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Περίληψη 

Στο πεδίο της Μουσικής Εκπαίδευσης αναδύεται τα τελευταία χρόνια η στροφή της 

διδακτικής πρακτικής από την εκτέλεση (performance-based pedagogy) στη σύνθεση 

(composition-based pedagogy). Η παρούσα Διπλωματική Εργασία επιχειρεί να καλύψει εν 

μέρει το κενό πρακτικής το οποίο εντοπίζεται ως προς τη διδασκαλία της σύνθεσης στην 

οργανική διδασκαλία και να εκκινήσει έναν διάλογο για τον εκ νέου προσδιορισμό των 

στόχων και των μεθόδων της διδακτικής του πιάνου, διερευνώντας τους τρόπους με τους 

οποίους μπορεί να πραγματοποιηθεί η διδασκαλία της μουσικής σύνθεσης σε μαθητές 

πιάνου από 7 έως 12 ετών. Σκοπός της Διπλωματικής Εργασίας είναι η εισήγηση ενός 

πλαισίου διδασκαλίας της μουσικής σύνθεσης στο μάθημα του πιάνου το οποίο 

περιλαμβάνει προτάσεις για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και για τις ενδεδειγμένες 

διδακτικές πρακτικές, όπως αυτές προκύπτουν από την κριτική θεώρηση τόσο των 

πορισμάτων σχετικών ερευνών, όσο και προτεινόμενων διδακτικών μοντέλων για τη 

γενική μουσική εκπαίδευση και την ομαδική οργανική διδασκαλία. Περιλαμβάνεται 

βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνητικών και πρακτικών πηγών οι οποίες αφορούν 

ζητήματα σχετικά με τη διδασκαλία της μουσικής σύνθεσης, όπως ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού, η σχέση της δημιουργικότητας με τη σύνθεση, η χρήση της σημειογραφίας 

και ο ρόλος της αξιολόγησης. Τέλος, με βάση τις αρχές του προτεινόμενου πλαισίου 

διδασκαλίας, παρατίθενται πρωτότυπες ενδεικτικές δραστηριότητες μουσικής σύνθεσης 

στο μάθημα του πιάνου. 

 Λέξεις κλειδιά: παιδαγωγική της σύνθεσης, παιδαγωγική του πιάνου, 

δημιουργικότητα 
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Abstract 

In the field of Music Education, a shift in teaching practice can be observed in recent years 

from performance-based pedagogy to composition-based pedagogy. The present thesis 

attempts to partially address the research gap in the teaching practice of composition in 

instrumental pedagogy and to initiate a discussion about the redefining of the goals and 

methods of piano pedagogy by investigating the ways in which music composition may be 

taught to piano students aged 7 to 12 years old. The aim of this thesis is to propose an 

educational framework for the teaching of music composition in the piano lesson, which 

includes suggestions on the lesson content and on the appropriate pedagogical approaches, 

as they emerge from the critical analysis of relevant research findings and proposed 

teaching models for general music education and group instrumental pedagogy. The thesis 

includes a literature review of research and practical sources relevant to matters pertaining 

to the teaching of music composition, such as the role of the teacher, the relationship of 

creativity and composition, the use of notation, and the role of assessment. Finally, original 

music composition activities that are based on the principles of the proposed educational 

framework are presented. 

Keywords: composition pedagogy, piano pedagogy, creativity 
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1. Εισαγωγή 

1.1 Προσδιορισμός του προβλήματος 

 
 

Τα παιδιά μπορούν να συνθέσουν, τα παιδιά θέλουν να συνθέσουν, και τα παιδιά διαθέτουν τις γνώσεις, τα 

ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες για να συνθέσουν. 

(Kaschub & Smith, 2009) 

 

Μεγάλος αριθμός ερευνητών, θεωρητικών της μουσικής εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών 

έχει εκφράσει την άποψη πως η ικανότητα να συνθέτει κανείς μουσική είναι έμφυτη σε 

όλους τους ανθρώπους (Hickey, 2012· Kaschub & Smith, 2009· Kennedy, 2002· 

Swanwick & Tillman, 1986· Veloso & Carvalho, 2012) και πως η διδασκαλία της 

σύνθεσης είναι πραγματοποιήσιμη και ωφέλιμη τόσο στο πλαίσιο των σχολικών τάξεων, 

όσο και σε διαφορετικά πλαίσια μουσικής διδασκαλίας, όπως τα μουσικά σύνολα και 

τα ατομικά μαθήματα μουσικών οργάνων (Campbell & Scott-Kassner, 2013· Glover, 

2002· Hogenes, Oers, Diekstra, Sklad, 2015· Kaschub & Smith, 2009· Riley, 2006· 

Smith, 2008· Stringham, 2010· Webster, 2016a· Winters, 2012). Το ενδιαφέρον για την 

έρευνα και τη διδακτική πρακτική της μουσικής σύνθεσης σε παιδιά προσχολικής έως και 

προ-πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης αυξάνεται σταθερά κατά τα τελευταία χρόνια (Fautley 

& Savage, 2011· Webster, 2016b). Συγκεκριμένα, παρατηρείται µια στροφή, τόσο στην 

έρευνα, όσο και στην πρακτική της μουσικής διδασκαλίας, από µια παιδαγωγική 

προσέγγιση που βασίζεται στην εκτέλεση (performance-based pedagogy) προς µια 

προσέγγιση που βασίζεται στη μουσική σύνθεση (composition-based pedagogy).  

Οι απαρχές αυτού του ενδιαφέροντος μπορούν να αναζητηθούν στη δεκαετία του 

1960, όταν δράσεις όπως το Contemporary Music Project και το Manhattanville Music 

Curriculum Project προσπάθησαν να προωθήσουν προγράμματα σπουδών για τη μουσική 

εκπαίδευση, βασικός στόχος των οποίων ήταν οι μαθητές να αναπτύσσουν τη μουσική 

τους σκέψη μέσα από την ενεργή συμμετοχή τους σε δραστηριότητες αυτοσχεδιασμού, 

σύνθεσης και ανάλυσης (Robinson, Bell, & Pogonowski, 2011). Το Manhattanville 

Music Curriculum Project, μάλιστα, περιελάμβανε μια πρώιμη, μη ολοκληρωμένη 

πρόταση για τη δημιουργία ενός προγράμματος σπουδών οργανικής διδασκαλίας 

βασισμένου στην εξερεύνηση και την προφορική διδασκαλία (Thomas, 1970). 

Παρά το αυξανόμενο ενδιαφέρον, όμως, για την ανάπτυξη μιας διδακτικής 

προσέγγισης με κεντρικό άξονα τη μουσική δημιουργία, στην οργανική μουσική 

εκπαίδευση των δυτικών χωρών δίνεται εξαιρετικά μεγάλη έμφαση στην εξάσκηση των 

μαθητών στην εκτέλεση μουσικής, αντί να προσφέρονται στους μαθητές οι κατάλληλες 
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μουσικές εμπειρίες οι οποίες θα βοηθήσουν την ανάπτυξη του δημιουργικού τους 

δυναμικού (Battisti, 2002· Stringham, 2010). Το χάσμα αυτό ανάμεσα στην εκτέλεση και 

στη δημιουργία μουσικής φαίνεται αγεφύρωτο στην επίσημη Ελληνική ωδειακή μουσική 

εκπαίδευση, η οποία αφορά την πλειοψηφία των μαθητών των μουσικών οργάνων. Το 

πλαίσιο της εκπαίδευσης αυτής καθορίζεται από τον κανονισμό λειτουργίας του 

Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης, όπως αυτός δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως το 1957 (ΦΕΚ 229). Ο κανονισμός αυτός λειτουργεί καταχρηστικά ως 

πρόγραμμα σπουδών, χωρίς όμως να πληροί τις βασικές προϋποθέσεις για μια τόσο 

σημαντική λειτουργία, καθώς δεν προκύπτει από κάποια εκπαιδευτική φιλοσοφία για τη 

διδασκαλία της μουσικής και δεν περιγράφει κάποια συγκεκριμένη διδακτική 

προσέγγιση, αλλά εξαντλείται στην περιγραφή μιας περιορισμένης επιλογής ρεπερτορίου, 

το οποίο αναμένεται να μπορεί να ερμηνεύσει ο μαθητής σε κάθε επίπεδο σπουδών. Με 

βάση τις υποδείξεις του κανονισμού αυτού, δεν προβλέπεται καμία επαφή του μαθητή 

του πιάνου με τη δημιουργία πρωτότυπης μουσικής. Αυτό είναι δυνατό να συμβεί μόνο 

αν ο μαθητής επιδιώξει να εγγραφεί στην τάξη της σύνθεσης, έχοντας πρώτα 

ολοκληρώσει μακροχρόνιες σπουδές στα θεωρητικά της μουσικής, τα οποία, μάλιστα, 

αντιμετωπίζονται ως διακριτές σπουδές, ανεξάρτητες των σπουδών στην εκτέλεση. Με 

αυτόν τον τρόπο, οι συνδέσεις που γίνονται από τους μαθητές ανάμεσα στις εκτελεστικές 

δεξιότητες, τις θεωρητικές γνώσεις και τη δημιουργία πρωτότυπης μουσικής προκύπτουν 

σε μεγάλο βαθμό τυχαία, ανεξέλεγκτα και κατά μη οργανωμένο τρόπο. 

Σε αντίθεση, όμως, με την πραγματικότητα της επίσημης μουσικής εκπαίδευσης 

αλλά και µε την ευρέως διαδεδομένη διδακτική μεθοδολογία, τα παιδιά που μαθαίνουν 

όργανα δημιουργούν αυθόρμητα τη δική τους μουσική, η οποία περιορίζεται µόνο από 

τις δεξιότητές τους στην παραγωγή και τον έλεγχο του ήχου. Είναι δε αξιοσημείωτο πως 

τα κομμάτια που προκύπτουν από αυτήν την αυθόρμητη ενασχόληση υπερβαίνουν 

συχνά, τόσο σε τεχνικές, όσο και σε μουσικές απαιτήσεις, τα όρια του ρεπερτορίου που 

τους δίνεται να μελετήσουν (Glover, 2002). Το χάσμα ανάμεσα στις απόψεις των 

εκπαιδευτικών και των ερευνητών, αλλά και ανάμεσα στις επιθυμίες των παιδιών και την 

υπάρχουσα διδακτική πραγματικότητα υποδεικνύει πως είναι απαραίτητος ένας εκ νέου 

προσδιορισμός των στόχων και των μεθόδων της οργανικής διδασκαλίας. 

 

1.2 Σκοπός της εργασίας 
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Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η εισήγηση ενός πλαισίου 

διδασκαλίας της μουσικής σύνθεσης σε μαθητές πιάνου σχολικής ηλικίας (7 έως 12 

ετών). Το πλαίσιο αυτό αντλεί στοιχεία από ευρήματα σχετικών ερευνών, προτάσεις 

διδασκαλίας της σύνθεσης για τη γενική μουσική εκπαίδευση και την ομαδική οργανική 

διδασκαλία, αλλά και γενικότερες παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Τα στοιχεία αυτά 

παρουσιάζονται στο κεφάλαιο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Σύμφωνα µε τις αρχές 

του πλαισίου αυτού, προτείνονται στη συνέχεια πρωτότυπες δραστηριότητες μουσικής 

σύνθεσης στο μάθημα του πιάνου. 

 

1.3 Περιορισμοί/Αδυναμίες 

 

Μια παράμετρος που θα μπορούσε να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό πτυχές της εργασίας 

είναι ο ρόλος της τεχνολογίας κατά τη διδασκαλία της σύνθεσης. Ωστόσο, η διερεύνηση 

της παραμέτρου αυτής εξαιρείται τόσο από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, όσο και από 

την κατασκευή των προτεινόμενων δραστηριοτήτων, καθώς υπερβαίνει τον ερευνητικό 

ορίζοντα της παρούσας εργασίας. Επιπλέον, το πλαίσιο που προτείνεται θα μπορούσε 

ενδεχομένως να είναι ωφέλιμο και σε μαθητές μεγαλύτερης ή και μικρότερης ηλικίας, 

ωστόσο οι δραστηριότητες που προτείνονται αφορούν μαθητές 7-12 ετών, εφόσον η 

βιβλιογραφική επισκόπηση εστιάζει κατά κύριο λόγο στην συγκεκριμένη ηλικιακή 

ομάδα. Ο κύριος λόγος για αυτό είναι πως οι μαθητές προσχολικής ηλικίας απαιτούν 

διαφορετική διδακτική προσέγγιση από τους μαθητές σχολικής ηλικίας (Skaggs, 2012· 

Uszler, Gordon, & Mach, 2000). H ηλικία των 6 ή 7 χρόνων θεωρείται ότι αποτελεί 

σημείο καμπής στη διαμόρφωση της μουσικής σκέψης των παιδιών, καθώς τότε 

«ξεκλειδώνει» µια νέα διάσταση στον τρόπο κατά τον οποίο αντιλαμβάνονται τη μουσική 

δημιουργία. Η διάσταση αυτή αφορά την ικανότητά τους όχι µόνο να δημιουργούν, αλλά 

και να αντιλαμβάνονται την έννοια του μουσικού «κομματιού». Από την ηλικία των 8 

χρονών περίπου τα παιδιά αναπτύσσουν μεγαλύτερη αίσθηση της πνευματικής 

ιδιοκτησίας (creative ownership) της μουσικής που δημιουργούν (Glover, 2002). 

Επιπλέον, για να είναι ουσιώδης για το μαθητή, η δημιουργία μουσικής πρέπει να 

είναι σκόπιμη. Για τη μουσική εκπαίδευση αυτό σημαίνει πως ένας μαθητής πρέπει να 

έχει την ικανότητα να αναπαράγει φωνητικά ή με κάποια άλλη πηγή ήχου τις μουσικές 

του ιδέες. Δεδομένου ότι η σύνθεση απαιτεί προσανατολισμό όχι μόνο στη διαδικασία, 
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αλλά και στο τελικό προϊόν, οι μαθητές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα αφενός να 

συγκρατούν στο μυαλό τους μουσικές ιδέες για χρονικό διάστημα ικανό για την 

ανάπτυξή τους, αφετέρου να κατανοούν σε κάποιο βαθμό θεμελιώδεις συντακτικές 

παραμέτρους της μουσικής δομής, όπως ο παλμός, η μοτιβική επανάληψη, το μέτρο, και 

η τονικότητα. Τα παιδιά όμως προσχολικής ηλικίας δυσκολεύονται με την καταγραφή, 

την επανάληψη και την επεξεργασία των μουσικών τους ιδεών (Κουτσουπίδου, 2009· 

Kratus, 2012). 

 

1.4 Συμβολή της έρευνας στο πεδίο 

 

Η εργασία αποτελεί έμμεση απόκριση σε ένα ερευνητικό και πρακτικό κενό, καθώς τα 

μοντέλα διδασκαλίας και τα ερευνητικά ευρήματα τα οποία αφορούν τη διδασκαλία της 

σύνθεσης επικεντρώνονται στη γενική μουσική εκπαίδευση και στην ομαδική οργανική 

διδασκαλία. Επίσης, η εργασία επιχειρεί µια συστηματική και συγκεντρωτική 

παρουσίαση των μέχρι σήμερα ευρημάτων της ερευνητικής κοινότητας σχετικά µε τη 

διδασκαλία της μουσικής σύνθεσης. Επιπρόσθετα, η εργασία έχει τη δυνατότητα να 

συνεισφέρει και στη διδακτική πρακτική, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα από 

εκπαιδευτικούς μουσικής, λειτουργώντας ως γέφυρα ανάμεσα στη θεωρητική 

τοποθέτηση των ερευνητών και τις πρακτικές εφαρμογές. Η σημαντικότερη ίσως 

συμβολή της στο πεδίο της Μουσικής Παιδαγωγικής θα ήταν να αποτελέσει την 

εκκίνηση ενός διαλόγου για µια παιδαγωγική του πιάνου ισόρροπα προσανατολισμένη 

στη σύνθεση και την εκτέλεση. 

Η εργασία περιλαμβάνει αρχικά το κεφάλαιο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης 

ερευνητικών αλλά και πρακτικών πηγών σχετικών με ειδικά ζητήματα που αφορούν τη 

διδασκαλία της μουσικής σύνθεσης. Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται, επίσης, στοιχεία 

μοντέλων της γενικής μουσικής εκπαίδευσης τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για την 

οργανική διδασκαλία. Στο επόμενο κεφάλαιο περιγράφεται η φιλοσοφία, οι σκοποί, οι 

βασικές αρχές και η δομή του ρυθμιστικού πλαισίου για τη διδασκαλία της σύνθεσης το 

οποίο επάγεται από τα πορίσματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και το οποίο 

προτείνεται για εφαρμογή στην οργανική εκπαίδευση του πιάνου. Στο τελευταίο 

κεφάλαιο παρατίθενται κάποιες ενδεικτικές, πρωτότυπες δραστηριότητες, οι οποίες έχουν 

κατασκευαστεί με βάση τις ρυθμιστικές ιδέες του προτεινόμενου πλαισίου ώστε να 



 

12 
 

παρουσιάζουν τρόπους πρακτικής εφαρμογής του. 
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2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

2.1 Ο ορισμός της σύνθεσης και η εκπαιδευτική της αξία 

 

Παρά την εμπέδωσή της στην αντίληψη και την καθομιλούμενη γλώσσα της ευρύτερης 

μουσικής κοινότητας, η έννοια της σύνθεσης είναι αμφίσημη καθώς αναφέρεται και στη 

διαδικασία της δημιουργίας μουσικής και στο τελικό προϊόν αυτής της διαδικασίας. Από 

τον 16ο αιώνα, η λέξη «σύνθεση» χρησιμοποιείται για να περιγράψει κομμάτια της 

μουσικής που παραμένουν αναγνωρίσιμα σε διαφορετικές εκτελέσεις, καθώς και στη 

διαδικασία της δημιουργίας νέων μουσικών κομματιών (Blum, 2001).  

Οι επεξηγήσεις της έννοιας της μουσικής συνήθως αρχίζουν με την ιδέα ότι η 

μουσική είναι οργανωμένος ήχος. Στη συνέχεια, ωστόσο, σημειώνουν πως ο ορισμός 

αυτός είναι πολύ ευρύς, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλά παραδείγματα του οργανωμένου 

ήχου που δεν είναι μουσική, όπως η ανθρώπινη ομιλία και οι ήχοι που παράγουν τα ζώα 

ή τα μηχανήματα (Kania, 2016). Επομένως, περισσότεροι περιορισμοί είναι απαραίτητοι. 

Σύμφωνα με τον Kratus (2012) βασικές προϋποθέσεις για να χαρακτηρίσουμε την 

παραγωγή πρωτότυπης μουσικής ως μουσική σύνθεση είναι η σκοπιμότητα 

(intentionality) και ο προσανατολισμός (orientation). Με άλλα λόγια, οι μουσικές 

συνθέσεις οφείλουν να είναι σκόπιμες/εμπρόθετες, να μην προκύπτουν, δηλαδή, κατά 

τυχαίο τρόπο, και να είναι προσανατολισμένες τόσο στην διαδικασία (process-oriented), 

όσο και στο τελικό προϊόν (product-oriented).  

Από το παραπάνω εννοιολογικό πλαίσιο αναδύεται και η προβληματική της 

στενής σχέσης της σύνθεσης με τον μουσικό αυτοσχεδιασμό. Όπως και στη σύνθεση, 

έτσι και στον αυτοσχεδιασμό παρατηρείται σκόπιμη οργάνωση του ήχου και της σιωπής, 

αν και με προσανατολισμό περισσότερο προς τη διαδικασία παρά προς το τελικό προϊόν. 

Πολλές φορές, μάλιστα, στα παιδιά δεν είναι ιδιαίτερα ευδιάκριτα τα όρια της κάθε 

διαδικασίας (Κουτσουπίδου, 2009). Αυτό που πρέπει να τονιστεί, όμως, είναι πως η 

διαδικασία της σύνθεσης διαφέρει από τον αυτοσχεδιασμό κυρίως ως προς τη 

δυνατότητα της αναθεώρησης και της επαν-επεξεργασίας των μουσικών ιδεών. Κατά τον 

αυτοσχεδιασμό μια αυθόρμητη μουσική ιδέα παρουσιάζεται μόνο μια φορά και δεν 

επαναλαμβάνεται αυτούσια (Hargreaves, 1999 όπως αναφέρεται στο Κουτσουπίδου, 

2009) ενώ «η διαδικασία της σύνθεσης είναι ανεξάρτητη χρονικά από την παρουσίαση 

και μπορεί να επαναληφθεί πολλές φορές (Κουτσουπίδου, 2009, σ. 217)». Αυτή η 

διαφορά είναι ίσως και το στοιχείο στο οποίο η σύνθεση οφείλει την ιδιαίτερη 

εκπαιδευτική της αξία. 
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Πλήθος ερευνητών και ειδικών στη μουσική εκπαίδευση όπως o Bennet Reimer 

και ο David Elliott έχουν προσφέρει αιτιολογικά πλαίσια για την ωφελιμότητα της 

διδασκαλίας της μουσικής σύνθεσης, παρότι οι απόψεις τους για τη φιλοσοφία της 

μουσικής εκπαίδευσης διαφέρουν (Koops, 2009). Ο Reimer, επηρεασμένος από τη 

θεωρία του Gardner για τους πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης, υποστήριξε πως οι 

άνθρωποι έχουν εφτά διαφορετικούς τύπους μουσικής νοημοσύνης (σύνθεση, εκτέλεση, 

αυτοσχεδιασμό, ακρόαση, θεωρία της μουσικής, μουσικολογία και μουσική διδασκαλία). 

Όλοι αυτοί οι τύποι οφείλουν να καλλιεργούνται σε κάθε πρόγραμμα μουσικής 

εκπαίδευσης ώστε οι μαθητές να έχουν ολοκληρωμένες μουσικές εμπειρίες (Reimer, 

2003 όπως αναφέρεται στο Ανδρούτσος, 2009). Ο Elliott (1995), κύριος εκπρόσωπος της 

πραξιακής φιλοσοφίας στη μουσική εκπαίδευση, τοποθετεί την δημιουργία μουσικής στο 

κέντρο της φιλοσοφικής του θεώρησης. Αναγνωρίζει πέντε μορφές μουσικής 

δημιουργίας, την ερμηνεία, τον αυτοσχεδιασμό, τη σύνθεση, την ενορχήστρωση και τη 

διεύθυνση. Στη σύνθεση, όλες αυτές οι μορφές δημιουργίας είναι δυνατό να 

συνυπάρξουν, αφού ο μαθητής μπορεί να αυτοσχεδιάσει και στη συνέχεια να καταγράψει 

τις ιδέες του, να ερμηνεύσει το κομμάτι του, ή ακόμα και να το ενορχηστρώσει και να το 

διευθύνει.  

Ένας ακόμη λόγος για να διδάξει κανείς σύνθεση στα παιδιά, από την άποψη της 

Φιλοσοφίας της μουσικής εκπαίδευσης, είναι πως η εκτίμηση, η διερεύνηση και ο 

σεβασμός των προσπαθειών των παιδιών για μουσική δημιουργία και ερμηνεία 

αντιτίθενται στην κυρίαρχη άποψη της θεώρησης της μουσικής και της τέχνης εν γένει ως 

ιερής ενασχόλησης των λίγων (Kanellopoulos, 2007). Μέσα από τη διδασκαλία βασικών 

τεχνικών και αρχών της σύνθεσης σε όλους τους μαθητές μουσικής, απομυθοποιείται το 

πρότυπο του συνθέτη στον οποίο έχει δοθεί ένα μυστηριώδες, έμφυτο χάρισμα που του 

επιτρέπει να δημιουργεί, ενώ οι υπόλοιποι μπορούν να είναι μόνο παθητικοί αποδέκτες 

των προϊόντων της δημιουργίας του.  

Σύμφωνα με τη Barrett (2003), σχεδόν όλα τα επιχειρήματα υπέρ της διδασκαλίας 

της σύνθεσης μπορούν να ενταχθούν σε πέντε βασικές θεματικές ενότητες: την 

προώθηση της μουσικής γνώσης, την ενίσχυση της αντίληψης της θεωρίας και της 

πρακτικής της μουσικής, την εκπαίδευση αρχάριων συνθετών, την καλλιέργεια της 

εκτίμησης της σύγχρονης μουσικής και των τεχνικών της, και, τελικά, την παροχή 

πρόσβασης σε δημιουργικές εμπειρίες. Το στοιχείο, όμως, που είναι πραγματικά 

μοναδικό στη διδασκαλία της σύνθεσης είναι η δυνατότητα για εξατομικευμένη μάθηση 

(Burnard & Younker, 2002), στοιχείο το οποίο αποτελεί ζητούμενο και ανάγκη στη 
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σύγχρονη παιδαγωγική. Η ιδέα της εξατομικευμένης μάθησης βασίζεται στην πεποίθηση 

πως, χρησιμοποιώντας ίδιες αρχές και διαδικασίες, διαφορετικοί μαθητές φτάνουν σε 

διαφορετικά αποτελέσματα ανάλογα µε τις ανάγκες και τις δυνατότητες τους. Η ίδια 

αρχή ισχύει, ή θα έπρεπε να ισχύει, και για τη διδασκαλία της μουσικής εκτέλεσης. 

Ωστόσο, κατά τη διδασκαλία της εκτέλεσης, η έμφαση βρίσκεται μοιραία στην όσο το 

δυνατόν πιο πιστή απόδοση του έργου όπως αυτό είναι σημειογραφικά καταγεγραμμένο, 

καθώς και στη αναπόφευκτη σύγκριση διαφορετικών εκτελέσεων του ίδιου έργου.  

Επιχειρήματα υπέρ της εμπλοκής των μαθητών σε δραστηριότητες μουσικής 

δημιουργίας μπορούν να αντληθούν και από την οπτική του πεδίου της Ψυχολογίας, 

καθώς και οι τρείς κλασικές ψυχολογικές σχολές επιχειρούν να ερμηνεύσουν το 

φαινόμενο. Σύμφωνα με την ψυχαναλυτική σχολή, η σύνθεση λειτουργεί ως 

απελευθέρωση καταπιεσμένης έντασης, επομένως μπορεί να λειτουργήσει ως θετική 

δημιουργική διέξοδος για τους μαθητές. Από την οπτική της σχολής του μπιχεβιορισμού, 

οι συνθέσεις των μαθητών αντανακλούν την κατανόησή τους για το πώς η μουσική 

λειτουργεί και είναι δομημένη. Παρέχοντας στους μαθητές συντακτική γνώση της 

μουσικής μέσα από την εκτέλεση, την ακρόαση και τη δημιουργία, θα μπορούσε να 

ενισχυθεί η ικανότητά τους να εφαρμόζουν τις γνώσεις αυτές σε δικές τους συνθέσεις. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τις αρχές της ανθρωπιστικής ψυχολογικής σχολής, η διαδικασία 

του να είναι κανείς ανοικτός στο περιβάλλον του και να το διαμορφώνει μπορεί να 

οδηγήσει σε πλουσιότερη και περισσότερο ικανοποιητική ζωή (Kratus, 2012). 

Μουσικοί, εκπαιδευτικοί της μουσικής και ερευνητές συχνά παραλληλίζουν την 

εκμάθηση της μουσικής µε την εκμάθηση μιας γλώσσας (για παράδειγμα Reynolds, 

Long, & Valerio, 2007). Η πιο ευρέως διαδεδομένη προσέγγιση είναι ίσως του Shinichi 

Suzuki, ο οποίος, στο βιβλίο του Nurtured by love (1983), υποστήριξε πως οι μαθητές 

μπορούν να μάθουν μουσική τόσο αβίαστα, όσο μαθαίνουν τη μητρική τους γλώσσα, αν 

εφαρμοστούν οι ίδιες αρχές (mother tongue approach). Σε αυτήν τη βάση, θα μπορούσε 

κανείς να υποστηρίξει πως µια γλώσσα δεν μιλιέται πλήρως αν ο μαθητής έχει την 

ικανότητα να κατανοεί και να επαναλαμβάνει αποκλειστικά έτοιμα κείμενα, αλλά όταν 

έχει την ικανότητα να χρησιμοποιήσει τις γλωσσικές δεξιότητες που έχει αποκτήσει μέσα 

από την επαφή του με κείμενα άλλων για να επικοινωνήσει τα δικά του νοήματα. 

