τα παιδιά να σεβαστούν τον πολιτισμό τους και η 
μουσική λειτουργεί ως επιβεβαίωση της ταυτότητάς τους. Ακόμη, η μουσική μπορεί να 
αποτελέσει μέρος της κοινωνικοποίησης των παιδιών. Αυτό προκύπτει από το γεγονός πως η 
μουσική δημιουργία δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής και συνεργασίας με άλλους και έτσι τα 
παιδιά αναπτύσσουν αυτοέλεγχο, ομαδικό πνεύμα αλλά και γνωρίζουν καλύτερα τον τόπο τους, 
την οικογένεια και την κοινότητά τους. Με αφορμή λοιπόν τη μουσική, οι άνθρωποι βιώνουν 
μια συλλογική εμπειρία και αποκτούν έτσι μεγαλύτερη συνείδηση του εαυτού τους αλλά και των 
υποχρεώσεων τους προς τους άλλους ( Μπλάκινγκ, 1981).  

Αξίζει να σημειωθεί και η συναισθηματική επίδραση της μουσικής στον άνθρωπο (Titon, 2014). 
Η μουσική είναι μια συναισθηματική εμπειρία αφού μέσα από αυτή νιώθουμε ποικίλα 
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συναισθήματα όπως χαρά, λύπη, συγκίνηση. Η μουσική, επισημαίνει ο εθνομουσικολόγος Titon, 
«είναι ένα ρευστό και δυναμικό στοιχείο του πολιτισμού και αλλάζει ανάλογα με τις 
εκφραστικές και συναισθηματικές επιθυμίες του ανθρώπινου γένους» (Titon, 2014, σελ. 271). 
Προσθέτει μάλιστα ότι «ο κόσμος δεν είναι ένα σύνολο από ανέγγιχτα αυθεντικά μουσικά 
χωριά, αλλά μάλλον ένα ρευστό, διαδραστικό, αλληλοδιαπλεκόμενο, αλληλεπικαλυπτόμενο 
ηχοτοπίο, όπου οι άνθρωποι μπορεί μέσα στην ίδια μέρα να ακούνε τους προγόνους τους, τους 
γονείς τους, τους γείτονές τους και τα προσωπικά τους CD, Mp3 και κασετόφωνα» (Titon, 2014, 
σελ. 272).  

Μέσα από τη μουσική λοιπόν γίνονται οι άνθρωποι κομμάτι του πολιτισμού τους και 
διαπαιδαγωγούνται. Αυτή η διαπαιδαγώγηση μπορεί να έχει την μορφή της άτυπης μάθησης, 
όπως αναφέρεται η καθηγήτρια μουσικής παιδαγωγικής Lucy Green (2008) σε μια έρευνά της. Η 
συγκεκριμένη έρευνα επικεντρωνόταν στο τρόπο εισαγωγής μια άτυπης μάθησης στην τάξη και 
τα οφέλη της. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας έδειξαν πως τα παιδιά αποκτούσαν 
ικανότητες και γνώσεις και η συμμετοχή τους σ’ αυτό άλλαζε τον τρόπο που ακούνε, 
καταλαβαίνουν, εκτιμούν και αναγνωρίζουν τη μουσική. Αλλά και σε επίπεδο τυπικής 
συστηματικής εκπαίδευσης σαν τη δική μου μελέτη περίπτωσης σε ένα δημοτικό σχολείο, όπου 
τα παιδιά έρχονται σε επαφή μέσω της μουσικής με διάφορους πολιτισμούς. 
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3. Τα οφέλη της διαπολιτισμικότητας στο μάθημα της μουσικής 

Κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα παρατηρήθηκε μια αύξηση του ενδιαφέροντος προς τις 
μουσικές διάφορων πολιτισμών. Έτσι, προέκυψε μια τάση που γίνεται φανερή μέσα από την 
ποικιλία εκδόσεων βιβλίων και δίσκων αλλά και «από την ανάμειξη διαφορετικών μουσικών 
στοιχείων και στυλ που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν πολύ απομακρυσμένα και διαφορετικά 
μεταξύ τους» (Μυράλης, 2013, σελ. 91). Οι όροι «μουσικές του κόσμου» και «έθνικ μουσική» 
αναφέρονται σε αυτό το φαινόμενο και είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τις αλλαγές όσον αφορά 
την πολυπολιτισμικότητα και την παγκοσμιοποίηση. «Στο χώρο της Μουσικής Παιδαγωγικής, 
αντίστοιχα, η χρήση και διδασκαλία των μουσικών αυτών στην εκπαίδευση είναι γνωστή ως 
‘Πολυπολιτισμική Μουσική Εκπαίδευση’, ‘Πολυεθνική Μουσική Εκπαίδευση’ και 
‘Παιδαγωγική των Μουσικών του Κόσμου’» (Μυράλης, 2013, σελ. 91). Αυτές οι προσεγγίσεις 
στον τομέα της εκπαίδευσης έφεραν αλλαγές με αποτέλεσμα να προκύψουν η πολυπολιτισμική 
και διαπολιτισμική εκπαίδευση. Ο όρος «Διαπολιτισμική Παιδαγωγική» όπως αναφέρεται σ’ 
αυτόν η Ζωή Διονυσίου, επίκουρη καθηγήτρια Μουσικής Παιδαγωγικής, αναπτύχθηκε ως 
φαινόμενο στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 1980 με την έξαρση της πολυπολιτισμικότητας. Η 
διαπολιτισμική  παιδαγωγική προασπίζει το δικαίωμα της διαφορετικότητας και της 
πολιτισμικής ετερότητας στην κοινωνία. Επίσης, δίνει «έμφαση στην ανάγκη να προσαρμοστούν 
τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα στα νέα δεδομένα της πολυπολιτισμικότητας, διεκδικώντας 
το δικαίωμα των μειονοτήτων να βρουν μια ισορροπία με το περιβάλλον». «Η Διαπολιτισμική 
Παιδαγωγική επιχειρεί να αντιμετωπίσει με σεβασμό τη διαφορετικότητα και να δώσει 
εναλλακτικές λύσεις απέναντι σε κάθε είδους κοινωνικό αποκλεισμό, ρατσισμό, διακρίσεις και 
ξενοφοβία» (Διονυσίου, 2013, σελ. 298). 

Η μουσική αποτελεί ένα από τα καλύτερα μέσα επίλυσης των παραπάνω. Συγκεκριμένα, όσον 
αφορά την εκπαίδευση, ο καθηγητής μουσικής παιδαγωγικής Γιάννης Μυράλης επισημαίνει πως 
οι εκπαιδευτικοί, εντάσσοντας μουσικές διαφόρων πολιτισμών στο μάθημα της μουσικής, 
ενισχύουν ποιοτικά το μάθημα (Μυράλης, 2013). Μέσα από την ποικιλία των μουσικών 
παραδειγμάτων είναι πιθανό να ενισχυθεί το ενδιαφέρον των παιδιών, να προβληθεί η μουσική 
ως μια πανανθρώπινη δραστηριότητα, να εμπλουτιστεί το υλικό της διδακτικής ύλης και να 
δημιουργηθεί μια ευρύτερη μουσική μόρφωση και παιδεία. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί είναι σε 
θέση να βοηθήσουν τους μαθητές που προέρχονται από διαφορετικές κουλτούρες να 
προσαρμοστούν πιο ομαλά και εύκολα στο σχολικό περιβάλλον, συμμετέχοντας κι εκείνοι 
ενεργά στο μάθημα. Μια άλλη σχετική πλευρά της μουσικής αναδεικνύει ο εκπαιδευτικός 
Γιώργος Σακελλαρίδης, όταν γράφει ότι «η μουσική είναι τόσο μια διαχρονική όσο και μια 
σύγχρονη μορφή έκφρασης του πολιτισμού και αποτελεί βασικό συστατικό της πολιτισμικής 
ταυτότητας κάθε ατόμου και κάθε κοινωνικής ομάδας» (Σακελλαρίδης, 2008, σελ. 27).  
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Μέσω μιας διαπολιτισμικής προσέγγισης του μαθήματος της μουσικής, οι μαθητές μαθαίνουν 
και αναπτύσσουν τον σεβασμό για τα μέλη μίας διαφορετικής πολιτισμικής ομάδας. «Οι 
μαθητές ενθαρρύνονται να αναπτύξουν ένα ευρύ φάσμα προοπτικής βασισμένο στην κατανόηση 
και στην αποδοχή της ύπαρξης ποικιλίας απόψεων και προσεγγίσεων», (Anderson and 
Campbell, 2010, σελ. 1). Ακόμη, μπορούν να αποκτήσουν μια καλύτερη κατανόηση του κόσμου 
αλλά και της δικής τους κληρονομιάς. Η συχνή επαφή τους με μια ποικιλία από μουσικούς 
ήχους από όλο τον κόσμο, έχει ως αποτέλεσμα να διευρυνθεί η «παλέτα της μουσικής 
εμπειρίας» και οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν την απέραντη ποικιλία των ηχητικών 
γεγονότων παγκοσμίως (Anderson and Campbell, 2010, σελ. 3). Είναι τέλος σημαντική η 
αναφορά των Anderson and Campbell (2010, σελ. 3) στην ανάγκη έκθεσης σ’ ένα ευρύ φάσμα 
μουσικών ήχων από τα πρώτα χρόνια του ανθρώπου. Με αυτό τον τρόπο από παιδιά οι 
άνθρωποι γίνονται πιο δεκτικοί στα διάφορα είδη μουσικής έκφρασης. Επιπλέον, αρχίζουν να 
συνειδητοποιούν πως η μουσική αποτελεί ένα μέσο έκφρασης των ανθρώπων ανεξαρτήτως 
καταγωγής, και πως δεν υπάρχουν ανώτεροι και κατώτεροι μουσικοί πολιτισμοί αλλά κάθε 
μουσική είναι κομμάτι της ποικιλίας των μουσικών ειδών του κόσμου. Οι μαθητές, ερχόμενοι σε 
επαφή με μουσικές διάφορων πολιτισμών, αναπτύσσουν μια «πολυμουσικότητα», για την οποία 
κάνει λόγο στο άρθρο του ο ερευνητής William Anderson (1980). Πρόκειται για την ικανότητα 
των παιδιών όχι μόνο να ακούνε αλλά και να εκτελούν πολλά είδη μουσικής. Αυτή η επαφή έχει 
ως αποτέλεσμα τα παιδιά να είναι σε θέση να εκτιμούν αυτά τα είδη και να μην έχουν αρνητική 
στάση προτού τα κατανοήσουν.    

Εκτός όμως από την ακρόαση και την εκτέλεση μουσικής διαφόρων πολιτισμών, η στοχευμένη 
μελέτη των τρόπων με τους οποίους κάθε μουσική οργανώνεται έχει επίσης θετικά 
αποτελέσματα στους μαθητές. Συγκεκριμένα, η μελέτη της μελωδίας, του ρυθμού, της υφής 
οδηγεί τα παιδιά να επανεκτιμήσουν τη δική τους μουσική. Ο Anderson στο άρθρο του (1980) 
προτείνει μια προσέγγιση για τη μελέτη των μουσικών πολιτισμών. «Στη μελέτη της μουσικής 
του κόσμου να δίνεται έμφαση όχι μόνο στον κάθε πολιτισμό ξεχωριστά αλλά στη σύγκριση  
μεταξύ τους. Μέσα από αυτή τη ‘διασταύρωση’ πολιτισμών οι μαθητές θα αρχίσουν να γίνονται 
πιο διαλλακτικοί στους τρόπους με τους οποίους η ποικιλία των μουσικών στοιχείων (μελωδία, 
ρυθμός, ηχόχρωμα, ύφη και φόρμα) χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές μουσικές και θα 
ανακαλύψουν ότι υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί αλλά ισότιμοι τρόποι να φτιάξεις μουσική» 
(Anderson, 1980, σελ. 41). Συμπληρωματικά, η ερευνήτρια και καθηγήτρια Terese Volk, 
αναφέρει ότι «οι μαθητές μελετούν ένα συγκεκριμένο μουσικό πολιτισμό ως ένα τρόπο για να 
κατανοήσουν τους ανθρώπους που φτιάχνουν μουσική» (Volk, 1998, σελ. 5). Η μουσική είναι 
δημιούργημα του ανθρώπου και λειτουργεί ως ένα μέσο με το οποίο οι άνθρωποι εκφράζονται. 
Μέσα λοιπόν από την μελέτη και ενασχόληση με τη μουσική, τα παιδιά «μπορούν να δουν μέσα 
στους άλλους αλλά και να μάθουν για τους ίδιους» (Volk, 1998, σελ. 5). 

Σ’ ένα πανεπιστήμιο του Καναδά δημιουργήθηκε μια νέα πρόκληση στον εκπαιδευτικό κλάδο 
για την αναζήτηση νέων φιλοσοφιών, πολιτικών και μοντέλων διδασκαλίας ως προς την 
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αφομοίωση των πολιτισμικών ομάδων στην τάξη. Δημιουργήθηκε ένα πρόγραμμα σπουδών 
βασισμένο σε αντιρατσιστικά πρότυπα.. «Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές ενθαρρύνονταν να 
‘διασχίσουν’ τα σύνορα και να συμμετέχουν σε διάλογο και κριτικό λογισμό σχετικά με το τι 
σημαίνει να είσαι φορέας ενός πολιτισμού» (Barone & Bresler, 2005, σελ. 2). Το εκπαιδευτικό 
υλικό που χρησιμοποιήθηκε αντλούσε από τις τέχνες (τραγούδι, χορός), καθώς αυτές μπορούν 
να παρέχουν ένα μικρό μέρος της πολιτισμικής γνώσης. Όμως η κατανόηση της πολυμορφίας 
μέσω των τεχνών προκαλεί ενσωμάτωση και της γνώσης. «Ειδικότερα, η μουσική, ο χορός και 
οι σχετικές τέχνες μπορούν να προσφέρουν πλούσιους τρόπους για να κατανοήσουμε τον κύκλο 
της ζωής ενός πολιτισμού ή μιας ομάδας ανθρώπων» (Barone & Bresler, 2005, σελ. 2). Το 
συγκεκριμένο άρθρο επικεντρώνεται στις μελέτες τριών καθηγητριών, οι οποίες διδάσκουν σ’ 
αυτό το πανεπιστήμιο. «Η κάθε μια με μια ελαφρώς διαφοροποιημένη εκδοχή για τις τέχνες και 
την εκπαίδευση πραγματοποίησαν μια εργασία με διαφορετικό κοινό (φοιτητές)» (Barone & 
Bresler, 2005, σελ. 3). Σχεδίασε η κάθε μια ένα πρόγραμμα σπουδών βασισμένο στην 
διδασκαλία έναντι του ρατσισμού στην πολυπολιτισμική εκπαίδευση. Όταν σύγκριναν τα 
αποτελέσματά τους όμως, διαπίστωσαν πως είχαν πολλά κοινά μεταξύ τους. Ο τρόπος που 
εργάστηκα κι εγώ στη δική μου έρευνα συμπίπτει σε αρκετά σημεία με αυτόν της συγκεκριμένης 
μελέτης, όπως αναφέρω σχετικά παρακάτω (βλ. κεφ. 10).    

Αξίζει να αναφερθώ επίσης στην άποψη του εθνομουσικολόγου John Baily, για τον ρόλο της 
εκμάθησης μουσικών οργάνων στην κατανόηση της μουσικής. Ειδικά ως οργανοπαίχτης μπορεί 
κανείς να διακρίνει ευκολότερα την δομή της μουσικής την οποία παίζει, του δίνεται η ευκαιρία 
να συμπράξει με άλλους ανθρώπους και να γεννηθούν αισθήματα συνεργασίας και 
συλλογικότητας. Όταν βέβαια οι υπόλοιποι οργανοπαίχτες προέρχονται από τον συγκεκριμένο 
μουσικό πολιτισμό τότε γίνονται όλοι «κληρονόμοι μιας κοινής μουσικής παράδοσης» και αυτό 
ενισχύει ακόμα παραπάνω τον σεβασμό και την εκτίμηση προς τους άλλους (Baily, 2014, σελ. 
183). «Έτσι, με το να μάθει κανείς να παίζει την μουσική κάποιου άλλου πολιτισμού γίνεται 
μέρος της ευρύτερης διαδικασίας πολιτισμικών ανταλλαγών, μεταφοράς και επαναμεταφοράς 
μουσικής και θεωρίας από ένα κοινωνικό-πολιτισμικό περιβάλλον σε ένα άλλο» (Baily, 2014, 
σελ. 184). 

Τέλος, ο καθηγητής παιδαγωγικής Victor Fung στο άρθρο του σχετικά με την προβληματική της 
διδασκαλίας μουσικής του κόσμου, αναφέρεται σε κάποιες απόψεις εκπαιδευτικών πάνω στην 
μάθηση για τη μουσική του κόσμου. Μαθαίνοντας για τη μουσική του κόσμου, αναπτύσσεται 
μια ποικιλία από τα στοιχεία του κάθε πολιτισμού ως προς την ενημέρωση, την κατανόηση και 
την ανεκτικότητα προς αυτούς και μια βαθύτερη κατανόηση και αποδοχή για ανθρώπους από 
άλλους πολιτισμούς (Fung, 1995, σελ. 37). Καλλιεργείται μια ανοιχτόμυαλη σκέψη χωρίς 
προκαταλήψεις και φυλετικές διακρίσεις. Ακόμη, η διαπολιτισμικότητα στην εκπαίδευση     
αντανακλά καλύτερα την πολιτισμική ετερογένεια, βοηθώντας τους μαθητές να εξερευνήσουν 
τον πλούτο των πολιτισμών και προετοιμάζοντάς τους ώστε να ζήσουν σ’ ένα ολόπλευρο 
περιβάλλον. 
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4. Ο ρόλος της εθνομουσικολογίας 

Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες ορισμού της εθνομουσικολογίας χωρίς όμως να έχουν 
οριστικοποιηθεί. Έχει διατυπωθεί πως η «εθνομουσικολογία» δεν ήταν η μελέτη της μουσικής 
μόνο με βάση τα μορφολογικά/ δομικά της χαρακτηριστικά, αλλά ως κομμάτι του πολιτισμού. Ο 
ανθρωπολόγος- εθνομουσικολόγος Alan Merriam ορίζει την εθνομουσικολογία ως η «μελέτη 
της μουσικής μέσα στον πολιτισμό» και η «μελέτη της μουσικής ως πολιτισμού» (Merriam, 
2014, σελ. 9) ενώ σύμφωνα με τον Titon είναι η «μελέτη των ανθρώπων που κάνουν ή βιώνουν 
τη μουσική» (Titon, 2014, σελ. 9). Η δική μου προσπάθεια να εφαρμόσω μια διαπολιτισμική 
προσέγγιση του μαθήματος της μουσικής, δηλαδή την ενσωμάτωση μουσικής διάφορων 
πολιτισμών στην τάξη, είναι και αντικείμενο μελέτης της εθνομουσικολογίας με βάση τους 
ορισμούς που δόθηκαν παραπάνω. Έτσι θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε πως μια 
διαπολιτισμική προσέγγιση αποτελεί παράλληλα και μια ενθομουσικολογική. 

Η εθνομουσικολογία ασχολείται με τη μελέτη κυρίως μη δυτικής μουσικής και ως ένα βαθμό της 
δημοτικής μουσικής και επικεντρώνεται περισσότερο στη μουσική που μεταδίδεται μέσω της 
προφορικής παράδοσης. «Η ιστορία της εθνομουσικολογίας είναι κατά βάση μια ιστορία 
μελέτης του μουσικού Άλλου» (Καλλιμοπούλου και Μπαλάντινα, 2014, σελ. 12). Κάτι που την 
καθιστά διαπολιτισμική. 

Μια σημαντική μελέτη που μεταφέρει το εθνομουσικολογικό διακύβευμα της συνάντησης και 
κατανόησης του πολιτισμικά Άλλου στο πεδίο της εκπαίδευσης, είναι εκείνη της 
εθνομουσικολόγου Deborah Wong. Μέσα από το άρθρο της (Wong, 2011) φανερώνεται ο ρόλος 
της εθνομουσικολογίας στην εκπαίδευση. Μια εθνομουσικολογική προσέγγιση του μαθήματος 
της μουσικής σε μια τάξη πανεπιστημίου μπορεί να επιτύχει αυτό που είναι και στόχος της 
παιδαγωγικής, να έρθουν οι φοιτητές πιο κοντά. Η εθνομουσικολογία μελετάει και καταπιάνεται 
με διαφορετικούς πολιτισμούς και φέρνοντας την προσέγγιση αυτή στην τάξη σαν ένα τρόπο 
διδασκαλίας, μαθαίνουν και αποκτούν οι φοιτητές σεβασμό προς το διαφορετικό. Με την 
παρουσίαση μουσικών παραδειγμάτων διαφόρων πολιτισμών, δημιουργείται μια τριβή από την 
οποία προκύπτουν συζητήσεις, απορίες μεταξύ των φοιτητών και μέσα από τον διάλογο 
μετατρέπεται η τάξη σ’ ένα πεδίο όπου συναντιούνται πολλές διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες. 
Συμπερασματικά, ο κεντρικός άξονας της εθνομουσικολογίας είναι η πολιτισμική ετερότητα. 
Μέσα από αυτό προκύπτει ένα μεγάλο ενδιαφέρον εκ μέρους των εθνομουσικολόγων που 
ασχολούνται με τον παιδαγωγικό τομέα για το πώς θα μπορούσαν να θέσουν με κριτικό τρόπο 
το ζήτημα της πολιτισμικής ετερότητας/ταυτότητας μέσα στην τάξη, με στόχο να παραχθεί ένα 
άλλο είδος κατανόησης που θα έχει πολιτικό και ακτιβιστικό χαρακτήρα. 
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5. Μεθοδολογία 

Θέλοντας να δω έμπρακτα τα αποτελέσματα μιας διαπολιτισμικής προσέγγισης στο μάθημα της 
μουσικής, πραγματοποίησα μια μελέτη περίπτωσης. Η μελέτη περίπτωσης σχεδιάζεται για να 
απεικονίσει μια γενικευμένη θεμελιώδη αρχή και επικεντρώνεται σε μια μεμονωμένη ομάδα 
όπως παιδιά, μία τάξη, ένα σχολείο ή μια κοινότητα, αναζητώντας την κατανόηση της οπτικής 
που έχουν τα μέλη της ομάδας απέναντι στα γεγονότα. Ακόμα ένα χαρακτηριστικό της μεθόδου 
αυτής είναι η πλούσια και έντονη περιγραφή των γεγονότων που αφορούν την έρευνα. Η μελέτη 
περίπτωσης συνδυάζει την περιγραφή με την ανάλυση των γεγονότων και επικεντρώνεται σε 
συγκεκριμένα απ’ αυτά (Cohen, Manion, Morrison, 2007).  

Η δική μου μελέτη περίπτωσης αφορούσε ένα δημοτικό σχολείο της Εύβοιας, στο οποίο 
απασχόλησα μια τάξη τετάρτης δημοτικού κατά το σχολικό έτος 2015-2016. Η τάξη 
αποτελούνταν από είκοσι ένα παιδιά, από τα οποία τρία προέρχονταν από την Αλβανία, τέσσερα 
από την Ινδία, ένα ήταν έλληνας ρομά και τρία ήταν παιδιά της μουσουλμανικής μειονότητας 
της Θράκης με καταγωγή από την Κομοτηνή. Ο λόγος που επέλεξα την προσέγγιση της μελέτης 
περίπτωσης οφείλεται στο γεγονός πως είναι αρκετά κατάλληλη για ερευνητές που εργάζονται 
μεμονωμένα και θέλουν να μελετήσουν σε βάθος μια πλευρά ενός ζητήματος σε σύντομο 
χρονικό διάστημα. Αυτός είναι και ο λόγος που αυτή η προσέγγιση αποκτά ένα πλεονέκτημα. Ο 
ερευνητής είναι σε θέση να αφοσιωθεί σ’ ένα μεμονωμένο περιστατικό ή σε μια κατάσταση και 
έτσι μπορεί να αναγνωρίσει με περισσότερη ευκολία τις αλληλεπιδράσεις που προκύπτουν μέσω 
της εργασίας του (Bell, 1993). Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην μελέτη περίπτωσης έχουν 
ως στόχο την συλλογή πληροφοριών σχετικά μ’ ένα φαινόμενο ή συμβάν. Στην δική μου μελέτη 
περίπτωσης το ζήτημα ήταν η συλλογή πληροφοριών σχετικά με το πώς μπορούν να 
επιτευχθούν η συνεργασία και ο σεβασμός προς το διαφορετικό μέσα από μια διαπολιτισμική 
προσέγγιση του μαθήματος. Οι τεχνικές που χρησιμοποίησα, που είναι και οι πιο συνηθισμένες 
στην μελέτη περίπτωσης, είναι η συμμετοχική παρατήρηση και η συνέντευξη, οι οποίες θα 
αναλυθούν παρακάτω. Βέβαια είναι σημαντικό να διευκρινίσω πως η έρευνά μου ήταν 
δειγματοληπτική καθώς το δείγμα ήταν αρκετά μικρό καθώς δεν υπήρξε μελέτη σε βάθος 
χρόνου. Ο λόγος αναφέρεται παρακάτω. 

Στον τομέα της παιδαγωγικής η πιο διαδεδομένη έρευνα είναι η έρευνα δράσης. Όπως αναφέρει 
ο καθηγητής ψυχολογίας Ιωάννης Παρασκευόπουλος (1993), στις παιδαγωγικές έρευνες 
χρησιμοποιείται αυτού του είδους η προσέγγιση για τη διερεύνηση πρακτικών ζητημάτων της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας και της σχολικής ζωής. «Είναι ένα ιδιαίτερο είδος εφαρμοσμένης 
ερευνητικής προσέγγισης» (Παρασκευόπουλος, 1993, σελ 26). Αυτό που επιδιώκεται στην 
έρευνα δράσης, όπως άλλωστε υποδηλώνει και το όνομά της, είναι να καταργηθεί η απόσταση 
μεταξύ έρευνας και δράσης. Αυτό επιτυγχάνεται αν ο ερευνητής και οι ερευνώμενοι 
συμμετέχουν ενεργά και ισότιμα σε όλη τη διαδικασία της έρευνας. Η έρευνα δράσης δεν μπορεί 
να έχει υπόσταση αν «υπάρχει έρευνα χωρίς πράξη και πράξη χωρίς έρευνα» 
(Παρασκευόπουλος, 1993, σελ. 26). Πεδίο δράσης μπορεί να αποτελέσει οποιοδήποτε 
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περιβάλλον στο οποίο ένα ζήτημα που αφορά ανθρώπους επιδέχεται λύση. Ακόμη, η έρευνα 
δράσης ασχολείται με τη βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών και διερευνά μεμονωμένα άτομα 
αλλά και πολιτισμικές ομάδες, θεσμούς και κοινωνίες (Cohen, Manion and Morrison, 2007 σελ. 
297). O Ιωάννου επισημαίνει χαρακτηριστικά: «Ο ερευνητής δράσης είναι συνήθως ο ίδιος ο 
διδάσκων/ εκπαιδευτικός, ο οποίος και επιλέγει τον κατάλληλο τρόπο συλλογής και ανάλυσης 
στοιχείων καθώς και δράσεις που αφορούν συγκεκριμένα εκπαιδευτικά θέματα. Είναι 
κατάλληλη για τον εκπαιδευτικό γιατί δεν απαιτεί απαραίτητα προχωρημένη στατιστική 
ανάλυση (ποσοτική έρευνα) ή μακροσκελείς αφηγηματικές επεξηγήσεις (ποιοτική έρευνα), αλλά 
ασχολείται περισσότερο με το να επιλύσει ένα πρόβλημα με έναν τρόπο εφικτό και επαρκή. Δεν 
την ενδιαφέρει η ‘γενίκευση’ των αποτελεσμάτων αλλά η σημασία τους για το συγκεκριμένο 
εκπαιδευτικό περιβάλλον και για τους πιθανούς τρόπους βελτίωσής του.  Είναι πολύ πιο 
επικεντρωμένη στο πρακτικό μέρος (πώς να λύσω αυτό το πρόβλημα, πώς να βελτιώσω αυτό 
που κάνω) παρά στην επιθυμία για ‘ανακάλυψη’ στοιχείων. Χρησιμοποιεί τρόπους παρέμβασης 
στο περιβάλλον, που είναι και ο μηχανισμός της έρευνας δράσης (ερωτηματολόγια, 
συνεντεύξεις, στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων, δραστηριότητες ομαδικής εργασίας, 
διαπραγμάτευση ρόλων, δραστηριότητες για αύξηση του ομαδικού πνεύματος, κλπ)» 
(Παρασκευόπουλος, 1993, σελ. 27). Πρόκειται για μια μικρής κλίμακας επιτόπια έρευνα που 
έχει ως στόχο να εντοπίσει κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα σε μια συγκεκριμένη κατάσταση και να 
το επιλύσει. Βέβαια στη δική μου έρευνα δεν είχα ως μόνο σκοπό την αντιμετώπιση του 
ζητήματος της προκατάληψης και των στερεοτύπων προς τον πολιτισμικά διαφορετικό στη 
συγκεκριμένη τάξη. Αλλά και να διατυπώσω κάποιες υποθέσεις ευρύτερα για το ρόλο της 
διαποτισμικότητας στη διδασκαλία της μουσικής στη σχολική τάξη. 

 Η ερευνητική μέθοδος που ακολούθησα στην δική μου μελέτη περίπτωσης είχε χαρακτηριστικά 
επιτόπιας έρευνας. Αυτή η συγκεκριμένη ερευνητική μέθοδος έχει κυρίαρχη θέση στην 
ανθρωπολογία αλλά και στην εθνομουσικολογία. Ως επιτόπια έρευνα ορίζεται από τους 
εθνομουσικολόγους η παρατήρηση ενός πληθυσμού σε καθημερινή βάση, όχι μόνο των 
τελετουργιών και των εθίμων αλλά και της καθημερινότητας και της συμπεριφοράς των 
ανθρώπων. Ο ερευνητής εμβαπτίζεται ολοκληρωτικά σ’ έναν ξένο πολιτισμό και παρουσιάζει 
ό,τι αυτά που παρατηρεί και βιώνει ώστε να ωφελήσει την κοινωνική επιστήμη (Myers, 2014). 
Κάτι τέτοιο προϋποθέτει να ζει και να ενταχθεί ο ερευνητής σ’ αυτή την κοινωνία για μεγάλο 
χρονικό διάστημα, ένα χρόνο ίσως και περισσότερο. Το αντικείμενο μελέτης της εθνογραφικής 
επιτόπιας έρευνας επικεντρώνεται στην παρατήρηση και περιγραφή ενός πολιτισμού με σκοπό 
την κατανόηση της κοινωνικής και πολιτισμικής ζωής των ανθρώπων, των κοινοτήτων ή των 
θεσμών. Στην εθνογραφική επιτόπια έρευνα ο ερευνητής καταγράφει μέσα από την προσωπική 
του συμμετοχή και παρατήρηση τα γεγονότα και στηρίζεται στην οπτική γωνία των ανθρώπων 
που αποτελούν αντικείμενο έρευνας (Krüger, 2008).  