Ακριβώς όπως οι μαθητές μπορούν να μιλούν και να επινοούν ιστορίες πριν την 

οργανωμένη μελέτη της γραμματικής και του συντακτικού, κατά τον ίδιο τρόπο έχουν και 

την ικανότητα να συνθέτουν μελωδίες πριν μελετήσουν τη θεωρία της μουσικής. 

(Deutsch, 2016). Μάλιστα, η παραγωγή πρωτότυπου λόγου ξεκινά παράλληλα με τις 
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πρωταρχικές γλωσσικές δεξιότητες και όχι σε κάποιο μεταγενέστερο, περισσότερο 

προχωρημένο γλωσσικό επίπεδο. Η Rena Upitis (2015) υποστηρίζει πως με τον ίδιο 

τρόπο κατά τον οποίο δίνουμε αξία και ενθαρρύνουμε τις πρώτες προσπάθειες των 

παιδιών να μιλήσουν, με τον ίδιο τρόπο πρέπει να δεχόμαστε τα πρώτα δείγματα δικής 

τους μουσικής που μας προσφέρουν. Όταν ένα παιδί μαθαίνει να μιλά, η κάθε λέξη του 

αποτελεί αντικείμενο θαυμασμού για την οικογένεια και όχι αντικείμενο κριτικής για την 

ορθότητα της εκφοράς ή της σύνταξης. Με αυτόν τον τρόπο, το παιδί ενθαρρύνεται να 

προσπαθεί ολοένα και περισσότερο να μιμηθεί το πρότυπο του ενήλικου λόγου. 

Αναλόγως, αν ο μαθητής μουσικής παροτρυνθεί θετικά να εξελίσσει τις δημιουργίες του, 

θα αποκτήσει τελικά σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό ευχέρεια στην διαδικασία της 

δημιουργίας. 

Αν και το ερευνητικό ενδιαφέρον για τις μουσικές δημιουργίες των παιδιών έχει 

κινηθεί κυρίως γύρω από τη γενική μουσική εκπαίδευση, τα οφέλη αυτής της 

προσέγγισης στη μουσική διδασκαλία δεν αφορούν µόνο την εκπαίδευση στις σχολικές 

τάξεις. Τα παιδιά που μελετούν κάποιο μουσικό όργανο μαθαίνουν τις τεχνικές του 

οργάνου τους πιο εύκολα, παίζουν πιο εκφραστικά και διαβάζουν σημειογραφία µε 

μεγαλύτερη άνεση όταν συμπεριλαμβάνονται στα μαθήματά τους δραστηριότητες 

σύνθεσης (Kaschub & Smith, 2009· Stringham, 2010· Mixon, 2011 όπως αναφέρεται στο 

Snell, 2012).  

Οι Priest (1997), Robison (1974), Whitener (1983), και Riley (2006) μελέτησαν 

μαθητές σε τάξεις οργανικής μουσικής διδασκαλίας για να διερευνήσουν την επιρροή της 

ένταξης δραστηριοτήτων μουσικής δημιουργίας στη διδασκαλία. Ο Priest (1997) εξέτασε 

τις επιδράσεις μιας εκπαιδευτικής προσέγγισης στην οργανική διδασκαλία σε αρχάριους 

η οποία περιελάμβανε σύνθεση μουσικής, ακρόαση και δραστηριότητες εκτέλεσης. Οι 

ομάδες ελέγχου διδάχθηκαν κυρίως μέσω δραστηριοτήτων εκτέλεσης, ενώ η πειραματική 

ομάδα μέσω διδασκαλίας κατά την οποία τα παιδιά ανέλυαν και περιέγραφαν μουσική, 

συνέθεταν, αυτοσχεδίαζαν και έπαιζαν μουσική τόσο χωρίς τη χρήση της σημειογραφίας, 

όσο και διαβάζοντας συμβατική δυτική σημειογραφία. Διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά στην 

πειραματική ομάδα παρουσίασαν ανάπτυξη στην κατανόηση της δομής της μουσικής 

μέσα από την περιγραφή και ανάλυση της μουσικής που άκουγαν, καθώς και μέσα από τη 

μουσική σύνθεση και τον αυτοσχεδιασμό. Επίσης, τα παιδιά στην πειραματική ομάδα 

παρουσίασαν μεγαλύτερη ανάπτυξη από ότι τα παιδιά στις ομάδες ελέγχου σε ορισμένες 

δεξιότητες μουσικής εκτέλεσης, στον αυτοσχεδιασμό και το παίξιμο «με το αυτί». 

O Robison (1974) διερεύνησε την επιρροή δημιουργικών δραστηριοτήτων στα 
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μουσικά επιτεύγματα (music achievement) και το ενδιαφέρον των μαθητών για το 

μάθημα της μουσικής σε αρχάριους μαθητές πνευστών οργάνων (fifth-grade students). Οι 

μαθητές τόσο στην πειραματική ομάδα, όσο και στην ομάδα ελέγχου διδάχθηκαν με 

παραδοσιακές διδακτικές μεθόδους και διαδικασίες, ωστόσο τα παιδιά στην πειραματική 

ομάδα ενθαρρύνονταν επίσης να συνθέσουν μουσική με έναν μη δομημένο τρόπο. Τους 

δόθηκε απόλυτη ελευθερία να επιλέξουν το είδος και τη διάρκεια των συνθέσεών τους, 

με μοναδική απαίτηση να υποβάλλουν έξι συνθέσεις και να τις εκτελέσουν για τον 

εκπαιδευτικό. Στατιστικά σημαντικές διαφορές υπέρ της πειραματικής ομάδας βρέθηκαν 

στη χρήση των μουσικών συμβόλων και όρων, την αναγνώριση των μελωδιών, όπως 

επίσης και στην διάκριση του τονικού ύψους. Η πειραματική ομάδα υπερείχε επίσης στη 

συνολική βαθμολογία στη μέτρηση των μουσικών επιτευγμάτων (music achievement 

measure), καθώς και στην αξιολόγηση της μουσικής εκτέλεσης και του ενδιαφέροντος 

για το μάθημα της μουσικής. Ο Robison κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι 

δραστηριότητες μουσικής σύνθεσης επηρεάζουν θετικά τα μουσικά επιτεύγματα και το 

ενδιαφέρον για το μάθημα σε αρχάριους μαθητές πνευστών οργάνων (Robison, 1974 

όπως αναφέρεται στο Riley, 2006).  

Ο Whitener (1983) διερεύνησε την επιρροή δραστηριοτήτων σύνθεσης στα 

μουσικά επιτεύγματα και τις εκτελεστικές δεξιότητες αρχάριων μαθητών οργάνων στο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο σχολικής μπάντας με μαθητές ηλικίας 11-14 ετών. Η πειραματική 

ομάδα διδάχθηκε με ολιστική προσέγγιση (comprehensive musicianship approach), η 

οποία περιλάμβανε δραστηριότητες εκτέλεσης, ανάλυσης και σύνθεσης. Η ομάδα 

ελέγχου διδάχθηκε με μια παραδοσιακή προσέγγιση βασισμένη στην εκτέλεση. 

Στατιστικά σημαντική διαφορά αναφέρθηκε υπέρ της πειραματικής ομάδας στην 

ικανότητα διάκρισης των μουσικών διαστημάτων, του μέτρου και στη διάκριση μεταξύ 

μείζονας και ελάσσονας τονικότητας, ενώ η διαφορά στις εκτελεστικές δεξιότητες δεν 

ήταν στατιστικά σημαντική. Ο Whitener κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μουσική 

ανάλυση και η σύνθεση μπορεί να διδαχθεί σε αρχάριους μαθητές οργάνων, σε 

συνδυασμό με τις δεξιότητες μουσικής εκτέλεσης, χωρίς απώλεια της εκτελεστικής 

ικανότητας (Whitener, 1983). 

Η Riley (2006) επίσης διερεύνησε την επίδραση δύο διαφορετικών διδακτικών 

προσεγγίσεων στα μουσικά επιτεύγματα, την εκτελεστική ικανότητα και τη στάση των 

μαθητών απέναντι στην οργανική μουσική διδασκαλία σε μαθητές με εμπειρία σε μπάντα 

περίπου τριών ετών (seventh and eighth-grade middle school students). Τα αποτελέσματα 

της έρευνας δεν έδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στη βελτίωση των μουσικών 
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επιτευγμάτων και της εκτελεστικής ικανότητας, παρ’ όλο που η πειραματική ομάδα 

δαπανούσε τον μισό διδακτικό χρόνο σε εκτελεστικές δραστηριότητες σε σχέση με την 

ομάδα ελέγχου.  

Οι δραστηριότητες σύνθεσης στο πλαίσιο της διδασκαλίας του πιάνου έχουν γίνει 

αντικείμενο έρευνας από τους Roels & Petegem (2014, 2015a, 2015b, 2016), οι οποίοι 

υποστηρίζουν πως οι μαθητές του πιάνου έχουν πράγματι την ικανότητα να ισορροπήσουν 

μεταξύ των δυνατοτήτων του πληκτροφόρου, τις δικές τους ικανότητες και το τι θέλουν να 

εκφράσουν. Επιπλέον, διαπίστωσαν ότι, κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων σύνθεσης, 

οι μαθητές συχνά χρησιμοποιούσαν τα πλήκτρα µε πρωτότυπο και µη στερεοτυπικό τρόπο 

(Roels & Petegem, 2015b). 

2.2 Δημιουργικότητα και σύνθεση 

 

H μουσική σύνθεση είναι ουσιαστικά µια δημιουργική δραστηριότητα η οποία εμπλέκει 

τη μουσική φαντασία (Κουτσουπίδου, 2009· Webster, 2016b), επομένως είναι δόκιμο η 

εννοιολογική της προσέγγιση να ξεκινήσει από την ίδια την έννοια της δημιουργικότητας. 

Η δημιουργικότητα αποτελεί πάγιο θέμα συζήτησης για τη μουσική εκπαίδευση 

(Διονυσίου, 2008), καθώς είναι µια από τις κεντρικότερες αλλά και περισσότερο 

περίπλοκες έννοιες του πεδίου. Άλλωστε, πολλοί επιστήμονες έχουν εκφράσει την άποψη 

ότι η δημιουργική σκέψη στη μουσική, καθώς και η παραγωγή μουσικής, πρέπει να είναι 

στο επίκεντρο της επαγγελματικής δραστηριότητας των σύγχρονων εκπαιδευτικών 

μουσικής (Webster, 2002a). 

Παρότι η δημιουργικότητα είναι μια έννοια η οποία προσεγγίζεται δύσκολα, 

καθώς χρησιμοποιείται με ποικίλες σημασίες στην καθημερινή ζωή, η διαδικασία της 

δημιουργίας μπορεί να καταστεί λιγότερο ομιχλώδης με την παραδοχή πως είναι 

ουσιαστικά μια γνωστική διαδικασία, εφόσον περιλαμβάνει γνωστικές λειτουργίες όπως 

αντίληψη, μνήμη και σκέψη (Armbruster, 1989). Στην αναθεωρημένη ταξινομία των 

γνωστικών εκπαιδευτικών στόχων του Bloom, η δημιουργία θεωρείται το τελευταίο και 

πολυπλοκότερο στάδιο και ορίζεται ως η σύνθεση διάφορων στοιχείων με σκοπό τον 

σχηματισμό ενός νέου, πρωτότυπου προϊόντος. Περιλαμβάνει τρείς υποκατηγορίες: την 

παραγωγή νέων ιδεών (generating), το σχεδιασμό (planning) και την παραγωγή του 

προϊόντος (producing) (Krathwohl, 2002). Η Hanna (2007) συνδέει αυτήν την ταξινομία 

με τη μουσική εκπαίδευση, υποστηρίζοντας πως, για την κατηγορία της δημιουργίας, οι 

στόχοι που πρέπει να τίθενται για τους μαθητές είναι να αυτοσχεδιάζουν, να συνθέτουν 
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και να ερμηνεύουν μουσική χρησιμοποιώντας προοδευτικά βασικά μουσικά στοιχεία, 

έπειτα αρχές, θεωρίες και έννοιες, στη συνέχεια μια ποικιλία δεξιοτήτων, τεχνικών και 

μεθόδων, και τελικά τη γνώση του εαυτού και των προσωπικών τους γνωστικών 

λειτουργιών.  

O Sawyer (2012) διακρίνει τρία κύματα στην ιστορική εξέλιξη της έρευνας για τη 

δημιουργικότητα από το 1950 ως τη σημερινή εποχή: την έρευνα που επικεντρώνεται σε 

γνωστικές λειτουργίες, την έρευνα προσωπικότητας και την κοινωνικοπολιτισμική 

προσέγγιση. Τα δύο πρώτα από αυτά τα κύματα περιλαμβάνουν πρώιμες αλλά και πιο 

πρόσφατες αντιλήψεις της δημιουργικής εργασίας ως κατά κύριο λόγο ζήτημα ατομικών 

χαρακτηριστικών του ανθρώπου. Σε αυτήν την προσέγγιση περιλαμβάνονται μερικές από 

τις πρώτες έρευνες για την αξιολόγηση της δημιουργικότητας, οι θεωρίες της 

δημιουργικής προσωπικότητας, καθώς και οι θεωρίες των δημιουργικών σταδίων. Τα 

στάδια αυτά περιγράφηκαν από τον Wallas ήδη από το 1926 και περιλαμβάνουν την 

προετοιμασία (preparation), την επώαση (incubation), την έμπνευση (illumination) και 

την επιβεβαίωση (verification) (Wallas, 2014). Το μοντέλο του Wallas είχε μεγάλη 

επιρροή και επεκτάθηκε µε την πάροδο των ετών από άλλους ερευνητές για να 

συμπεριλάβει περισσότερο εκλεπτυσμένες έννοιες, όπως τον προσδιορισμό του 

προβλήματος, την παραγωγή ιδεών, το συνδυασμό ιδεών και την εξωτερίκευση των 

προϊόντων.  

Τα τελευταία χρόνια, όμως, παρατηρείται µια στροφή του ενδιαφέροντος της 

έρευνας σχετικά µε τη δημιουργικότητα από τα άτομα προς τις ομάδες ή τα γενικότερα 

πλαίσια μέσα στα όποια τα άτομα λειτουργούν (Barrett, 2005· Green, 2008· Sawyer, 

2012). Στον πυρήνα αυτών των προσεγγίσεων είναι το συστημικό μοντέλο του 

Csikszentmihalyi για τη δημιουργικότητα (Csikszentmihalyi, 1988). Κατά το μοντέλο 

αυτό, το άτομο (individual), με το γενετικό του υπόβαθρο, τα διάφορα ταλέντα και τις 

προσωπικές του εμπειρίες, λειτουργεί μέσα σε ένα πεδίο εργασίας (domain) και 

αντιμετωπίζεται ως μέρος ενός ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου (field) το οποίο 

περιλαμβάνει τις κοινότητες μέσα στις οποίες εκφράζεται η δημιουργικότητα (Sawyer, 

2012). Μολονότι η έρευνα για τη δημιουργικότητα εντός του κοινωνικοπολιτισμικού 

πλαισίου είναι κρίσιμη για τη σύγχρονη διδασκαλία και τη μάθηση, η μελέτη των 

ατόμων, των προϊόντων που αυτά παράγουν και των δημιουργικών διαδικασιών στις 

οποίες εμπλέκονται δεν μπορεί να εγκαταλειφθεί (Webster, 2016a· Webster, 2016b). Μια 
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ρεαλιστική προσπάθεια συμβιβασμού των πολλών και συχνά αμοιβαία αποκλειόμενων 

θέσεων σχετικά με την έρευνα που αφορά τη δημιουργικότητα είναι η άποψη πως ένα 

ενιαίο πρότυπο δημιουργικής συμπεριφοράς μπορεί κάλλιστα να είναι ανεπαρκές για να 

περιγράψει την πολυπλοκότητα της δημιουργικής πράξης, η οποία φαίνεται να είναι 

ουσιαστικά µια μορφή δραστηριότητας επίλυσης προβλήματος (Collins, 2005).  

 Παρά το τεράστιο ενδιαφέρον όσων ασχολούνται µε τη μουσική εκπαίδευση, τα 

πορίσματα των ερευνών εξακολουθούν να είναι αποσπασματικά ως προς το τι μπορεί να 

θεωρηθεί μουσική δημιουργικότητα, ως προς την ανάπτυξη της αντίληψής της και ως 

προς το πώς αυτή αξιοποιείται ήδη ή μπορεί να αξιοποιηθεί στα εκπαιδευτικά συστήματα 

(Burnard, 2012· Snell, 2012). Επιπλέον, η δημιουργικότητα μπορεί να εκτιμάται και να 

ευαγγελίζεται στην πολιτική της μουσικής εκπαίδευσης, αλλά η συνήθης πρακτική στην 

οργανική μουσική εκπαίδευση συχνά δίνει προτεραιότητα σε ένα αυστηρό μοντέλο 

εκτέλεσης το οποίο αφορά κατά κύριο λόγο την ακριβή απόδοση του υφιστάμενου 

ρεπερτορίου από σημειογραφία και όχι δημιουργικές δραστηριότητες (Battisti, 2002· 

Reimer, 2009· Snell, 2012). 

Ο ρόλος της δημιουργικότητας ειδικότερα στη μουσική σύνθεση έχει αποτελέσει 

το επίκεντρο γόνιμης έρευνας για δεκαετίες (Burnard, 2000). Αρκετοί συγγραφείς έχουν 

προτείνει θεωρητικά ή υποθετικά μοντέλα για να περιγράψουν τη συνθετική διαδικασία, 

αξιοποιώντας γενικές θεωρίες της δημιουργικής συμπεριφοράς (Collins, 2005· 

MacDonald, Byrne, & Carlton, 2006). Επιπλέον, μέσω της ανάλυσης και της 

κατηγοριοποίησης των συνθέσεων που παράγονται από παιδιά διαφόρων ηλικιών, οι 

ερευνητές έχουν αποκτήσει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και ενδείξεις σχετικά µε τη 

φύση της μουσικής τους σκέψης (Burnard, 2000). 

Οι Burnard και Younker (2002), στην έρευνα τους για τις διαδικασίες της 

μαθητικής σύνθεσης, εξηγούν ένα μοντέλο σταδίων της δημιουργικής σκέψης στη 

μουσική βασισμένο στη θεωρία του Wallas, αλλά διατυπωμένο µε μουσικούς όρους. 

Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, κατά το στάδιο της προετοιμασίας το άτομο σκέφτεται 

συνολικά για τον σκοπό, το πλαίσιο και την ενορχήστρωση του κομματιού, και 

προετοιμάζει, ερευνά και επικεντρώνεται σε θέματα σχεδιασμού. Στο στάδιο της 

επώασης το άτομο αρχίζει να παράγει συγκεκριμένες μουσικές ιδέες και υλικό, και να 

σκέφτεται διάφορες δυνατότητες. Κατά το στάδιο της έμπνευσης το υλικό αξιολογείται, 
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επιλέγεται, μετατρέπεται και οργανώνεται σε δομές ήχου και αλληλουχία μουσικών 

γεγονότων. Το στάδιο της επιβεβαίωσης περιλαμβάνει την αξιολόγηση του κομματιού, 

όταν η σημειογραφία ή οι εγγεγραμμένες αναπαραγωγές, ο τελικός καθορισμός των 

ιδεών και η εκτέλεση επαληθεύουν τις αποφάσεις που πάρθηκαν στα προηγούμενα 

στάδια.  

Ο Webster (2002b), επίσης επηρεασμένος από τη θεωρία των σταδίων του 

Wallas, κατασκεύασε ένα θεωρητικό μοντέλο για τη δημιουργική σκέψη, στο οποίο η 

πρόθεση για δημιουργία οδηγεί σε προϊόντα δημιουργίας μέσα από μια δυναμική νοητική 

διαδικασία. Η διαδικασία αυτή εναλλάσσεται μεταξύ αποκλίνουσας και συγκλίνουσας 

σκέψης (βλ. επόμενη παράγραφο), εξελίσσεται σε στάδια, επηρεάζεται από τις δεξιότητες 

του ατόμου και τις συνθήκες του περιβάλλοντος, και δεν ταυτίζεται µε τη γενική 

νοημοσύνη ή τις μουσικές δεξιότητες. Στο επίκεντρο του μοντέλου του Webster 

βρίσκονται τα στάδια της προετοιμασίας (preparation), της επεξεργασίας (working 

through) και της επιβεβαίωσης (verification), ανάμεσα στα οποία προβλέπεται και κενός 

χρόνος (time away) ανάλογα με τη φύση της δημιουργικής δραστηριότητας. Ερευνητικά 

ευρήματα (Corakli & Batibay, 2012) και παραδείγματα από την πράξη (Menard, 2013) 

υποδεικνύουν πως αυτή η προσέγγιση της δημιουργικής σκέψης μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως μέσο για την ανάπτυξη ενός εναλλακτικού προγράμματος μουσικής 

εκπαίδευσης για τη βελτίωση της δημιουργικής σκέψης στη μουσική. 

Οι έννοιες της αποκλίνουσας και της συγκλίνουσας σκέψης εισήχθησαν για 

πρώτη φορά στην επιστημονική ορολογία από τον J. P. Guilford την δεκαετία του 1950 

προκειμένου να ορίσουν διαφορετικούς τύπους νοητικών λειτουργιών κατά τη διαδικασία 

της επίλυσης προβλήματος. Η αποκλίνουσα σκέψη ορίζεται ως η παραγωγή πολλών και 

διαφορετικών κατάλληλων απαντήσεων σε μια ερώτηση ανοιχτού τύπου ή σε μια 

δραστηριότητα, το τελικό προϊόν της οποίας δεν καθορίζεται απόλυτα από τις 

πληροφορίες που δίνονται. Η συγκλίνουσα σκέψη αφορά την εξεύρεση της μοναδικής 

σωστής απάντησης σε ένα απόλυτα καθορισμένο πρόβλημα (Razumnikova, 2013). Αν 

και η αποκλίνουσα σκέψη συσχετίζεται συχνότερα με την δημιουργικότητα, καθώς οι 

διάφορες εναλλακτικές ιδέες που προκύπτουν από αυτή μπορεί να είναι πρωτότυπες, 

ασυνήθιστες ή μη αναμενόμενες, επισημαίνεται ότι η συγκλίνουσα σκέψη είναι εξίσου 

απαραίτητη στην δημιουργική διαδικασία, καθώς απαιτείται για την επεξεργασία των 
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αρχικών ιδεών και την ολοκλήρωση της δραστηριότητας. 

Η έρευνα των Sovansky, Wieth, Francis και McIlhagga (2014) σε ενήλικες έδειξε 

ότι έμπειροι μουσικοί οι οποίοι δημιουργούν πρωτότυπη μουσική μέσω του 

αυτοσχεδιασμού, της σύνθεσης και της ενορχήστρωσης επέδειξαν αυξημένη 

αποκλίνουσα σκέψη σε σύγκριση με μη μουσικούς ή μουσικούς οι οποίοι δεν 

δημιουργούν μουσική. Το εύρημα αυτό μπορεί να έχει συνέπειες για τη μουσική 

εκπαίδευση, καθώς υποδεικνύει πως, αν οι εκπαιδευτικοί μουσικής θέλουν όλοι οι 

μαθητές στο πρόγραμμά τους να είναι περισσότερο δημιουργικοί, μεγαλύτερη σημασία 

θα πρέπει να δοθεί στη διδασκαλία όλων των μαθητών να ενορχηστρώνουν, να 

συνθέτουν και να αυτοσχεδιάζουν μουσική. Μολονότι τα δημιουργικά επιτεύγματα των 

παιδιών και των ενηλίκων σχετίζονται αδιαμφισβήτητα µε χαρακτηριστικά όπως η 

έμφυτη προδιάθεση και η προσωπικότητα, τα επιτεύγματα αυτά προάγονται ουσιαστικά 

όταν τα παιδιά έχουν συνεχείς ευκαιρίες για να συνθέτουν, να αυτοσχεδιάζουν, να 

παίζουν μουσική άλλων µε δημιουργική πρόθεση και να ακούν μουσική δημιουργικά 

(Hickey, 2012· Webster, 2016a). 

Ωστόσο, το να συνθέτουν ή το να αυτοσχεδιάζουν οι μαθητές δεν σημαίνει κατ' 

ανάγκη ότι οι εκπαιδευτικοί προωθούν µε επιτυχία τη δημιουργική μουσική σκέψη 

(Διονυσίου, 2008· Hickey, 2012· Kaschub & Smith, 2016). Μεγαλύτερο βάθος γνώσεων 

και δεξιοτήτων θα μπορούσε να επιτευχθεί εάν οι δημιουργικές δραστηριότητες όπως η 

σύνθεση θεωρηθούν ως μέσα τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν την πνευματική και τη 

μουσική ανάπτυξη των μαθητών, και όχι μόνο ως αυτοσκοπός της μουσικής εκπαίδευσης. 

Η διδακτική πρακτική, όμως, απαιτεί, εκτός από παιδαγωγική, και µια καλλιτεχνική 

νοοτροπία για να διασφαλιστεί ότι η εκτέλεση και η δημιουργία λειτουργούν όντως κατά 

αυτόν τον τρόπο. Είναι συγκεκριμένες οι ικανότητες που πρέπει να καλλιεργηθούν καθώς 

οι μαθητές διερευνούν τις σχέσεις μεταξύ μουσικής και συναισθήματος. Οι κύριες 

μουσικές ικανότητες των συνθετών είναι η αισθητική πρόθεση, η μουσική 

εκφραστικότητα και η καλλιτεχνική δεξιοτεχνία (Kashacub & Smith, 2009· Kaschub & 

Smith, 2016). Αυτές οι μουσικές ικανότητες επιτρέπουν στους μαθητές να θέσουν 

καλλιτεχνικούς στόχους, να ενισχύσουν την καλαισθησία, να αυξήσουν την 

εκφραστικότητα και την ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων.  

 

2.3 Ερευνητικές προσεγγίσεις 
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Πολλές από τις ερευνητικές μελέτες οι οποίες αφορούν τα παιδιά και τη σύνθεση θα 

μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως έρευνες τελικών προϊόντων. Η πλειοψηφία αυτών 

επικεντρώνεται στις τεχνικές και τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται από τα παιδιά κατά 

τη σύνθεση μουσικής, όπως η έκταση των μελωδιών, η μοτιβική επανάληψη, η αίσθηση 

της τονικότητας και η συνολική διάρκεια του κομματιού (βλ. Kratus, 1985· Smith, 2008). 

Μια διαφορετική ερευνητική προσέγγιση αφορά προσπάθειες διερεύνησης των 

διαδικασιών που ακολουθούνται από τα παιδιά καθώς συνθέτουν (βλ. DeLorenzo, 1989· 

Younker, 2000· Kennedy, 2002· Kratus, 1989). 

Ορισμένες έρευνες έχουν συσχετίσει τη διαδικασία της μουσικής σύνθεσης µε τη 

θεωρία του Wallas (1926) για τα στάδια της δημιουργικής σκέψης (βλ. Kratus, 1989· 

Burnard & Younker, 2002). Ωστόσο, φαίνεται πως οι διαδικασίες σύνθεσης που 

ακολουθούν τα παιδιά είναι σε μεγάλο βαθμό ιδιοσυγκρασιακές (Burnard & Younker, 

2002· Kaschub & Smith, 2009), καθώς παρατηρούνται σημαντικές διαφορές στις 

μεταβάσεις ανάμεσα στα διάφορα δημιουργικά στάδια, όπως άλλωστε παρατηρείται και 

στους ενήλικες (Lapidaki, 2007). Ωστόσο, παρά τον ιδιοσυγκρασιακό χαρακτήρα των 

διαδικασιών που ακολουθούν οι μαθητές, κάποια γενικά συμπεράσματα είναι δυνατόν να 

εξαχθούν, κυρίως ως προς τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των συνθέσεων παιδιών 

διαφορετικών ηλικιών. 

Η πραγματοποίηση ερευνών σχετικά με τα αναπτυξιακά στάδια που ακολουθούν 

οι μαθητές στις συνθέσεις τους είναι ουσιώδης, καθώς βοηθά τους εκπαιδευτικούς να 

επιλέξουν το υλικό και τις δραστηριότητες εκείνες οι οποίες αφενός θα προωθήσουν τη 

μουσική ανάπτυξη των μαθητών, αφετέρου θα θέσουν για τους μαθητές προκλήσεις, η 

διαχείριση των οποίων δεν θα υπερβαίνει τα όρια των δυνατοτήτων τους. Ένας επιπλέον 

λόγος για τον οποίο η μελέτη των διαδικασιών που ακολουθούνται από τους μαθητές 

καθώς δημιουργούν είναι ουσιώδης είναι πως οι διαδικασίες αυτές επηρεάζουν τα τελικά 

προϊόντα. Σε έρευνες του Kratus (1991, 1994) σε μαθητές 7 έως 11 ετών βρέθηκε πως 

διαφορετικές διαδικασίες οδήγησαν σε διαφορές ως προς την τονική και μετρική συνοχή, 

τη χρήση μοτίβων, τη μελωδική έκταση και τη χρονική διάρκεια των συνθέσεων. Οι 

μαθητές που συνέθεσαν κομμάτια με μεγαλύτερη συνοχή και είχαν τη δυνατότητα να τα 

επαναλάβουν χρησιμοποίησαν μεγαλύτερη ποικιλία στρατηγικών, όπως τονική 
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μεταφορά, επανάληψη και επεξεργασία του μοτίβου, και σημαντικά λιγότερη 

εξερεύνηση. 

Ιδιαίτερα κομβική για τις μετέπειτα έρευνες σχετικά με τις μουσικές δημιουργίες 

των παιδιών είναι η έρευνα των Swanick και Tillman (1986), οι οποίοι, μετά από μελέτη 

πάνω από 700 μαθητικών μουσικών συνθέσεων, υποστηρίζουν πως οι συνθέσεις των 

μαθητών αποκαλύπτουν την ύπαρξη μιας αναπτυξιακής αλληλουχίας σε οχτώ στάδια. 

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, το πρώτο στάδιο της μουσικής ανάπτυξης είναι το 

αισθητηριακό (sensory), κατά το οποίο τα παιδιά ως περίπου 3 ετών πειραματίζονται με 

διάφορες ηχητικές πηγές κατά απρόβλεπτο τρόπο, εξερευνώντας τις δυνατότητές τους. 

Το δεύτερο στάδιο ονομάζεται στάδιο επιδέξιων χειρισμών (manipulative) και αφορά 

παιδιά περίπου 4-5 ετών. Πρόκειται για το στάδιο στο οποίο κυριαρχεί ο αυξανόμενος 

έλεγχος της τεχνικής, αναπτύσσεται η αίσθηση του παλμού και συχνά οι μουσικές 

δημιουργίες επηρεάζονται από τη φυσική υπόσταση του οργάνου. Ακολουθεί το στάδιο 

της προσωπικής εκφραστικότητας (personal expressiveness), κατά το οποίο παρατηρείται 

χρήση αλλαγών στη ρυθμική αγωγή και τις δυναμικές, όπως και μικρές φράσεις, αλλά 

ελάχιστος έλεγχος της δομής. Το επόμενο στάδιο ονομάζεται συμβατικό (vernacular) και 

αφορά παιδιά ηλικίας περίπου 7-8 χρονών, αν και πρώιμα στοιχεία του μπορούν να 

παρατηρηθούν και σε παιδιά μικρότερης ηλικίας. Στο στάδιο αυτό γίνεται χρήση 

γνώριμων μοτίβων και προβλέψιμων μουσικών συμβάσεων ως επιρροή του μουσικού 

περιβάλλοντος. Περίπου στην ηλικία των 10 ετών παρατηρείται το στοχαστικό 

(speculative) στάδιο, κατά τη διάρκεια του οποίου επανέρχεται η διάθεση για 

πειραματισμό και παρέκκλιση από τις συμβάσεις, η προθυμία για την εξερεύνηση των 

δυνατοτήτων της δομής και για την επεξεργασία μελωδιών και μοτίβων. Το επόμενο 

στάδιο, το ιδιωματικό (idiomatic), αφορά μαθητές 13-14 ετών, οι οποίοι λειτουργούν 

μέσα στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου μουσικού ιδιώματος και μπορούν να χειριστούν 

μουσικές έννοιες όπως ερώτηση-απάντηση, παραλλαγή και φράσεις κλεισίματος. Το 

ιδιωματικό στάδιο οδηγεί στο συμβολικό (symbolic), κατά το οποίο αναδύεται η 

συνειδητοποίηση της συναισθηματικής δύναμης της μουσικής και η απαρχή των 

μεταγνωστικών διαδικασιών σχετικά με τη μουσική εμπειρία, συνήθως μετά την ηλικία 

των 15 ετών. Το τελευταίο στάδιο του μοντέλου, το συστηματικό (systematic) αφορά 

ολοκληρωμένους μουσικούς, οι οποίοι όχι μόνο έχουν την ικανότητα να στοχάζονται για 
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τις μουσικές τους εμπειρίες, αλλά έχουν επίγνωση και των αισθητικών αρχών που 

διέπουν τα ιδιώματα στο πλαίσιο των οποίων επιλέγουν να λειτουργούν μουσικά (για την 

μετάφραση των όρων βλ. Διονυσίου, 2008). Το μοντέλο έγινε αντικείμενο κριτικής τα 

επόμενα χρόνια (Κουτσουπίδου, 2009), ωστόσο η συγκεκριμένη έρευνα δεν παύει να 

αποτελεί ορόσημο για το πεδίο της Μουσικής Παιδαγωγικής (Διονυσίου, 2008). 

Ένα διαφιλονικούμενο μεθοδολογικό ζήτημα αναφορικά με την έρευνα της 

δημιουργικότητας των παιδιών αφορά την αξιοπιστία των δικών τους προσωπικών 

μαρτυριών σχετικά με τη δημιουργική διαδικασία O Kratus (1989) υποστήριξε πως τα 

παιδιά είναι απίθανο να είναι σε θέση να συζητήσουν ουσιαστικά τις διαδικασίες που 

ακολουθούν. Αυτή η άποψη έρχεται σε αντίθεση µε περισσότερο σύγχρονες ερευνητικές 

προσεγγίσεις, στις οποίες τα σχόλια των παιδιών για τις διαδικασίες µε τις οποίες 

συνθέτουν λαμβάνονται υπόψη, σε µια προσπάθεια να συμβάλουν στην κατανόηση των 

συναισθημάτων και των απόψεων τους σχετικά µε την εργασία τους (για παράδειγμα, βλ. 

Barrett, 2001· Burnard, 2000· Burnard & Younker, 2002· Burnard, 2006· Stauffer , 2003· 

Veloso & Carvelho, 2012). 

 

2.4 Ειδικά ζητήματα διδασκαλίας της σύνθεσης 

 

2.4.1 Παιδαγωγικές προσεγγίσεις και ο ρόλος του δασκάλου 

 

Το παιδαγωγικό πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιείται η διδασκαλία της σύνθεσης 

αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία της (Hickey, 2012· Kaschub & Smith, 

2009), καθώς η έρευνα έχει δείξει ότι, αν δοθεί στα παιδιά η ευκαιρία να λειτουργήσουν 

σε ποικιλία συνθετικών συνθηκών, μπορούν να ταυτοποιήσουν τους εαυτούς τους ως 

συνθέτες (Burnard, 2000b). Αν βρίσκονται σε ένα περιβάλλον το οποίο τα παροτρύνει να 

αυτοσχεδιάζουν και να συνθέτουν, αντιμετωπίζουν αυτές τις δραστηριότητες ως 

αναπόσπαστο μέρος της έκφρασης μουσικών ιδεών (Campbell & Scott-Kassner, 2013). 

Ποια είναι όμως τα χαρακτηριστικά αυτού του περιβάλλοντος; 

 Ο Kratus (1990) εκφράζει την άποψη πως η επιτυχημένη διδασκαλία σύνθετων 

συμπεριφορών απαιτεί από τον δάσκαλο να είναι σε θέση να αναλύει τα επιμέρους 

στοιχεία αυτής της συμπεριφοράς, να βοηθάει τους μαθητές να αναπτύξουν αυτά τα 

στοιχεία και να δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να δουλεύουν προς την τελειοποίηση 

των επιμέρους στοιχείων μέσα στο πλαίσιο του συνόλου. Η άποψη αυτή απηχεί μια 



 

26 
 

περισσότερο μπιχεβιοριστική προσέγγιση στη μάθηση και έρχεται σε αντίθεση με την 

αρχή του κονστρουκτιβισμού για δόμηση της γνώσης γύρω από «μεγάλες ιδέες» (βλ. 

επόμενη παράγραφο). 

Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν λίγα αξιόπιστα ερευνητικά τεκμήρια για την 

αποτελεσματική παιδαγωγική προσέγγιση της μουσικής διδασκαλίας η οποία βασίζεται 

στη σύνθεση (Webster, 2016), παρότι οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να επιχειρήσουν 

έστω να αποσαφηνίσουν και να προωθήσουν τους διαφορετικούς τρόπους µε τους 

οποίους οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν πρωτότυπη μουσική στην τάξη (Burnard, 

2012). Βασικές αρχές και κατευθύνσεις για αυτόν τον σκοπό μπορούν να αναζητηθούν 

στον χώρο της γενικής παιδαγωγικής, στον οποίο κυριαρχεί ένα ιδιαίτερα αυξημένο 

ενδιαφέρον στην εποχή μας για τις κονστρουκτιβιστικές προσεγγίσεις στη μάθηση. Οι 

προσεγγίσεις αυτές τείνουν να προωθούν µια περισσότερο μαθητοκεντρική διδασκαλία 

από ότι οι παραδοσιακές προσεγγίσεις στη μουσική διδασκαλία (Webster, 2016b) και 

υποστηρίζουν τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος διδασκαλίας στο οποίο η μάθηση 

προκύπτει μέσα από την εξερεύνηση και τον πειραματισμό (Κουτσουπίδου, 2009). Η 

διαδικασία της σύνθεσης είναι εξ ορισμού κονστρουκτιβιστική, εφόσον, μέσα από αυτήν, 

αρχικά αναδιαρθρώνεται η αντίληψη του μαθητή για το περιβάλλον του. Από την άλλη 

μεριά, το τελικό προϊόν της διαδικασίας αντανακλά με ξεκάθαρο τρόπο τη γνώση την 

οποία οικοδόμησε ο μαθητής μέσα από τη διδασκαλία, η οποία δεν ταυτίζεται απόλυτα 

με τη γνώση την οποία ο εκπαιδευτικός επεδίωξε να μεταδώσει, αλλά είναι το πολύπλοκο 

αποτέλεσμα της σύγκλισης της διδασκαλίας, των συνθηκών μέσα στις οποίες αυτή 

πραγματοποιείται, των προηγούμενων γνώσεων του μαθητή, των ατομικών 

χαρακτηριστικών του, και των επιθυμιών, των αναγκών και των κινήτρων του. 

Οι Brooks και Brooks (1993) ανέπτυξαν πέντε κατευθυντήριες γραμμές για τη 

διδασκαλία, οι οποίες συνοψίζουν τη φιλοσοφία της κονστρουκτιβιστικής προσέγγισης, 

για τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να οργανώσουν την διδασκαλία τους σε αυτήν τη 

βάση. Σύμφωνα με αυτές, στους μαθητές πρέπει να τίθενται προβλήματα τα οποία να 

τους αφορούν και να τους κινητοποιούν, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να τους δίνεται αρκετός 

χρόνος για την κατανόηση αυτών των προβλημάτων. Η μάθηση οφείλει να δομείται γύρω 

από βασικές έννοιες και να ακολουθούν οι λεπτομέρειες. Η ανάπτυξη, δηλαδή, της 

κατανόησης να πραγματοποιείται «εκ των άνω προς τα κάτω». Επιπλέον, οι ερωτήσεις 
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και οι απόψεις των μαθητών οφείλουν να γίνονται δεκτές και να καθοδηγούν την πορεία 

της μάθησης, ενώ οι μαθητές πρέπει να παροτρύνονται να σχεδιάζουν οι ίδιοι κάποιες 

από τις εργασίες στις οποίες επιθυμούν να εμπλακούν. Η διδακτέα ύλη πρέπει να 

προσαρμόζεται στο εκάστοτε επίπεδο κατανόησης των μαθητών και να αλλάζει αν δεν 

ικανοποιεί τις ανάγκες τους. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 

διδασκαλίας, δηλαδή ενσωματώνεται στη διαδικασία της μάθησης και αφορά 

ανατροφοδότηση χωρίς κριτική, παρουσίαση των εργασιών των μαθητών, καθώς και 

διαδικασίες αυτό-αξιολόγησης (Brooks & Brooks, 1993 όπως αναφέρεται στο Elliott, 

Kratochwill, Cook, & Travers, 2008).  

Οι αρχές αυτές της κονστρουκτιβιστικής προσέγγισης εμφανίζονται ξεκάθαρα ή 

υπόρρητα σε αρκετές έρευνες ή και απόψεις εκπαιδευτικών σχετικά με τη διδασκαλία της  

μουσικής σύνθεσης, η οποία έχει υποστηριχτεί πως δεν είναι δόκιμο να βασίζεται σε ένα 

αυστηρά προκαθορισμένο μοντέλο, αλλά να ξεκινά από τις ήδη υπάρχουσες εμπειρίες 

των μαθητών, να τους ενθαρρύνει να σκέφτονται το «γιατί» και το «πώς» συνθέτουν, να 

εξετάζει τις στάσεις τους και να τους δίνει την ευκαιρία να δίνουν το δικό τους νόημα 

στις συνθέσεις τους (Burnard, 2000· Lapidaki, 2007). Ο εκπαιδευτικός μπορεί να 

καθοδηγήσει καλύτερα τους μαθητές αν θεωρήσει πως φέρνουν μαζί τους στο μάθημα 

μουσική εμπειρία την οποία μπορεί να αναπτύξει, αντί να αντιμετωπίζει τα μαθήματα ως 

σημείο εκκίνησης κατά το οποίο οι μαθητές θα αποκτήσουν δεξιότητες τις οποίες θα 

εφαρμόσουν αργότερα (Glover, 2002).  

Στη διαδικασία αυτή, ο εκπαιδευτικός πρέπει να πάρει τον ρόλο του εμψυχωτή, να 

διευκολύνει, δηλαδή, τους μαθητές χωρίς όμως να περιορίζει τις σκέψεις τους με τις δικές 

του ιδέες (Campbell & Scott-Kassner, 2013) και να βοηθά τους μαθητές να αποκτήσουν 

αντίληψη του εαυτού τους ως εξελισσόμενους συνθέτες (Glover, 2002). Αν οι καθηγητές 

μουσικής αντιμετωπίσουν τη μουσική σύνθεση ως µια συνεργατική προσπάθεια μεταξύ 

εκπαιδευτικών και μαθητών, η διδακτική τους πρακτική μπορεί να οδηγηθεί σε νέες 

κατευθύνσεις και να τους βοηθήσει να λειτουργήσουν ως διαμεσολαβητές, παρέχοντας 

άφθονες ευκαιρίες και οργανώνοντας διαφορετικά πλαίσια μέσα στα οποία τα παιδιά 

μπορούν να κατασκευάζουν σιγά-σιγά τον δικό τους μουσικό κόσμο (Veloso & Carvalho, 

2012). Άλλωστε, ο καλύτερος τρόπος για να ενισχυθεί η δημιουργικότητα του ατόμου 

είναι µέσω της εμπλοκής του σε μια σχέση µε κάποιον που θέτει παραγωγικά ερωτήματα 
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(Kennedy, 2002), όχι με κάποιον που διαθέτει τις κατάλληλες απαντήσεις. 

Σε μια τάξη σύνθεσης, η μουσική προέρχεται από τους μαθητές και ο δάσκαλος 

ανταποκρίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών και τις ιδιότητες της μουσικής 

τους. Σε μια τέτοια αλλαγή παιδαγωγικού πλαισίου, ο ρόλος του δασκάλου είναι όχι μόνο 

η δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών για τους μαθητές και η προώθηση ενός 

υποστηρικτικού περιβάλλοντος, αλλά και η αξιολόγηση της εργασίας τους (Kratus, 

2012). Ο Webster (2012) υποστηρίζει πως ένας πολύ σημαντικός ρόλος του δασκάλου 

μουσικής στην υποστήριξη των «φυσικών φωνών» (natural voices) των παιδιών είναι η 

ενθάρρυνση της αναθεώρησης κατά τις εμπειρίες σύνθεσης. Ως αναθεώρηση θεωρεί την 

ενεργή επανεξέταση νέου υλικού σε σχέση µε παλιό υλικό µε την προοπτική της 

βελτίωσης του τελικού προϊόντος. Είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός να μην αγνοεί την 

τάση των αρχάριων συνθετών να είναι γρήγορα ικανοποιημένοι µε ένα κομμάτι της 

εργασίας μετά από µια αρχική διερευνητική φάση. Δουλεύοντας µε αυτούς τους 

αρχάριους συνθέτες, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ενθαρρύνουν τη βαθύτερη ακρόαση και 

την περαιτέρω ανάπτυξη των μουσικών ιδεών (Kennedy, 2002).  

Κάποιοι από τους στόχους για την ανάπτυξη των μαθητών σε αυτήν την ηλικιακή 

ομάδα είναι η ενθάρρυνση των μαθητών να αναπτύξουν τις προσωπικές τους συνθετικές 

διαδικασίες, αξιοποιώντας τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντα και τη φαντασία τους, η 

εξέλιξη των δεξιοτήτων της μουσικής κατανόησης και του μουσικού λεξιλογίου τους, και 

η παροχή ευκαιριών για παρουσίαση των δημιουργιών τους σε κοινό (Glover, 2002). Η 

επαφή με το κοινό έχει ιδιαίτερη σημασία για τους μαθητές που συνθέτουν σε ατομικά 

πλαίσια, καθώς στερούνται της ευκαιρίας να πάρουν ανατροφοδότηση για τα έργα τους 

από κάποιον αντικειμενικό ακροατή (Kaschub & Smith, 2009), σε αντίθεση με τους 

μαθητές οι οποίοι δημιουργούν μουσική στο πλαίσιο της γενικής μουσικής εκπαίδευσης ή 

της ομαδικής οργανικής διδασκαλίας. Ο εκπαιδευτικός είναι επομένως επιφορτισμένος με 

την εύρεση ευκαιριών για παρουσίαση των έργων των μαθητών του ώστε να μπορέσουν 

να μοιραστούν τις μουσικές τους ιδέες και να αποκτήσουν την αίσθηση πως οι ιδέες 

αυτές έχουν αξία. Μια ακόμη παράμετρος η οποία επηρεάζει την παιδαγωγική της 

σύνθεσης είναι το πολιτιστικό περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά και το οποίο 

είναι πιθανό να περιλαμβάνει πολλά και διαφορετικά μουσικά στυλ και επιρροές. Η 

μουσική δημιουργία των παιδιών οφείλει µε κάποιο τρόπο, έστω και αδρά, να σχετίζεται 
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µε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο προκείμενου να έχει νόημα πολιτιστικά (Glover, 2002).  

Δεδομένου ότι η σύνθεση είναι τόσο διαδικασία όσο και προϊόν, οι εκπαιδευτικοί 

μπορούν να οργανώσουν τη διδασκαλία ώστε να εστιάζει είτε στους τρόπους με τους 

οποίους οι μουσικές ιδέες γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας, αναπτύσσονται, 

επεκτείνονται, ή αναθεωρούνται, δηλαδή να επικεντρωθεί στη μουσική διαδικασία, είτε 

στα χαρακτηριστικά των κομματιών που προκύπτουν, δηλαδή στο τελικό προϊόν. 

Σίγουρα, όμως, δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός πως η αξία της σύνθεσης 

μουσικής για τους μαθητές βρίσκεται περισσότερο στη διαδικασία παρά στο τελικό 

προϊόν, σε αντίθεση με τους καλλιτέχνες, οι οποίοι όταν συνθέτουν έχουν ως κύριο στόχο 

τη δημιουργία ενός μουσικού κομματιού. Η διαδικασία αυτή μπορεί να συμβάλλει στην 

μουσική και την πνευματική τους ανάπτυξη, καθώς και στην ανάπτυξη της 

δημιουργικότητας τους (Burnard, 2000· Kaschub & Smith, 2009). Είναι ουσιαστικά ένα 

διδακτικό εργαλείο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία και την 

καλλιέργεια των δεξιοτήτων μουσικής εξερεύνησης οι οποίες θα ενισχύσουν τη μουσική 

κατανόηση και τη μουσική δημιουργική σκέψη (Hickey, 2012). 

Κατά την μουσική διδασκαλία η οποία ξεφεύγει από τα παραδοσιακά πλαίσια 

απαιτούνται από τους εκπαιδευτικούς μουσικής διαφορετικές διδακτικές, οργανωτικές 

και στοχαστικές ικανότητες. Αυτό έχει συνέπειες στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

(Hogenes et al., 2015). Προκειμένου να είναι σε θέση να διδάξουν αποτελεσματικά στους 

μαθητές τους πώς να συνθέτουν μουσική, οι εκπαιδευτικοί πρέπει καταρχάς να έχουν οι 

ίδιοι κάποια εμπειρία και άνεση με τη δημιουργική διαδικασία της σύνθεσης (Deemer, 

2016) ακόμα και αν δεν ασχολούνται επαγγελματικά με αυτήν. Εκπαιδευτικοί που 

συμμετείχαν σε σχετική ποιοτική έρευνα ανέφεραν πως τα μαθήματα διδακτικής της 

μουσικής στο Πανεπιστήμιο βασίζονταν αποκλειστικά στο παραδοσιακό 

μουσικοπαιδαγωγικό τρίπτυχο τραγούδι-κίνηση-παιχνίδι και τη Δυτική λόγια μουσική, 

στερώντας τους έτσι από τα εφόδια που θα τους επέτρεπαν να διαχειριστούν 

δημιουργικές δραστηριότητες ευρύτερης εμβέλειας (Schiff, 2015). Οι εκπαιδευτικοί 

τείνουν να διδάσκουν τις πλευρές της μουσικής με τις οποίες είναι περισσότερο 

εξοικειωμένοι και επομένως, εφόσον η δική τους εκπαίδευση απαιτούσε την ανάπτυξη 

υψηλών εκτελεστικών δεξιοτήτων, είναι λογική συνέπεια να δίνουν έμφαση στις 

εκτελεστικές δεξιότητες των μαθητών τους (Campbell & Scott-Kassner, 2013). 
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2.4.2 Σχεδιασμός των δραστηριοτήτων 

 

Ένα ερώτημα το οποίο ανακύπτει αμέσως μετά την οριοθέτηση του παιδαγωγικού 

πλαισίου για τη διδασκαλία της σύνθεσης είναι το πώς πρέπει να δομούνται οι 

δημιουργικές δραστηριότητες ώστε να εξυπηρετούν τους σκοπούς του. Δραστηριότητες 

οι οποίες διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει η ανησυχία της πιθανής αποτυχίας, παρέχουν 

σαφείς στόχους και άμεση ανατροφοδότηση κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, και 

χαρακτηρίζονται από µια ισορροπία μεταξύ της πρόκλησης και της ικανότητας των 

μαθητών δίνουν συχνά στα άτομα την ευκαιρία να βιώσουν τη συναρπαστική εμπειρία 

της «ροής» (flow). Επιπλέον, οι μουσικές δραστηριότητες πρέπει να παρέχουν στους 

εκτελεστές και τους συνθέτες ολοένα και περισσότερο απαιτητικές προκλήσεις µε τέτοιο 

τρόπο ώστε να κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον τους (MacDonald et al., 2006). 

  Ο Regelski (2004) επίσης προτείνει στους εκπαιδευτικούς να διαμορφώνουν τις 

δημιουργικές δραστηριότητες με τη μορφή πρόκλησης για τους μαθητές, άποψη η οποία 

είναι σύμφωνη με την αρχή του κονστρουκτιβισμού πως η γνώση οικοδομείται μέσα από 

την επίλυση προβλημάτων. Οι προκλήσεις μπορεί να υποκαταστήσουν στο μάθημα τη 

σπίθα της έμπνευσης ή τις παραγγελίες για συγκεκριμένα έργα που δίνονται σε 

επαγγελματίες συνθέτες. Ως δημιουργικό μουσικό πρόβλημα, ο Thomas (1971) ορίζει μια 

κατάσταση η οποία απαιτεί από τον μαθητή να χρησιμοποιήσει ακουστική φαντασία, 

διορατικότητα και κρίση ώστε να μετασχηματίσει τους ήχους σε μουσική (Thomas, 1971 

όπως αναφέρεται στο DeLorenzo, 1989).  

Ένα κεντρικό ζήτημα το οποίο απασχολεί τους εκπαιδευτικούς που ασχολούνται 

µε τη μαθητική σύνθεση είναι οι περιορισμοί οι οποίοι τίθενται από τους ίδιους στις 

δραστηριότητες. Οι περιορισμοί αυτοί συνήθως εκφράζονται ως προδιαγραφές των 

τελικών κομματιών που καλούνται να δημιουργήσουν οι μαθητές. Για παράδειγμα, οι 

εκπαιδευτικοί μπορεί να ζητήσουν από τους μαθητές να συνθέσουν κομμάτια με 

συγκεκριμένο μέτρο, μελωδικό και ρυθμικό υλικό ή δομή. Η χρυσή τομή, όμως, ανάμεσα 

στους περιορισμούς και την ελευθερία του μαθητή δεν είναι εύκολο να βρεθεί, καθώς 

υπερβολικοί περιορισμοί στη διατύπωση της δραστηριότητας αποτελούν ανασταλτικό 

παράγοντα για την καλλιέργεια της δημιουργικότητας και την προσωπική έκφραση των 

μαθητών. Από την άλλη μεριά, πολύ λίγοι περιορισμοί μπορεί να προκαλέσουν στους 
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μαθητές δυσκολία εξαιτίας της πληθώρας επιλογών (Folkestad, 2004).  

  Σε ποιοτική έρευνα µε μαθητές φλογέρας βρέθηκε πως υπάρχει σχέση μεταξύ του 

είδους της δραστηριότητας και της μουσικότητας των τελικών συνθέσεων οι οποίες 

προκύπτουν από αυτές (Smith, 2008). Οι συνθέσεις που δημιουργήθηκαν µε 

περισσότερους περιορισμούς ήταν υψηλότερης μουσικότητας σύμφωνα µε την κρίση 

τόσο των ειδικών που τις αξιολόγησαν, όσο και των ίδιων των μαθητών. Ωστόσο, 

διαφορετικοί μαθητές έδειξαν προτίμηση σε διαφορετικό είδος δραστηριοτήτων (Smith, 

2008). Η χρήση λιγότερων επιλογών στο μελωδικό και ρυθμικό υλικό μπορεί να 

επιτρέψει στους μαθητές να ολοκληρώσουν µια δραστηριότητα πιο εύκολα, επειδή 

περιορίζεται ο χρόνος που απαιτείται για την εξερεύνηση. Με αυτόν τον τρόπο, αφενός οι 

μαθητές παράγουν κομμάτια μικρότερης διάρκειας τα οποία μπορούν εύκολα να 

αναπαραγάγουν (Kratus, 2001), αφετέρου είναι περισσότερο πιθανό να παραχθούν 

κομμάτια «παρουσιάσιμα» στο κοινό και με μεγαλύτερη συνοχή. Ωστόσο, δεν πρέπει να 

παραβλέπεται το γεγονός πως όσο περισσότεροι είναι οι περιορισμοί που τίθενται από 

τον εκπαιδευτικό, τόσο τα τελικά προϊόντα μοιάζουν με πρακτικές εφαρμογές της 

θεωρίας της μουσικής παρά με μουσικές δημιουργίες. 

H ανάγκη για ισορροπία ανάμεσα στην ελευθερία και τους περιορισμούς είναι 

διαφορετική για κάθε μαθητή, όπως διαφαίνεται από τις τελικές τους συνθέσεις αλλά και 

από τις δικές τους δηλώσεις (Burnard & Younker, 2002· Smith, 2008). Προσφέροντας 

µια ποικιλία δραστηριοτήτων, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δώσουν σε όλους τους 

μαθητές τους µια ευκαιρία για «επιτυχία» (Hickey, 1999, 2003). Οι μαθητές οι οποίοι 

αντιμετωπίζουν καινούριες προκλήσεις όσον αφορά τη σύνθεση μπορεί να θεωρήσουν τις 

δραστηριότητες µε περισσότερους περιορισμούς χρήσιμες. Ωστόσο, οι μαθητές οι οποίοι 

ασχολούνται µε προκλήσεις παρόμοιες µε εκείνες που έχουν ήδη αντιμετωπίσει συχνά 

επιδιώκουν επιπλέον ελευθερίες για να κάνουν µια γνωστή δραστηριότητα καλλιτεχνικά 

προκλητική. Οι εκπαιδευτικοί, συνεπώς, καλό είναι να εναλλάσσουν τις οδηγίες για τις 

δραστηριότητες, πηγαίνοντας από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο (Kaschub & Smith, 

2009) και το αντίθετο. 