Η δική μου έρευνα απείχε αρκετά από μια τυπική εθνογραφική επιτόπια έρευνα, ως προς την 
έλλειψη μακρόχρονης παραμονής στο πεδίο. Ο χώρος της έρευνάς μου ήταν ένα δημοτικό 
σχολείο και η επιλογή μου για το συγκεκριμένο σχολείο έγινε με βάση την γνωριμία μου με τη 
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δασκάλα. Ο λόγος που δεν επιτεύχθηκε εμβύιση στο πεδίο είναι γιατί υπήρχε αρκετή απόσταση 
από τον τόπο διαμονής μου, καθώς επίσης και το γεγονός πως το πεδίο ήτα ένα σχολείο σχολείο 
δεν μου επέτρεπε μεγάλο αριθμό επισκέψεων. Παρ’ όλα αυτά ορισμένα στοιχεία παρέμειναν 
κοινά. Αυτά αφορούν αρχικά το γεγονός πως η έρευνά μου έγινε στο πεδίο και διήρκησε δύο 
διδακτικές ώρες. Ακόμη προηγήθηκε μια προκαταρκτική έρευνα για τους πολιτισμούς των 
παιδιών κυρίως από τις πληροφορίες που συγκέντρωσα από τη δασκάλα της τάξης. Η 
προσέγγισή μου επικεντρώθηκε στη μουσική μέσα στον πολιτισμό και δεν είχε στόχο την 
διδασκαλία μουσικών όρων, όπως φόρμα, ρυθμός κ.ά. Ο λόγος που επέλεξα την μέθοδο της 
επιτόπιας, είναι γιατί η τάξη ήταν διαρθρωμένη με πολλές πολιτισμικές ομάδες. 

Η εκπλήρωση μιας επιτόπιας έρευνας προϋποθέτει τον καλό σχεδιασμό της. Το πρώτο βήμα 
αφορά την επιλογή του θέματος. Σε μια εθνογραφική έρευνα η αφετηρία για έρευνα μπορεί να 
προκύψει από μια περιγραφή και επεξήγηση φαινομένων. Είτε από μια βιβλιογραφία που είναι 
ελλιπής σε κάποιο φαινόμενο ή διαδικασία (Hammersley and Atkinson, 2007). Βέβαια για να 
υλοποιηθεί μια έρευνα απαραίτητο είναι όπως αναφέρει ο ανθρωπολόγος Russel Bernard (2006) 
να απαντηθούν από τον ερευνητή με ειλικρίνεια τα πέντε παρακάτω ερωτήματα. «Σε ενδιαφέρει 
το θέμα; Είναι ένα ζήτημα που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο επιστημονικής έρευνας; 
Υπάρχουν πόροι; Τα ερευνητικά ερωτήματα ή οι μέθοδοι που θέλεις να ακολουθήσεις θα σε 
οδηγήσουν σε ηθικά προβλήματα; Είναι το θέμα πρακτικού ή/και θεωρητικού ενδιαφέροντος;» 
(Bernard, 2006, σελ. 70). Το πρώτο ερώτημα παίζει κυρίαρχο ρόλο στην έκβαση της έρευνας και 
στα αποτελέσματα αυτής, καθώς η έλλειψη ενδιαφέροντος προς το θέμα ή το αντικείμενο της 
έρευνας θα την καταστήσει βαρετή και δεν θα επιτευχθεί η διείσδυση σε βάθος, με αποτέλεσμα 
να «κινδυνεύουν» τα αποτελέσματα ως προς την εγκυρότητά τους. Αυτός ο παράγοντας κατείχε 
πολύ σημαντικό ρόλο και στην επιλογή του δικού μου θέματος.  

Το δεύτερο βήμα αναφέρεται στην δυνατότητα υλοποίησης της έρευνας. Ο στόχος της 
προετοιμασίας της έρευνας και η πρώτη συλλογή δεδομένων είναι πολύ σημαντικό να ληφθούν 
από την αρχή υπόψη του ερευνητή καθώς μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορεί να αλλάξει και ο 
σκοπός ή το αντικείμενο της έρευνάς του (Hammersley and Atkinston, 2007). Για να αποφευχθεί 
αυτό από την αρχή σημαντικό είναι, σύμφωνα με την εθνομουσικολόγο Helen Myers, να 
σταθμιστούν τρεις παράμετροι, η επιστημονική, η πολιτική και η πρακτική (2014). Η πρώτη 
παράμετρος αφορά την εθνομουσικολογία και αν το θέμα της έρευνας συνδέεται μ’ αυτήν. Αν το 
θέμα εμπλουτίζει την ήδη υπάρχουσα επιστημονική γνώση, αν έχει ο ερευνητής την απαραίτητη 
κατάρτιση για να υλοποιήσει την έρευνα, αν έχει γνώση της γλώσσας του υπό έρευνα 
πληθυσμού και των σχετικών γραπτών πηγών. Η πολιτική παράμετρος αφορά την δυνατότητα 
πρόσβασης στο χώρο που θα διεξαχθεί η έρευνα. Τέλος, η πρακτική παράμετρος αναφέρεται 
σύμφωνα με τη Myers στην αξία, το κόστος, τον χρόνο και το προσωπικό που ίσως χρειαστεί για 
την ολοκλήρωση της έρευνας (2014). Απαραίτητη και πρωταρχική μέριμνα για την υλοποίηση 
της δικής μου έρευνας ήταν η εξασφάλιση της άδειας πρόσβασης στο σχολείο και της 
δυνατότητας διδασκαλίας μου στην τάξη, στα οποία θα αναφερθώ στη συνέχεια.  
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Χρήσιμη βοήθεια για το σχεδιασμό της επιτόπιας έρευνας αποτελεί η σύνταξη μιας ερευνητικής 
πρότασης. Μέσα από αυτή τη διαδικασία επιτυγχάνεται καλύτερος προγραμματισμός του 
χρόνου, του χρήματος και της ενέργειας που θα χρειαστεί να ξοδέψουμε. Είναι επίσης  
σημαντική καθώς μας επιτρέπει να συγκεκριμενοποιήσουμε το θέμα και τους στόχους της 
έρευνας. (Myers, 2014).  Κατά αυτό τον τρόπο σχεδίασα την ερευνητική μου πρόταση. 

Η εθνογραφική έρευνα είναι τύπος ποιοτικής έρευνας. Η ποιοτική επιστημολογική προσέγγιση 
είναι ο τύπος επιστημονικής διερεύνησης που στηρίζεται στη συμμετοχή του ερευνητή μέσα στη 
μελέτη και στο περιβάλλον μελέτης. Σύμφωνα με τον κοινωνιολόγο Ιωσηφίδη, είναι πιο 
νατουραλιστική, πολλές φορές αναπτύσσεται ή μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, 
και συχνά επικεντρώνεται περισσότερο στη μελέτη των περιπτώσεων (case study). Πιο 
χαρακτηριστικά, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια κυκλική και επαναλαμβανόμενη 
διαδικασία (Ιωσηφίδης, 2008). «Ο σχεδιασμός της είναι συνεχής, αλληλοτροφοδοτείται και 
μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας» (Ιωσηφίδης, 2008, σελ. 21). Έτσι, 
ενισχύεται ακόμα παραπάνω η σημασία του καλού σχεδιασμού της έρευνας πριν ξεκινήσει η 
διεξαγωγή της. Στη δική μου έρευνα η ανατροφοδότηση γινόταν κατά τη διάρκεια του 
σχεδιασμού του μαθήματος όσον αφορά τα ερευνητικά ερωτήματα, όσο και για τις κατάλληλες 
μεθόδους που θα έπρεπε να χρησιμοποιήσω για τη διεξαγωγή της έρευνας.  

Μια από τις πιο διαδεδομένες τεχνικές συγκέντρωσης υλικού είναι η συμμετοχική παρατήρηση. 
Αυτή η τεχνική «επιτρέπει την συστηματική παρατήρηση κοινωνικών συμπεριφορών, 
φαινομένων και διαδικασιών στο πραγματικό, φυσικό κοινωνικό περιβάλλον» (Ιωσηφίδης, 2008, 
σελ. 126). Ο ερευνητής όμως δεν παρατηρεί μόνο αλλά έχει ενεργό ρόλο στις διαδικασίες που 
διερευνά (Ιωσηφίδης, 2008). Η συμμετοχική παρατήρηση επικεντρώνεται στις καθημερινές 
δραστηριότητες των ανθρώπων, τις τελετουργίες τους και τις αλληλεπιδράσεις τους εντός της 
ομάδας. Αποτελεί μία από τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην ποιοτική έρευνα που στόχο 
έχει την κατανόηση των φαινομένων. Κατά τη συμμετοχική παρατήση συγκεντρώνοται 
πληροφορίες μέσα από την παρατήρηση και τη συμμετοχή του ερευνητή, οι οποίες στη συνέχεια 
καταγράφονται και αναλύονται (DeWalt and DeWalt, 2011). Ο βαθμός της συμμετοχής του 
ερευνητή καθορίζει και την μορφή της παρατήρησης. Η Myers (2014) αναφέρει τέσσερις 
κατηγορίες συμμετοχικής παρατήρησης, οι οποίες όμως δεν έχουν αυστηρές διαχωριστικές 
γραμμές αλλά αποτελούν μέρος ενός συνεχούς. Η πρώτη είναι ο πλήρως συμμετέχων, η δεύτερη 
ο συμμετέχων ως παρατηρητής, η τρίτη ο παρατηρητής ως συμμετέχων και η τέταρτη ο 
αποκλειστικός παρατηρητής.    

Τα πλεονεκτήματα της συμμετοχικής παρατήρησης όπως σημειώνονται από τον ανθρωπολόγο 
Russell Bernard (2006) επικεντρώνονται στην ποιότητα των πληροφοριών που συλλέγονται. 
Συγκεκριμένα, μέσα από τη μέθοδο αυτή δημιουργούνται δεσμοί εμπιστοσύνης μεταξύ του 
ερευνητή και των ανθρώπων που ερευνούνται. Αυτό οδηγεί αβίαστα στην αλλαγή συμπεριφοράς 
τους, καθώς δεν νιώθουν τόσο έντονα ότι ερευνούνται και ανοίγονται πιο εύκολα. Βέβαια πάντα 
υπάρχει επίγνωση των συμμετεχόντων πως ερευνούνται, όμως μέσα από τη συμμετοχική 
παρατήρηση υπάρχει διάδραση με τον ερευνητή και έτσι μειώνονται καταστάσεις αμηχανίας. 
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Ακόμη, η συμμετοχική παρατήρηση είναι ένας τρόπος να επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που 
συγκέντρωσε ο ερευνητής από διάφορες πηγές. Από την άλλη, ο Ιωσηφίδης (2008) τονίζει την 
σημασία της συμμετοχικής παρατήρησης ως προς την σε βάθος διείσδυση του ερευνητή στα 
δεδομένα και τις πληροφορίες. Αυτό προκύπτει από τη φύση της μεθόδου καθώς ο ερευνητής 
συλλέγει, διασταυρώνει και ελέγχει τις πληροφορίες μέσα από τη συστηματική παρατήρηση, τη 
συμμετοχή στην καθημερινότητα καθώς και μέσα από τις συζητήσεις και τυχόν συνεντεύξεις με 
τα μέλη της ομάδας που ερευνά. Ως μειονέκτημα θα μπορούσε να θεωρηθεί το γεγονός πως η 
επιτόπια έρευνα είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, ενώ επιπλέον απαιτεί από τον ερευνητή την 
άριστη τεχνική, τις κατάλληλες γνώσεις και την καλή επικοινωνία ώστε να διεξαχθεί με 
επιτυχία.  

Η τεχνική που εγώ ακολούθησα στην έρευνά μου ήταν μια μορφή συμμετοχικής παρατήρησης. 
Όμως η συμμετοχή μου είχε ένα πιο κατευθυντήριο ρόλο καθώς προετοίμασα και συντόνισα το 
«μάθημα» στην τάξη. Μέσα από αυτή τη διαδικασία υπήρξε εξοικείωση με τους μαθητές και 
δημιουργήθηκε ένα κλίμα εμπιστοσύνης ανάμεσα σε εμένα και τα παιδιά. Το γεγονός ότι 
ανέλαβα στην τάξη τον ρόλο της δασκάλας, συνέβαλε στο να μη νιώσουν οι μαθητές πως 
ερευνούνται, πράγμα που θα επηρέαζε την συμπεριφορά και τον τρόπο έκφρασής τους. Ο λόγος 
που επέλεξα τη συμμετοχική παρατήρηση σχετίζονταν με το γεγονός πως είχα να κάνω με μια 
ευαίσθητη ομάδα ανθρώπων, με παιδιά. Έτσι, θα έπρεπε να υπάρχει μια κατεύθυνση μέσω των 
δραστηριοτήτων, χωρίς αυτό να σημαίνει πως θα καθοδηγούνταν τα παιδιά προς μια 
συγκεκριμένη κατεύθυνση. 

Όπως αναφέρθηκε ήδη παραπάνω, η συμμετοχική παρατήρηση καταλήγει στην καταγραφή και 
ανάλυση των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν. Η καταγραφή μπορεί να πάρει την μορφή 
πρόχειρων σημειώσεων, σημειώσεων πεδίου, προσωπικού ημερολογίου και ημερολογίου 
εργασιών. Η διαδικασία της καταγραφής απαιτεί αρκετό χρόνο, καλή μνήμη και μεθοδικότητα. 
Καθώς δεν είχα την δυνατότητα να επισκεφτώ πολλές φορές το σχολείο ή να παρακολουθήσω 
δεύτερο μάθημα, θεώρησα κατάλληλη τεχνική τις σημειώσεις. Η καταγραφή των σημειώσεων 
πεδίου δεν ήταν δυνατό - και ίσως ούτε και σωστό – να γίνει παράλληλα με τις δραστηριότητες. 
Έτσι κράτησα τις σημειώσεις αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής ώρας. Ο λόγος ήταν 
και πρακτικός, καθώς δεν θα ήταν εύκολο να συντονίζω την τάξη και να καταγράφω, αλλά 
κυρίως συναισθηματικός γιατί δεν ήθελα να νιώσουν τα παιδιά ότι παρατηρούνται και όσα 
λέγονται καταγράφονται. Αυτό ίσως να αλλοίωνε την συμπεριφορά τους και να εμπόδιζε τον 
αυθορμητισμό που τα διακατέχει σ’ αυτήν την ηλικία. 

Ακόμα μια τεχνική της επιτόπιας έρευνας είναι η συνέντευξη. Το είδος της συνέντευξης 
διαχωρίζεται ανάλογα με την μορφή και τη δομή των ερωτήσεων. Με βάση τα παραπάνω, τα 
είδη της συνέντευξης κατηγοριοποιούνται στην απλά καθοδηγούμενη συζήτηση, στην αυστηρά 
δομημένη συνέντευξη και στην ημιδομημένη ανοιχτή συνέντευξη (Myers, 2014). Η τελευταία, η 
ημιδομημένη ή χαλαρά δομημένη μορφή συνέντευξης αποτελεί ίσως την πιο παραγωγική και 
εύχρηστη συνέντευξη για μία ποιοτική έρευνα. Αυτό οφείλεται στο ανεπίσημο ύφος που την 
χαρακτηρίζει, καθώς παίρνει τη μορφή συζήτησης και όχι ερώτησης-απάντησης,. Επίσης, μέσα 
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από αυτήν ο ερευνητής «κάνει μια θεματική προσέγγιση και δεν διαθέτει ένα δομημένο 
κατάλογο ερωτήσεων, αλλά έχει ένα συγκεκριμένο εύρος θεμάτων που επιθυμεί να καλύψει» 
(Κυριαζή, 2011). Οι λόγοι που χρησιμοποιείται αυτού του είδους η συνέντευξη είναι ότι 
αποτελεί έναν νομιμοποιημένο τρόπο για να παραχθούν τα δεδομένα και να δημιουργηθεί μια 
σχέση εμπιστοσύνης και οικειότητας με τον ερωτώμενο. Αυτό θα οδηγήσει στην αβίαστη και 
ευκολότερη «εκμαίευση» ορισμένων πληροφοριών, που ενδεχομένως να μην εκμαιεύονταν με 
κάποιου άλλου είδους συνέντευξη. Ακόμη, επιτυγχάνεται η σφαιρικότητα και η σε βάθος 
κατανόηση των γεγονότων που διαδραματίστηκαν.  