 Αναφορικά με τους χρονικούς περιορισμούς των δραστηριοτήτων, η πλειοψηφία 

των ερευνητών και των εκπαιδευτικών μουσικής προτείνουν να δίνεται στα παιδιά 

άφθονος χρόνος για να ολοκληρώσουν τα έργα τους (Borland, 1988; Morse, Morse, & 

Johns, 2001 όπως αναφέρονται στο Hickey, 2012· Brooks & Brooks, 1993 όπως 

αναφέρεται στο Elliott, Kratochwill, Cook, & Travers, 2008). Ωστόσο, σε µία σχετική 
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έρευνα χωρίς περιορισμό, ο χρόνος που δαπανήθηκε για κάθε µια από τις δραστηριότητες 

δεν ήταν σημαντικά διαφορετικός και δεν ήταν καθοριστικός παράγοντας για τη 

δημιουργία έργων υψηλότερης μουσικότητας (Smith, 2008). Επιπλέον, είναι πρακτικά 

αδύνατον να μην υπάρχει κάποιος χρονικός περιορισμός, καθώς ο διδακτικός χρόνος 

είναι και λιγοστός και πολύτιμος. Μια λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι να ενθαρρύνεται 

η αναθεώρηση της εργασίας στο σπίτι. 

 

2.4.3 Σημειογραφία 

 

Ένα ακόμη διαφιλονικούμενο ζήτημα το οποίο προκύπτει κατά την δημιουργία μουσικής 

από αρχάριους μαθητές είναι ο ρόλος που πρέπει να διαδραματίζει η σημειογραφία στη 

διαδικασία. Συχνά οι εκπαιδευτικοί αναμένουν από τους μαθητές να μπορούν να 

εκφράσουν τις μουσικές τους ιδέες μέσω της τυπικής δυτικής σημειογραφίας (Ankney, 

2012). Οι περισσότεροι ερευνητές, όμως, συμφωνούν πως η δυσκολία στον χειρισμό της 

τυπικής δυτικής σημειογραφίας, η οποία άλλωστε είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο 

συμβολικό σύστημα, δεν θα πρέπει να αποτελεί εμπόδιο στην ενασχόληση των μαθητών 

µε τη δημιουργία μουσικής. Η έρευνα έχει μάλιστα δείξει ότι ο τρόπος με τον οποίο οι 

μαθητές αντιλαμβάνονται τη μουσική ακουστικά δεν ταυτίζεται απόλυτα με αυτό που 

βλέπουν στην τυπική σημειογραφία (Bamberger, 1996). Κατά την ακρόαση μουσικής, οι 

μαθητές τείνουν να εστιάζουν είτε σε μελωδικά μοτίβα είτε σε ρυθμικά στοιχεία, 

επομένως δυσκολεύονται με τα διακριτά σύμβολα της συμβατικής δυτικής 

σημειογραφίας (Bamberger, 1991 όπως αναφέρεται στο Ankney, 2012).  

Η γνώση της μουσικής σημειογραφίας, άλλωστε, δεν μπορεί να είναι αυτοσκοπός 

ή ακόμα και προαπαιτούμενο της μουσικής διδασκαλίας, εφόσον δεν είναι η ίδια 

μουσική, αλλά η απεικόνισή της. Η μουσική είναι ήχος και η σημειογραφία παρέχει ένα 

µέσο για την αναπαράσταση του, κυρίως για τον σκοπό της αναπαραγωγής της από 

άλλους (Hickey, 2012). Οι μαθητές μπορούν είτε να µην χρησιμοποιούν καθόλου 

σημειογραφία, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια μιας σύνθεσης, διότι συχνά διαταράσσει 

τη ροή της συνθετικής σκέψης (Deutsch, 2016), είτε να ενθαρρύνονται να επινοούν τη 

δική τους. Επιπλέον, δεν είναι απαραίτητο να καταγράφονται όλες οι συνθέσεις (Upitis, 

2015). Οι Campbell και Scott-Kassner (2013) προτείνουν στο πρώτο στάδιο σχεδιασμού 

ενός καινούριου κομματιού να μην χρησιμοποιείται κανενός είδους σημειογραφία, αλλά 
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οι μαθητές να παίρνουν τις αποφάσεις για τις μουσικές ιδέες που θα χρησιμοποιηθούν 

ακολουθώντας μόνο ένα «ακουστικό πλάνο» (aural plan), ακόμα και αν αυτό σημαίνει 

πως θα υπάρξουν αλλαγές στο τελικό προϊόν, προκειμένου να εξοικειωθούν με τη 

διαδικασία της σύνθεσης πριν ασχοληθούν με τη σημειογραφία. Ένας εναλλακτικός 

τρόπος για να διατηρήσει ο μαθητής τις ιδέες του σε πρώιμο στάδιο είναι να κάνει 

ηχογραφήσεις των διερευνητικών προσπαθειών (Deutsch, 2016). 

Προκειμένου να κατανοήσουν τα τυπικά συμβολικά συστήματα σημειογραφικής 

καταγραφής, τα άτομα πρέπει πρώτα να κατασκευάσουν τις δικές τους εκδοχές 

συμβολικών συστημάτων, η προοδευτική ενίσχυση της περιπλοκότητας των οποίων 

αντανακλά, κατά ορισμένους ερευνητές, τη γνωστική ανάπτυξη των μαθητών (Campbell 

& Scott-Kassner, 2013· Upitis, 1992). Άλλοι ερευνητές τείνουν προς την πεποίθηση ότι 

τα παιδιά αναπτύσσουν ένα ρεπερτόριο από σημειογραφικές στρατηγικές τις οποίες 

εναλλάσσουν ανάλογα με το είδος του συνθετικού πλαισίου (Barrett, 2001).   

Η προβληματική της χρήσης σημειογραφίας δεν σημαίνει απαραιτήτως τη 

συλλήβδην απόρριψή της από τη διδασκαλία της σύνθεσης. Εξάλλου η οπτική έκφραση 

μπορεί να είναι χρήσιμη για την προώθηση της μουσικής σκέψης. Με την οπτικοποίηση 

μουσικών εννοιών και τη συμβολική τους αναπαράσταση, τα παιδιά μαθαίνουν να 

τοποθετούν τα μουσικά στοιχεία σε ένα διαφορετικό πλαίσιο (Roels & Petegem, 2014) 

και αυτό είναι το πρώτο βήμα για την εσωτερίκευση και της τυπικής μουσικής 

σημειογραφίας. Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η καταγραφή ενός κομματιού, είναι 

ωφέλιμο να παρέχεται κάποιο συγκεκριμένο κίνητρο, όπως, για παράδειγμα, η προσφορά 

της παρτιτούρας σε συγγενικό πρόσωπο (Upitis, 2015). 

 

2.4.4 Ακρόαση 

 

Η ακρόαση μουσικής είναι µια από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες που ενδείκνυνται 

να συνοδεύουν τη σύνθεση και την ερμηνεία, καθώς παρέχει απαραίτητα ερεθίσματα και 

ακουστικά πρότυπα (Hickey, 2012· Kaschub & Smith, 2009· Kennedy, 2002· Κοκκίδου, 

2003· Στάμου, 2002). O Bennett Reimer (2003) δηλώνει, μάλιστα, πως το να συνθέτει 

κανείς χωρίς ένα ευρύ ρεπερτόριο ακουστικών εμπειριών είναι σαν να συνθέτει σε κενό. 

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να μεταφέρουν τις γνώσεις που 

απέκτησαν μέσα από τη δημιουργία κομματιών σε άλλα πλαίσια, διαλέγοντας για 
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ακρόαση κομμάτια που περιέχουν παρόμοιες ιδέες ή τεχνικές με αυτές που 

χρησιμοποίησαν οι μαθητές (Campbell & Scott-Kassner, 2013). Η χρήση αποσπασμάτων 

από κομμάτια γνωστά στους μαθητές μπορεί να είναι χρήσιμη, αφού έχει βρεθεί ότι 

συχνά οι μαθητές χρησιμοποιούν αυθόρμητα ιδέες από αυτά για τις δικές τους συνθέσεις 

(Burnard 2000· Hickey, 2012· Smith, 2008). 

 Εκτός, όμως, από την επιλογή του κατάλληλου ρεπερτορίου για ακρόαση, το 

οποίο θα τραβήξει την προσοχή των μαθητών, ο εκπαιδευτικός είναι επίσης 

επιφορτισμένος με το έργο του να βοηθήσει τους μαθητές να μπορούν να θυμηθούν και 

να κατανοήσουν αυτό που άκουσαν. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται τρείς τύποι 

ακρόασης, η παθητική, η ενεργητική μη-δομημένη και η ενεργητική δομημένη ακρόαση. 

Κατά την παθητική ακρόαση, ο ακροατής δεν λαμβάνει συγκεκριμένες οδηγίες και δεν 

αντιδρά κατά κάποιον εμφανή τρόπο. Kατά την ενεργητική μη-δομημένη ακρόαση ο 

ακροατής παροτρύνεται να αντιδράσει ελεύθερα στη μουσική, ενώ κατά την ενεργητική 

δομημένη ακρόαση του δίνονται τόσο συγκεκριμένες εκ των προτέρων οδηγίες για τα 

στοιχεία της μουσικής που πρέπει να προσέξει, όσο και συγκεκριμένος τρόπος 

αντίδρασης σε αυτά όπως τραγούδι, χορογραφημένες κινήσεις, ή παρακολούθηση και 

συμπλήρωση κάποιου οδηγού ακρόασης. Η έρευνα υποδεικνύει πως η συχνή εναλλαγή 

του τύπου των δραστηριοτήτων ακρόασης είναι η ασφαλέστερη μέθοδος για την 

προώθηση της μουσικής κατανόησης, καθώς κάθε μαθητής μαθαίνει με διαφορετικό 

τρόπο (Todd & Mishra, 2013). 

 

2.4.5 Αρχικό ερέθισμα 

 

Τα παιδιά χρησιμοποιούν αυθόρμητα τον αυτοσχεδιασμό στη διαδικασία της σύνθεσης, 

είτε ως διακριτή είτε ως ενιαία δραστηριότητα (Burnard, 2000). Ο ελεύθερος 

αυτοσχεδιασμός μπορεί να αξιοποιηθεί ως η πρώτη φάση της συνθετικής 

δραστηριότητας, το στάδιο κατά το οποίο αναζητούνται νέες ιδέες (Campbell & Scott-

Kassner, 2013· Smith, 2008). Οι μαθητές πρέπει να έχουν την ελευθερία να 

εξερευνήσουν τις δυνατότητες του οργάνου ως προς το ηχόχρωμα, τις τεχνικές 

παιξίματος, τις δυναμικές, την έκταση του τονικού ύψους, τη διάρκεια και την υφή του 

ήχου που παράγεται ώστε να αποκτήσουν ένα ρεπερτόριο ηχητικών δυνατοτήτων και 

τεχνικών από τις οποίες θα προκύψουν οι μουσικές και αισθητικές τους αποφάσεις 
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(Campbell & Scott-Kassner, 2013). Στα πρώτα στάδια της δημιουργίας μουσικής με 

όργανα, τα περισσότερο εύχρηστα δομικά υλικά είναι η χροιά, ο ρυθμός και οι δυναμικές 

(Glover, 2002). Ως εκ τούτου, η εξερεύνηση προτείνεται να εκκινήσει από αυτά. Η 

εξερεύνηση, βέβαια, αν και απαραίτητο πρώτο βήμα για τη σύνθεση, είναι από μόνη της 

ανεπαρκής αν δεν ακολουθήσουν άλλες διαδικασίες όπως η ανάπτυξη των ιδεών, η 

επανάληψη (Kratus, 1994) και, φυσικά, η αναθεώρηση. 

 Προκειμένου να παρωθηθεί η συνθετική πρόθεση, η οποία είναι απαραίτητη για 

τη νοηματοδότηση της δραστηριότητας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αρχικά 

ερεθίσματα ή κίνητρα συγκεκριμένα θέματα (π.χ. «Τα σύννεφα», «Μια μέρα σε ένα 

εργοστάσιο»), συναισθήματα ή διαθέσεις, φωτογραφίες και εικόνες, ιστορίες, ποιήματα, 

ήχοι, μοτίβα (π.χ. «Οι εποχές», «Μια καταιγίδα»), μουσικά στοιχεία (για παράδειγμα 

μελωδία, αρμονία, τέμπο), αισθητικές έννοιες (ένταση και χαλάρωση, επανάληψη και 

αντίθεση), μουσικές μορφές και ηχογραφημένη μουσική (Campbell & Scott-Kassner, 

2013). Η χρήση ποιημάτων ως αρχικό ερέθισμα έχει λάβει ανάμικτες αντιδράσεις από 

τους μαθητές. Το νόημα του ποιήματος δείχνει να είναι πιο σημαντικό για εκείνους από 

ότι άλλοι παράγοντες, όπως το μέγεθος του (Smith, 2008). 

 

2.4.6 Μορφή 

 

Ο τρόπος με τον οποίο οργανώνονται τα ηχητικά συμβάντα σε μια σύνθεση είναι 

καθοριστικός για τη μουσική εμπειρία τόσο του εκτελεστή, όσο και του ακροατή. Ενώ 

όμως τα παιδιά δημιουργούν αυθόρμητα μελωδίες και ρυθμικά μοτίβα, για να τα 

εξελίξουν και να τα τοποθετήσουν σε ένα ευρύτερο μουσικό πλαίσιο χρειάζονται την 

καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Η εξοικείωση των μαθητών με την έννοια της μουσικής 

μορφής είναι εφικτή ήδη από τα πρώιμα στάδια μουσικής εκπαίδευσης, αφού απαιτεί 

σχεδόν αποκλειστικά την ικανότητα συγκριτικής αξιολόγησης της σχετικής ομοιότητας 

δύο ηχητικών συμβάντων. Από αυτή τη σύγκριση γίνονται κατανοητές οι τρεις 

θεμελιώδεις διαδικασίες οικοδόμησης της μορφής, η επανάληψη, η παραλλαγή και η 

αντίθεση (Bent & Pople, 2009).  

Ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά αντιλαμβάνονται τη δομή των μουσικών έργων 

σχετίζεται άμεσα µε την ηλικία τους. Οι μαθητές τείνουν να επηρεάζονται από τα 

μουσικά τους ερεθίσματα και να εκφράζονται με αυξανόμενα συμβατικό τρόπο στις 
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μουσικές τους δημιουργίες, αποκτώντας προοδευτικά καλύτερη αίσθηση του μέτρου, της 

τονικότητας, των πτώσεων και της δομής. Ο ρόλος του δασκάλου είναι να ενθαρρύνει 

την ανάπτυξη των ιδεών και της δεξιοτεχνίας, να διευρύνει το ρεπερτόριο των μουσικών 

συμβάσεων και τη γνώση των μουσικών εννοιών, ενώ ταυτόχρονα να βοηθά τους 

μαθητές να αξιολογούν τη δουλειά τους και να προωθεί την προσωπική έκφραση 

(Campbell & Scott-Kassner, 2013). 

 Ο Kratus (1989) εκπόνησε έρευνα σε 60 μαθητές 7-11 ετών, σύμφωνα µε τα 

συμπεράσματα της οποίας η δημιουργική πράξη της σύνθεσης των μαθητών 7 ετών ήταν 

παρόμοια µε την πράξη του αυτοσχεδιασμού, καθώς έτειναν να αφιερώνουν περισσότερο 

χρόνο για να εξερευνήσουν νέες ιδέες αντί να τροποποιούν τις αρχικές τους ιδέες. Οι 

μαθητές 9 και 11 ετών, από την άλλη πλευρά, έδιναν σημαντικά περισσότερη βαρύτητα 

στην ανάπτυξη των μουσικών τους ιδεών και λιγότερη στην εξερεύνηση. Οι μαθητές 11 

ετών χρησιμοποίησαν σημαντικά περισσότερη επανάληψη μοτίβων και ιδεών από τους 

μαθητές 7 ετών. Τα τεκμήρια αυτά υποδηλώνουν ότι οι μαθητές 9 και 11 ετών 

χρησιμοποιούν συνθετικές διαδικασίες που είναι παρόμοιες µε εκείνες που 

χρησιμοποιούνται από ενήλικες συνθέτες (Kratus, 1989). 

Ωστόσο, ακόμα και οι άπειροι μαθητές μπορούν να αντιληφθούν ότι ένα κομμάτι, 

για να είναι αποτελεσματικό, πρέπει να έχει αρχή, μέση και τέλος και πως η αρχή πρέπει 

να κεντρίζει με κάποιον τρόπο το ενδιαφέρον του ακροατή ώστε να συνεχίσει την 

ακρόαση (Hickey, 2012). Η πιο βασική προϋπόθεση για να αντιληφθεί κανείς τη δομή 

είναι να μπορεί να διακρίνει μεταξύ ίδιων και διαφορετικών μουσικών ιδεών, επομένως 

οι περισσότερο εύκολα προσεγγίσιμες στον μαθητή μορφές είναι το θέμα και παραλλαγές 

(Kaschub & Smith, 2009), το rondo και απλές τμηματικές μορφές όπως διμερής (AB) ή 

τριμερής μορφή (ΑΒΑ) (Hickey, 2012). 

Μια μορφή με εξαιρετικά μεγάλη απήχηση ιστορικά είναι η μορφή σονάτας. Ο 

Paynter (1992) απλοποίησε την τυπική δομή της στα εξής: Μια ιδέα εισάγεται, αλλάζει 

ελαφρώς µε κάτι νέο, ακολουθεί η ανάπτυξη και έπειτα το μουσικό υλικό κινείται µε µια 

σειρά σύντομων επεισοδίων σε ένα υψηλό σημείο κορύφωσης. Αυτό ακολουθείται από 

την ανακεφαλαίωση του προηγούμενου επεξεργασμένου υλικού και την εκτεταμένη, 

ελεγχόμενη χαλάρωση της έντασης. Τέλος, το κομμάτι κλείνει με µια σύντομη 

«αφύπνιση» για να τονίσει και να ενισχύσει τη τελική πτώση. Η συγκεκριμένη δομή 
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απλοποιήθηκε από την Hickey, (2012) ως η δημιουργία μιας ιδέας, επανάληψη της ιδέας 

και μικρές αλλαγές για τουλάχιστον τρείς φορές, εισαγωγή μιας μουσικής έκπληξης, 

επανάληψη της αρχικής ιδέας και κλείσιμο.  

Ωστόσο, η διδασκαλία της μορφής δεν πρέπει να γίνεται αυτοσκοπός. Με την 

επίλυση μουσικών προβλημάτων μέσω χρήσης εξωμουσικών εμπειριών/ερεθισμάτων, 

όπως σχέδια και ιστορίες, αλλά όχι απαραίτητα μονοπάτια της τονικής θεωρίας, τα παιδιά 

μπορούν να βάλουν την προσωπική τους υπογραφή και να κατανοήσουν πώς μπορούν τα 

μουσικά στοιχεία να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας στο πλαίσιο της δομής (Roels & 

Petegem, 2015). H χρήση σχεδίων και ιστοριών επιτρέπει στα παιδιά να αρχίσουν από 

µια συνολική δομή, από την οποία μπορούν να συνεχίσουν για να πάρουν αποφάσεις σε 

«τοπικό» επίπεδο (Roels & Petegem, 2014). Η ίδια διαδικασία μπορεί να λειτουργήσει 

και αντίστροφα, καθώς οι μαθητές μπορούν να ενθαρρυνθούν να καταγράψουν με μη 

συμβατική σημειογραφία δομικά στοιχεία της μουσικής που συνέθεσαν. Ο τρόπος που 

χρησιμοποιείται η µη συμβατική μουσική σημειογραφία από τους μαθητές για να 

αποδώσουν δομικά στοιχεία του έργου σχετίζεται και µε την έννοια της 

δημιουργικότητας. Σημαντικές συσχετίσεις παρατηρήθηκαν μεταξύ της 

δημιουργικότητας και της χρήσης σύμβολων που απέδιδαν τη δομή παρά τα μελωδικά 

στοιχεία των συνθέσεων (Auh & Walker, 2002).  

Αν και η μουσικότητα και η χρήση της δομής από τα παιδιά φαίνεται να 

συνδέονται στενά (Smith, 2008), μαθήματα σύνθεσης που εστιάζουν σε µια αντιστροφή 

των θεωρητικών αναλύσεων, δηλαδή τη χρήση των στοιχείων της μουσικής ως σημείο 

εκκίνησης, μπορεί να ενθαρρύνουν τη δημιουργία συνθέσεων, αλλά πολύ συχνά το 

πράττουν σε βάρος της εκφραστικότητας (Kaschub & Smith, 2016). Οι μουσικοί σπάνια 

σκέφτονται τα μουσικά στοιχεία ξεχωριστά γιατί το κάθε ένα μόνο του είναι άνευ 

νοήματος (Kaschub & Smith, 2016). Ο εντοπισμός των διακριτών στοιχείων στη μουσική 

απαιτεί σκέψη «για τη μουσική» και όχι σκέψη «μέσα στη μουσική» και δεν οδηγεί σε 

ουσιαστικές προσωπικές μουσικές εμπειρίες (Kaschub & Smith, 2016). Επομένως η 

διδασκαλία η οποία στοχεύει στην κατανόηση των μουσικών στοιχείων, αν και σε καμία 

περίπτωση δεν αποκλείεται, οφείλει να εναλλάσσεται με δραστηριότητες οι οποίες 

θέτουν περισσότερο καλλιτεχνικούς στόχους. Μια αξιόλογη πρακτική θα ήταν να 

χρησιμοποιούνται οι συνθέσεις των ίδιων των μαθητών ως μοντέλα για τη διδασκαλία 
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της μορφής όταν αυτό είναι δυνατό (Menard, 2013). 

 

2.4.7 Μη συμβατικές τεχνικές εκτέλεσης 

 

Κατά τη διάρκεια του εικοστού αιώνα, σημειώθηκε σημαντική ανάπτυξη στην επέκταση 

των ηχητικών δυνατοτήτων των παραδοσιακών οργάνων. Για πολλούς συνθέτες, τα 

βασικά στοιχεία της μουσικής του δέκατου ένατου αιώνα, όπως η μελωδία και η αρμονία, 

δεν ήταν πλέον τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των έργων τους. Άρχισαν να 

επαναπροσανατολίζουν την προσοχή τους από το τονικό ύψος και τον ρυθμό προς τη 

χροιά και τις δυναμικές (Ishii, 2005). Συνθέτες των αρχών του εικοστού αιώνα, όπως ο 

Claude Debussy (1862-1918), Maurice Ravel (1875-1937), Igor Stravinsky (1882-1971),  

Béla Bartók (1881-1945), Charles Ives (1874-1954) και Arnold Schoenberg (1874-1951),  

αναζήτησαν τρόπους για να παράγουν διαφορετικά ηχοχρώματα στο πιάνο (Ishii, 2005). 

Οι ανησυχίες για το πώς διάφορα ηχοχρώματα μπορούν να συνδυαστούν, να 

τροποποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργήσουν μουσικές ατμόσφαιρες 

και συναισθήματα, αυξήθηκαν σταδιακά σε σημασία και είναι πλέον στο προσκήνιο της 

σύγχρονης μουσικής παραγωγής (Proulx, 2009). 

Ο όρος «διευρυμένη τεχνική» (extended technique) χρησιμοποιείται συνήθως για 

να περιγράψει μια μη συμβατική τεχνική παιξίματος ενός μουσικού οργάνου. Μεταξύ 

άλλων οργάνων, το πιάνο έχει δείξει μια εκπληκτική ικανότητα για καινοτομία στην 

παραγωγή νέων ήχων (Ishii, 2005). Οι μη συμβατικές τεχνικές παιξίματος του πιάνου, οι 

οποίες αφορούν κυρίως παίξιμο απευθείας στα εσωτερικά μέρη του οργάνου, 

αναδύθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα κυρίως μέσα από τα έργα του συνθέτη Henry 

Cowell (1897-1965) (Ishii, 2005· Proulx, 2009· Richmond, 2013) και δίνουν στους 

εκτελεστές και τους συνθέτες τη δυνατότητα να επεκτείνουν κατά πολύ τις 

ηχοχρωματικές δυνατότητες του οργάνου. Αν και δεν αποτελούν πλέον καινοτομία, 

σπάνια διδάσκονται. Η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων μη συμβατικών τεχνικών θα 

πρέπει, ωστόσο, να είναι μέρος της μουσικής εκπαίδευσης των μαθητών πιάνου, καθώς 

μεταξύ άλλων πλεονεκτημάτων, θα μπορούσε να τους βοηθήσει να αναπτύξουν 

ευαισθησία στα ηχοχρώματα, τις δυναμικές και την ισορροπία, καθώς και ελευθερία και 

φαντασία στη μουσική τους σκέψη.  

 Οι μη συμβατικές τεχνικές παιξίματος του πιάνου μπορούν να κατηγοριοποιηθούν 
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ως εξής: ειδικά εφέ που παράγονται στο κλαβιέ, εκτέλεση στο εσωτερικό του πιάνου, 

εκτέλεση στο εσωτερικό του πιάνου με το ένα χέρι και στο κλαβιέ με το άλλο, προσθήκη 

ξένων υλικών στις χορδές, παραγωγή ήχων στο ξύλινο ή σιδερένιο μέρος του πιάνου, 

χρήση μικροδιαστημάτων, ενίσχυση του ήχου, χρήση εξωμουσικών στοιχείων, 

συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης των ήχων που παράγονται από το ανθρώπινο 

σώμα, όπως τραγούδι και ομιλία, και τελικά καινούριες τεχνικές στο πεντάλ (Ishii, 2005). 

Κάποιες μη συμβατικές τεχνικές παίζονται στα πλήκτρα και δεν μεταβάλλουν τη 

φυσική χροιά του πιάνου. Το cluster είναι ίσως το πιο σημαντικό. Είναι ένα σύμπλεγμα 

από νότες το οποίο αποτελείται από τουλάχιστον τρεις συνεχόμενες νότες (π.χ. Ντο, Ρε, 

Μι ύφεση) οι οποίες παίζονται ταυτόχρονα ως συγχορδία. Τα clusters δεν 

χρησιμοποιούνται για τα αρμονικά τους χαρακτηριστικά, αλλά για την ηχηρότητα τους. 

Μπορεί να παιχτούν με τα δάχτυλα, τη γροθιά, την παλάμη ή ακόμα και ολόκληρο το 

χέρι. Ένα cluster συνήθως αποτυπώνεται σημειογραφικά με τη μορφή μιας κάθετης 

μπάρας στο πεντάγραμμο, η οποία αναπαριστά με αυστηρό ή περισσότερο ελεύθερο 

τρόπο την ρυθμική αξία, την έκταση των νοτών και το αν παίζεται στα μαύρα ή στα 

άσπρα πλήκτρα (Richmond, 2013). Μια ακόμα ειδική τεχνική στο κλαβιέ, η αντήχηση 

των χορδών, γίνεται πατώντας ένα πλήκτρο ή μια ομάδα πλήκτρων σιωπηλά και 

κρατώντας τα πατημένα. Οι χορδές τους δονούνται ελεύθερα, καθώς συντονίζονται με τις 

δονήσεις άλλων χορδών που παίζονται κανονικά (Ishii, 2005· Proulx, 2009). Οι νότες που 

παίζονται σιωπηλά συνήθως αναπαρίστανται με το σχήμα του ρόμβου (Richmond, 2013).  