Για την συνέντευξη απευθύνθηκα στη δασκάλα της τάξης. Ο λόγος είναι πως ήταν η μόνη πηγή 
από την οποία θα μπορούσα να αντλήσω πληροφορίες σχετικά με την καταγωγή των παιδιών 
και, κυρίως, το πώς λειτουργούν και συνεργάζονται μέσα και έξω από την τάξη. Δεν θα είχε 
αποτέλεσμα να πάρω συνέντευξη από τα παιδιά ή και από τους γονείς τους, καθώς για κάποια  
πράγματα δεν θα μπορούσαν να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα. Επιπλέον, επέλεξα την 
ημιδομημένη συνέντευξη ως την πιο κατάλληλη, ώστε να μην αποκλείσω κάποιο θέμα που 
πιθανόν να μην είχα σκεφτεί ή να μην γνώριζα. Οι ερωτήσεις μου ήταν ανοιχτού τύπου, αφήναν 
δηλαδή την ερωτώμενη ελεύθερη να αναπτύξει την απάντησή της δίχως προκαθορισμούς, και 
στόχευαν στην άντληση συγκεκριμένων πληροφοριών όπως το φύλο και η καταγωγή των 
παιδιών (Ιωσηφίδης, 2008). 

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να σημειωθεί το γεγονός πως πραγματοποιήθηκαν δύο 
συνεντεύξεις. Η πρώτη έγινε τηλεφωνικά και μέσω skype πριν την επίσκεψή μου στο σχολείο 
και επικεντρώθηκε σε  πληροφορίες για τα παιδιά, την τάξη και το σχολείο (24 Νοεμβρίου 
2015). Ειδικότερα, ενημερώθηκα σχετικά με τον αριθμό των παιδιών, τις πολιτισμικές ομάδες 
στις οποίες ανήκουν, την καταγωγή και το υπόβαθρό τους. Ακόμη, πληροφορήθηκα σχετικά με 
τις γνώσεις των παιδιών στη μουσική και τα μουσικά όργανα που τυχόν γνωρίζουν. Όσον αφορά 
τις πληροφορίες για το σχολείο, επικεντρώθηκα κυρίως στο μέγεθος της αίθουσας, στον τρόπο 
οργάνωσης της τάξης και των θρανίων, στις υποδομές, την ύπαρξη μουσικών οργάνων και τον 
εξοπλισμό του σχολείου.  

Η δεύτερη συνέντευξη πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής μου. 
Επικεντρώθηκε σε όσα συνέβησαν στην τάξη κατά τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας που 
πραγματοποίησα, καθώς και η ίδια η δασκάλα παρευρισκόταν μέσα στην αίθουσα και 
συμμετείχε στις δραστηριότητες (29 Φεβρουαρίου 2016). Ειδικότερα, ζήτησα από τη δασκάλα 
να σχολιάσει όσα συνέβησαν στην τάξη και να αποτιμήσει τη σημασία της διαπολιτισμικής 
προσέγγισης του μαθήματος και πώς αυτή επιδρά στα παιδιά. Επίσης, να περιγράψει τις 
συμπεριφορές των παιδιών και αν παρατήρησε κάποια αλλαγή όσον αφορά τα δικά της 
μαθήματα. Ακόμα, να αποτιμήσει τις σχέσεις και τις συμπεριφορές των παιδιών κατά τη 
διάρκεια του μαθήματος. Η δική της οπτική για τις δραστηριότητες αλλά και οι παρατηρήσεις 
της σχετικά με τη συμπεριφορά των παιδιών ήταν πολύ βοηθητικά και διαφωτιστικά για εμένα, 
καθώς μου φανέρωσε πληροφορίες και για άλλα συμβάντα παίρνοντας ως αφορμή τη δική μου 
δράση. Μου μίλησε για τα δικά της μαθήματα και για ένα πρόγραμμα με τίτλο «Ταξιδεύοντας με 
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τα φτερά του πολιτισμού», στο οποίο η τάξη συμμετείχε  εκείνη τη χρονιά. Είχε ξεκινήσει πριν 
πάω εγώ και συνεχιζόταν μέχρι τον Ιούνιο της ίδιας σχολικής χρονιάς, και θα σχολιαστεί 
παρακάτω.  

Η συνεργασία μου με τη δασκάλα της τάξης ήταν άριστη. Με βοήθησε πολύ τόσο κατά την 
προετοιμασία, δίνοντάς μου πληροφορίες για το σχολείο και τα παιδιά, όσο και κατά τη διάρκεια 
της διδασκαλίας μου. Ήταν πάντα πρόθυμη και στη συνέντευξη αρκετά εξοικειωμένη, δίνοντάς 
μου αρκετές χρήσιμες πληροφορίες. Τα παραπάνω ήταν αποτέλεσμα της καλής σχέσης μου με 
τη δασκάλα καθώς είμαστε συγγενείς. Αυτός ήταν και ο κύριος λόγος που επέλεξα το 
συγκεκριμένο σχολείο και τάξη. Έτσι η πρόσβασή μου στο σχολείο επιτεύχθηκε πιο γρήγορα 
και εύκολα απ’ ό,τι συνήθως, καθώς είναι πολύ χρονοβόρα διαδικασία για κάποιον που επιθυμεί 
να διεισδύσει στο σχολικό περιβάλλον. Η αμεσότητα πολλές φορές βοήθησε στο να αντλήσω 
πληροφορίες που ήταν χρήσιμες για την έρευνά μου. Όμως, ο ίδιος λόγος δημιούργησε και 
κάποια ζητήματα σχετικά με την οριστικοποίηση της συνέντευξης, η οποία αναβάλλονταν  
καθώς η ίδια είχε πολλές αρμοδιότητες.  

Στην επιτόπια έρευνα η συλλογή και καταγραφή των πληροφοριών έχουν κυρίως την μορφή 
σημειώσεων πεδίου, προσωπικού ημερολογίου, απομαγνητοφωνημένων συνεντεύξεων και 
αναλυτικών περιγραφών των καθημερινών δραστηριοτήτων στις οποίες παρευρίσκονταν οι 
ερευνητές. Μέχρι τη δεκαετία του 1960 τίποτα από τα παραπάνω δεν έφτανε στο φως της 
δημοσιότητας. Σιγά σιγά όμως άρχισαν να δημοσιοποιούνται καταγεγραμμένες προσωπικές 
εμπειρίες από την επιτόπια έρευνα, και μέχρι την δεκαετία του 1980 οι υποστηρικτές της 
δημοσιοποίησης της αυτοβιογραφίας του ερευνητή αυξήθηκαν αρκετά (Myers, 2014). Αυτή η 
δημοσιοποίηση όμως έφερε στο προσκήνιο το πρόβλημα της ηθικής και της αξιοπιστίας της 
έρευνας. Συγκεκριμένα, τέθηκε το ερώτημα «κατά πόσο τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από 
το πεδίο καθώς και η ανάλυση και ερμηνεία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της έρευνας, 
αντιστοιχούν στην κοινωνική πραγματικότητα ή απαντούν με επαρκή τρόπο στα ερευνητικά 
ερωτήματα» (Ιωσηφίδης, 2008). Θεωρήθηκε πως η ανθρωπολογική παρατήρηση χαρακτηρίζεται 
από παρεμβατικότητα και πως αυτό οδηγεί τους ανθρώπους που μελετούνται να αλλάζουν 
συμπεριφορά. Η έρευνα είναι ηθική όταν αφήνει αλώβητους τους συμμετέχοντες και δεν 
καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Έτσι, όλοι οι ερευνητές θα πρέπει να σέβονται και να 
αντιμετωπίζουν ισάξια όλους τους συμμετέχοντες και να τους προστατεύουν, όπου κρίνεται 
απαραίτητο, μέσα από την ανωνυμία και τη χρησιμοποίηση ψευδώνυμων, δίνοντας μόνο τα 
γενικότερα χαρακτηριστικά των ατόμων και του μέρους της έρευνας (Atkinson and Dingwall, 
2001). Ο στόχος της έρευνας θα πρέπει να είναι η παραγωγή γνώσης και όχι κάποιος 
προσωπικός ή πολιτικός στόχος για παράδειγμα. Αυτό δεν σημαίνει όμως πως για να επιτευχθεί 
η παραγωγή γνώσης είναι δικαιολογημένη η χρήση αθέμιτων μέσων (Hammersley and Atkinson, 
2007), όπως για παράδειγμα η απόκρυψη πληροφοριών για την έρευνα από τους ερευνώμενους 
με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών.  

Ζητήματα ηθικής εγείρονται σε κάθε είδους έρευνα που καταπιάνεται και μελετά ανθρώπους. 
Για την αποφυγή τέτοιων ζητημάτων είναι αναγκαία η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τον 
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σκοπό και την διαδικασία της έρευνας καθώς και για την δυνατότητα που έχουν να 
αποχωρήσουν όποτε το επιθυμήσουν. Αφού είναι ενήμεροι για τα παραπάνω θα πρέπει να 
ληφθεί και η απαραίτητη άδεια, είτε πρόκειται για άδεια πρόσβασης στον χώρο που αποτελεί το 
πεδίο έρευνας είτε για γραπτή άδεια από τους ίδιους τους συμμετέχοντες, έτσι ώστε να είναι 
ενήμεροι για την δημοσιοποίηση της έρευνας και κατ’ επέκταση τη δημοσιοποίηση κάποιων 
προσωπικών τους πληροφοριών που θίγονται στην έρευνα. Όπως τονίζει και ο Ιωσηφίδης 
(2008), η συναίνεση των συμμετεχόντων, η πληροφόρησή τους για την χρήση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας και η εντιμότητα και εμπιστοσύνη που θα πρέπει να διακατέχει τον 
ερευνητή είναι απαραίτητα σε μια έρευνα. Έχει ιδιαίτερη βαρύτητα η προσοχή των ζητημάτων 
ηθικής και αξιοπιστίας λόγω της άμεσης επαφής του ερευνητή με την ζωή αυτών των 
ανθρώπων.  Η επαγγελματική δεοντολογία είναι αυτή που θα θέσει τα όρια και θα βοηθήσει 
στην αποφυγή των παραπάνω ζητημάτων. Ο ερευνητής θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για τη 
συμπεριφορά του στον τόπο της έρευνας, να είναι ειλικρινής για τον εαυτό του και την έρευνά 
του χωρίς να αποκρύπτει πράγματα από τους συμμετέχοντες, εγκαθιδρύοντας έτσι και μια σχέση 
εμπιστοσύνης. Επιπλέον, η εχεμύθεια του ερευνητή καθώς και η διαφύλαξη των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων αποτελούν αναγκαιότητα, ώστε να μην ζημιωθούν οι συμμετέχοντες 
(Καλλιμοπούλου & Μπαλάντινα, 2014).  

 Ζητήματα δεοντολογίας και ηθικής έλαβα υπόψη κι εγώ από την αρχή της προσπάθειάς μου να 
υλοποιήσω αυτήν την έρευνα. Αρχικά, γνωστοποίησα στον διευθυντή και στη δασκάλα του 
σχολείου τον σκοπό της επίσκεψής μου και την ιδιότητά μου ως φοιτήτρια του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας με επίσημο έγγραφο που συντάχθηκε για το σκοπό αυτό από την επιβλέπουσα 
καθηγήτρια της εργασίας μου. Στη συνέχεια έδωσα τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις πως δεν θα 
θιχθούν τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των παιδιών (ανωνυμία, αποφυγή λήψης 
φωτογραφιών και βίντεο). Μετά ακολούθησε η ενημέρωση των γονέων από τη δασκάλα για την 
φύση της επίσκεψής μου  και η αντίστοιχη προετοιμασία των παιδιών. Συγκεκριμένα, η δασκάλα 
ενημέρωσε τα παιδιά για την ιδιότητά μου και το θέμα της πτυχιακής μου. Βέβαια, μετά την 
άφιξή μου στην τάξη θεώρησα σωστό να αναφέρω κι εγώ προσωπικά αυτές τις πληροφορίες στα 
παιδιά. Τέλος, ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων έγινε με μεγάλη προσοχή έτσι ώστε να μην 
δημιουργηθούν δυσάρεστα συναισθήματα στα παιδιά, δεδομένου ότι η έρευνα εστίαζε ακριβώς 
στη διαφορετική πολιτισμική ταυτότητα των παιδιών. 
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6. Προετοιμασία μαθήματος 

Έχοντας επιβεβαιώσει την πρόσβαση στο δημοτικό σχολείο, η πρώτη μου κίνηση ήταν να 
επικοινωνήσω με την δασκάλα της τάξης, έτσι ώστε να πάρω τις απαραίτητες πληροφορίες 
σχετικά με το τμήμα που θα συναντούσα. Από την πρώτη αυτή επικοινωνία που αποτέλεσε την 
πρώτη συνέντευξη συγκέντρωσα πληροφορίες που αφορούν τα παιδιά και το σχολείο (βλ κεφ. 
5). Συγκεκριμένα, τα παιδιά πήγαιναν στην Τετάρτη τάξη του δημοτικού, και ήταν συνολικά 
είκοσι ένα, δώδεκα αγόρια και εννιά κορίτσια. Από αυτά, τα τρία παιδιά κατάγονταν από την 
Αλβανία αλλά έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Στην Αλβανία πάνε μόνο στις διακοπές για να 
δούνε τους συγγενείς τους. Τα τέσσερα παιδιά είναι από την Ινδία, από περιοχές κοντά στο Ν. 
Δελχί. Από αυτά, τα δύο γεννήθηκαν στην Ελλάδα και τα δύο ήρθαν εδώ σε μικρή ηλικία. Όλα 
επισκέπτονται την Ινδία. Επίσης, η τάξη έχει έναν έλληνα Ρομά και τρία παιδιά της 
μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης με καταγωγή από την Κομοτηνή. 

 Το σχολείο, όπως ενημερώθηκα, είχε πρόχειρες εγκαταστάσεις και η συγκεκριμένη τάξη ήταν 
τμήμα ενός λυόμενου. Αυτή η πληροφορία ήταν σημαντική για την οργάνωση του πλάνου 
μαθήματος, καθώς δεν υπήρχε αίθουσα μουσικής και δεν έπρεπε να ενοχλήσουμε τις διπλανές 
τάξεις λόγο έλλειψης ηχομόνωσης. Όσον αφορά τον εξοπλισμό, υπήρχαν ηχεία, κασετόφωνο, 
και μουσικά όργανα όπως μαράκες, κουδούνια, αρμόνιο, πιατίνια, χειροτύμπανο και ντέφι. Η 
τάξη δεν ήταν μεγάλη και τα θρανία ήταν τοποθετημένα κυκλικά. Τα παιδιά όλη τη χρονιά 
κάθονται σε τέσσερις μικτές ομάδες των έξι ή των τεσσάρων. Όπως μου εξήγησε η δασκάλα της 
τάξης, αυτός ο τρόπος διάταξης βασίζεται στην ομαδοσυνεργατική διαδασκαλία «έτσι ώστε οι 
αδύναμοι μαθητές να βοηθούνται από τους πιο δυνατούς, οι τελευταίοι να αναπτύσσουν τη 
μεταγνώση και τέλος να προάγονται οι αξίες της συνεργασίας και της αλληλοβοήθειας. Με την 
ανάθεση ομαδικών εργασιών ακόμα και μαθητές/-τριες που δυσκολεύονται με την έκφραση 
στην ελληνική γλώσσα μπορούν να συμμετάσχουν στο ομαδικό πρότζεκτ με τις ιδέες τους και 
να αναλάβουν άλλα μέλη της ομάδας, με επαρκή ελληνομάθεια, να τις καταγράψουν. Με την 
ανάθεση ρόλων στα μέλη της ομάδας ανάλογα με τα δυνατά σημεία κάθε παιδιού καλλιεργείται 
η αυτοπεποίθηση και η υπευθυνότητα. Κάθε βδομάδα οι ομάδες αλλάζουν μετά από δικό μου 
σχεδιασμό. Κριτήριο είναι να υπάρχουν και αγόρια και κορίτσια σε κάθε ομάδα, καθώς και 
ζευγάρια όπου το ένα παιδί να μπορεί να βοηθήσει το άλλο σε ένα γνωστικό αντικείμενο στο 
οποίο το δεύτερο αντιμετωπίζει κάποια δυσκολία» (Φ. Γκουτζέρη, προσωπική συνέντευξη, 24 
Νοεμβρίου 2015). Μαθαίνοντας κι εγώ για αυτού του είδους τη διδασκαλία και για τα 
αποτελέσματα που είχε στη συγκεκριμένη τάξη, δεν θεώρησα σωστό να παρέμβω και να αλλάξω 
τις θέσεις ή τις ομάδες των παιδιών. Εξάλλου η δασκάλα γνώριζε πολύ καλύτερα τα παιδιά, και 
εμένα με βοηθούσε το σχήμα με τις ομάδες έτσι όπως χαρακτηρίζονταν από πολιτισμική 
ετερογένεια. 
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Οι ανησυχίες μου επικεντρώνονταν στο γεγονός πως ο λόγος και ο σκοπός της επίσκεψής μου 
δεν ήταν να μάθω μουσική στα παιδιά αλλά να την χρησιμοποιήσω ως ένα εργαλείο που θα 
οδηγούσε στην συνεργασία και το σεβασμό προς οτιδήποτε διαφορετικό. Έχοντας στο μυαλό 
μου την έννοια του πολιτισμού και πώς η μουσική είναι φορέας αυτού (βλ. κεφ. 2), άρχισα να 
διαμορφώνω το σχεδιάγραμμα του μαθήματος. Έτσι, τα διλήμματα που προέκυψαν ήταν πόσα 
μουσικά παραδείγματα να εντάξω στις δραστηριότητες, τι πληροφορίες μπορώ να συγκεντρώσω 
για αυτά, πώς θα παρουσιαστούν προς τα παιδιά έτσι ώστε να μη χάσουν το ενδιαφέρον τους και 
να συμμετέχουν. Θα έπρεπε να αποφύγω την αναπαραγωγή πολιτισμικών στερεοτύπων μέσω 
των μουσικών επιλογών μου, συνδέοντας π.χ. την Αφρική με την ζούγκλα. Επίσης, να μην 
κατευθύνω τους μαθητές γιατί θα πρέπει να σεβόμαστε τον πολιτισμικά άλλο, αλλά να τους 
ενθαρρύνω να ανακαλύψουν οι ίδιοι μέσω των δραστηριοτήτων πως κάθε πολιτισμός είναι άξιος 
σεβασμού. Ακόμη, ήταν πολύ λεπτή η θέση μου ως προς την παρουσίαση των κομματιών που θα 
επέλεγα, έτσι ώστε να δείξω κι εγώ τον αντίστοιχο σεβασμό για το καθένα απ’ αυτά.  