 Οι τεχνικές παιξίματος στο εσωτερικό του πιάνου περιλαμβάνουν παίξιμο 

απευθείας στις χορδές με τα δάχτυλα ή ολόκληρη την παλάμη. Το pizzicato αποτελείται 

από ένα τράβηγμα μια χορδής μέσα στο πιάνο με ένα δάχτυλο, όπως γίνεται στην κιθάρα 

ή στην άρπα, κρατώντας, όμως, και το πεντάλ πατημένο ώστε να μπορεί να αντηχήσει η 

νότα. Το glissando στις χορδές έχει δύο κύριες παραλλαγές. Η πρώτη συνίσταται στο 

σύρσιμο του δαχτύλου ή μιας ομάδας δακτύλων σε οποιοδήποτε αριθμό χορδών. Το 

δεύτερο είδος glissando στις χορδές επιτυγχάνεται αν ο εκτελεστής σύρει το δάχτυλο 

κατά μήκος μιας χορδής. Είναι επίσης δυνατόν να χρησιμοποιηθούν αντικείμενα, όπως 

μπαγκέτες ή πένες, για να αντικαταστήσουν τα δάχτυλα. Μια εύχρηστη μη συμβατική 

τεχνική στις χορδές είναι το χτύπημα μια ομάδας χορδών με την παλάμη, κρατώντας και 

πάλι πατημένο το πεντάλ. 
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Οι τεχνικές που χρησιμοποιούν παίξιμο με το ένα χέρι στο εσωτερικό του πιάνου 

και με το άλλο χέρι στο κλαβιέ είναι κυρίως η σίγαση (mute) και η παραγωγή αρμονικών 

ήχων, κατά τις οποίες τα δάχτυλα απλά αγγίζουν τις χορδές, μεταβάλλοντας προσωρινά 

την αντίδρασή τους στην κανονική δράση του μηχανισμού. Η σίγαση εκτελείται 

τοποθετώντας το δάκτυλο του ενός χεριού σε ένα σύνολο χορδών ώστε να περιορίσει τις 

δονήσεις τους, ενώ το άλλο χέρι παίζει τις νότες στο κλαβιέ. Συνήθως συμβολίζεται με 

ένα + πάνω από τη νότα που πρέπει να σιγαστεί (Richmond, 2013). Η δημιουργία 

αρμονικών μπορεί να πραγματοποιηθεί αγγίζοντας μια χορδή σε συγκεκριμένα σημεία 

και πατώντας το πλήκτρο με το άλλο χέρι (Ishii, 2005· Proulx, 2009). Εφόσον σε αυτές 

τις μη συμβατικές τεχνικές τα χέρια έρχονται σε άμεση επαφή με τις χορδές, ο μαθητής 

οφείλει να γνωρίζει κάποια προστατευτικά μέτρα προκειμένου να αποτραπούν ζημιές στο 

όργανο. Τα χέρια του εκτελεστή πρέπει να είναι απόλυτα καθαρά και στεγνά, ενώ μετά το 

παίξιμο οι χορδές πρέπει να σκουπίζονται με ένα μαλακό και στεγνό πανί για να 

αποφευχθεί πιθανή διάβρωση τους (Richmond, 2013).  

 Κρουστοί ήχοι μπορούν να δημιουργηθούν χτυπώντας διάφορα μέρη του πιάνου 

με διαφορετικούς τρόπους, οι περισσότεροι όμως εκτελούνται στα ξύλινα μέρη του 

πιάνου ή στο σιδερένιο πλαίσιο. Οι χορδές συχνά εμπλέκονται ούτως ή άλλως στο 

ηχητικό αποτέλεσμα, γιατί δονούνται ως συνέπεια των χτυπημάτων στα άλλα μέρη του 

πιάνου όταν το πεντάλ είναι πατημένο. Το χτύπημα στις χορδές με την παλάμη του 

χεριού δημιουργεί έναν απαλό και ηχηρό κρουστό ήχο. Οι κρουστοί ήχοι συνήθως 

αναπαρίστανται σημειογραφικά με το σύμβολο x στην θέση που θα βρισκόταν 

φυσιολογικά μια νότα, συνοδευόμενο από περαιτέρω οδηγίες από τον συνθέτη για το πώς 

πρέπει να ερμηνευθεί (Richmond, 2013). Εκτός από τις παραπάνω τεχνικές, φωνητικά 

εφέ όπως ψίθυροι, ομιλίες, μουρμουρητά, τραγούδι ή σφύριγμα στο εσωτερικό του 

πιάνου μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από έναν μαθητή (Ishii, 2005· Proulx, 

2009). Μη συμβατικές τεχνικές, όπως προετοιμασία του πιάνου και ενίσχυση του ήχου, 

μπορούν να παρουσιαστούν στους μαθητές, αλλά δεν είναι αρκετά εύχρηστες ώστε να 

μπορούν να ενσωματωθούν εύκολα στις συνθέσεις τους. 

 

2.4.8 Αξιολόγηση 

 

Η αξιολόγηση είναι από τα πιο σημαντικά αλλά και περίπλοκα ζητήματα που 
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αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί της μουσικής κατά την πραγματοποίηση 

δραστηριοτήτων που εμπεριέχουν σύνθεση μουσικής από τους μαθητές (Campbell & 

Scott-Kassner, 2013· Fautley & Savage, 2011· Hickey, 2012). Είναι δύσκολο να 

αξιολογηθεί αντικειμενικά μια μαθητική σύνθεση, καθώς η δημιουργία μουσικής και η 

επίδρασή της στον ακροατή είναι εγγενώς υποκειμενικές διαδικασίες (Deutsch, 2016· 

Hickey, 1999). Επιπρόσθετα, εξαιτίας της έλλειψης διδασκαλίας της σύνθεσης στα 

διάφορα εκπαιδευτικά πλαίσια μουσικής, δεν υπάρχουν δεδομένα τα οποία να μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν ως σημεία αναφοράς και τα οποία θα βοηθήσουν τους 

εκπαιδευτικούς στην αξιολόγηση της σχετικής επιτυχίας ή αποτυχίας των μουσικών 

συνθέσεων των μαθητών διαφορετικών επίπεδων (Hickey, 2012). 

 Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί πως οι συνθέσεις των μαθητών δεν είναι 

δόκιμο να αξιολογούνται, γιατί αυτό θα έχει επίδραση στην αντιμετώπισή των μαθητών 

προς τη διαδικασία, αλλά και στο ίδιο το προϊόν, το οποίο δεν θα είναι πια αυθόρμητη 

καλλιτεχνική έκφραση. Παρ’ όλο που η αξιολόγηση δεν θα έπρεπε να απορριφθεί τόσο 

εύκολα, πράγματι δεν είναι απαραίτητο όλες οι συνθέσεις των μαθητών να αξιολογούνται 

(Hickey, 1999, 2012), ούτε είναι απαραίτητο να αξιολογούνται όλες με τον ίδιο τρόπο.  

 H Hickey (1999, 2012) πρότεινε τη χρήση κλιμάκων διαβαθμισμένων κριτηρίων 

(rubrics) αντί βαθμών, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να είναι περισσότερο αντικειμενικοί 

στις κρίσεις τους και οι μαθητές να μην αντιμετωπίζουν την αξιολόγηση ως μια 

ανεξήγητη διαδικασία ανεξάρτητη από την δημιουργία. Οι κλίμακες θέτουν τα κριτήρια 

σύμφωνα με τα οποία θα αξιολογηθεί η σύνθεση, όπως για παράδειγμα «περιέχει αλλαγές 

δυναμικής», και μια διαβάθμιση ποιότητας, η οποία υποδεικνύει τον βαθμό στον οποίο 

ικανοποιήθηκε το συγκεκριμένο κριτήριο στο έργο.  

Κάποια στοιχεία των συνθέσεων μπορούν πράγματι να αξιολογηθούν 

αντικειμενικά, ιδιαίτερα αν πρόκειται για κομμάτια τα οποία έχουν σκοπό να 

ενδυναμώσουν την κατανόηση κάποιας γνώσης της θεωρίας της μουσικής, ή αν πρόκειται 

για ασκήσεις ύφους. Επίσης στοιχεία όπως η σωστή χρήση της έκτασης και των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των οργάνων επίσης μπορούν να κριθούν αντικειμενικά. Αν 

και οι κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων (rubricks) και οι λίστες ελέγχου (checklists) 

αποτελούν πολύτιμα εργαλεία, ιδιαίτερα για αυστηρά προκαθορισμένες δραστηριότητες, 

απαιτείται προσοχή κατά την χρήση τους, καθώς συσκοτίζουν πολύ εύκολα το γεγονός 
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ότι οι μουσικές συνθέσεις είναι κάτι περισσότερο από το άθροισμα των μερών τους 

(Deutsch, 2016). 

 Ίσως η περισσότερο παραγωγική προσέγγιση της αξιολόγησης ενός έργου εκ 

μέρους του εκπαιδευτικού είναι η προσεκτική παρατήρηση του μαθητή κατά την 

διάρκεια της δημιουργίας, οι ερωτήσεις σχετικά με το έργο και στη συνέχεια ο 

στοχασμός σχετικά με τη διαδικασία και το προϊόν (Hickey, 2012). Ο σκοπός της 

αξιολόγησης στη σύνθεση είναι να μπορέσουν οι μαθητές να επιτύχουν καλύτερα τους 

αισθητικούς τους στόχους, επομένως οι εκπαιδευτικοί πρέπει να επιδιώκουν συνεχώς να 

καταλάβουν τις εκφραστικές προθέσεις των μαθητών τους, προκειμένου να 

διαμορφώνουν τη διδασκαλία τους ανάλογα με αυτόν τον σκοπό και να παρέχουν την 

κατάλληλη ανατροφοδότηση. Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση θα πρέπει να ενσωματωθεί σε 

όλη τη διδασκαλία και τη δημιουργική διαδικασία, μια διαδικασία που συνήθως 

αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως διαμορφωτική αξιολόγηση (Deutsch, 2016). Η 

διαμορφωτική αξιολόγηση είναι, άλλωστε, βασική αρχή της κονστρουκτιβιστικής 

προσέγγισης (βλ. κεφ. 2.4.1). 

Τα σχόλια με τα οποία γίνεται η ανατροφοδότηση, είτε θετικά είτε αρνητικά, 

προτείνεται να είναι συγκεκριμένα και όχι γενικά, να περιέχουν τεχνικούς όρους 

κατάλληλους για το επίπεδο των μαθητών και προτάσεις για αλλαγή όπου αυτό είναι 

απαραίτητο (Hickey, 1999). Ο εκπαιδευτικός καλό είναι να χρησιμοποιεί έναν 

υποστηρικτικό και αισιόδοξο τόνο φωνής κατά την αξιολόγηση, να θυμάται πώς 

αισθανόταν ο ίδιος όταν βρισκόταν στην ηλικία του μαθητή, και να ξεκινά και να 

ολοκληρώνει τη διαδικασία της αξιολόγησης με θετικά σχόλια. Επιπλέον, δόκιμο είναι τα 

σχόλια να διατυπώνονται με τη μορφή ερωτήσεων προς τον μαθητή όταν αυτό είναι 

δυνατό, οι όροι να επεξηγούνται και τα σημεία επιτυχίας να λειτουργούν ως μοντέλα για 

την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Ακόμη, ο εκπαιδευτικός οφείλει να αναγνωρίζει τη 

σφαίρα της δικής του εμπειρίας και τα όρια της γνώσης του, εφόσον προφανώς δεν 

μπορεί να είναι εξοικειωμένος στον ίδιο βαθμό με όλα τα είδη μουσικής, και να προτείνει 

μουσικό ρεπερτόριο για μελέτη το οποίο θα προσφέρει έμμεση ανατροφοδότηση για τη 

συγκεκριμένη σύνθεση (Deutsch, 2016). Κυρίως, όμως, δεν πρέπει να ξεχνά πως οι 

μαθητές ωφελούνται περισσότερο από την αξιολόγηση που παρέχει δυναμική για 

μελλοντική δημιουργική επίλυση προβλημάτων και όχι από χαρακτηρισμούς που 
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επισημαίνουν την επιτυχία ή την αποτυχία.  

 Μια σημαντική πτυχή της αξιολόγησης που δεν πρέπει να αγνοηθεί, καθώς είναι 

κρίσιμη για τη συνθετική διαδικασία, είναι η αυτο-αξιολόγηση (Campbell & Scott-

Kassner, 2013). Η διαδικασία της αυτο-αξιολόγησης μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα 

από ερωτήσεις όπως «Ανταποκρίνεται το κομμάτι σου στις απαιτήσεις της 

δραστηριότητας που σου ανατέθηκε;» ή «Τι ήταν μουσικά ενδιαφέρον σχετικά με το 

κομμάτι σου;» (Reese, 2003). 

Η ικανότητα αυτο-αξιολόγησης συνδέεται στενά με τη μεταγνωστική ικανότητα, 

η οποία έχει διερευνηθεί στην μουσική εκπαίδευση κυρίως σε σχέση με την επιρροή της 

στις τεχνικές μελέτης της εκτέλεσης (βλ. Bathgate, Sims‐Knight, & Schunn, 2012). Με 

τον όρο «μεταγνώση» οι ερευνητές αναφέρονται στη γνώση και των έλεγχο που έχουν τα 

άτομα για τις ίδιες τους τις γνωστικές διαδικασίες. Οι μεταγνωστικές λειτουργίες 

επιβλέπουν και ρυθμίζουν όλες τις υπόλοιπες γνωστικές δραστηριότητες (Armbruster, 

1989). Στην αναθεωρημένη ταξινομία του Bloom, η μεταγνώση (metacognitive 

knowledge) περιλαμβάνει τη γνώση στρατηγικών μάθησης (strategic knowledge), τη 

γνώση σχετικά με τις γνωστικές λειτουργίες (knowledge about cognitive tasks) και την 

αυτογνωσία (self-knowledge) (Krathwhal, 2002). 

 Στη μουσική μάθηση, ίσως η περισσότερο κρίσιμη πτυχή της μεταγνώσης είναι η 

γνώση των στρατηγικών μάθησης, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την μουσική 

εξέλιξη (Hanna, 2007). Οι εκπαιδευτικοί μουσικής μπορούν να προωθήσουν τη 

μεταγνώση με το να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν διδακτικές τεχνικές οι οποίες να 

ενθαρρύνουν τους μαθητές να εμπλακούν στη διαδικασία του αναστοχασμού, της αυτο-

αξιολόγησης και της εξωτερίκευσης των εσωτερικών διεργασιών. Ενδείξεις ότι οι 

μαθητές όντως αναπτύσσουν μεταγνωστικές δεξιότητες είναι η αναφορά τους σε 

συγκεκριμένα μουσικά στοιχεία κατά τις παραπάνω διαδικασίες, η χρήση ορολογίας την 

οποία έχουν διδαχθεί και η δυνατότητα περιγραφής των γνωστικών τους διαδικασιών 

(Benton, 2013). Η έρευνα έχει δείξει αφενός ότι παιδιά 7-8 χρονών έχουν τη δυνατότητα 

να παρακολουθούν τη σχετική επιτυχία των στρατηγικών που χρησιμοποιούν και να 

χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες σε μελλοντικές στρατηγικές επιλογές, αφετέρου 

ότι η ικανότητα αυτή αναπτύσσεται σταδιακά με την ηλικία (Schneider, 2008· Glover, 

2002). Επίσης, ερευνητικά ευρήματα επίσης υποδεικνύουν πως οι αποτελεσματικοί 
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εκπαιδευτικοί δεν δίνουν έμφαση σε μια μόνο στρατηγική, αλλά στην ευέλικτη χρήση 

μιας ποικιλίας στρατηγικών, οι οποίες ανταποκρίνονταν στους περιορισμούς του χρόνου 

και των υπολοίπων απαιτήσεων τις δραστηριότητας (Schneider, 2008). 

 

2.4.9 Πεποιθήσεις των δασκάλων και των μαθητών 

 

Οι εκπαιδευτικοί έρχονται στην τάξη με ήδη διαμορφωμένες πεποιθήσεις για τη 

διδασκαλία, τις ανάγκες και τις δυνατότητες των μαθητών αλλά και των ίδιων. 

Αναπόφευκτα, οι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη διαμορφωμένες αντιλήψεις και για τη 

σύνθεση, οι οποίες επηρεάζουν τις παιδαγωγικές τους προσεγγίσεις (Burnard, 2000· 

Schiff, 2015). Οι αντιλήψεις αυτές, σύμφωνα με ποιοτική έρευνα της Schiff (2015), 

διαμορφώνονται από την αξία που δίνεται στην ενασχόληση με τον αυτοσχεδιασμό και 

τη σύνθεση από την οικογένεια, το σχολείο και την ανώτατη εκπαίδευση καθώς οι 

μαθητές έρχονται σε επαφή με τη μουσική.  

Αν και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών μουσικής για τη διδασκαλία της 

σύνθεσης ποικίλλουν, η πλειοψηφία αναγνωρίζει πως υπάρχουν πιθανά οφέλη που 

μπορεί να προκύψουν μέσα από αυτή. Πολλοί εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως η σύνθεση 

περιλαμβάνει τη δημιουργία, την έκφραση και την επικοινωνία, καθώς και την 

αναπαραγωγή μουσικού υλικού. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν αποκλίνουσες 

απόψεις σε κάποια ζητήματα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η αναγκαιότητα της 

συμβατικής σημειογραφίας και το επίπεδο της πολυπλοκότητας που απαιτείται στις 

δημιουργίες των μαθητών (Shouldice, 2014). Έρευνα σε εκπαιδευτικούς της περιοχής της 

Indiana των ΗΠΑ έδειξε ότι η πλειοψηφία χρησιμοποιούσε δραστηριότητες σύνθεσης 

περιστασιακά για να εξυπηρετήσει µια μεγάλη ποικιλία σκοπών, κανείς όμως δεν 

κατάφερε να δώσει έναν ικανοποιητικό ορισμό για τη σύνθεση (Strand, 2006).  

Προκειμένου, όμως, η διδασκαλία της σύνθεσης να είναι παραγωγική και 

επιτυχημένη, η αναγνώριση της παιδαγωγικής της αξίας δεν επαρκεί. Εξίσου απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία, τους μαθητές και 

τη δική τους αυτο-αποτελεσματικότητα (self-efficacy) να είναι ευθυγραμμισμένες 

(Schiff, 2015).  

Από την πλευρά των μαθητών φαίνεται πως υπάρχει θετική ανταπόκριση στην 

εισαγωγή δραστηριοτήτων δημιουργίας στη διδασκαλία της μουσικής. Σε έρευνα της 
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Riley (2006), στην οποία δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της 

διδασκαλίας βασισμένης στη σύνθεση και των μουσικών επιτευγμάτων (music 

achievement) ή της εκτελεστικής δεξιότητας των μαθητών, βρέθηκε στατιστικά 

σημαντική σχέση ανάμεσα στη διδασκαλία βασισμένη στη σύνθεση και στη θετική 

στάση των μαθητών απέναντι στο μάθημα του οργάνου. Σε άλλη έρευνα, οι μαθητές 

προσδιόρισαν ως οφέλη από τη διδασκαλία με την συγκεκριμένη μεθοδολογία την 

απόλαυση, τη βελτιωμένη μουσική κατανόηση, την προσωπική έκφραση, το αυξημένο 

ενδιαφέρον για τη μουσική και την κατανόηση της διαδικασίας της σύνθεσης (Menard, 

2015). Επιπλέον, σε έρευνα των Ηοgenes et al. (2015) βρέθηκε ότι τα παιδιά που 

διδάσκονταν μουσική σε σχολική τάξη μέσα από δραστηριότητες σύνθεσης εξέφραζαν 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη μουσική εκπαίδευση σε σχέση µε μαθητές οι οποίοι 

διδάσκονταν µε μεθοδολογία βασισμένη στην εκτέλεση. 

 

2.4.10 Ο ρόλος των γονέων 

 

Η έλευση της ιαπωνικής μεθόδου Suzuki για τη διδασκαλία του βιολιού, η οποία 

εξαπλώθηκε στη Δύση κατά τη διάρκεια τη δεκαετίας του 1960, έπαιξε ισχυρό ρόλο στην 

ανάδειξη του ζητήματος της γονικής συμμετοχής στην οργανική διδασκαλία (Creech, 

2010). Υπάρχουν, όμως, και άφθονα ερευνητικά ευρήματα τα οποία υποστηρίζουν πως οι 

γονείς έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν θετικά τόσο τα επιτεύγματα των μαθητών, 

όσο και τη στάση τους προς τη μάθηση (π.χ. Davidson, Howe, Moore, & Sloboda, 1996). 

Η εμπλοκή των γονέων στα μαθήματα μουσικής κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για τη 

μουσική ανάπτυξη κυρίως λόγω των αξιών, στάσεων και προσδοκιών τους σχετικά με τη 

μουσική ανάπτυξη των παιδιών τους (Upitis, Abrami, Brook, & King, 2016). 

Εκτεταμένη έρευνα των Upitis, Abrami, Brook και King (2016) έδειξε ότι οι 

γονείς των μαθητών μουσικών οργάνων έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα μαθήματα 

των παιδιών τους και έπαιρναν ενεργό ρόλο ώστε να τα βοηθήσουν να εξελιχθούν σε 

ανεξάρτητους μουσικούς. Ωστόσο, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως κάποιες 

συμπεριφορές και πράξεις μπορεί να είναι πιο χρήσιμες από ό, τι άλλες για την 

υποστήριξη των παιδιών. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι ο γονικός έλεγχος κατά 

την εξάσκηση στο σπίτι δεν ενίσχυε την απόλαυση ή τη μουσική εξέλιξη των παιδιών. 

Κάποιες άλλες γονικές συμπεριφορές, όμως, κυρίως όσες υποστηρίζουν τη μουσικότητα 
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(π.χ. η ενθάρρυνση των παιδιών να αυτοσχεδιάζουν και να συνθέτουν), βρέθηκε πως 

αποτελούν θετικές προϋποθέσεις για τη μουσική εξέλιξη.  

Σε έρευνα των Davidson et al (1996) βρέθηκε πως οι γονείς των επιτυχημένων 

μαθητών μουσικών οργάνων εμπλέκονταν προοδευτικά και οι ίδιοι περισσότερο με τη 

μουσική καθώς τα παιδιά τους αναπτύσσονταν μουσικά. Οι ερευνητές κατέληξαν έτσι 

στο συμπέρασμα πως οι γονείς που ακολουθούν τη μουσική ανάπτυξη των παιδιών τους 

ίσως βοηθούν περισσότερο τη μαθησιακή διαδικασία σε σχέση με τους γονείς που την 

καθοδηγούν. Οι γονείς φαίνεται πως δεν θα πρέπει ούτε να είναι αμέτοχοι στη μάθηση 

των παιδιών τους στο όνομα της αυτονομίας και της καλλιέργειας της μουσικής τους 

ανεξαρτησίας, ούτε να αποδυναμώνουν τα παιδιά τους για χάρη της επικοινωνίας 

(Creech, 2010). 

Υπερβολικές προσδοκίες εκ μέρους των γονέων είναι πιθανό να παρεμποδίσουν, 

αντί να ενισχύσουν την μουσική ανάπτυξη των παιδιών, καθώς τους καλλιεργούν το 

φόβο της αποτυχίας (Στάμου, 2012). Ωστόσο και η αντίθετη στάση είναι εξίσου 

επιβλαβής. Όταν οι γονείς έχουν χαμηλή εκτίμηση για το περιεχόμενο της διδασκαλίας, 

χαμηλές προσδοκίες για επιτυχία, ή δεν έχουν τα μέσα για να βοηθήσουν τα παιδιά τους 

στο σπίτι, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ένα φαύλος κύκλος αμοιβαίας δυσπιστίας, 

έλλειψη επικοινωνίας και απουσία κοινού σκοπού μεταξύ των γονέων, των 

εκπαιδευτικών και των μαθητών (Bandura, 1997· Hurley, 1995 όπως αναφέρεται σε 

Creech, 2010). Ο εκπαιδευτικός, επομένως, πρέπει να παρουσιάσει ξεκάθαρα στους 

γονείς τον ρόλο που αναμένει να έχουν στην μουσική εκπαίδευση των παιδιών τους 

(Στάμου, 2012), προκειμένου να μπορέσουν να υποστηρίξουν τη μουσική μάθηση των 

παιδιών τους αποτελεσματικά. 

 

 

2.4.11 Προτεινόμενα μοντέλα διδασκαλίας 

 

Ίσως η πιο δραματική εξέλιξη στα προγράμματα σπουδών μουσικής τα τελευταία χρόνια 

έρχεται µε τη μορφή των βιβλίων που αφιερώνονται εξολοκλήρου στην παιδαγωγική της 

διδασκαλίας της σύνθεσης (Webster, 2016a). Παραδείγματα τέτοιων βιβλίων που 

αφορούν τη γενική μουσική εκπαίδευση είναι το Music Outside the Lines. Ideas for 

Composing in K-12 Music Classrooms (2012) της Maud Hickey, το Minds on Music: 
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Composition for Creative and Critical Thinking (2009), το Children Composing 4-14 της 

Joanna Glover (2002) και το Composing Our Future: Preparing Music Educators to 

Teach Composition (2013) των Michele Kaschub και Janice Smith. Το βιβλίο 

Musicianship: Composing in Band and Orchestra (Randles & Stringham, 2013) αφορά 

την ομαδική διδασκαλία σύνθεσης σε οργανικά μουσικά σύνολα. 

Κανένα από τα βιβλία αυτά και τα αντίστοιχα μοντέλα διδασκαλίας που 

προτείνουν δεν αναφέρεται σε ατομικά μαθήματα οργάνων, αλλά εστιάζουν σε ομάδες 

μαθητών είτε γενικής είτε οργανικής μουσικής εκπαίδευσης. Ωστόσο, µε κάποιες 

απαραίτητες τροποποιήσεις και προσθήκες μπορούν να προσφέρουν ένα θεωρητικό 

ρυθμιστικό πλαίσιο για τα ατομικά μαθήματα, καθώς ο στόχος για πλήρη αξιοποίηση των 

μουσικών δυνατοτήτων και την ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών είναι 

κοινός. 

 Από τις απαρχές της συζήτησης για την ένταξη της δημιουργίας μουσικής στη 

διδασκαλία της μουσικής με το Manhatanville Music Curriculum Project, προτάθηκε ο 

όρος «δημιουργική μουσική στρατηγική» (creative music strategy) αντί για τον όρο 

«σχέδιο μαθήματος». Σύμφωνα με την Pogonowski (2001), η δημιουργική μουσική 

στρατηγική είναι ένα πλαίσιο δράσης σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε οι ιδέες των 

μαθητών να εξελίσσονται καθώς εκείνοι διαδρούν μεταξύ τους και με τον εκπαιδευτικό. 

Η διαφορά της με το σχέδιο μαθήματος είναι πως δεν υπαγορεύει το ακριβές περιεχόμενο 

της διδασκαλίας, αλλά θέτει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο μέσα από το οποίο προκύπτει το 

περιεχόμενο ανάλογα με τις ιδέες των μαθητών. Έτσι, η διαδικασία του μαθήματος 

ακολουθεί περισσότερο σπειροειδή παρά γραμμική πορεία, ενώ σημαντικό κομμάτι της 

αφορά την ενθάρρυνση των μαθητών να αναστοχαστούν σχετικά με τις διαδικασίες της 

μουσικής τους σκέψης (Pogonowski, 2001). 

 Η Hickey (2012) προτείνει μια επίσης σπειροειδή δομή προγράμματος σε πέντε 

στάδια, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε προγράμματα μικρής ή μεγάλης διάρκειας. 

Αρχικά, σε ένα πρώτο, γενικό στάδιο (Define, Listen, Explore), οι μαθητές προσπαθούν 

να ορίσουν το τι είναι μουσική και μουσική σύνθεση, εκτίθενται σε ποικιλία μουσικών 

ακουσμάτων, αναπτύσσουν ακουστικές δεξιότητες και εξερευνούν τους ήχους του 

περιβάλλοντός τους. Στο επόμενο στάδιο (Compositional prompts: Inspiration & 

Identity), οι μαθητές ενθαρρύνονται να δημιουργούν μουσική χωρίς πολλούς 
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περιορισμούς σχετικά με σημαντικά γεγονότα, μέρη ή ανθρώπους στη ζωή τους. Τα 

επόμενα τρία στάδια μπορούν να πραγματοποιηθούν με οποιαδήποτε σειρά και 

περιλαμβάνουν δημιουργία μουσικής με ιδιαίτερη έμφαση στη μορφή, τα μουσικά 

στοιχεία (τονικό ύψος, ρυθμός, ηχόχρωμα, υφή και πυκνότητα), τα οποία αναφέρονται ως 

«small elements» και τις αισθητικές αρχές (συνοχή/ ποικιλία, ένταση/ χαλάρωση και 

ισορροπία), οι οποίες αναφέρονται ως «big elements». 

 Ο Verney (1991) κατασκεύασε και υλοποίησε ένα πρόγραμμα οργανικής 

μουσικής διδασκαλίας στο οποίο η μουσική δημιουργία ήταν συνυφασμένη με τη 

διδασκαλία της εκτέλεσης (integrated music curriculum) με σκοπό την καλλιέργεια 

ισορροπημένων μουσικών, οι οποίοι απολαμβάνουν τα οφέλη τόσο της δημιουργίας, όσο 

και της ερμηνείας της μουσικής. Αρχάριοι μαθητές βιολιού ηλικίας 7-8 ετών ξεκινούσαν 

να δημιουργούν τις δικές τους μελωδίες από την αρχή των μαθημάτων, ενσωματώνοντας 

σε αυτές κάθε καινούρια τεχνική ή δακτυλισμό που μάθαιναν. Τα αποτελέσματα ήταν 

ενθαρρυντικά για την καλλιέργεια υψηλών κινήτρων στους μαθητές και για την πρόοδο 

τους στην εκτέλεση. Οι συνθέσεις των μαθητών, μάλιστα, έθεταν επιπλέον προκλήσεις 

στην εκτελεστική τους ικανότητα από το ρεπερτόριο το οποίο μελετούσαν. Το 

μειονέκτημα σε αυτού του είδους την προσέγγιση είναι πως οι δημιουργικές 

δραστηριότητες δεν ακολουθούν μια συγκεκριμένη λογική οργανωτική πορεία, αλλά 

βασίζονται στο τι διδάσκεται εκείνη την περίοδο ο μαθητής εκτελεστικά. Αυτό έχει ως 

πιθανή συνέπεια οι μαθητές να μην αναπτύσσουν τις βασικότερες συνθετικές τεχνικές και 

να αποκτούν αποσπασματικές γνώσεις. 

 Σε αντίθεση με τις προηγούμενες προσεγγίσεις, η συνθέτρια Maura Bosch (2008) 

υποστήριξε στην διδακτορική της διατριβή πως υπάρχει ανάγκη από μια αυστηρά 

προκαθορισμένη μέθοδο διδασκαλίας της σύνθεσης ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν 

όντως εργαλεία τα οποία να μπορούν να χρησιμοποιούν κάθε φορά που ξεκινούν τη 

δημιουργία ενός έργου και πως η τυχαία ανάθεση συνθετικών πρότζεκτ δεν βοηθά στην 

απόκτηση αυτών των εργαλείων. Αντίθετα, θεωρεί πως είναι συγκεκριμένα τα βήματα 

που πρέπει να ακολουθηθούν ώστε να υπάρξει μια σταδιακή εξέλιξη της τεχνικής και 

υποστηρίζει πως κάθε μουσική σύνθεση πρέπει να διδάσκεται μέσα από αυτά τα 6 

συγκεκριμένα βήματα. Επίσης, είναι αντίθετη στη χρήση μουσικών ιδεών και μοτίβων 

από γνωστά ακούσματα, καθώς υποστηρίζει πως έτσι οι μαθητές δεν αναπτύσσουν τις 
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δικές τους μουσικές ιδέες. Απεναντίας, προωθεί τη χρήση οπτικών ερεθισμάτων για 

δημιουργία πρωτότυπων ρυθμικών μοτίβων. Το βασικό μειονέκτημα αυτής της μεθόδου 

είναι πως έχει ως βασικό στόχο την παραγωγή μιας «παρουσιάσιμης» σύνθεσης και δεν 

ξεκινά από μουσικά, αλλά σημειογραφικά ερεθίσματα, έστω και αν αυτά παρουσιάζονται 

στους μαθητές απλοποιημένα από τον εκπαιδευτικό. 

 Οι Roels και Petegem, μέσα από μια σειρά άρθρων (2014, 2015a, 2015b, 2016), 

αναλύουν παραδείγματα δημιουργίας μουσικής από μαθητές πιάνου 7 έως 13 ετών. Με 

βάση αυτές τις πρακτικές εφαρμογές τις οποίες περιγράφουν προτείνουν την εφαρμογή 

μιας διδακτικής μεθόδου, κεντρικό σημείο της οποίας είναι η χρήση της οπτικής 

έκφρασης ως σημείο εκκίνησης για τη δημιουργία μουσικής και την οπτικοποίηση 

θεωρητικών μουσικών εννοιών. Σε αυτήν την προσέγγιση, διάφορες διαστάσεις της 

μουσικής εμπειρίας, όπως η ακρόαση, η δημιουργία, η σημειογραφία και η εκτέλεση, 

είναι αλληλένδετες. Τα ευρήματα της ερευνητικής συνεργασίας με τους μαθητές, όπως 

περιγράφεται από την ερευνήτρια και δασκάλα των μαθητών η διαδικασία σχηματισμού 

της συγκεκριμένης μεθόδου, υποδεικνύουν ότι, χρησιμοποιώντας την οπτική τους 

ικανότητα, τα παιδιά μπορούν να αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση του τι σημαίνει 

μουσική ως δομημένο υλικό και μια καλύτερη κατανόηση της μουσικής ορολογίας. Η 

διαφορά της συγκεκριμένης μεθόδου σε σχέση με άλλες μεθόδους που χρησιμοποιούν 

την οπτική έκφραση είναι πως οι μαθητές αφήνονται να σχεδιάσουν ελεύθερα, 

προκειμένου στη συνέχεια να μετατρέψουν τα σχέδιά τους σε μουσική, και να 

απεικονίσουν τις θεωρητικές έννοιες που προκύπτουν. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, οι 

παιδικές ζωγραφιές μπορούν να ειδωθούν μουσικά. Τόσο τα χρώματα και οι γραμμές, 

όσο και η ιστορία περιέχουν στοιχεία τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε μουσικές 

παραμέτρους, όπως ο ρυθμός, η μελωδία, η αρμονία και η μορφή. Οι συνθέσεις δεν είναι 

προϊόν συγκεκριμένων εργασιών, αλλά μάλλον το αποτέλεσμα ενός συγκεκριμένου 

πλαισίου μάθησης (2014). 

Μέσα από την παρουσίαση και ανάλυση των συνθέσεων των μαθητών από 

θεωρητική αλλά και ψυχολογική μουσική προσέγγιση, οι Roels και Petegem εξετάζουν 

ειδικότερα ζητήματα της παιδαγωγικής της σύνθεσης, όπως την επιρροή της εξωτερικά 

επιβεβλημένης τονικότητας και της δομής του κλαβιέ στις μουσικές δημιουργίες των 

μαθητών. Καταλήγουν στο συμπέρασμα πως τα παιδιά συνθέτουν τόσο βάσει 
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στερεοτυπικών προτύπων στο πλαίσιο των συμβάσεων του τονικού ιδιώματος με 

λειτουργική αρμονία, όσο και βάσει των δικών τους εφευρέσεων, στις οποίες η 

τονικότητα και η λειτουργικότητα της αρμονίας κάποιες φορές είναι εγγενείς. 

Υποστηρίζουν, όμως, πως μέσα από τη διεπιστημονική και συμβολική σκέψη μπορεί να 

επιτευχθεί μια καλύτερη κατανόηση του τονικού ιδιώματος και ταυτόχρονα να μειωθούν 

οι απαιτήσεις για τη δημιουργία μουσικής (2015a). Επίσης υποστηρίζουν πως όταν οι 

μαθητές συνθέτουν στη συνέχεια χωρίς τη βοήθεια της οπτικής έκφρασης, οι στρατηγικές 

που προέρχονται από την «οπτική σύνθεση» έχουν μεταφερθεί σε ένα κυρίως μουσικό 

πλαίσιο, συνειδητά ή διαισθητικά, και συχνά με ένα πιο σύνθετο και περίπλοκο τρόπο 

(2016).  
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3. Προτεινόμενο διδακτικό πλαίσιο 

3.1 Υπόβαθρο και δομή του ρυθμιστικού πλαισίου 

 

Η παρούσα διδακτική πρόταση βασίζεται στην παραδοχή πως σε όλους τους μαθητές 

υπάρχει έμφυτη η δυνατότητα να δημιουργήσουν πρωτότυπη μουσική (Hickey, 2012· 

Kaschub & Smith, 2009· Kennedy, 2002· Swanwick & Tillman, 1986· Veloso & Carvalho, 

2012, βλ. κεφ. 1.1) και πως η συστηματική εμπλοκή τους σε δραστηριότητες σύνθεσης 

μπορεί να συντελέσει στην πραγμάτωση αυτής της δυνατότητας και να προωθήσει τη 

μουσική τους ανάπτυξη (Campbell & Scott-Kassner, 2013· Glover, 2002· Hogenes et al., 

2015· Kaschub & Smith, 2009· Riley, 2006· Smith, 2008· Stringham, 2010· Webster, 

2016a· Winters, 2012, βλ. κεφ. 1.1). Συγκεκριμένα, εστιάζει στην ατομική οργανική 

διδασκαλία του πιάνου σε μαθητές ηλικίας 7 έως 12 ετών. Υποστηρίζεται πως οι μαθητές 

μπορούν να αποκομίσουν πολλαπλά οφέλη από μια διδακτική προσέγγιση η οποία θα 

συνδυάζει τη διδασκαλία της μουσικής δημιουργίας με τη μελέτη του ρεπερτορίου.  

Ο ηλικιακός περιορισμός δεν προκύπτει από την πεποίθηση πως μαθητές 

μικρότερης ηλικίας είναι ανίκανοι για πρωτότυπη δημιουργία ή πως δεν ωφελούνται από 

την εμπλοκή τους σε δημιουργικές δραστηριότητες. Oι μαθητές προσχολικής ηλικίας, 

όμως, χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά τα οποία θέτουν 

διαφορετικές διδακτικές προκλήσεις και απαιτούν την ανάπτυξη διαφορετικού 

εκπαιδευτικού υλικού (Skaggs, 2012· Uszler, Gordon, & Mach, 2000, βλ. κεφ. 1.3), η 

εξέταση των οποίων υπερβαίνει τον ορίζοντα της παρούσας εργασίας. Επιπλέον, από την 

ηλικία των 7 ετών και έπειτα, οι μαθητές αρχίζουν να αποκτούν μεγαλύτερη επίγνωση των 

προσωπικών τους δημιουργιών και έχουν μεγαλύτερη ικανότητα επεξεργασίας και 

αναθεώρησης των μουσικών τους ιδεών, διαδικασίες οι οποίες είναι απαραίτητες για τη 

σύνθεση (Glover, 2002, βλ. κεφ. 1.3).  

Σκοπός της παρούσας διδακτικής πρότασης είναι η προαγωγή της σταδιακής 

μετάβασης από την ευρέως διαδεδομένη προσέγγιση για τη διδασκαλία του πιάνου, η 

οποία βασίζεται αυστηρά στην ερμηνεία του υφιστάμενου ρεπερτορίου, στην ισόρροπη 

διδασκαλία εκτέλεσης και σύνθεσης. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές θα έχουν τη 

δυνατότητα να βιώσουν περισσότερο ολοκληρωμένες μουσικές εμπειρίες (Elliott, 1995· 

Reimer, 2003 όπως αναφέρεται στο Ανδρούτσος, 2009, βλ. κεφ. 2.1) και να κάνουν 

περισσότερο οργανωμένες και ουσιαστικές συνδέσεις ανάμεσα στις εκτελεστικές 

δεξιότητες, τις θεωρητικές γνώσεις και τη δημιουργία πρωτότυπης μουσικής. Στόχοι είναι 

επίσης η καλλιέργεια της μουσικής δημιουργικής σκέψης των μαθητών, η διδασκαλία 
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βασικών συνθετικών τεχνικών και στρατηγικών, η παροχή συντακτικής γνώσης της 

μουσικής μέσα από άμεση, βιωματική εφαρμογή της, η διατήρηση του ενδιαφέροντος των 

μαθητών για το μάθημα της μουσικής και η σύνδεση του με την καθημερινή τους ζωή. Η 

παραγωγή «παρουσιάσιμων» συνθέσεων οι οποίες ακολουθούν τα συμβατικά μουσικά 

πρότυπα δεν θεωρείται αυτοσκοπός, καθώς μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στην εμπλοκή και 

εξοικείωση του μαθητή με τη διαδικασία της δημιουργίας. Η διαδικασία αυτή προτείνεται 

να ξεκινά από τα πρώτα κιόλας μαθήματα ώστε να αντιμετωπίζεται ως αναπόσπαστο 

μέρος του μαθήματος. Αν οι μαθητές από την αρχή των σπουδών τους ενθαρρυνθούν να 

συνθέτουν τη δική τους μουσική, όπως άλλωστε κάνουν πολλές φορές αυθόρμητα, θα 

αντιμετωπίζουν τη σύνθεση ως φυσική διαδικασία (Campbell & Scott-Kassner, 2013, βλ. 

κεφ. 2.4.1) και ως μέρος μιας ολοκληρωμένης μουσικής εμπειρίας, η οποία, στο σημερινό 

πλαίσιο σπουδών τους, προσφέρεται κατά κύριο λόγο κατακερματισμένη.  

Αντλώντας στοιχεία από τη διεθνή βιβλιογραφία για τη διδασκαλία της σύνθεσης 

(βλ. κεφ. 2), η παρούσα Διπλωματική Εργασία υποστηρίζει την ενσωμάτωση 

δραστηριοτήτων μουσικής δημιουργίας στο πρόγραμμα σπουδών του πιάνου μέσω της 

εφαρμογής ενός σπειροειδούς προγράμματος δραστηριοτήτων, διαρθρωμένου θεματικά σε 

τρεις ενότητες. Οι δραστηριότητες επιλέχθηκε να παρουσιάζονται ως μέρος των 

μαθημάτων εκτέλεσης, αφενός γιατί θα ήταν πρακτικά περισσότερο περίπλοκο, αν και όχι 

αδύνατο, το να παρακολουθεί ο μαθητής επιπλέον μαθήματα σύνθεσης, αφετέρου γιατί 

κάτι τέτοιο θα αποδυνάμωνε τις προσπάθειες του προγράμματος για παροχή 

ολοκληρωμένων μουσικών εμπειριών. Ωστόσο, παρότι οι δραστηριότητες είναι 

ενσωματωμένες στη διαδικασία του μαθήματος, θεωρείται απαραίτητη η θεματική 

διάθρωση τους σε ενότητες με συγκεκριμένους σκοπούς και περιεχόμενα, ανεξάρτητα από 

το ρεπερτόριο το οποίο μελετάει ο μαθητής την συγκεκριμένη περίοδο. 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν απορρίπτει σε καμία περίπτωση την προσέγγιση 

της μουσικής δημιουργίας που εκπορεύεται άμεσα από το ρεπερτόριο το οποίο μελετούν οι 

μαθητές. Ένα παράδειγμα αυτής της προσέγγισης είναι η μέθοδος Accelerated Piano 

Adventures (Randall & Randall, 1998), στην οποία περιοδικά οι μαθητές παροτρύνονται 

να συνθέτουν κομμάτια με παρόμοια χαρακτηριστικά (π.χ. τονικότητα ή μέτρο) με τα 

χαρακτηριστικά των κομματιών τα οποία τους δόθηκαν για μελέτη. Αντιθέτως, η 

συγγραφέας θεωρεί πως η χρήση της μουσικής με την οποία οι μαθητές είναι ήδη 

εξοικειωμένοι ως έμπνευση για σύνθεση πρωτότυπης μουσικής είναι εξαιρετικά ωφέλιμη. 

Ο λόγος για τον οποίο θεωρείται απαραίτητο να υπάρχει ένα ανεξάρτητο ρυθμιστικό 

πλαίσιο για αυτές τις δραστηριότητες είναι πως, αν προκύπτουν κατά εξ ολοκλήρου τυχαίο 
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τρόπο, ελλοχεύει ο κίνδυνος οι μαθητές να μην έρθουν σε επαφή με κάποιες από τις 

έννοιες και τις τεχνικές οι οποίες πιθανώς να τους βοηθήσουν στις δικές τους δημιουργίες 

και να μην μπορέσουν να μεταφέρουν επιτυχώς τις γνώσεις που αποκτούν σε διαφορετικά 

πλαίσια. Ωστόσο, το παρακάτω πλάνο, στο οποίο περιγράφονται οι στόχοι και τα 

περιεχόμενα κάθε ενότητας δραστηριοτήτων, είναι ανοιχτό σε πιθανές τροποποιήσεις και 

παρεκβάσεις. 

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες κυριαρχεί στο χώρο της Παιδαγωγικής ένα ιδιαίτερα 

αυξημένο ενδιαφέρον για τις κονστρουκτιβιστικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη 

μάθηση (Webster, 2016b, βλ. κεφ. 2.4.1). Η σύνθεση μουσικής είναι μια εξ ορισμού 

κονστρουκτιβιστική δραστηριότητα η οποία αντανακλά τη γνώση που έχει οικοδομήσει ο 

μαθητής για την μουσική. Για αυτό το λόγο θεωρήθηκε δόκιμο η δομή του προγράμματος 

να βασίζεται σε μια από τις κεντρικές αρχές του γνωστικού κονστρουκτιβισμού, σύμφωνα 

με την οποία η μάθηση πρέπει να οργανώνεται γύρω από βασικές έννοιες (Brooks & 

Brooks, 1993 όπως αναφέρεται στο Elliott, Kratochwill, Cook, & Travers, 2008, βλ. κεφ. 

2.4.1). Υιοθετείται, δηλαδή, στην οργάνωση της ύλης μια προσέγγιση «εκ των άνω προς 

τα κάτω», προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να αναπτύξουν μια γενική 

οργανωτική νοητική δομή των βασικών εννοιών, στην οποία θα μπορούν να εντάξουν τις 

περισσότερο λεπτομερείς γνώσεις που θα αποκτήσουν σε μετέπειτα χρόνο. Η διδασκαλία, 

λοιπόν, προτείνεται να ξεκινά από τις γενικότερες και να προχωρά στις ειδικότερες 

έννοιες, προκειμένου οι μαθητές πρώτα να βιώσουν τα βασικά μουσικά στοιχεία και 

έπειτα να τα επεξεργαστούν συνειδητά.  

Οι τρείς ενότητες δραστηριοτήτων του προγράμματος περιλαμβάνουν την ενότητα 

των ορισμών και της εξερεύνησης, την ενότητα της μουσικής μορφής, και, τέλος, την 

ενότητα των αισθητικών αρχών και των στοιχείων της μουσικής. Αυτή η ομαδοποίηση των 

ενοτήτων προκύπτει από απλοποίηση του διδακτικού μοντέλου σε πέντε στάδια που 

προτείνεται από την Hickey (2012) για τη γενική μουσική εκπαίδευση (βλ. κεφ. 2.4.11). 

Θεωρήθηκε δόκιμο η αρχική ενότητα των ορισμών και της εξερεύνησης να περιλαμβάνει 

και δραστηριότητες βασισμένες στην καθημερινή ζωή των μαθητών, καθώς συνήθως 

αποτελούν ισχυρό κίνητρο για την εκκίνηση της δημιουργικής διαδικασίας. Επίσης 

επιλέχθηκε οι δραστηριότητες οι οποίες στοχεύουν στη διδασκαλία των αισθητικών αρχών 

και των μουσικών στοιχείων να ανήκουν σε μια ενότητα γιατί είναι σχεδόν αδύνατο να 

διδάξει κάποιος αρχές χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία. Για παράδειγμα, αν 

στόχος μιας δραστηριότητας είναι η διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους 

επιτυγχάνεται η κλιμάκωση της έντασης σε μια σύνθεση, ο εκπαιδευτικός θα αναφερθεί 
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οπωσδήποτε σε μελωδικά και ρυθμικά χαρακτηριστικά. Το ότι το πρόγραμμα προτείνεται 

να είναι σπειροειδές, σύμφωνα με τις αρχές της ολιστικής προσέγγισης στη μουσική 

διδασκαλία (Pogonowski, 2001 βλ. κεφ. 2.4.11) σημαίνει πως αυτές οι ενότητες 

δραστηριοτήτων θα επαναλαμβάνονται σε περιοδική βάση (π.χ. ετήσια ή εξαμηνιαία), 

παρέχοντας, όμως, στον μαθητή προοδευτικά περισσότερο απαιτητικές δραστηριότητες. 

Η κατηγοριοποίηση των δραστηριοτήτων δεν μπορεί να είναι απόλυτη, καθώς 

κάποιες από αυτές θα μπορούσαν να ανήκουν σε περισσότερες από μια ενότητες και, όπως 

είναι θεμιτό, οι μαθητές ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν δεξιότητες τις οποίες απέκτησαν 

σε προηγούμενες δραστηριότητες προκειμένου να πραγματοποιηθούν όσο το δυνατόν 

περισσότερες συνδέσεις μεταξύ τους. Οι δραστηριότητες, δηλαδή, δεν είναι μονωμένες, 

αλλά ανάλογα με τις οδηγίες που δίνονται από τον εκπαιδευτικό μπορεί να στοχεύουν 

περισσότερο στον ηχητικό πειραματισμό, την εξερεύνηση της μορφής ή των αισθητικών 

αρχών και των μουσικών στοιχείων.  

Ωστόσο, η κατηγοριοποίηση αυτή μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη στον 

εκπαιδευτικό για την μακροπρόθεσμη οργάνωση των διδακτικών σεναρίων και των 

δεξιοτήτων που θα αποτελέσουν αντικείμενα διδακτικής στόχευσης. Η οργάνωση αυτή 

φιλοδοξεί να λειτουργήσει όχι ως ένα αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο για τη διδακτική 

πράξη, αλλά ως ένα ανοιχτό ρυθμιστικό πλαίσιο, προσαρμόσιμο στις ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντα του εκάστοτε μαθητή. Οι δραστηριότητες είναι μεταβλητής διάρκειας, 

καθώς εξυπηρετούν μια μεγάλη ποικιλία στόχων. Κάποιες διαρκούν μόνο λίγα λεπτά, ενώ 

άλλες μπορεί να απαιτήσουν ολόκληρη την διδακτική ώρα προκειμένου να 

ολοκληρωθούν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι δραστηριότητες μπορεί να συνεχίζονται από 

μάθημα σε μάθημα. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση για τη διάρκεια και την εξατομίκευση 

των δραστηριοτήτων ανήκει στον εκπαιδευτικό. 

  

3.2 Ενότητες δραστηριοτήτων 

 

3.2.1 1η ενότητα δραστηριοτήτων: Ορισμοί και εξερεύνηση  

 

Ο στόχος της πρώτης ενότητας δραστηριοτήτων είναι ο μαθητής αρχικά να 

προβληματιστεί σχετικά με γενικές μουσικές και εξωμουσικές έννοιες και έπειτα να 

προσπαθήσει να τις ορίσει, ώστε να αποκτήσει ένα εννοιολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 

θα εντάξει όχι μόνο τις υπόλοιπες δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν, αλλά και τη 

γενικότερη εμπλοκή του με την μουσική. Στόχος είναι, επίσης, να εξερευνήσει με μεγάλο 

βαθμό ελευθερίας τις ηχητικές δυνατότητες του οργάνου, ώστε να αποκτήσει ένα ηχητικό 
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ρεπερτόριο το οποίο θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει στις δραστηριότητες των επόμενων 

ενοτήτων (Campbell & Scott-Kassner, 2013, βλ. κεφ. 2.4.5). Επιπλέον, αν ο εκπαιδευτικός 

χρησιμοποιεί μουσική ορολογία κατά τις μη απαιτητικές δραστηριότητες της εξερεύνησης, 

ο μαθητής εύκολα θα εξοικειωθεί με αυτήν και θα αποκτήσει ένα μουσικό λεξιλόγιο που 

θα χρησιμοποιεί και ο ίδιος. 

 Η διαδικασία των δραστηριοτήτων της πρώτης ενότητας είναι σκόπιμο να 

ξεκινήσει με ερωτήματα όπως «Τι είναι μουσική;», «Τι δεν είναι μουσική;», «Ποια είναι η 

διαφορά του θορύβου από τη μουσική;», «Τι είναι μουσική σύνθεση;», «Ποιους 

ονομάζουμε συνθέτες;», «Μπορούν όλοι οι άνθρωποι να δημιουργήσουν μουσική;», 

«Όταν ακούμε ένα μουσικό έργο κάνουμε όλοι τις ίδιες σκέψεις και έχουμε τα ίδια 

συναισθήματα;». Στόχος δεν είναι να καταφέρει ο μαθητής να ορίσει με ακρίβεια αυτές τις 

δυσνόητες και αφηρημένες έννοιες, για τις οποίες άλλωστε δεν υπάρχει ένας κοινά 

αποδεκτός ορισμός, αλλά να εκκινηθεί μια διαδικασία σκέψης για τα μουσικά φαινόμενα 

γενικά και τον σκοπό της δικής του ενασχόλησης με τη μουσική ειδικότερα. Καθώς η 

ηλικία των μαθητών αυξάνεται, οι ορισμοί που θα προκύπτουν θα είναι περισσότερο 

αφηρημένοι και επεξεργασμένοι. Ωστόσο, ακόμα και οι μικρότεροι μαθητές μπορούν να 

κάνουν μια απόπειρα προσέγγισής τους. 

Μετά από την προσπάθεια ορισμού των εννοιών, ακολουθεί η ελεύθερη 

εξερεύνηση των ηχητικών δυνατοτήτων του οργάνου, αλλά και η ελαφρά καθοδηγημένη 

εξερεύνηση των δυναμικών, των ηχοχρωμάτων, του ρυθμού, της ρυθμικής αγωγής και του 

τονικού ύψους. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με δραστηριότητες και παιχνίδια 

παρόμοιας φιλοσοφίας με αυτά που παρουσιάζονται στους διάφορους τόμους των βιβλίων 

Játékok του György Kurtág (1973-2010). Σε αυτά ο μαθητής ενθαρρύνεται να ερμηνεύσει 

κομμάτια καταγεγραμμένα με μη συμβατική σημειογραφία και χαμηλών τεχνικών 

απαιτήσεων, χρησιμοποιώντας αρχικά την παλάμη, τη γροθιά ή τον αγκώνα αντί για 

μεμονωμένα δάκτυλα. Αξιοποιείται ολόκληρη η έκταση του κλαβιέ και πολλές φορές ο 

μαθητής απαιτείται να είναι όρθιος. Το στάδιο της εξερεύνησης είναι κρίσιμο για την 

επιτυχία του προγράμματος. Οι μαθητές του πιάνου πολύ συχνά διδάσκονται για χρόνια 

ρεπερτόριο το οποίο εκτελείται αποκλειστικά στη μεσαία περιοχή του κλαβιέ, τους 

πρώτους μήνες δε στις πέντε μόνο νότες γύρω από το μεσαίο ντο. Η προσέγγιση αυτή 

αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως «Middle C approach» (Uszler, Gordon, & Mach, 2000) 

και ακολουθείται από ευρέως διαδεδομένες μεθόδους πιάνου για αρχάριους μαθητές 

σχολικής ηλικίας όπως την John Thompson's Easiest Piano Course (Thompson, 2005), 

Bastien Piano Basics (Bastien, n.d.). Η επιλογή της συγκεκριμένης έκτασης δεν προκύπτει 
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από κάποια τεχνική απαίτηση, εφόσον η ευκολία στην παραγωγή ήχου στο πιάνο δεν 

εξαρτάται από το τονικό ύψος, όπως συμβαίνει σε άλλα όργανα. Στη συγκεκριμένη 

προσέγγιση, οι μαθητές περιορίζονται αναίτια από τον πλούτο ηχοχρωμάτων και τονικού 

ύψους που μπορεί να προσφέρει το συγκεκριμένο όργανο ακόμα και σε αρχάριους 

μαθητές και αισθάνονται ανασφαλείς να δοκιμάσουν μουσικές ιδέες έξω από τη 

συγκεκριμένη έκταση. Παράλληλα αναγκάζονται να παίζουν σε άβολη και άκαμπτη θέση 

για τα χέρια, εφόσον οι αγκώνες είναι πολύ κοντά στο σώμα (Uszler, Gordon, & Mach, 

2000). 

 Οι δραστηριότητες της εξερεύνησης των ηχητικών δυνατοτήτων του οργάνου σε 

αυτή την ενότητα είναι προτιμότερο να δίνουν έμφαση στα ηχοχρώματα και στις 

δυναμικές, καθώς είναι τα πιο εύκολα προσεγγίσιμα μουσικά στοιχεία (Glover, 2002, βλ. 