Με γνώμονα τα παραπάνω αποφάσισα να μην επιλέξω τυχαία μουσική κάποιων πολιτισμών 
αλλά των συγκεκριμένων ομάδων που υπήρχαν στην τάξη. Γι’ αυτό ανέθεσα στην δασκάλα της 
τάξης να ζητήσει από όλα τα παιδιά να της γράψουν σε ένα χαρτί τραγούδια που ακούνε στο 
σπίτι, παραδοσιακά τραγούδια του τόπου τους αλλά και άλλα τραγούδια που τους αρέσουν και 
ακούνε. Αφού τα συγκέντρωσε η δασκάλα, μου έστειλε μια λίστα με τέσσερα αλβανικά 
παραδοσιακά τραγούδια, ένα ελληνικό παραδοσιακό της Νάξου και δέκα ινδικά σύγχρονα 
τραγούδια. Μετά από προσεκτική ακρόαση, επέλεξα ένα παραδοσιακό αλβανικό (Vallja e 
Napolonit), το οποίο μου θύμισε πάρα πολύ την ελληνική παραδοσιακή μουσική και λόγω 
ρυθμού αλλά και ηχοχρωμάτων. Γι’ αυτό το λόγο έψαξα να βρω κάτι αντιπροσωπευτικό στην 
ελληνική παραδοσιακή μουσική έτσι ώστε να κάνω σαφείς τις ομοιότητες και στους μαθητές. Το 
πιο κοντινό που βρήκα ήταν ο συρτός συγκαθιστός της Θράκης γιατί έμοιαζε πολύ στο ρυθμό, 
στην υφή και στα μουσικά όργανα που ακούγονται. Αυτό λοιπόν ήταν το δεύτερο τραγούδι που 
επέλεξα να εντάξω στο πλάνο μαθήματός μου. Τέλος, το τρίτο τραγούδι που πρόσθεσα ήταν από 
την Ινδία (Vajde Dhol Baisakhi Mele (Baisakhi). Τα περισσότερα τραγούδια από τη λίστα τα 
απέρριψα καθώς δεν ήξερα τη γλώσσα. Επιπλέον, τα σχετικά βίντεο που μπόρεσα να εντοπίσω 
στο διαδίκτυο πρόβαλαν πράγματα που ήταν ακατάλληλα για να παρουσιαστούν ή φαίνονταν να 
έχουν αμφιλεγόμενο νόημα. Ψάχνοντας βρήκα ένα ινδικό κομμάτι με λίγα λόγια και πιο 
παραδοσιακή χροιά. Αυτά τα τρία κομμάτια αποτέλεσαν τον κεντρικό άξονα του 
σχεδιαγράμματος. 

Η μουσική στο σχολείο έχει ως στόχο να καλλιεργήσει την αισθητική ικανότητα, την 
ευαισθησία, την κατανόηση και απόλαυση της μουσικής αλλά και την απελευθέρωση της 
δημιουργικής ικανότητας των παιδιών. Όλα αυτά επιτυγχάνονται μέσα από τις δραστηριότητες 
ακρόασης και εκτέλεσης της μουσικής. Όπως ορίζεται και από το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ), που σήμερα αποτελεί το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα στα 
σχολεία της Ελλάδας, οι διδακτικοί στόχοι του μαθήματος της μουσικής περιστρέφονται γύρω 
από τρεις τομείς μάθησης. Συγκεκριμένα, από το γνωσιολογικό, που αφορά την αντίληψη 
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(ιστορία, θεωρία, μορφολογία, κοινωνικός ρόλος της μουσικής, σχέση με άλλες τέχνες), τον 
ψυχοκινητικό, που αφορά τις δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουν τα παιδιά στην εκτέλεση 
μουσικών οργάνων, το σολφέζ και το τραγούδι, και τέλος το συναισθηματικό τομέα, ο οποίος 
αναφέρεται στην ανθρώπινη έκφραση, την ενθάρρυνση του διαλόγου και την εκτίμηση όλων 
των ειδών μουσικής και της μουσικής άλλων λαών. Κάθε μάθημα θα πρέπει να περιέχει μια 
ποικιλία οδών κατανόησης μέσα από δραστηριότητες με κίνηση, τραγούδι, ή εκτέλεση σε 
μουσικά όργανα. Ο εκπαιδευτικός δίνει, ανάλογα και με την ηλικία των παιδιών, πληροφορίες 
για την ιστορία της μουσικής, τη θεωρία, τη μορφολογία, κλπ. Σημαντική είναι η αυτενέργεια 
των μαθητών και η συνεργασία τους σε ομάδες (ΦΕΚ Αρ.1366 τ. Β΄Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγραμμάτων Σπουδών αρ. 1-2, σελ. 1-369).  

Με βάση τις γνώσεις μου και τις εμπειρίες που αποκόμισα από τα παιδαγωγικά μαθήματα της 
σχολής άρχισα να φτιάχνω το σχεδιάγραμμα μαθήματος. Η αποφυγή ενός μαθήματος βαρετού 
που τα παιδιά θα χάσουν το ενδιαφέρον τους και δεν θα συμμετέχουν αλλά θα δημιουργηθούν 
προβλήματα ελέγχου της τάξης μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την ποικιλία δραστηριοτήτων 
διαφορετικής δυναμικής. Αυτό επιτρέπει στα παιδιά να είναι πάντα σε εγρήγορση χωρίς να 
μειώνεται το ενδιαφέρον τους. Η δυναμική των δραστηριοτήτων καθορίζεται από τη φύση της 
δραστηριότητας, δηλαδή πόσο τα παιδιά εκτελούν, πράττουν, κινούνται στο χώρο.  

Έτσι, αποφάσισα να ξεκινήσω με μια υψηλής ενέργειας δραστηριότητα και γι’ αυτό επέλεξα ένα 
ρυθμικό παιχνίδι έτσι ώστε να ζεστάνω την ατμόσφαιρα και να γνωριστούμε με τα παιδιά, 
καθώς θα ήταν η πρώτη μου επαφή μαζί τους. Εξάλλου ο ρυθμός είναι κάτι κοινό σε όλους τους 
ανθρώπους ανεξαρτήτως πολιτισμού και όλοι μπορούν να τον αναγνωρίσουν και να 
αντιληφθούν την αίσθηση του μέτρου. Στη συνέχεια ξεκίνησα από το πιο οικείο τραγούδι σε 
εμένα και στην πλειοψηφία των ελλήνων μαθητών, το παραδοσιακό τραγούδι της Θράκης. Για 
να μην είναι ξερή και αδιάφορη στα παιδιά η ένταξη αυτού του τραγουδιού, δημιούργησα μια 
εικόνα που θα έπρεπε να φανταστούν.  Η εικόνα αυτή ήταν ο χώρος ενός πανηγυριού, καθώς και 
σ’ εμένα είναι πολύ οικείος αφού έχω παραβρεθεί πολλές φορές σε κάποιο πανηγύρι και είναι 
ένα μέρος που σίγουρα κάποιος θα ακούσει παραδοσιακή μουσική.   

Μετά την ενεργητική ακρόαση, επέλεξα να εντάξω μια συζήτηση για τα χαρακτηριστικά και την 
μορφή του τραγουδιού. Η συζήτηση αυτή θα αποτελέσει τη σύνδεση με το επόμενο κομμάτι που 
θα ακουστεί, καθώς σκοπεύω να ζητήσω από τα παιδιά να βρουν τυχόν ομοιότητες μεταξύ των 
δύο τραγουδιών. Αφού θα ακουστεί και το δεύτερο κομμάτι και αφού εντοπίσουν τα παιδιά τις 
ομοιότητες θα αποκαλύψω την προέλευση των κομματιών, δείχνοντας έτσι πως πολιτισμοί και 
μάλιστα με κοντινή γεωγραφική εγγύτητα έχουν πολλά κοινά στη μουσική τους και δεν 
ξεχωρίζουν εύκολα από κάποιον που δεν ξέρει τα τραγούδια. Θα χρησιμοποιήσω για την 
βαθύτερη κατανόηση της γεωγραφικής εγγύτητας τους χάρτες που είχα πληροφορηθεί ότι 
υπάρχουν στην τάξη, με τη βοήθεια των οποίων τα παιδιά και η δασκάλα συνηθίζουν να 
συνδέουν και οπτικά πληροφορίες σχετικά με χώρες και πόλεις που εντόπιζαν στην ιστορία, τα 
θρησκευτικά κ ά. Έτσι, μετά από την ακρόαση κάθε τραγουδιού θα ζητάω από ένα παιδί να 
δείξει την αντίστοιχη χώρα στο χάρτη. 
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Η επόμενη δραστηριότητα έχει άλλη δυναμική καθώς καλώ τα παιδιά να πράξουν. Σε αυτήν την 
δραστηριότητα αν και έχω την δυνατότητα να χρησιμοποιήσω μουσικά όργανα, τα οποία 
αναφέρθηκαν παραπάνω, θα το αποφύγω. Ο λόγος είναι τεχνικός, καθώς η χρήση μουσικών 
οργάνων απαιτεί να διαχειριστώ έναν μεγάλο αριθμό παιδιών ώστε να μην επικρατήσει φασαρία 
λόγω έλλειψης ηχομόνωσης της τάξης. Έτσι σκέφτηκα έναν πιο δημιουργικό τρόπο και θα 
ζητήσω από τα παιδιά να ανακαλύψουν μόνα τους με τι αντικείμενα μπορούν να παράγουν ήχο. 
Με αυτό τον τρόπο θα συνεργαστούν και οι ομάδες των παιδιών.  

Όταν ολοκληρωθεί αυτή η δραστηριότητα, θα διαλέξουμε ήχους που τα ίδια τα παιδιά βρήκαν, 
και θα τους διδάξω ένα ρυθμικό σχήμα. Ο βαθμός δυσκολίας επέλεξα να είναι μικρός για να 
μπορούν όλα τα παιδιά να εκτελούν το ρυθμικό σχήμα και να είναι σε θέση να παίξουν 
ταυτόχρονα με παραλλαγές του σχήματος αυτού. Αφού μάθει κάθε ομάδα όλα τα ρυθμικά 
οστινάτι (ρυθμικό σχήμα που επαναλαμβάνεται συνέχεια) θα τα χρησιμοποιήσω ως ρυθμική 
συνοδεία στο ινδικό τραγούδι. Εντοπίζοντας πάλι την Ινδία στο χάρτη θα μιλήσουμε για 
ομοιότητες και διαφορές των πολιτισμών ως προς τη μουσική τους.  

Κάνοντας αναφορά στο ότι η μουσική είναι μέσο διασκέδασης, έκφρασης και επικοινωνίας, σαν 
μια «γλώσσα» που μπορούν όλοι να κατανοήσουν και να μιλήσουν, θα συνδέσω την επόμενη 
δραστηριότητα. Θα εστιάσουμε στην λέξη μουσική και θα αναζητήσουμε συνώνυμά της σε 
άλλες γλώσσες, τα οποία θα γράψουμε στον πίνακα. Έτσι  θα αποκαλυφθούν πιθανές ομοιότητες 
μεταξύ πολιτισμών, όπως η προφορά ή η γραφή μιας λέξης. Με αφορμή αυτό θα ζητήσω από τα 
παιδιά να μου γράψουν σ’ ένα χαρτί ο καθένας μια άλλη λέξη που τους έρχεται στο μυαλό όταν 
ακούν τη λέξη μουσική. Συγκεντρώνοντας τα χαρτάκια θα επιλέξω πέντε- έξι λέξεις τις οποίες 
θα γράψω στον πίνακα για να βλέπουν όλοι οι μαθητές. Στη συνέχεια, μέσα από ερωτήσεις θα 
φτιάξουμε μια ιστορία χρησιμοποιώντας τις λέξεις αυτές. 
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7. Σχεδιάγραμμα μαθήματος 

Στη συνέχεια παραθέτω το σχεδιάγραμμα μαθήματος, δομημένο με τον τρόπο που διδάσκεται 
στα μαθήματα παιδαγωγικής του τμήματος (σημειώσεις μαθήματος Μουσική Παιδαγωγική I, 
Στάμου Λελούδα, 2014-2015). 

 

ΣΤΟΧΟΙ 
 

 

 

 

 

Οι δραστηριότητες έχουν ως στόχο τη  συνεργασία των παιδιών μεταξύ τους και την 
κατανόηση και εκτίμηση των άλλων μουσικών πολιτισμών με αφορμή τα 
παραδοσιακά τραγούδια που εντάχθηκαν στο μάθημα. 