κεφ. 2), παρά σε μελωδικά στοιχεία. Επιπλέον, η χρήση κυρίως μεγάλων μυών του 

σώματος αντί των δακτύλων βοηθά στην συγκέντρωση της προσοχής των μαθητών στον 

ήχο και όχι στις τεχνικές δυσκολίες που παρουσιάζει το legato παίξιμο. Τους βοηθά επίσης 

να χτίσουν καλύτερη τεχνική γιατί συνηθίζουν να χρησιμοποιούν το βάρος ολόκληρου του 

χεριού και με αυτόν τον τρόπο να παράγουν πλουσιότερο ήχο (Uszler, Gordon, & Mach, 

2000).  

Οι δραστηριότητες θα ήταν χρήσιμο να συμπεριλαμβάνουν επίσης ηχητικά 

παιχνίδια μεταξύ του εκπαιδευτικού και του μαθητή, ώστε ο μαθητής να αισθανθεί 

ασφάλεια να αυτοσχεδιάσει σε ένα πλαίσιο στο οποίο δεν θα νοιώθει εκτεθειμένος στην 

κριτική. Ένας εύκολος τρόπος να πραγματοποιηθεί αυτό είναι ο εκπαιδευτικός να παίζει 

σύντομες φράσεις ως ερώτηση, στις οποίες ο μαθητής θα πρέπει να προσφέρει μια 

σύντομη φράση ως απάντηση. Το επόμενο στάδιο είναι ο εκπαιδευτικός να παίζει απλές 

συνοδευτικές συγχορδίες και ο μαθητής να επινοεί αυτοσχεδιαστικές μελωδίες με 

λιγότερους ή περισσότερους περιορισμούς στο μελωδικό και ρυθμικό υλικό. Με αυτόν τον 

τρόπο, θα προετοιμαστεί να εξερευνήσει χωρίς τη βοήθεια του εκπαιδευτικού τις δικές του 

μουσικές ιδέες στις δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν. 

Κατά το στάδιο της εξερεύνησης είναι επίσης σκόπιμη η παρουσίαση μη-

συμβατικών τεχνικών παιξίματος και η εκτέλεση κομματιών που περιλαμβάνουν τέτοιου 

είδους τεχνικές, καθώς, μέσω αυτών, μπορούν εύκολα να δημιουργηθούν διαφορετικά και 

ενδιαφέροντα ηχοχρώματα, χωρίς να απαιτείται υψηλό επίπεδο δεξιοτεχνίας εκ μέρους του 

μαθητή (βλ. κεφ. 2.4.7). Ο μαθητής μπορεί να πειραματιστεί και να εξοικειωθεί με τα 

clusters, τις νότες που παίζονται σιωπηλά στο κλαβιέ αλλά ηχούν στο εσωτερικό του 

πιάνου, το pizzicato και το glissanto απευθείας στις χορδές, όπως και με χτυπήματα με την 
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παλάμη στις χορδές, κρουστούς ήχους στο καπάκι του πιάνου και φωνητικά εφέ, όπως 

ομιλία και ψιθύρισμα στο εσωτερικό του οργάνου.  

Επίσης, ως μέρος της εξερεύνησης ενδείκνυνται δραστηριότητες όπως η 

δημιουργία μουσικής με προηχογραφημένη ηχητική συνοδεία και η μουσική επένδυση 

σύντομου βίντεο, όπως και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες, οι οποίες ενθαρρύνουν τον 

ηχητικό πειραματισμό χωρίς αυστηρούς περιορισμούς εκ μέρους του εκπαιδευτικού στον 

ρυθμό και το μελωδικό υλικό. Στην πράξη, αν και δεν εκφράζονται λεκτικά, υπάρχουν 

περιορισμοί που υπαγορεύονται από τα μουσικά χαρακτηριστικά της συνοδείας ή τη 

δράση στο βίντεο και με αυτόν τον τρόπο ο μαθητής έχει την ευκαιρία να δημιουργήσει 

μουσική με σαφή αισθητική πρόθεση. Ιδιαίτερα χρήσιμη για την εξοικείωση του μαθητή 

με τη δημιουργική διαδικασία είναι, επίσης, η ελεύθερη σύνθεση κομματιών που αντλούν 

έμπνευση από την καθημερινότητα και την οικογένεια των μαθητών, καθώς παρέχουν 

υψηλά κίνητρα για δημιουργία και θέτουν ένα αφηρημένο αισθητικό πλαίσιο από το οποίο 

μπορεί να αντληθεί έμπνευση. Αν και η συμβατική σημειογραφία δεν αποκλείεται, η 

έμφαση σε αυτή την αρχική ενότητα δραστηριοτήτων οφείλει να βρίσκεται κυρίως στα 

ηχητικά φαινόμενα, την εξοικείωση με τη γραφική παρτιτούρα και την ανάπτυξη 

προσωπικών σημειογραφικών τεχνικών (Campbell & Scott-Kassner, 2013· Deutsch, 2016· 

Upitis, 2015). 

 

3.2.2 2η ενότητα δραστηριοτήτων: Μορφή 

 

Ένας κοινός τόπος στους διάφορους ορισμούς για την μουσική είναι πως πρόκειται για την 

οργάνωση του ήχου και της σιωπής στο χρόνο (Kania, 2016, βλ. κεφ. 2.1). Στόχος, λοιπόν, 

αυτής της ομάδας δραστηριοτήτων είναι ο μαθητής να συνειδητοποιήσει πως αυτή η 

οργάνωση του ήχου και της σιωπής πραγματοποιείται με τυποποιημένους, κατά κύριο 

λόγο, τρόπους, οι οποίοι διευκολύνουν τους ακροατές κατά την παρακολούθηση της ροής 

των ηχητικών συμβάντων. Η διδασκαλία των ευρέως διαδεδομένων τύπων μουσικής 

μορφής δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά μέσον, ώστε ο μαθητής να συνειδητοποιήσει πως ο 

συνθέτης, για να μπορεί να επικοινωνεί τον δομημένο και εμπρόθετο χαρακτήρα της 

μουσικής του, καλό είναι να οργανώνει το μουσικό υλικό ακολουθώντας στρατηγικές που 

υπερβαίνουν την αμεσότητα της διαδοχής επάλληλων ηχητικών συμβάντων. Οι μαθητές 

είναι δυνατόν να εξοικειωθούν με την έννοια της μορφής ακόμα και σε αρχάριο επίπεδο, 

εφόσον το μοναδικό προαπαιτούμενο για την προσέγγισή της είναι η ικανότητα σύγκρισης 

δύο ηχητικών συμβάντων. Μέσω αυτής της σύγκρισης προκύπτουν οι τρεις βασικές 
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διαδικασίες οικοδόμησης της μορφής, η επανάληψη, η παραλλαγή και η αντίθεση (Bent & 

Pople, 2009, βλ. κεφ. 2.4.6).  

 Ο απλούστερος τρόπος προσέγγισης της μουσικής μορφής είναι η περιγραφή των 

τμημάτων ενός κομματιού ως αρχή, μέση και τέλος. Ακόμα και οι αρχάριοι μαθητές έχουν 

την δυνατότητα να αντιληφθούν την ύπαρξη αυτών των τμημάτων και το ότι κάθε ένα από 

αυτά τα τμήματα έχει συγκεκριμένη λειτουργία στην εξέλιξη του κομματιού, όπως τα 

τμήματα μιας ιστορίας (Hickey, 2012, βλ. κεφ. 2.4.6). Μια τέτοια αφηγηματική θεώρηση 

της μουσικής δομής/μορφής θα μπορούσε να είναι η εξής: η αρχή στοχεύει στο να 

προσελκύσει το ενδιαφέρον του ακροατή με μια πρώτη ιδέα, η μέση να εξελίξει την ιδέα 

αυτή και να παρουσιάσει μια έκπληξη, και το τέλος να την ολοκληρώσει και να προσφέρει 

αίσθηση τελεσφόρησης στον ακροατή. 

  Στη συνέχεια, οι μαθητές μπορούν να έρθουν σε επαφή με απλές μορφές, όπως ΑΒ, 

ΑΒΑ, ΑΒΑΓΑ, ΑΑΒΑ (η οποία τους είναι γνωστή από τα τραγούδια της δημοφιλούς 

μουσικής), ΑΒΓΒΑ (η οποία ονομάζεται και αψιδωτή μορφή (arch form) και είναι εύκολη 

για οπτικοποίηση), καθώς και με την αποκαλούμενη «ανοιχτή μορφή», στην οποία τα 

τμήματα Α, Β, Γ εκτελούνται με οποιαδήποτε σειρά επιλέξει ο εκτελεστής. Μια ακόμη 

μορφή την οποία είναι εύκολο να αντιληφθούν οι μαθητές, είναι το Μπάσο οστινάτο. 

Μάλιστα, η μορφή αυτή προσφέρεται για ασκήσεις αυτοσχεδιασμού και για εξοικείωση με 

την πολυφωνική-αντιστικτική υφή, αφού, πάνω από το σταθερά επαναλαμβανόμενο 

βάσιμο, οι μαθητές μπορούν εύκολα να συνθέσουν ανεξάρτητες μελωδίες. Κάποιες 

συνθέσεις των μαθητών οι οποίες έχουν προκύψει από δραστηριότητες με ελάχιστους 

περιορισμούς από την πλευρά του εκπαιδευτικού είναι πιθανόν να παρουσιάζουν 

αυθόρμητα δομικά στοιχεία τυποποιημένων μορφών. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να 

παρατηρεί τις δημιουργίες των μαθητών για τέτοια δομικά στοιχεία και να τα χρησιμοποιεί 

ως αφετηρία για την περαιτέρω διδασκαλία της δομής (Menard, 2013, βλ. κεφ. 2.4.6).  

Η μεγαλύτερη δυσκολία στη διδασκαλία της μορφής έγκειται στο ότι ο ακροατής 

πρέπει να έχει την ικανότητα να διατηρεί στη μνήμη του τα μουσικά φαινόμενα τα οποία 

προηγήθηκαν και να τα συγκρίνει με αυτά που θα ακολουθήσουν. Για αυτόν το λόγο, η 

οπτικοποίηση της μορφής, όταν αυτό είναι δυνατόν, κρίνεται απαραίτητη, ώστε να 

λειτουργήσει ως βοήθημα για τη μνήμη και τη μουσική κατανόηση. Η χρήση μη 

συμβατικής σημειογραφίας και σχεδίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί με δύο τρόπους στις 

δραστηριότητες που επικεντρώνονται στη μορφή. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να παροτρύνει 

τους μαθητές να σχεδιάσουν ελεύθερα και στη συνέχεια να αποδώσουν μουσικά κάποια 

δομικά στοιχεία της ζωγραφιάς (Roels & Petegem, 2014, βλ. κεφ. 2.4.6), ή, αντίστροφα, 
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να αποδώσει οπτικά δομικά στοιχεία της μουσικής, καθώς η διαδικασία αυτή φαίνεται πως 

βοηθά την καλλιέργεια της δημιουργικότητας (Auh & Walker, 2002, βλ. κεφ. 2.4.6). Οι 

δραστηριότητες οι οποίες επικεντρώνονται στη δομή οφείλουν να παρέχουν και σαφείς 

καλλιτεχνικούς στόχους, ώστε να μην καταλήγουν να είναι αποκλειστικά πρακτικές 

εφαρμογές γνώσεων της θεωρίας (Kaschub & Smith, 2016, βλ. κεφ. 2.4.6). 

 

3.2.3 3η ενότητα δραστηριοτήτων: Αισθητικές αρχές και μουσικά στοιχεία 

 

Ο στόχος της συγκεκριμένης ενότητας δραστηριοτήτων είναι ο μαθητής, μέσα από 

δραστηριότητες που θέτουν περισσότερους περιορισμούς σε σχέση με τις προηγούμενες, 

να εξερευνήσει τη λειτουργία των αισθητικών αρχών και των στοιχείων της μουσικής σε 

μια σύνθεση. Για τους σκοπούς του προγράμματος, οι αισθητικές αρχές της μουσικής 

αφορούν την ανάγκη ύπαρξης ενότητας και ποικιλομορφίας στο ηχητικό υλικό, καθώς και 

την ανάγκη για ένταση και χαλάρωση. Επιπλέον, αισθητική αρχή μπορεί να θεωρηθεί και 

η ανάγκη ισορροπίας αυτών των αντιθετικών ζευγών (Hickey, 2012· Spring & Hutcheson, 

1995). Τα μουσικά στοιχεία αφορούν δομικές παραμέτρους, όπως μελωδία, αρμονία, 

ρυθμός, ηχόχρωμα, υφή, δυναμική, εντατικοποίηση της δυναμικής και πύκνωση της υφής. 

 Σε αυτή την ενότητα προτείνεται να δοθούν στον μαθητή δραστηριότητες οι 

οποίες θα επικεντρώνονται κάθε φορά σε ένα συγκεκριμένο μουσικό στοιχείο. Κάθε φορά 

που εισάγεται ένα νέο στοιχείο κρίνεται σκόπιμη η αποσαφήνιση της έννοιας του, καθώς 

ακόμα και μαθητές που έχουν παρακολουθήσει μαθήματα θεωρίας της μουσικής είναι 

πιθανό να μην είναι εξοικειωμένοι με τον ορισμό του και τις διακριτές λειτουργίες του στα 

πλαίσια του μουσικού κομματιού. Η μουσική δημιουργία δεν μπορεί να είναι βέβαια μόνο 

μια πρακτική εφαρμογή της θεωρίας της μουσικής (Kaschub & Smith, 2016, βλ. κεφ. 

2.4.6), ούτε τα μουσικά στοιχεία μπορούν να λειτουργήσουν μουσικά αν είναι 

απομονωμένα. Ωστόσο, αν δίνεται έμφαση κάθε φορά σε διαφορετικό στόχο, οι μαθητές 

μπορεί να αποκτήσουν μουσικές δεξιότητες τις οποίες θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν 

σε περισσότερο ελεύθερες δραστηριότητες. Επιπλέον, δραστηριότητες με αρκετούς 

περιορισμούς είναι πιθανό να οδηγήσουν σε δημιουργίες που θα ακούγονται πιο κοντά στα 

συμβατικά δυτικά μουσικά πρότυπα, επομένως ακόμα και οι άπειροι ή οι ανασφαλείς 

μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να αισθανθούν ικανοποίηση από το έργο τους, το οποίο θα 

ακούγεται «σαν κανονική μουσική». 

H αισθητική αρχή της ενότητας και της ποικιλομορφίας είναι ίσως η πιο εύκολα 

προσεγγίσιμη για τους μαθητές της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, καθώς ακόμα και οι 
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αρχάριοι μαθητές μπορούν να κατανοήσουν το ότι η επανάληψη ηχητικού υλικού συντελεί 

στην ενότητα/ομοιογένεια του κομματιού, ενώ η εισαγωγή νέου ηχητικού υλικού στην 

ποικιλομορφία (Spring & Hutcheson, 1995). Ουσιαστικά η μόνη προϋπόθεση για την 

διδασκαλία της είναι η ικανότητα διάκρισης ίδιων και διαφορετικών μουσικών 

συμβάντων, όπως συζητήθηκε και στο κεφάλαιο 3.2.1 για τη διδασκαλία της μορφής. Η 

μορφή «θέμα και παραλλαγές», αν και απαιτεί περισσότερο προχωρημένες μουσικές 

ικανότητες, μπορεί να είναι χρήσιμη όχι μόνο στο να κατανοήσουν οι μαθητές τους 

τρόπους με τους οποίους τα διάφορα στοιχεία της μουσικής επηρεάζουν τις μουσικές 

διαθέσεις και τα μουσικά στυλ, αλλά και στην κατανόηση της αρχής της ενότητας και της 

ποικιλομορφίας σε μια μουσική σύνθεση. Ωστόσο, για μπορέσει ο μαθητής να 

επεξεργαστεί μελωδικά, ρυθμικά ή αρμονικά ένα θέμα, απαιτείται η προσεκτική 

καθοδήγηση του εκπαιδευτικού και η επεξήγηση των τρόπων με τους οποίους μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μια τέτοια επεξεργασία. 

Μερικοί από τους τρόπους με τους οποίους οι μαθητές μπορούν να εξερευνήσουν 

τη δημιουργία έντασης στις συνθέσεις τους είναι η αυξημένη ρυθμική και αρμονική 

δραστηριότητα, η χρήση ηχηρότερων δυναμικών, η χρήση μεγαλύτερων διαστημάτων στο 

μελωδικό υλικό, η μελωδική κίνηση προς υψηλότερο τονικό ύψος και η εντατικοποίηση 

της υφής (Spring & Hutcheson, 1995). Η χαλάρωση, όπως είναι αναμενόμενο, μπορεί να 

δημιουργηθεί με τις αντίστροφες διαδικασίες. Η αισθητική αρχή της ισορροπίας είναι ίσως 

η δυσκολότερα προσεγγίσιμη, καθώς είναι περισσότερο αφηρημένη από τις προηγούμενες. 

Οι μαθητές όμως έχουν την ικανότητα να αντιληφθούν πως μια μουσική σύνθεση δεν θα 

είναι επιτυχημένη αν παρουσιάζει συνεχώς καινούριο ηχητικό υλικό το οποίο ο ακροατής 

δεν μπορεί να συγκρατήσει στην μνήμη του ή αν επαναλαμβάνει μια μόνο μουσική ιδέα. 

Αντίστοιχα, μια μουσική σύνθεση δύσκολα μπορεί να χαρακτηριστεί επιτυχημένη αν 

δημιουργεί μόνο ένταση χωρίς να προσφέρει αίσθηση χαλάρωσης ή το αντίστροφο. 

Όσον αφορά στα μουσικά στοιχεία, οι μαθητές μπορούν να παροτρυνθούν να 

δημιουργήσουν μουσική η οποία να επικεντρώνεται σε βασικά ρυθμικά στοιχεία τα οποία 

έχουν συναντήσει κατά τη μελέτη του ρεπερτορίου της εκτέλεσης και να εξερευνήσουν τη 

λειτουργία των μελωδικών περιγραμμάτων και τα χαρακτηριστικά μιας επιτυχημένης 

μελωδικής γραμμής. Μπορούν επίσης να πειραματιστούν με τα διαφορετικά στιλιστικά 

αποτελέσματα που προκύπτουν από την μονοφωνική, ομοφωνική και πολυφωνική γραφή 

καθώς και με τις εκφραστικές δυνατότητες των διαφορετικών ηχοχρωμάτων και των 

δυναμικών.  
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3.3 Εφαρμοστικές στρατηγικές/πρακτικές για την εκτέλεση των προτεινόμενων 

δραστηριοτήτων 

 

Δεδομένου ότι ένας από τους βασικότερους στόχους του προγράμματος είναι η 

καλλιέργεια της μουσικής δημιουργικής σκέψης, οι δραστηριότητες προτείνεται να 

βασίζονται στο μοντέλο του Webster (2002b, βλ. κεφ. 2.2), το οποίο υποστηρίζει πως η 

δημιουργική σκέψη είναι μια δυναμική νοητική διαδικασία μεταξύ αποκλίνουσας και 

συγκλίνουσας σκέψης. Με βάση αυτήν την παραδοχή, προτείνεται κατά την 

πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων να ενθαρρύνεται η εμπλοκή του μαθητή και στους 

δύο τύπους σκέψης. Η αποκλίνουσα σκέψη προωθείται όταν απαιτείται από τους μαθητές 

να παράγουν πολλές, διαφορετικές και ιδανικά πρωτότυπες μουσικές ιδέες (Razumnikova, 

2013, βλ. κεφ. 2.2). Προκειμένου να είναι όμως ουσιαστικά δημιουργική αυτή η παραγωγή 

ιδεών ο μαθητής οφείλει να εμπλακεί και στην διαδικασία της συγκλίνουσας σκέψης, η 

οποία για τη σύνθεση μουσικής αφορά την επιλογή, επεξεργασία και αναθεώρηση των 

ιδεών που παράχθηκαν.  

Το μοντέλο του Webster υποστηρίζει πως κατά τη δημιουργική σκέψη μπορούν να 

παρατηρηθούν τα στάδια της προετοιμασίας, της επεξεργασίας και της επιβεβαίωσης, 

ανάμεσα στα οποία μπορεί να υπάρχει και κενός χρόνος. Για τη σύνθεση μουσικής 

συγκεκριμένα, στο στάδιο της προετοιμασίας μπορεί να ανήκει ο γενικός σχεδιασμός του 

κομματιού και η εξερεύνηση μέσω του αυτοσχεδιασμού πολλών διαφορετικών μουσικών 

ιδεών. Στο στάδιο της επεξεργασίας μπορεί να ανήκει η επιλογή μιας ιδέας από αυτές που 

παρήγαγε ο μαθητής, η ανάπτυξή και η επεξεργασία της, η πιθανή αναθεώρησή της, καθώς 

και η παραγωγή περισσότερων νέων ιδεών ώστε να συνεχιστεί το κομμάτι. Το στάδιο της 

επιβεβαίωσης περιλαμβάνει την πρόβα, τις τελικές αλλαγές και την εκτέλεση για τον 

εκπαιδευτικό ή το κοινό. Στην πράξη η διαδοχή των σταδίων αυτών δεν είναι γραμμική, 

καθώς συχνά παρατηρείται εναλλαγή μεταξύ των σταδίων και μεταξύ αποκλίνουσας και 

συγκλίνουσας σκέψης. Χαρακτηριστικά, μετά την επεξεργασία της πρώτης ιδέας συνήθως 

ακολουθεί εκ νέου παραγωγή νέων ιδεών, η οποία ουσιαστικά επαναφέρει τον μαθητή στο 

στάδιο της προετοιμασίας.  

Αν ο μαθητής ακολουθεί κατά κύριο λόγο τα συγκεκριμένα τυποποιημένα βήματα 

για να φτάσει στον στόχο του, αφενός θα αισθάνεται ασφάλεια κατά την εκτέλεση των 

δραστηριοτήτων, αφετέρου θα μπορεί, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, να 

συνειδητοποιήσει τις στρατηγικές τις οποίες ακολουθεί και να μεταφέρει αυτήν τη γνώση 

σε πλαίσια διαφορετικά από αυτό του μαθήματος. Αναπόφευκτα, είναι αδύνατον κάθε 
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δραστηριότητα να έχει την ίδια ακριβώς δομή με τις υπόλοιπες, εφόσον οι στόχοι και τα 

περιεχόμενα της διδασκαλίας ποικίλουν. Ωστόσο, στις περισσότερες από αυτές, είναι 

δυνατό να γίνει προσπάθεια για εναλλαγή της αποκλίνουσας και συγκλίνουσας σκέψης, 

καθώς και της αναθεώρησης προηγούμενων ιδεών. 

Οι δραστηριότητες προτείνεται να είναι δομημένες με τέτοιο τρόπο ώστε να 

παρουσιάζονται ως μουσικά προβλήματα στους μαθητές, δηλαδή καταστάσεις για την 

επίλυση των οποίων απαιτείται ακουστική φαντασία και κρίση (Regelski, 2004· Thomas, 

1971 όπως αναφέρεται στο DeLorenzo, 1989, βλ. κεφ. 2.4.2). Οι προκλήσεις αυτές 

οφείλουν να είναι κλιμακούμενης δυσκολίας ώστε να διατηρούν το ενδιαφέρον χωρίς να 

είναι εκτός των δυνατοτήτων των μαθητών (MacDonald et al., 2006, βλ. κεφ. 2.4.2). Οι 

περιορισμοί που τίθενται στις οδηγίες των δραστηριοτήτων από τους εκπαιδευτικούς 

προτείνεται να εναλλάσσονται ακολουθώντας μια πορεία από το συγκεκριμένο στο 

αφηρημένο (Kaschub & Smith, 2009, βλ. κεφ. 2.4.2) και το αντίθετο, καθώς κάθε μαθητής 

έχει διαφορετικές προτιμήσεις και ανάγκες σχετικά με την ελευθερία που του δίνεται να 

διαμορφώσει ο ίδιος το κομμάτι του (Burnard & Younker, 2002· Smith, 2008, βλ. κεφ. 

2.4.2). Αν ο εκπαιδευτικός προσφέρει ποικιλία από περισσότερο ελεύθερες και 

περισσότερο δεσμευτικές δραστηριότητες, κάθε μαθητής θα έχει την ευκαιρία να 

δημιουργήσει «επιτυχημένες» συνθέσεις (Hickey, 1999, 2003, βλ. κεφ. 2.4.2). 

Για την εκκίνηση της διαδικασίας είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο να προσφέρεται στον 

μαθητή ένα αρχικό ερέθισμα (composition prompt) ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο 

κλίμα για την δραστηριότητα και ώστε να λειτουργήσει ως έμπνευση και βοήθημα της 

συνθετικής πρόθεσης του μαθητή (Campbell & Scott-Kassner, 2013, βλ. κεφ. 2.4.5 ). Αυτό 

το αρχικό ερέθισμα μπορεί να είναι κάτι τόσο απλό όσο η ανάθεση ενός συγκεκριμένου 

θέματος ή τίτλου για τη δραστηριότητα, η περιγραφή ενός συναισθήματος και μια 

φωτογραφία, ή κάτι περισσότερο περίπλοκο, όπως η διήγηση μιας ιστορίας, η απαγγελία 

ενός ποιήματος, καθώς και ήχοι ή μουσικά μοτίβα (Campbell & Scott-Kassner, 2013, βλ. 

κεφ. 2.4.5). 

Οι δραστηριότητες θα πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνουν, στο μέτρο του 

δυνατού, οπτικοποίηση των μουσικών εννοιών και σύνδεση με άλλες μορφές τέχνης. Σε 

κάθε ενότητα δραστηριοτήτων, η μουσική σημειογραφία οφείλει να εξελίσσεται σταδιακά 

από την ολοκληρωτική απουσία σημειογραφίας στη χρήση συμβόλων επινοημένων από 

τον μαθητή και, τελικά, στη χρήση της συμβατικής δυτικής σημειογραφίας (Campbell & 

Scott-Kassner, 2013· Upitis, 1992, βλ. κεφ. 2.4.3). Ακόμα και αν ζητείται από τον μαθητή 

να καταγράψει τις ιδέες του, η έμφαση πρέπει πάντα να βρίσκεται στον ήχο και όχι στην 
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αναπαράσταση του (Hickey, 2012, βλ. κεφ. 2.4.3). Με αυτόν τον τρόπο, ο μαθητής θα έχει 

την ευκαιρία να αντιληφθεί πρώτα ακουστικά τις νέες έννοιες και έπειτα να 

συνειδητοποιήσει τη χρησιμότητα της σημειογραφίας ως μέσο καταγραφής των ιδεών με 

σκοπό την εκτέλεση τους από άλλους πιανίστες ή την υποβοήθηση της δικής τους μνήμης. 

Η ακρόαση μουσικών έργων πέραν του ρεπερτορίου το οποίο μελετούν οι μαθητές 

κρίνεται απαραίτητη. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές θα αποκτήσουν ακουστικά πρότυπα 

τα οποία θα τους βοηθήσουν στην κατανόηση των δραστηριοτήτων και θα διευρύνουν τη 

μουσική τους σκέψη (Hickey, 2012· Kaschub & Smith, 2009· Kennedy, 2002· Κοκκίδου, 

2003· Στάμου, 2002, βλ. κεφ. 2.4.4). Η ακρόαση μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν ή μετά 

την εκάστοτε δραστηριότητα. Προτείνεται η εναλλαγή της παθητικής με την ενεργητική 

ακρόαση, καθώς και οι δύο τύποι ακρόασης είναι ωφέλιμοι για τον μαθητή (Todd & 

Mishra, 2013, βλ. κεφ. 2.4.4). Η ενεργητική ακρόαση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με 

την πραγματοποίηση κινήσεων οι οποίες συνοδεύουν συγκεκριμένα μουσικά στοιχεία, είτε 

με κάποιου είδους οδηγό ακρόασης, ο οποίος μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμος για την 

κατανόηση εννοιών όπως η μουσική μορφή. Καθώς ο διδακτικός χρόνος είναι πολύτιμος, 

η ακρόαση μικρών μόνο ηχητικών αποσπασμάτων είναι πρακτικά εφικτή. Ωστόσο, ο 

εκπαιδευτικός, σε συνεργασία με τους γονείς, θα μπορούσε να ενθαρρύνει την ακρόαση 

ολόκληρου του έργου, αν αυτό είναι χρήσιμο για τον μαθητή, εκτός διδακτικής ώρας, ως 

δραστηριότητα για το σπίτι.  