 

ΥΛΙΚΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα υλικά για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων είναι: 

• Ηλεκτρονικός υπολογιστής- ηχεία 

• Τραγούδια (https://www.youtube.com/watch?v=Kafi8mWWw4g) 

                                    (https://www.youtube.com/watch?v=ipEwUefyaL0) 

                                     (Punjabi Folk - Vajde Dhol Baisakhi Mele (Baisakhi)) 

• Χάρτης Ευρώπης- Παγκόσμιος 

• Αντικείμενα τάξης (θρανία, κασετίνες, τετράδια, μαρκαδόροι, 
πλαστικά μπουκάλια) 

• Χαρτάκια 

• Πίνακας - μαρκαδόρος 
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Β. Ανάπτυξη 

Όταν ολοκληρωθεί η παραπάνω δραστηριότητα λέω στα παιδιά να φανταστούν ότι 
βρισκόμαστε σ’ ένα πανηγύρι και ακολουθούν οι εξής ερωτήσεις: ποιοι έχετε πάει σε 
κάποιο πανηγύρι; ξέρετε τι είναι; τι μπορούμε να δούμε εκεί; τι μπορούμε να 
ακούσουμε; Μετά από τις απαντήσεις που παίρνω  τους βάζω να ακούσουν ένα μέρος 
από το παραδοσιακό τραγούδι της Θράκης χωρίς να πω κάτι γι’ αυτό. Αφού ακούσουν 
το τραγούδι για δύο-τρία λεπτά τους ζητώ να περιγράψουν τη μουσική και να 
αναφέρουν, εάν γνωρίζουν, την προέλευσή της. Μετά την αποκάλυψη της προέλευσης 
προσκαλώ τα παιδιά να ακούσουν προσεχτικά το επόμενο τραγούδι και να εντοπίσουν 
ομοιότητες με το προηγούμενο που ακούστηκε. Ακούγεται το αλβανικό τραγούδι και 
συζητάμε για τις ομοιότητες των δύο τραγουδιών. Ύστερα, αποκαλύπτω την προέλευση 
του δεύτερου τραγουδιού και σηκώνω κάποιο παιδί να δείξει τις χώρες στον χάρτη. Στη 
συνέχεια ακολουθεί μια δραστηριότητα αναζήτησης ήχων από τα παιδιά είτε από 
αντικείμενα είτε από το σώμα τους, κάποια από τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στη 
ρυθμική συνοδεία. Αρχικά, δείχνω όλα τα ρυθμικά οστινάτι σε όλα τα παιδιά και μετά 
κάθε ομάδα θα έχει το δικό της. Στα ρυθμικά οστινάτι αντιστοιχούν συλλαβές λέξεων 
ώστε να απομνημονεύονται ευκολότερα από τα παιδιά. Για να είναι ενδιαφέρουσα η 
ρυθμική συνοδεία θα πρέπει να είναι ενδιαφέροντα τα ρυθμικά οστινάτι, δηλαδή να 
είναι μεταξύ τους συμπληρωματικά και να είναι μέτριου επιπέδου για να μπορούν όλα 
τα παιδιά να τα εκτελούν, ανεξάρτητα από το επίπεδο και τις μουσικές δεξιότητές τους. 
Αναλυτικά:  

Α. Εισαγωγή 

Η πρώτη μέριμνά μου είναι να οργανώσω τον χώρο της τάξης. Η διάταξη του χώρου 
παραμένει σε κύκλους και συγκεκριμένα χωρίζω τα παιδιά σε τέσσερις ομάδες των 
πέντε ατόμων και κάθονται κυκλικά γύρω από τα θρανία. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η 
διαδικασία, γνωστοποιώ στα παιδιά το όνομα, την ιδιότητά μου καθώς και τον λόγο της 
επίσκεψής μου στο σχολείο τους. Για να γνωρίσω κι εγώ τα παιδιά και να ξεκινήσει η 
διαδικασία σύμπραξης μαζί τους, τους δείχνω ένα ρυθμικό μοτίβο που περιέχει δύο 
χτυπήματα στα γόνατα, δύο παλαμάκια και δύο στο στήθος. Μετά από αρκετές 
επαναλήψεις και αφού το εκτελούν όλα τα παιδιά, αντικαθιστώ τα δύο τελευταία 
χτυπήματα με το όνομά μου και το όνομα ενός παιδιού. Το παιδί που ακούει το όνομά 
του κάνει το ίδιο, παίζει δηλαδή το ρυθμικό μοτίβο και στο τέλος λέει το όνομά του και 
το όνομα ενός συμμαθητή του. Η δραστηριότητα αυτή κρατάει μέχρι να πουν  όλα  τα 
παιδιά το όνομά τους. 
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Ξεκινώ με το πρώτο οστινάτι: το λέω, μετά το λέω και το εκτελώ, το ψιθυρίζω και το  
εκτελώ, και τέλος το εκτελώ. Κάθε φορά που δείχνω κάτι ζητάω από τα παιδιά να το 
επαναλάβουν. Όταν τα παιδιά εκτελέσουν σωστά το πρώτο ρυθμικό οστινάτι, τους 
δείχνω με τη σειρά και τα άλλα δύο, με τον ίδιο τρόπο. Μετά την ολοκλήρωση της 
διδασκαλίας, επιλέγω κάποια από τα αντικείμενα παραγωγής ήχου που βρήκαν τα 
παιδιά και δίνω σε κάθε ομάδα από ένα ρυθμικό οστινάτι με το αντίστοιχο 
αντικείμενο. Όταν όλες οι ομάδες επιτύχουν να παίζουν το δικό τους οστινάτι χωρίς 
να μπερδεύονται ξεκινώ την ακρόαση του ινδικού τραγουδιού και βάζω τις ομάδες 
μια μια  με τη σειρά.  Μετά από λίγο αλλάζω τα ρυθμικά οστινάτι των ομάδων  ώστε 
να αποφύγω να τους γίνει μονότονο και βαρετό. Στη συνέχεια, συζητάμε για τα 
χαρακτηριστικά της μουσικής των πολιτισμών που και  αναζητούμε μέσα από τις 
διάφορες γλώσσες που ξέρουν τα παιδιά, και με τη συνδρομή μου, τη λέξη μουσική. 
Αφού τις γράψουμε στον πίνακα, τους αναθέτω να σκεφτούν μια λέξη σχετική με τη 
μουσική και την γράφουν σ’ ένα χαρτάκι. Μόλις συγκεντρώσω τα χαρτάκια επιλέγω 
πέντε – έξι λέξεις τις οποίες γράφω στον πίνακα και με τις οποίες κατασκευάζουν τα 
παιδιά, με τη βοήθειά μου, μια ιστορία. 
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8.     Περιγραφή της διαδικασίας στην τάξη 

Μπαίνοντας στην τάξη χώρισα τα παιδιά  σε τρεις ομάδες των έξι ατόμων, καθώς από τα είκοσι 
τα τέσσερα απουσίαζαν, και κάθισαν κυκλικά γύρω από τα θρανία. Αφού ολοκληρώθηκε αυτή η 
διαδικασία, γνωστοποίησα στα παιδιά το όνομα, την ιδιότητά μου καθώς και τον λόγο της 
επίσκεψής μου στο σχολείο τους. Αρχικά, έθεσα κάποιους κανόνες για την ομαλή λειτουργία 
του μαθήματος, καθώς από την αρχή είναι καλό να βάζεις στα παιδιά κανόνες. Ειδικότερα τους 
ζήτησα να κάνουν ησυχία και αν θέλουν να πουν κάτι να σηκώνουν το χέρι τους.  Έπειτα, 
άρχισα να δείχνω το ρυθμικό παιχνίδι. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν αμέσως. Αν και στην αρχή 
δεν υπήρχε συγχρονισμός, μετά από μερικές επαναλήψεις επιτεύχθηκε. Όταν ζήτησα από τα 
παιδιά να αντικαταστήσουν τα δύο τελευταία χτυπήματα με το όνομά τους αρκετά από αυτά 
μπερδεύονταν και σκέφτονταν ποιο όνομα να πουν. Σίγουρα όμως ζεστάθηκε η ατμόσφαιρα και 
εγώ μπόρεσα να συγκρατήσω κάποια ονόματα παιδιών.  

Προχωρώντας στην επόμενη δραστηριότητα, ρώτησα τα παιδιά αν έχουν πάει ποτέ σε κάποιο 
πανηγύρι. Σήκωσαν το χέρι τους αρκετά πολλά παιδιά, κυρίως από την Ελλάδα. Στη συνέχεια, 
στην ερώτηση τι μπορούμε να δούμε και να ακούσουμε εκεί, οι απαντήσεις τους ήταν ότι 
βλέπουν παιχνίδια, φαγητά, παιδιά, κόσμο και ότι ακούνε φωνές και μουσική. Ενώ γνώριζαν ότι 
στα πανηγύρια παίζουν κάποιοι μουσική δεν γνώριζαν τι είδους. Λέγοντάς τους ότι η μουσική 
που ακούγεται στα πανηγύρια είναι παραδοσιακή, έβαλα το τραγούδι της Θράκης.  

Έπειτα, ζήτησα από τα παιδιά να πουν πώς θα χαρακτήριζαν αυτή τη μουσική και αν ξέρουν από 
πού προέρχεται. Οι απαντήσεις τους περιστρέφονταν γύρω από τον γρήγορο ρυθμό, την 
χαρούμενη και ζωηρή υφή του κομματιού. Αναγνώρισαν επίσης πως το κομμάτι είναι ελληνικό, 
αλλά όχι και το μέρος από όπου προέρχεται. Αμέσως μετά, έβαλα στα παιδιά ένα κομμάτι 
παραδοσιακό από την Αλβανία (Vallja e Napolonit) και πριν το ακούσουνε τους ζήτησα να 
παρατηρήσουν αν έχει  ή όχι ομοιότητες με το πρώτο κομμάτι. Μετά την ακρόαση ήταν εμφανές 
σε όλα τα παιδιά σχεδόν ότι τα δυο κομμάτια είχαν πολλές ομοιότητες, τόσο στο ρυθμό (9/8), 
όσο και στο ύφος και στα μουσικά όργανα που ακούγονταν. Αφού βρήκανε όλες αυτές τις 
ομοιότητες, τους αποκάλυψα ότι είναι παραδοσιακό κομμάτι της Ελλάδας, και ειδικότερα της 
Θράκης, το πρώτο και της Αλβανίας το δεύτερο και ζήτησα να σηκωθεί κάποιο παιδί και να 
δείξει τις δύο χώρες στον χάρτη που υπήρχε στον τοίχο της τάξης. Έτσι, είπαμε λίγα λόγια για το 
τι κοινό έχουν στη μουσική τους αυτές οι δύο χώρες και πού μπορεί να οφείλεται αυτό. 
Επισήμανα λοιπόν πως ένας πολιτισμός επηρεάζει και επηρεάζεται από τους άλλους 
πολιτισμούς, πόσο μάλλον όταν αυτοί οι πολιτισμοί βρίσκονται αρκετά κοντά γεωγραφικά.  

 Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω δραστηριότητας ρώτησα τα παιδιά με ποιους τρόπους 
μπορούμε να παραγάγουμε ήχο. Εκτός από τα μουσικά όργανα, σαν απάντηση αναφέρθηκε και 
η φωνή. Ζήτησα να σκεφτούν ήχους που προέρχονται από το σώμα και από απλά αντικείμενα 
που βρίσκονται γύρω τους και κάθε ομάδα να τα καταγράψει σ’ ένα χαρτί και να τα 
παρουσιάσει. Όσον αφορά τα αντικείμενα με τα οποία μπορούμε να παράγουμε ήχο, στις 
απαντήσεις συμπεριλήφθηκαν τα εξής: μπουκάλια γεμάτα με νερό, δύο μαρκαδόροι όταν τους 
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χτυπάμε μεταξύ τους ή στο θρανίο, το φερμουάρ από μια κασετίνα, χτύπημα στο σίδερο του 
θρανίου με ένα μολύβι, ένα βιβλίο ή τετράδιο τρίβοντας τις σελίδες του και το τσαλάκωμα ενός 
χαρτιού. Οι ήχοι που ανακάλυψαν τα παιδιά όσον αφορά το σώμα ήταν χτυπήματα στα πόδια, το 
στήθος, τα γόνατα, στράκες και παλαμάκια.  

Στο σημείο αυτό ένα αγόρι μου ζήτησε να παρουσιάσει κάτι στην τάξη. Το συγκεκριμένο παιδί 
είχε μάθει μόνο του beatbox (ή αλλιώς beat boxing ή b-boxing), που είναι μια μορφή φωνητικών 
κρουστών που αφορούν κυρίως την τέχνη της μίμησης των τυμπάνων χρησιμοποιώντας το 
στόμα, τα χείλη, τη γλώσσα και τη φωνή. Με ξάφνιασε πολύ ευχάριστα το γεγονός πως ένα 
παιδί, και μάλιστα έλληνας ρομά, προσφέρθηκε να παρουσιάσει κάτι μόνος του μπροστά σε όλη 
την τάξη χωρίς να ντραπεί ή να σκεφτεί πώς θα αντιδράσουν οι άλλοι. Σηκώθηκε όρθιος, ήρθε 
μπροστά στον πίνακα και ξεκίνησε να παίζει beatbox. Όλα τα παιδιά κάνανε ησυχία και τον 
παρατηρούσαν με θαυμασμό. Το αγόρι φανερά χαρούμενο αυτοσχεδίαζε καθώς τίποτα απ’ όσα 
έπαιζε δεν ήταν γραμμένο κάπου. Αφού τελείωσε, οι συμμαθητές του τον ρωτούσαν πώς το 
κάνει και πού το έμαθε. Μας είπε ότι το έμαθε μόνος του, κάπου το είδε και άρχισε να παίζει κι 
αυτός. Με αφορμή αυτό το γεγονός, σήκωσε το χέρι του ένα άλλο αγόρι ελληνάκι και ζήτησε να 
προσπαθήσει και αυτό να παίξει κάτι αντίστοιχο. Σηκώθηκε και αυτό όρθιο και μας έπαιξε και 
αυτό. Και τα δύο παιδιά χειροκροτήθηκαν και όλοι δείχνανε πολύ ενθουσιασμένοι.  

Έπειτα από το απροσδόκητο αυτό γεγονός κατέληξα σε τρία αντικείμενα, τα μπουκάλια με το 
νερό, τις κασετίνες και τους μαρκαδόρους. Κάθε ομάδα θα είχε από ένα αντικείμενο και ένα 
ρυθμικό οστινάτι. Ξεκίνησα να δείχνω ένα ένα τα ρυθμικά οστινάτι και ζήτησα από τα παιδιά να 
επαναλαμβάνουν αυτό που τους έδειχνα. Στην αρχή παίζανε όλα μαζί, όταν όμως έμαθαν όλα τα 
οστινάτι, τους χώρισα και έδωσα στην κάθε ομάδα από ένα. Το πρώτο συνοδευόταν με τις 
κασετίνες, το δεύτερο με τους μαρκαδόρους και το τρίτο με τα μπουκάλια. Αφού έπαιξε η κάθε 
ομάδα μόνη της το ρυθμικό σχήμα, κάθε ομάδα αλλάξε όργανα και ρυθμικό σχήμα.  

Όταν όλες οι ομάδες είχαν παίξει όλα τα ρυθμικά οστινάτι, ξεκίνησα την ακρόαση του ινδικού 
κομματιού. Καθώς προχωρούσε η μελωδία έβαζα μια μια τις ομάδες και στο τέλος παίζανε όλες 
μαζί. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας ανέφερα στα παιδιά την προέλευση της 
μουσικής και ζήτησα από ένα παιδί να δείξει την Ινδία στο χάρτη. Συγκρίναμε το κομμάτι αυτό 
με τα δύο προηγούμενα και καταλήξαμε πως δεν έχουν πολλά κοινά. Στο ινδικό κομμάτι ο 
ρυθμός ήταν διαφορετικός και τα μουσικά όργανα αλλιώτικα. Επίσης, το ινδικό κομμάτι είχε 
λόγια ενώ τα άλλα δυο όχι. Στο σημείο αυτό τα παιδιά ζητούσαν από τους συμμαθητές τους που 
προέρχονταν από την Ινδία να τους πουν τι λέει το κομμάτι και να τους τραγουδήσουν κάτι στη 
γλώσσα τους, όμως εκείνα δεν ήθελαν και έτσι απευθύνθηκα γενικά σε όλα τα παιδιά. Ύστερα, 
μετά από τις παρακλήσεις των συμμαθητών της ένα κορίτσι αρκετά ντροπαλό τραγούδησε ένα 
κομμάτι στα τούρκικα με την υποστήριξη του συμμαθητή της που τη συνόδευε με beatbox. 
Κατά τη διάρκεια του τραγουδιού όλα τα παιδιά παρακολουθούσαν με μεγάλη προσοχή και 
ενδιαφέρον. Όλα ήταν σιωπηλά και αφού τέλειωσε ξέσπασε ένα δυνατό χειροκρότημα. 
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Στη συνέχεια πήρα ως αφορμή τις ομοιότητες που διέκριναν τα παιδιά στα μουσικά 
παραδείγματα που ακούστηκαν και ξεκίνησα μια συζήτηση μαζί τους. Ξεκίνησα τη συζήτηση 
αναφερόμενη στο γεγονός πως κάθε πολιτισμός έχει κάποια ιδιαίτερα γνωρίσματα που τον 
χαρακτηρίζουν. Κάποια από αυτά είναι η γλώσσα, η θρησκεία και η μουσική. Τυχαίνει όμως 
πολλές φορές αυτά τα χαρακτηριστικά να παρουσιάζουν ομοιότητες μεταξύ κάποιων 
πολιτισμών. Στο σημείο αυτό πήραν το λόγο οι μαθητές: «Ο πολιτισμός δεν είναι ένας» και « ο 
κάθε ένας παίρνει από τον άλλο και αυτός δίνει στους άλλους». Με αφορμή αυτά τα λόγια 
επανέλαβα τις ομοιότητες των τραγουδιών που ακούσαμε πιο πριν σαν παράδειγμα για το πώς οι 
πολιτισμοί ανταλλάσσουν μεταξύ τους στοιχεία όσον αφορά τη μουσική. «Ακόμα και ένας 
άνθρωπος δεν έχει έναν πολιτισμό. Εγώ που γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Ινδία και τώρα ζω 
δύο χρόνια στην Ελλάδα έχω πάρει στοιχεία και από τους δύο πολιτισμούς». Έπειτα, ρώτησα τα 
παιδιά να σκεφτούν άλλα κοινά στοιχεία που μπορεί να έχουν οι πολιτισμοί. Μια μαθήτρια από 
την Αλβανία απάντησε πως «τα φαγητά της Ελλάδας μοιάζουν πάρα πολύ με αυτά στην 
Αλβανία. Αυτά που είναι ολόιδια είναι οι πίτες». «Εμείς στη Ινδία όταν ήμασταν αν και δεν 
είχαμε γιορτάζαμε τα Χριστούγεννα. Παίρναμε δώρα και βάζαμε λαμπάκια». Έτσι, είδαμε πως 
κάθε πολιτισμός δανείζει και δανείζεται και πως αυτό συμβαίνει πάρα πολύ συχνά και στη 
γλώσσα. 

Στη συνέχεια, έγραψα τη λέξη μουσική στον πίνακα και ζήτησα από τα παιδιά να πουν αν 
ξέρουν αυτή τη λέξη σε άλλη γλώσσα. Έτσι, γράψαμε τη λέξη μουσική και στα αγγλικά (music), 
τα γαλλικά (cant), τα ινδικά (‘γκάνα’), τα τούρκικα (musik) και τα ιταλικά (musica). 
Παρατηρήσαμε ότι οι περισσότερες μοιάζουν και έχουν όλες παρόμοιο νόημα. Στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ταξιδεύοντας με τα φτερά του πολιτισμού» στο οποίο συμμετείχε η τάξη (βλ. 
κεφ. 9), τα παιδιά συνεργάζονταν και με τη δασκάλα των αγγλικών, η οποία είχε τοποθετήσει 
δυο μεγάλα χαρτόνια καρφιτσωμένα στην τάξη. Τα παιδιά έγραφαν λέξεις που συναντούσαν ή 
σκέφτονταν τις οποίες χρησιμοποιούμε στα αγγλικά αλλά έχουν ελληνική προέλευση στο ένα 
χαρτόνι, και αντίστροφα λέξεις που προέρχονται από αγγλικές λέξεις και τις χρησιμοποιούμε 
στην ελληνική γλώσσα στο άλλο χαρτόνι. Αυτό λειτούργησε συμπληρωματικά και ενίσχυσε την 
σχετικά κατανόηση των παιδιών ως προς το ότι οι πολιτισμοί ανταλλάσσουν στοιχεία ακόμα και 
στη γλώσσα. 

Ως τελευταία δραστηριότητα μοίρασα στα παιδιά χαρτάκια ώστε να γράψουν μια λέξη σχετική 
με τη μουσική. Συγκέντρωσα τα χαρτάκια, τα διάβασα στα παιδιά και επιλέξαμε τις λέξεις 
κιθάρα, συναυλία, τουμπερλέκι, μικρόφωνο, πανηγύρι, μπάντα. Τις έγραψα στον πίνακα και 
μέσα από ερωτήσεις έφτιαξαν τα παιδιά μόνα τους μια ιστορία. Κάναμε την αρχή μαζί και στη 
συνέχεια άφησα τα παιδιά να επιλέξουν το κάθε ένα ξεχωριστά το τέλος που θα ήθελε να δώσει 
στην ιστορία και να το γράψει στο σπίτι, καθώς η διδακτική ώρα τελείωνε και δεν προλαβαίναμε 
να ολοκληρώσουμε την ιστορία όλοι μαζί. Αυτό που παρατήρησα ήταν πως όλα τα παιδιά 
συμμετείχαν και είχαν πολλές ιδέες, ενώ όλα ολοκλήρωσαν τη δραστηριότητα στο σπίτι. Η 
δασκάλα συγκέντρωνε στη διάρκεια όλης της χρονιάς τις εκθέσεις τους, και στο τέλος τις έκανε 
σαν βιβλίο. Όπως πληροφορήθηκα, η ιδέα άρεσε πολύ στα παιδιά και πολλές φορές μετά την 
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επίσκεψή μου χρησιμοποίησαν στις εκθέσεις τους  την ίδια αρχή επιλέγοντας το καθένα το δικό 
του τέλος. Η αρχή της ιστορίας μας ήταν η εξής:  

«Η ιστορία της χρυσής κιθάρας» 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας μουσικός πράκτορας. Ο αρχιμουσικός ντεντέκτιβ του 
ανέθεσε μια αποστολή: να βρει τη χρυσή κιθάρα που εξαφανίστηκε από το μουσείο 
μουσικής. Ο μουσικός πράκτορας έψαξε σε πανηγύρια που χόρευαν παραδοσιακούς 
χορούς με κλαρίνο και τουμπερλέκι, έψαξε σε συναυλίες που οι μπάντες τραγουδούσαν 
στα μικρόφωνα, αλλά τίποτα… Ώσπου μια μέρα… 
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9. Συμπεράσματα 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παραθέσω τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση και 
ερμηνεία του υλικού που συγκέντρωσα κατά τη διεξαγωγή της έρευνάς μου. Θα αναφερθώ 
επίσης εκτενώς στη συνέντευξη που πήρα από τη δασκάλα της τάξης (βλ. κεφ. 5). Ένα 
αξιοσημείωτο στοιχείο που παρατήρησα ήταν πως όλα τα παιδιά ήταν πλήρως εξοικειωμένα με 
τα μουσικά παραδείγματα στα οποία εκτέθηκαν και με τις λέξεις που αναζητούσαμε. Δεν 
φάνηκαν να έχουν κάποια απορία ή προκατάληψη προς αυτά. Το γεγονός αυτό οφείλεται κατά 
τη γνώμη μου σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στην σύσταση της τάξης, η οποία αποτελείται από 
πολλές διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες. Έτσι, είναι φυσικό να είναι τα παιδιά εξοικειωμένα με 
αυτούς τους πολιτισμούς, καθώς τα περισσότερα είναι μαζί από τις πρώτες τάξεις του 
δημοτικού. Βέβαια θα ήταν παράληψή μου αν δεν συνυπολόγιζα και το γεγονός πως οι 
δραστηριότητές μου βασίστηκαν πάνω σε κομμάτια που τα ίδια τα παιδιά επέλεξαν και 
αφορούσαν τα μέρη καταγωγής τους. Αν παρουσίαζα κάτι από ένα διαφορετικό μέρος, από το 
οποίο κανένα παιδί δεν θα είχε καταγωγή, ίσως τα αποτελέσματα να μην ήταν τα ίδια.  

 Στα παραπάνω έρχονται να προστεθούν οι πληροφορίες που μου έδωσε η δασκάλα της τάξης 
στην ερώτηση ποια υπήρξε η αφορμή για να εισαγάγει στην τάξη τον όρο πολιτισμός: «Τα ίδια 
τα παιδιά μου έδιναν το έναυσμα μιας και έχουν διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές. Σε κάθε 
ευκαιρία μιλούσαν για τον τόπο τους, ανέφεραν συχνά ομοιότητες και διαφορές που εντοπίζουν 
σε σχέση με όσα βιώνουν εδώ. Κάθε φορά που μιλούσαμε για κάποιο έθιμο, ειδικά στο μάθημα 
των θρησκευτικών, πάντα η συζήτηση περιλάμβανε εμπειρίες των παιδιών από τις ιδιαίτερες 
πατρίδες τους ή από όσα έχουν μάθει από τους γονείς τους. Αναλύσαμε λοιπόν σε κάποιο 
μάθημα πως ο πολιτισμός δεν είναι ένας, αλλά ο κάθε λαός και τελικά ο κάθε άνθρωπος έχει τα 
δικά του πολιτισμικά στοιχεία τα οποία δανείζει και δανείζεται και γι' αυτό πολλές φορές 
συναντάμε τόσες ομοιότητες ανάμεσα σε διαφορετικούς λαούς. Σε αυτό με βοήθησε πολύ το 
παράδειγμα της μουσικής αφού εκεί γίνεται ξεκάθαρο το πόσο μοιάζει η μουσική, τα τραγούδια, 
οι χοροί της Ελλάδας με τις γειτονικές χώρες». Επομένως, το στοιχείο της πολιτισμικής 
διαφορετικότητας θιγόταν αρκετά στα μαθήματα, «…και επειδή καθημερινά βιώνουν την επαφή 
με τη διαφορετικότητα που διαθέτει κάθε πολιτισμός, δεν τους παραξένεψε το άκουσμα και η 
σύγκριση του Θρακιώτικου με του Αλβανικού τραγουδιού» (Φ. Γκουτζέρη, προσωπική 
συνέντευξη, 29 Φεβρουαρίου 2016).  

 Επιπλέον, εκείνη την σχολική χρονιά η συγκεκριμένη τάξη συμμετείχε σ’ ένα πρόγραμμα 
σχολικών δραστηριοτήτων ενταγμένο στην κατηγορία πολιτιστικά θέματα στα πλαίσια του 
μαθήματος της ευέλικτης ζώνης. Το πρόγραμμα είχε τίτλο «Ταξιδεύοντας με τα φτερά του 
πολιτισμού». Ξεκίνησε τον Ιανουάριο και τελείωσε τον Ιούνιο του σχολικού έτους 2015- 2016. 
Σκοπός του προγράμματος, όπως με ενημέρωσε η δασκάλα, ήταν «η γνωριμία των παιδιών με 
άλλους πολιτισμούς, η καλλιέργεια του σεβασμού προς τους πολιτισμικά άλλους, η ανάπτυξη 
της συνεργασίας, εμπιστοσύνης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μαθητών. Επιπροσθέτως, η 
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ενίσχυση της διαπολιτισμικότητας και η δημιουργική έκφραση συναισθημάτων και ιδεών μέσα 
από τις εικαστικές τέχνες». Το περιεχόμενο αποτελούνταν από πληροφορίες σχετικά με τα ήθη, 
τα έθιμα, την γλώσσα, το νόμισμα, τη σημαία και τη γεωγραφική θέση των χωρών, όπως επίσης 
τη μουσική και τους χορούς του κάθε λαού. Έγινε αναφορά στα παραδοσιακά παιχνίδια και σε 
συνταγές, ενώ παράλληλα παρουσιάστηκαν παραμύθια διάφορων πολιτισμών και δόθηκαν 
πληροφορίες για τους συγγραφείς. Εκτός όμως από τα παραπάνω, κάθε Παρασκευή ήταν 
καλεσμένος κι ένας γονιός που παρουσίαζε τον τόπο του. Όπως μου επισήμανε η δασκάλα, 
«Υπήρχε ελευθερία ως προς το περιεχόμενο για παράδειγμα μπορεί να παρουσίαζε βίντεο και 
φωτογραφίες από φυσικές ομορφιές (π.χ. σπήλαιο Αλιστράτης) από τα μέρη που μεγάλωσε (π.χ. 
Κορυτσά), να έφερνε κάποιο παραδοσιακό κέρασμα (π.χ. μπατζίνα). Επίσης, κάποιοι γονείς 
φέρανε κειμήλια λαϊκής τέχνης (π.χ. υφαντά) ή να παρουσίαζαν και να έπαιζαν κάποιο 
παραδοσιακό παιχνίδι (π.χ.  το «τζαμί») ή κάποιο έθιμο (π.χ. ιεροτελεστία τσαγιού). Τέλος 
αρκετοί γονείς μίλησαν για τα τραγούδια, τα μουσικά όργανα, τους χορούς και τις μουσικές του 
τόπου τους. Τις μέρες που δεν υπήρχε διαθέσιμος κάποιος γονιός για παρουσίαση τότε με τη 
συνάδελφο των αγγλικών με την οποία από κοινού πραγματοποιήσαμε το πρόγραμμα, 
ετοιμάζαμε δραστηριότητες όπως ανάγνωση παραμυθιών από άλλες χώρες, μελέτη και 
κατασκευή σημαιών, εορτασμός κινέζικης πρωτοχρονιάς με κάρτες και κατασκευές κ.ά.». Όσον 
αφορά την αντίδραση των παιδιών, η δασκάλα σημείωσε ότι «τα παιδιά έδειξαν ενθουσιασμό 
και περίμεναν με ανυπομονησία την κάθε Παρασκευή. Συμμετείχαν ενεργά με ερωτήσεις προς 
τους γονείς και εξέφραζαν τις σκέψεις τους πάνω στα όσα μάθαιναν. Στη δική σου επίσκεψη 
ήταν σχετικά προετοιμασμένοι γιατί είχαν προηγηθεί παρουσιάσεις γονιών με χορούς γι' αυτό 
και κατάλαβαν τη σχέση των βίντεο που προβλήθηκαν» (Φ. Γκουτζέρη, προσωπική συνέντευξη, 
29 Φεβρουαρίου 2016). Μέσα δηλαδή από τις συζητήσεις των παιδιών με τη δασκάλα στα 
διάφορα μαθήματα και από το πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχαν, τα παιδιά απέκτησαν μια 
εξοικείωση και σεβασμό προς την πολιτισμική ετερότητα. Όμως μια προσέγγιση του μαθήματος 
της μουσικής όπου θα «ζωντανεύουν» και άλλοι πολιτισμοί μπορεί να οδηγήσει σε κάτι 
παραπάνω, δηλαδή στον γενικότερο σεβασμό προς το διαφορετικό. Εξάλλου η τάξη είναι μια 
μικρογραφία της κοινωνίας με τα παιδιά να αποτελούν μέλος αυτής. 

 Επιπλέον, αυτό που πρόσεξα ήταν πως αρκετά παιδιά, και μάλιστα όχι μόνο αυτά που 
κατάγονταν από την Ελλάδα, γνώριζαν ή είχαν πάει σε πανηγύρι και έτσι οι απαντήσεις τους 
ήταν αρκετά εύστοχες. Όσον αφορά την ακρόαση και σύγκριση του Θρακιώτικου και του 
Αλβανικού κομματιού, αυτό που παρατήρησα ήταν πως πολλά παιδιά ήταν ικανά να διακρίνουν 
τα μουσικά όργανα των κομματιών. Επίσης, αν και δεν ήξεραν την κατάλληλη ορολογία της 
μουσικής, μου μίλησαν για τον ρυθμό ως ζωντάνια, ως κάτι γρήγορο και χαρούμενο. Τους ήταν 
πολύ ξεκάθαρες οι ομοιότητες των τραγουδιών και αυτό φάνηκε από τις γρήγορες απαντήσεις 
τους.  

Στην δραστηριότητα της ρυθμικής συνοδείας η εφευρετικότητα των παιδιών με εξέπληξε 
ευχάριστα.  Φάνηκε πως και στα ίδια τα παιδιά άρεσε η αναζήτηση διαφορετικών ήχων και πως 
αυτό οδήγησε στην συνοδεία ενός κομματιού. Χαρακτηριστικά η δασκάλα αναφέρει πως 
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«ενθουσιάστηκαν με τα ρυθμικά οστινάτι γιατί ήταν μια δραστηριότητα που ήταν ενεργητική 
και ευχάριστη» (Φ. Γκουτζέρη, προσωπική συνέντευξη, 29 Φεβρουαρίου). Μέσα από αυτή την 
δραστηριότητα τα παιδιά θα έπρεπε να συνεργαστούν σε ομάδες για πρώτη φορά και δεν 
εντόπισα κάποιο πρόβλημα. Αντιθέτως, όλα τα παιδιά είχαν ιδέες και συμμετείχαν, ενώ μόνα 
τους αποφάσισαν να μοιράσουν τον ρόλο για το ποιος θα γράφει στο χαρτί τις ιδέες με τα 
αντικείμενα που παράγουν ήχο. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες, και επειδή συνέπραττα κι εγώ 
με τα παιδιά, δημιουργήθηκε ένα θετικό κλίμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης. Νομίζω πως 
αυτός ήταν και ο παράγοντας που οδήγησε κάποια παιδιά να θέλουν να δοκιμάσουν να 
«εκτεθούν» και να παρουσιάσουν κάτι μπροστά σε όλη την τάξη. Για να προσφερθεί ένα παιδί 
από μόνο του να κάνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να αισθάνεται άνετα, ασφάλεια, ότι δεν θα τον 
κρίνουν και θα τον αποδεχτούν ό,τι και να κάνει. Μου άρεσε πολύ αυτή η πρωτοβουλία των 
παιδιών, ήταν κάτι αναπάντεχο και μου έδωσε την ευκαιρία να παρατηρήσω τις αντιδράσεις των 
υπόλοιπων παιδιών. Είδα λοιπόν, πως παιδιά διαφορετικών πολιτισμών, με διαφορετικές 
συνήθειες, θρησκείες, ακόμα και γλώσσες δεν αποδέχονται απλώς το διαφορετικό αλλά δείχνουν 
μια μεγάλη δίψα να το γνωρίσουν και να προσπαθήσουν και τα ίδια να γίνουν μέρος του.  

Η αυθόρμητη κίνηση του πρώτου παιδιού οδήγησε σε μια σειρά εκδηλώσεων και από άλλα 
παιδιά που ίσως ήταν πιο ντροπαλά. Συγκεκριμένα, ακόμα ένα παιδί ζήτησε να παίξει beatbox 
και μετά από αυτό τα παιδιά θέλανε κι άλλο και άρχισαν να ζητάνε από τους συμμαθητές τους 
να τους τραγουδήσουν κάτι στην μητρική τους γλώσσα. Η δικιά μου παρέμβαση έγινε μόνο όταν 
τα παιδιά στράφηκαν με επιμονή σε μια συμμαθήτριά τους που μιλούσε τούρκικα και φαινόταν 
πολύ ντροπαλή και έλεγε πως δεν ήθελε να τραγουδήσει. Απλά ρώτησα αν θέλει κάποιος να 
τραγουδήσει κάτι και πρόσθεσα ότι αλλιώς δεν πειράζει, θα συνεχίσουμε την επόμενη 
δραστηριότητα. Τελικά, με την πρωτοβουλία του συμμαθητή της, που ήταν και αυτός ρομά, να 
την συνοδέψει παίζοντας beatbox, η μαθήτρια δέχτηκε και το αποτέλεσμα ήταν μοναδικό. Αυτό 
το ευχάριστο διάλειμμα με έκανε και εμένα να νιώσω πιο άνετη και πιο κοντά στα παιδιά.  

Στη συνέχεια, μέσα από τη συζήτηση με τα παιδιά για την μουσική και τον πολιτισμό 
παρατήρησα ξανά την εξοικείωσή τους για τους λόγους που ανέφερα. Φαινόταν να κατανοούν 
την έννοια του πολιτισμού καθώς και την ιδέα ότι η μουσική μπορεί να είναι φορέας του 
πολιτισμού. Αυτό που είναι διαφορετικό είναι ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται κάθε άνθρωπος 
και, κατ’ επέκταση, κάθε πολιτισμός. Μέσα από τα σχόλιά τους φάνηκε πως έχουν πολύ 
σύνθετη κατανόηση του πολιτισμού ως έννοια και ως πρακτική. Αυτή η κατανόηση φαίνεται να 
προκύπτει από το προσωπικό τους βίωμα. 

Στην τελευταία δραστηριότητα το αποτέλεσμα με εξέπληξε πολύ ευχάριστα καθώς ήταν κάτι 
που δεν το είχα ξανακάνει και δεν ήμουν σίγουρη πώς θα ανταποκριθούν τα παιδιά. Όμως η όλη 
δραστηριότητα κύλησε ομαλά, με τη βοήθεια και της δασκάλας. Όπως σημειώνει και η ίδια, «η 
ιστορία της χρυσής κιθάρας νομίζω πως ήταν μια δημιουργική ευκαιρία να αφήσουν τα παιδιά 
τη φαντασία τους ελεύθερη και τα αποτελέσματα ήταν φανταστικά. Κατά τη δική μου άποψη, 
ήταν μια διαφορετική παρουσίαση από τις άλλες, ενεργοποίησε τα παιδιά, τους έδωσε τον πρώτο 
λόγο και παρόλο που οι δραστηριότητες είχαν την απαιτούμενη καθοδήγηση, υπήρχαν τα 
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κατάλληλα περιθώρια για έκφραση και εποικοδομητική συζήτηση» (Φ. Γκουτζέρη, προσωπική 
συνέντευξη, 29 Φεβρουαρίου 2016). Η επιλογή αυτής της δραστηριότητας είχε ως στόχο την 
συνεργασία των παιδιών, η οποία επιτεύχθηκε επιτυχώς. Υπήρχε μεγάλη συμμετοχή από όλα τα 
παιδιά και ο ενθουσιασμός τους ήταν φανερός. Επιπλέον, όπως συνειδητοποίησα αργότερα μέσα 
από τη συνέντευξη με τη δασκάλα, ήταν μια δραστηριότητα που ενίσχυε τον σεβασμό προς 
διαφορετικές απόψεις σε βάθος χρόνου. Η κεντρική της ιδέα χρησιμοποιήθηκε πολύ συχνά στη 
διάρκεια της χρονιάς στις εκθέσεις που έπρεπε να γράψουν τα παιδιά ξεκινώντας από την ίδια 
αρχή και επιλέγοντας στη συνέχεια τη δική τους εξέλιξη. Έτσι κάθε ιστορία αν και είχε κοινή 
αρχή κατέληγε σε κάτι διαφορετικό και μοναδικό από κάθε παιδί. 

Γενικότερα, τα παιδιά λειτούργησαν σε πλαίσια συνεργασίας και ομαδικότητας τόσο στην 
εύρεση αντικειμένων που παράγουν ήχο όσο και στην κατασκευή της ιστορίας. Έδειχναν μεγάλο 
ενδιαφέρον και συμμετοχή προς τις δραστηριότητες, γι’ αυτό και άκουγαν ό,τι τους έλεγα και 
ανταποκρίνονταν σ’ αυτό που ζητούσα. Δεν εισέπραξα κάποιο αρνητικό σχόλιο από τα παιδιά, 
ούτε παρατήρησα κάποιον δισταγμό για να εκφραστούν μπροστά στους συμμαθητές τους. 
Ειδικότερα, όταν τους ζήτησα να γράψουν μια λέξη σχετική με τη μουσική, δύο παιδιά δεν 
ξέρανε πώς να γράψουν τη λέξη που σκέφτηκαν και μου ζήτησαν βοήθεια. Αλλά το γεγονός πως 
τα ίδια τα παιδιά θέλησαν να συμμετέχουν με τον τρόπο τους και οι αντιδράσεις των 
συμμαθητών τους μου απέδειξε πως ανάμεσα σ’ αυτά τα παιδιά κυριαρχεί ο σεβασμός, η 
επιδοκιμασία, η ενθάρρυνση και η επιβράβευση. Είδα λοιπόν σ’ αυτά τα παιδιά μια επιθυμία να 
γνωρίσουν, να ακούσουν κάτι από τον πολιτισμό του άλλου αλλά και να προσπαθήσουν και τα 
ίδια να γίνουν κομμάτι του. Δεν φάνηκε να υπάρχει κάποια προκατάληψη, ρατσισμός, 
περιθωριοποίηση ή αποδοκιμασία και τότε κατάλαβα στην πράξη πως η μουσική μπορεί να είναι 
ένα μέσο που σε μεταφέρει από ένα μέρος του κόσμου σ’ ένα άλλο, επιτρέποντας μέσα από αυτό 
το ταξίδι να γνωρίσεις και να έρθεις πιο κοντά με αυτόν που θεωρείται πολιτισμικά ξένος.  

Αυτό που πιστεύω πως έλειπε από το κομμάτι της έρευνάς μου ήταν κάποιες παραπάνω 
πληροφορίες για τα μουσικά κομμάτια που χρησιμοποίησα στην τάξη. Είναι πολύ σημαντικές οι 
πληροφορίες για το πώς τραγουδιούνται και εκτελούνται τα τραγούδια, σε ποιες περιστάσεις 
αναπαράγονται και τι σημαίνουν για τον εκάστοτε πολιτισμό. Δυστυχώς παρ’ όλες τις 
προσπάθειές μου δεν κατάφερα να συγκεντρώσω αυτές τις πληροφορίες καθώς τα κομμάτια μου 
ήταν άγνωστα και δεν κατείχα κάποια από τις γλώσσες. Το μόνο για το οποίο θα μπορούσα να 
βρω επιπλέον στοιχεία ήταν ο παραδοσιακός σκοπός της Θράκης, όμως δεν θεώρησα πρέπον να 
δώσω παραπάνω πληροφορίες μόνο για το ένα μουσικό παράδειγμα που θα συναντούσαν τα 
παιδιά. Προσπάθησα να χρησιμοποιήσω με ισότιμο τρόπο τα μουσικά κομμάτια μέσα από τις 
δραστηριότητες που επέλεξα. Επιπλέον, θα επιθυμούσα να έχω επισκεφτεί περισσότερες φορές 
το σχολείο. Με αυτόν τον τρόπο θα είχα καλύτερη εικόνα των αποτελεσμάτων της έρευνάς μου, 
καθώς θα υπήρχε μεγαλύτερη ποικιλία σε μουσικά ερεθίσματα και θα ήταν δυνατό να 
εκμαιεύσω από τα παιδιά την δική τους οπτική γωνία για ό,τι διαδραματίζεται μέσα στην τάξη 
και αν μαθαίνουν κάτι μέσω αυτού. 
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10. Επίλογος 

 Μέσα από την διαδικασία που ακολούθησα πιστεύω ότι κατάφερα να έχω ένα μικρό μεν αλλά 
αρκετά αποκαλυπτικό δείγμα για το τι μπορεί να προσφέρει η διαπολιτισμική προσέγγιση του 
μαθήματος της μουσικής σε μια σχολική τάξη. Αναζητώντας πληροφορίες για την εργασία μου 
στη βιβλιογραφία συνάντησα ένα άρθρο, που ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, το οποίο παρουσιάζει 
μια δουλειά παρόμοια με τη δική μου ως προς τους στόχους και εν μέρει και τον τρόπο 
υλοποίησής τους. Στο συγκεκριμένο άρθρο (Barone and Bresler, 2005), γίνεται λόγος για τις 
προσπάθειες των συγγραφέων να δημιουργήσουν σε μια τάξη μια αντιρατσιστική 
πολυπολιτισμική πραγματικότητα.  

Μια από τις προσπάθειες αυτές αφορούσε μια μελέτη περίπτωσης με επίκεντρο προπτυχιακούς 
φοιτητές οι οποίοι προσανατολίζονται στο να σταδιοδρομήσουν στον τομέα της μουσικής 
εκπαίδευσης. Τα θέματα που παρουσιάζονται στους μαθητές είναι σχετικά με τη μουσική, την 
εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την ποικιλομορφία στη σχολική τάξη. Οι φοιτητές καλούνται να 
τραγουδήσουν, να κινηθούν και να διδάξουν μέσα στη σχολική τάξη, αποκτώντας έτσι τη 
νοοτροπία που θα τους επέτρεπε να ανακαλύψουν τις διαφορετικές μουσικές και πώς να 
εργαστούν έμπρακτα μαζί με άλλους σ’ ένα πλαίσιο σεβασμού. Θα αναφερθώ στην πρώτη μόνο 
άσκηση, στην οποία οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν ένα τραγούδι που τους είναι γνωστό και 
ένα «εξωτικό», άγνωστο τραγούδι. Τα αποτελέσματα φανέρωσαν πως πολλές φορές τα παιδιά 
παρατηρούσαν έκπληκτα ότι το τραγούδι που επέλεξαν ως άγνωστο τους ήταν πιο οικείο από το 
γνωστό και αντίστροφα. Έτσι, προέκυψε από αυτήν την άσκηση το εξής ερώτημα: «πώς 
μπορούμε να περάσουμε από κάτι γνωστό σε κάτι άγνωστο ή απλά από το ένα μουσικό κομμάτι 
στο άλλο» (Barone & Bresler, 2005: σελ 4).  

Το γεγονός ότι οι μαθητές είχαν ως κριτήρια για την επιλογή του γνωστού τους κομματιού τις 
δικές τους πολιτισμικές εμπειρίες και γνώσεις, τους κατέστησε ικανούς να αντιληφθούν και να 
αποκτήσουν σεβασμό για όλα αυτά που η μουσική μπορεί να ενσαρκώσει. Είτε είναι μουσικά 
χαρακτηριστικά, όπως μελωδία, ρυθμός, αρμονία και εκφραστικά στοιχεία, είτε μνήμες, 
συναισθήματα και φαντασία. Με αυτόν τον τρόπο είναι εύκολα κατανοητό πως η μουσική από 
όπου κι αν προέρχεται διαθέτει τα ίδια χαρακτηριστικά και σημαίνει κάτι για αυτούς που την 
εκτελούν, και έτσι γεννιέται ο αμοιβαίος σεβασμός. Διαβάζοντας αυτό το άρθρο 
συνειδητοποίησα ακόμα περισσότερο τη δύναμη της μουσικής και πώς μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως αρωγός ενός μοντέλου εκπαίδευσης όπου θα κυριαρχεί ο σεβασμός και η 
ομαδικότητα, χωρίς προκαταλήψεις προς το πολιτισμικά άλλο.  

Καταλήγοντας, μέσα από αυτήν την έρευνα δράσης μου αυτό που διδάχθηκα είναι η δύναμη της 
μουσικής. Πώς μπορούν μέσα από τη μουσική οι άνθρωποι να γνωρίσουν ο ένας τον πολιτισμό 
του άλλου. Επίσης, να κατανοήσουν καλύτερα και τον δικό τους πολιτισμό και μέσα από αυτήν 
την διαδικασία να αποκτήσουν αίσθημα σεβασμού προς το πολιτισμικά διαφορετικό αλλά και 
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προς οποιαδήποτε μορφή ετερότητας. Όσον αφορά την εμπειρία μου στην τάξη, 
συνειδητοποίησα έμπρακτα πως μέσα από ένα πρόγραμμα σπουδών που περιλαμβάνει ποικιλία 
μουσικών παραδειγμάτων από πολλούς πολιτισμούς, δημιουργείται μέσα στην τάξη ένας 
ολόκληρος κόσμος, όπου κανείς ακούει, μαθαίνει, συγκρίνει, αξιολογεί και εκτιμά τον 
πολιτισμικά άλλο. Ακόμη, γνωρίζοντας καλύτερα έναν πολιτισμό ουσιαστικά είναι σαν να 
γνωρίζεις και τους ανθρώπους που τον αποτελούν. Αυτό οδηγεί στην καλύτερη σχέση των 
παιδιών μεταξύ τους αλλά και γεφυρώνεται η απόσταση δασκάλου-μαθητή. Μέσα από τη 
συνάντησή μου με παιδιά που δεν με γνώριζαν, σε μια τάξη στην οποία έμπαινα για πρώτη 
φορά, δημιουργήθηκε μια σχέση εμπιστοσύνης, συμπάθειας και ένα κλίμα συνεργασίας, και 
αμφισβητήθηκαν τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις. Και όλα αυτά ήταν αποτέλεσμα της 
μουσικής εμπειρίας που όλοι βιώσαμε.
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