Η επιτυχία του προγράμματος κρίνεται σε μεγάλο βαθμό από τη στάση του 

εκπαιδευτικού. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στις συγκεκριμένες δραστηριότητες είναι κατά 

κύριο λόγο ο ρόλος του οργανωτή και του «ενορχηστρωτή» των ευκαιριών για 

δημιουργική ενασχόληση με την μουσική. Είναι επιφορτισμένος με την ευθύνη να επιλέξει 

τις κατάλληλες δραστηριότητες για τον κάθε μαθητή και οφείλει να έχει την ετοιμότητα να 

τις τροποποιεί ανάλογα με τα ζητήματα και τις προκλήσεις που ανακύπτουν. Βασικό 

στοιχείο του ρόλου του είναι επίσης η παροχή ανατροτροφοδοτικών σχολίων τα οποία 

στοχεύουν στην διευκόλυνση του μαθητή να επιτύχει τον στόχο του (Deutsch, 2016, βλ. 

κεφ. 2.4.8).  

Η αξιολόγηση προτείνεται να είναι διαμορφωτική, δηλαδή να συμβαίνει 

παράλληλα με τη διαδικασία και να αφορά κυρίως την ενθάρρυνση του μαθητή να 

επινοήσει τις δικές του λύσεις στα προβλήματα που ανακύπτουν (Deutsch, 2016, βλ. κεφ. 

2.4.8). Σε δραστηριότητες με συγκεκριμένους περιορισμούς, είναι θεμιτό να υπάρχει 

αξιολόγηση με χρήση διαβαθμισμένων κλιμάκων κριτηρίων ή checklists, τις οποίες 

συμπληρώνει ο ίδιος μαθητής σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό μετά το πέρας της 
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δραστηριότητας ώστε να συνειδητοποιήσει σε ποιο βαθμό εκπλήρωσε τις απαιτήσεις της 

δραστηριότητας (Hickey, 1999, 2012, βλ. κεφ. 2.4.8). Θέτοντας τις κατάλληλες ερωτήσεις, 

ο εκπαιδευτικός οφείλει να οδηγήσει τον μαθητή στην προσωπική αξιολόγηση της 

προσπάθειάς του και στη συνειδητοποίηση των στρατηγικών που ακολούθησε. Είναι 

αναμενόμενο πως ορισμένες συνθέσεις θα είναι περισσότερο εμπνευσμένες από κάποιες 

άλλες και οι ίδιοι οι μαθητές έχουν την ικανότητα να αντιληφθούν αυτήν την ποιοτική 

διαφορά. Επομένως, κρίνεται μάλλον αδόκιμο ο εκπαιδευτικός να προσποιείται ότι όλες οι 

δημιουργίες των μαθητών είναι εξίσου ενδιαφέρουσες μουσικά. Εναλλακτικά, μπορεί, με 

ειλικρινή και θετικό τρόπο, να επικεντρώνει τα σχόλια του στα θετικά χαρακτηριστικά 

κάθε μαθητικής απόπειρας και με διακριτικότητα να προτείνει λύσεις για την 

αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων ή σημείων στο κομμάτι τα οποία κρίνονται από τον 

εκπαιδευτικό ή τον μαθητή ως λιγότερο αποτελεσματικά μουσικά. 

Οι μαθητές τείνουν να ικανοποιούνται εύκολα με τις δημιουργίες τους μετά από 

µια αρχική φάση εξερεύνησης, επομένως ο εκπαιδευτικός οφείλει να τους παρακινεί στην 

αναθεώρηση και την επεξεργασία των προηγούμενων ιδεών τους (Kennedy, 2002· 

Webster, 2012). Αν και δεν είναι απαραίτητο να καταγράφονται μέσω της σημειογραφίας 

ή με ηλεκτρονικά μέσα όλες οι δημιουργίες ή απόπειρες δημιουργίας των μαθητών, 

προτείνεται η τήρηση ενός φακέλου (portfolio). Έχοντας τις συνθέσεις τους 

συγκεντρωμένες και οργανωμένες, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να τις ξαναπαίζουν 

ανά τακτά χρονικά διαστήματα, να κάνουν τροποποιήσεις εφαρμόζοντας καινούριες 

δεξιότητες ή/και γνώσεις σε παλιότερα κομμάτια, και να διαπιστώνουν την πρόοδο τους. 

Για την ηλικιακή ομάδα στην οποία απευθύνεται η συγκεκριμένη διδακτική 

πρόταση, η στάση των γονέων προς το μάθημα της μουσικής μπορεί να είναι καθοριστική 

για την στάση και των ίδιων των μαθητών (Upitis, Abrami, Brook, & King, 2016, βλ. κεφ. 

2.4.10). Δεδομένου ότι κάποιες από τις δραστηριότητες μπορεί να μην ανταποκρίνονται 

στην αντίληψη και τις προσδοκίες των γονέων για τη διδασκαλία του πιάνου, η επεξήγηση 

των σκοπών και της φιλοσοφίας των δραστηριοτήτων του προγράμματος στους γονείς 

θεωρείται απαραίτητη (Στάμου, 2012, βλ. κεφ. 2.4.10) προκειμένου να αναπτύξουν μια 

θετική και υποστηρικτική στάση προς τις δημιουργίες των παιδιών ακόμα και αν δεν 

ανταποκρίνονται στα δικά τους κριτήρια για μια μουσική σύνθεση. Επιπλέον, μπορούν να 

αποτελέσουν πολύτιμο σύμμαχο του εκπαιδευτικού με το να λειτουργούν ως ακροατές των 

συνθέσεων και με το να οργανώνουν επιπλέον ευκαιρίες για παρουσίαση αυτών των 

συνθέσεων. Η παρουσίαση της δικής τους μουσικής ή της μουσικής άλλων μπροστά σε 

κοινό είναι κρίσιμη για τους μαθητές μουσικών οργάνων (Kaschub & Smith, 2009, βλ. 
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κεφ. 2.4.1) οι οποίοι είναι πιθανό να αισθάνονται ασφάλεια στο πλαίσιο του ατομικού 

μαθήματος με τον εκπαιδευτικό και δυσκολεύονται να λειτουργήσουν σε διαφορετικά 

μουσικά πλαίσια. 

 Οι γονείς είναι επίσης πιθανό να κάνουν σχόλια για τις δημιουργίες των παιδιών, 

και αυτό είναι θεμιτό, καθώς ένας από τους σκοπούς της παρουσίασης στο κοινό είναι η 

ανατροφοδότηση από κάποιον εξωτερικό παρατηρητή. Ωστόσο, προκειμένου αυτή η 

διαδικασία να είναι εποικοδομητική για τους μαθητές, ο εκπαιδευτικός οφείλει να 

προσφέρει ορισμένες κατευθύνσεις στους γονείς για τον τρόπο με τον οποίον ενδείκνυται 

να αντιδρούν σε μια μαθητική δημιουργία, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος τα σχόλια των 

γονέων να αποθαρρύνουν τους μαθητές ή να τους προτρέψουν να κινηθούν προς μια 

περισσότερο συμβατική κατεύθυνση στα έργα τους με σκοπό να ανταποκρίνονται στα 

ευρέως διαδεδομένα μουσικά πρότυπα.  

Ένας τρόπος για να έρθουν οι γονείς σε επαφή με τη φιλοσοφία του προγράμματος 

είναι ο εκπαιδευτικός να προσπαθήσει να τους μεταδώσει την άποψη πως η εκμάθηση της 

μουσικής μπορεί να παραλληλιστεί με την εκμάθηση μιας γλώσσας. Από τα πρώτα στάδια 

εκμάθησης της γλώσσας θεωρείται αυτονόητο πως ο μαθητής θα παράγει σταδιακά 

πρωτότυπες προτάσεις, παραγράφους και κείμενα κατάλληλα για το γλωσσικό του 

επίπεδο, χωρίς να υπάρχει η προσδοκία να εξελιχθεί σε επαγγελματία συγγραφέα. Κατά 

τον ίδιο τρόπο, οι μαθητές του πιάνου θα πρέπει να παροτρύνονται συστηματικά και 

οργανωμένα να προσφέρουν τις δικές τους μουσικές ιδέες, οι οποίες έχουν εγγενή αξία 

ακόμα και αν οι μαθητές δεν εξελιχθούν ποτέ σε επαγγελματίες συνθέτες (Upitis, 2015, βλ. 

κεφ. 2.1). Οι ιδέες τους, μάλιστα, θα πρέπει να είναι αντικείμενο σεβασμού από τον 

εκπαιδευτικό και τους γονείς, ακόμα και αν κινούνται εκτός του συμβατικού δυτικού 

μουσικού πλαισίου. Άλλωστε, δεν υπάρχουν προκαθορισμένα αξιολογικά επίπεδα 

σύνθεσης με τα οποία αναμένεται να μπορεί να συμβαδίσει ο μαθητής (Hickey, 2012, βλ. 

κεφ. 2.4.8). Αντιθέτως, η μάθηση σε αυτό το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε ένα καθαρά 

εξατομικευμένο πλαίσιο (Burnard & Younker, 2002). 
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4. Προτεινόμενες δραστηριότητες 

4.1. 1η Ενότητα Δραστηριοτήτων: Ορισμοί και εξερεύνηση 

 

Δραστηριότητα «Ορισμοί και Έννοιες» 

Στόχος: Η κατασκευή ενός εννοιολογικού πλαισίου για τη μουσική ως φαινόμενο και τη 

μουσική δημιουργία.  

Διαδικασία: Ο εκπαιδευτικός απευθύνει στον μαθητή ερωτήματα σχετικά με τη φύση των 

μουσικών φαινομένων (βλ. κεφ. 3.2.1) και παρέχει άφθονο χρόνο για την επεξεργασία 

τους. Ενθαρρύνεται η καταγραφή των απαντήσεων οι οποίες θα προκύψουν, είτε 

αυθόρμητα είτε κατόπιν συζήτησης με τον εκπαιδευτικό, προκειμένου να λειτουργήσουν 

ως σημείο αναφοράς για τις δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν. 

Το αρχικό ερώτημα «Τι είναι η μουσική;» πολύ συχνά αντιμετωπίζεται από τους 

μαθητές με απαντήσεις όπως «αυτό που ακούμε» ή «ήχος». Ο εκπαιδευτικός προκειμένου 

να φέρει στο προσκήνιο και την έννοια της σιωπής μπορεί να θέσει το ερώτημα «Αν ένας 

ήχος ακουγόταν συνέχεια, χωρίς καμία διακοπή, θα τον ονόμαζες μουσική;». Στη 

συνέχεια, με σκοπό να ενεργοποιήσει την κριτική σκέψη του μαθητή, ο εκπαιδευτικός 

μπορεί να επιλέξει για ακρόαση μουσικά αποσπάσματα από μια ποικιλία ειδών μουσικής 

και να τον ρωτήσει αν θεωρεί ότι μπορούν να χαρακτηριστούν ως μουσική. Ακούγοντας 

αποσπάσματα από είδη μουσικής με εδραιωμένο κύρος στην κοινή αντίληψη, όπως έργα 

της κλασικής μουσικής, της τζαζ ή της δημοφιλούς μουσικής, ο μαθητής θα απαντήσει με 

σιγουριά πως όντως τα θεωρεί μουσική. Σε κάποια άλλα, όμως, με τα οποία δεν είναι τόσο 

εξοικειωμένος, όπως για παράδειγμα αποσπάσματα από το έργο Water Walk (1959) του 

John Cage ή το Poem symphonic for 100 metronomes (1962) του Gyorgy Ligeti, είναι 

πιθανό να έρθει σε γνωστική σύγκρουση και να αναγκαστεί με αυτόν τον τρόπο να 

αναθεωρήσει ή να διευρύνει τον ορισμό του για τη μουσική.  

Οι ερωτήσεις του εκπαιδευτικού σχετικά με τη μουσική σύνθεση έχουν ως σκοπό 

να καθοδηγήσουν το μαθητή στη συνειδητοποίηση της διττής της ερμηνείας, καθώς 

χρησιμοποιείται η ίδια λέξη τόσο για την διαδικασία όσο και για το τελικό προϊόν της 

δημιουργίας. Επιπλέον, προκειμένου να συνειδητοποιήσει ο μαθητής πως η ακρόαση 

μουσικής δεν προκαλεί όμοιες σκέψεις και συναισθήματα σε όλους τους ανθρώπους, ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να τον παροτρύνει να ερμηνεύσει ένα κομμάτι από το ρεπερτόριο το 

οποίο μελετάει τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο σε μέλη της οικογένειας του και να τους 

ζητήσει να καταγράψουν ο κάθε ένας τις δικές του αντιδράσεις. Οι απαντήσεις που θα 
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συλλέξει θα έχουν, κατά πάσα πιθανότητα, τόσο κοινά όσο και διαφορετικά στοιχεία. Αν 

πρόκειται για πολύ αρχάριο μαθητή, η ίδια διαδικασία θα είναι περισσότερο 

αποτελεσματική αν πραγματοποιηθεί με ηχογραφημένη μουσική. Η συγκεκριμένη 

δραστηριότητα μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία όλων των υπόλοιπων δραστηριοτήτων 

σε μαθητές οποιασδήποτε ηλικίας. 

Δραστηριότητα «Εικόνες» 

Στόχος: Ο μαθητής να πειραματιστεί ελεύθερα με το τονικό ύψος, το ρυθμό, τις δυναμικές 

και τα ηχοχρώματα. Να συνειδητοποιήσει πως διάφορα εξωμουσικά στοιχεία μπορούν να 

αποτελέσουν το ερέθισμα ή το πλαίσιο για τη δημιουργία ενός μουσικού έργου. 

Ακρόαση: Πριν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, ο εκπαιδευτικός μπορεί να συζητήσει με 

τον μαθητή για το ότι οι συνθέτες κάποιες φορές αντλούν έμπνευση από διαφορετικές 

μορφές τέχνης, όπως πίνακες ζωγραφικής, και να επιλέξει για ακρόαση κάποια 

αποσπάσματα από το έργο Pictures at an Exhibition (1874) του Modest Mussorgsky, για 

παράδειγμα το Ballet of the Unhatched Chicks και το The Hut on Fowl’s Legs (Baba-

Yagá), τα οποία έχουν εμφανές προγραμματικό περιεχόμενο. 

Διαδικασία: Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει στο μαθητή μια επιλογή από πίνακες 

ζωγραφικής, φωτογραφίες ή εικόνες με ποικιλία θεμάτων και διαθέσεων, όπως οι 

παρακάτω. Τον προτρέπει να διαλέξει την εικόνα που τον ελκύει περισσότερο και να 

συνθέσει ένα μουσικό κομμάτι βασισμένος σε αυτή, χωρίς κανέναν περιορισμό από τον 

ίδιο. Μοναδική προϋπόθεση είναι να μπορεί να επαναλάβει το κομμάτι του και να το 

καταγράψει με όποιον τρόπο επιθυμεί, αρκεί να έχει τη δυνατότητα να το εκτελέσει 

αργότερα. Κατά αυτόν τον τρόπο, ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να εξοικειωθεί με τον ήχο 

του οργάνου χωρίς την πίεση συγκεκριμένων οδηγιών, ενώ, παράλληλα, η εικόνα παρέχει 

ένα έναυσμα και μια αφετηρία για τελικό προϊόν της συνθετικής διαδικασίας. Ο 

εκπαιδευτικός ωστόσο μπορεί να ενθαρρύνει τον μαθητή να εξερευνήσει διάφορες 

μουσικές ιδέες πριν καταλήξει στη δημιουργία του κομματιού. Αν ο μαθητής 

δυσκολεύεται να ξεκινήσει τη δημιουργική διαδικασία, ο εκπαιδευτικός μπορεί να τον 

βοηθήσει συζητώντας μαζί του για το πώς στοιχεία της φωτογραφίας μπορούν να 

αντιστοιχηθούν με μουσικά στοιχεία (π.χ. στη φωτογραφία με τη λίμνη, η παρουσία του 

νερού θα μπορούσε να αποδοθεί μουσικά στο κομμάτι ως glissando). Η δραστηριότητα 

αυτή, με την κατάλληλη επιλογή των οπτικών ερεθισμάτων, μπορεί να είναι χρήσιμη σε 

μαθητές κάθε ηλικίας και επιπέδου, ακόμα και αν την έχουν πραγματοποιήσει ξανά. Η 
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αξιολόγηση, δεδομένου ότι δεν τίθενται συγκεκριμένοι περιορισμοί, μπορεί να είναι μόνο 

διαμορφωτική, να αφορά δηλαδή την επίλυση των προβλημάτων που τυχόν ανακύπτουν. 

Διασύνδεση με εκτέλεση: Συμπληρωματικά της δραστηριότητας θα μπορούσε να δοθεί για 

ερμηνεία κάποιο κομμάτι το οποίο να είναι επηρεασμένο από εξωμουσικά στοιχεία ή να 

έχει σαφές προγραμματικό περιεχόμενο. Για έναν πολύ αρχάριο μαθητή αυτό θα μπορούσε 

να είναι ένα κομμάτι όπως το Ο Κούκος ή το Ο Δρυοκολάπτης από το βιβλίο Τα πρώτα 

βήματα στο πιάνο (Παπαδόπουλος & Παπαδοπούλου, 2000). Ένας περισσότερο 

προχωρημένος μαθητής θα μπορούσε να ερμηνεύσει ένα κομμάτι όπως το Zug der Zwerge 

από τη συλλογή κομματιών Lyriske stykker (Edvard Grieg, 1867-1901), το οποίο είναι 

εμπνευσμένο από μυθολογικά στοιχεία.. 

Παραλλαγή: Ο εκπαιδευτικός μπορεί να εξελίξει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα δίνοντας 

κάποιες γενικές οδηγίες όπως για παράδειγμα «Το κομμάτι σου πρέπει να περιέχει ψηλές 

και χαμηλές νότες, forte και piano, καθώς και ritenuto τουλάχιστον μια φορά». Με αυτόν 

τον τρόπο μετατρέπεται σε δραστηριότητα η οποία θα μπορούσε να ανήκει και στην τρίτη 

ενότητα δραστηριοτήτων, η οποία εμβαθύνει στον χειρισμό των μουσικών στοιχείων. Στην 

περίπτωση που επιλεχθεί να υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες, μπορεί να δοθεί στο τέλος 

της δραστηριότητας και μια λίστα ελέγχου (checklist) αυτο-αξιολόγησης. 

Παραλλαγή 2η: Ένας μαθητής με άνεση στη διαδικασία της δημιουργίας θα μπορούσε να 

ενθαρρυνθεί να συνθέσει μια μινιατούρα με διαφορετικό χαρακτήρα για κάθε εικόνα, 

φτιάχνοντας έτσι τις δικές του Εικόνες από μια Έκθεση, όπως ο Mussorgsky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Edvard_Grieg
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Φύλλο μαθητή 
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Αυτο-αξιολόγηση 

Παίξε ξανά το κομμάτι σου και απάντησε τις παρακάτω ερωτήσεις. 

Είχε το κομμάτι μου 

Ψηλές και χαμηλές νότες; 

Forte και Piano; 

Ritenuto τουλάχιστον μια φορά; 

 

Παίξε άλλη μια φορά το κομμάτι σου. Θα ήθελες μήπως να αλλάξεις κάτι; 
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Δραστηριότητα «Απροσδιοριστία» 

Στόχος: Ο μαθητής να πειραματιστεί με το τονικό ύψος και τις δυναμικές χωρίς αυστηρούς 

ρυθμικούς περιορισμούς ή υψηλές τεχνικές απαιτήσεις. Ενδείκνυται, επίσης, για την 

εξοικείωση με τις ακραίες περιοχές του κλαβιέ και τη σημειογραφία των αντίστοιχων 

μουσικών φθόγγων. Επιπρόσθετος στόχος είναι η συνειδητοποίηση εκ μέρους του μαθητή 

πως ο ερμηνευτής έχει τη δυνατότητα να παρέμβει ενεργά στο έργο και πως οι 

ερμηνευτικές του αποφάσεις επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα. 

Διαδικασία: Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει στον μαθητή την παρτιτούρα και του εξηγεί πως 

οι οριζόντιες μαύρες γραμμές δείχνουν περίπου τη διάρκεια της κάθε νότας. Την ακριβή 

διάρκεια θα την επιλέξει ο ίδιος αφού πρώτα πειραματιστεί με διαφορετικούς τρόπους 

εκτέλεσης του κομματιού. Του εφιστά την προσοχή στο γεγονός πως δεν υπάρχουν μέτρα 

και στο ότι οι νότες δεν έχουν διάρκεια ολοκλήρων, παρότι είναι γραμμένες με αυτόν τον 

τρόπο. Στη συνέχεια, τον παροτρύνει να συνθέσει και εκείνος ένα κομμάτι στο οποίο μόνο 

το τονικό ύψος είναι καθορισμένο και ο εκτελεστής μπορεί να επιλέξει τη διάρκεια των 

νοτών. Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα προτείνεται η χρήση συμβατικής σημειογραφίας 

προκειμένου ο εκτελεστής να έχει στη διάθεση του τουλάχιστον ένα αυστηρά καθορισμένο 

μουσικό στοιχείο και ο μαθητής να εξασκηθεί στην σημειογραφική καταγραφή ακραίων 

φθόγγων, αν αυτοί περιλαμβάνονται στο κομμάτι του. 

Διασύνδεση με εκτέλεση: Ο μαθητής μπορεί να μελετήσει το κομμάτι Windows (no. 29) 

από το βιβλίο 32 Piano Games (Finney, 1969) ή το Too Tired for Anything από το βιβλίο 

70 Keyboard Adventures with the little Monster (Vol.1) (Daxböck, 2001).  

Παραλλαγή: Ο εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει από το μαθητή να συνθέσει ένα 

κομμάτι στο οποίο ο ρυθμός είναι αυστηρά καθορισμένος, αλλά το τονικό ύψος σχετικό.  

Παραλλαγή 2η: Σε περισσότερο προχωρημένους μαθητές ή μαθητές που έχουν ασχοληθεί 

ξανά με παρόμοια δραστηριότητα, θα μπορούσε να ζητηθεί να συνθέσουν ένα κομμάτι στο 

οποίο και ο ρυθμός και το τονικό ύψος είναι στην ευχέρεια του εκτελεστή και να το 

καταγράψει με σύμβολα δικής του επινόησης. Σε αυτήν την περίπτωση, καλό θα ήταν να 

υπάρξει πρώτα εξοικείωση με γραφικές παρτιτούρες συνθετών όπως ο Ανέστης Λογοθέτης 

(1921-1994) και ο Roman Haubenstock-Ramati (1919-1994), στις οποίες σύμβολα 

επινόησης του συνθέτη μπορούν να ερμηνευθούν από τον εκτελεστή με καθορισμένους 

από τον συνθέτη τρόπους. 
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Παραλλαγή 3η: Ένας περισσότερο προχωρημένος μαθητής που έχει ήδη πραγματοποιήσει 

τη δραστηριότητα μπορεί να ενθαρρυνθεί να συνθέσει ένα κομμάτι με απροσδιόριστο 

ρυθμό ή τονικό ύψος σε κάποια απλή μορφή (π.χ. ΑΒΑ, ΑΒΓΑ). Με αυτόν τον τρόπο θα 

μπορούσε να ανήκει και στη δεύτερη ομάδα δραστηριοτήτων. 
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Φύλλο μαθητή 

Στο παρακάτω κομμάτι μπορείς να παίξεις τις νότες αποφασίζοντας εσύ πόσο θέλεις να 

διαρκέσουν. Μια καλή ιδέα είναι να δοκιμάσεις διαφορετικούς τρόπους παιξίματος και να 

αποφασίσεις ποιος σου αρέσει περισσότερο. Προσοχή στις δυναμικές! 

 

 

 

Δοκίμασε τώρα να γράψεις και εσύ ένα κομμάτι στο οποίο ο εκτελεστής θα αποφασίσει τη 

διάρκεια των νότων. Το κομμάτι σου πρέπει να περιλαμβάνει τρεις τουλάχιστον αλλαγές 

δυναμικής. 
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Δραστηριότητα «Mute» 

Στόχος: Ο μαθητής να γνωρίσει τη μη συμβατική τεχνική της σίγασης των χορδών και να 

πειραματιστεί με τα διαφορετικά ηχοχρώματα του πιάνου. Η επιλογή ενός γνωστού σε 

όλους τους μαθητές κομματιού βοηθά στη συνειδητοποίηση πως, ακόμα και αν το τονικό 

ύψος και ο ρυθμός παραμείνουν ως έχουν, η διαφορετική τεχνική παιξίματος μπορεί να 

οδηγήσει σε μια εντελώς καινούρια μουσική ατμόσφαιρα. 

Διαδικασία: Ο εκπαιδευτικός εξηγεί στον μαθητή πως προκειμένου να δημιουργήσει ένα 

διαφορετικό ηχόχρωμα στο πιάνο μπορεί να αφαιρέσει το μπροστινό καπάκι του πιάνου, 

αν πρόκειται για όρθιο πιάνο, και, αφού πρώτα έχει πλύνει και σκουπίσει προσεκτικά τα 

χέρια του, να ακουμπήσει την παλάμη ή τα δάχτυλα (ανάλογα με το εύρος των νοτών που 

πρέπει να παίξει) του ενός χεριού πάνω στις χορδές και στη συνέχεια με το άλλο χέρι να 

παίξει κανονικά τις νότες στα πλήκτρα, κρατώντας συγχρόνως πατημένο το πεντάλ. 

Καθώς είναι αρκετά πιθανό να μην είναι εύκολο για τον μαθητή να πραγματοποιήσει και 

τις τρείς απαιτούμενες κινήσεις ταυτόχρονα, ο εκπαιδευτικός μπορεί να βοηθήσει 

πατώντας το πεντάλ καθώς ο μαθητής παίζει. Αφότου ο μαθητής έχει κατανοήσει την 

τεχνική, ο εκπαιδευτικός μπορεί να του παρουσιάσει την παρτιτούρα ενός εύκολου στην 

εκτέλεση και γνωστού κομματιού και να τον ενθαρρύνει να το παίξει μια φορά κανονικά 

και μια φορά με σίγαση, ώστε να γίνει περισσότερο εμφανής η διαφορά του ηχοχρώματος. 

Σε ένα κομμάτι με μικρή έκταση στο τονικό ύψος μπορούν εύκολα να σιγαστούν όλες οι 

νότες, ενώ σε κομμάτια με μεγάλη έκταση ή αλλαγή θέσης είναι προτιμότερο να 

σιγαστούν κάποιες από τις νότες, ώστε ο μαθητής να μην έχει την πρόσθετη δυσκολία να 

πραγματοποιήσει αλλαγή θέσης του χεριού και στο εσωτερικό του πιάνου. Κατόπιν, τον 

προτρέπει να εξερευνήσει τα ηχοχρώματα που παράγονται στις διάφορες περιοχές του 

πιάνου αν κρατήσεις τις χορδές σιγασμένες και να συνθέσει το δικό του κομμάτι 

χρησιμοποιώντας αυτήν την τεχνική. Αν ο μαθητής δυσκολεύεται μπορεί να του 

προσφέρει επιπρόσθετους περιορισμούς στο ρυθμικό και μελωδικό υλικό. Μετά το τέλος 

της διαδικασίας, οι χορδές πρέπει να σκουπιστούν με ένα στεγνό, μαλακό ύφασμα ώστε να 

αποφευχθεί η διάβρωση τους από τον ιδρώτα των χεριών. 

Παραλλαγή: Ένας περισσότερο προχωρημένος μαθητής ή ένας μαθητής που έχει ήδη 

εξοικειωθεί με τη συγκεκριμένη τεχνική μπορεί να αναλάβει να συνθέσει ένα έργο με 

περισσότερους περιορισμούς το οποίο να τη συμπεριλαμβάνει. Για παράδειγμα θα 

μπορούσαν να του δοθούν οι οδηγίες «Σε μέτρο τριών τετάρτων κατασκεύασε μια δίμετρη 
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φράση. Δοκίμασε να συνθέσεις ένα έργο το οποίο να περιλαμβάνει αυτή τη φράση και 

τουλάχιστον τρείς αλλαγές ηχοχρώματος, εκ των οποίων η μια να είναι η σίγαση.». 

Διασύνδεση με εκτέλεση: Ο μαθητής μπορεί να έρθει σε επαφή και με άλλες μη 

συμβατικές τεχνικές παιξίματος όπως οι νότες που πατιούνται σιωπηλά στο κλαβιέ. Ένας 

αρχάριος μαθητής μπορεί να ερμηνεύσει το κομμάτι Felhangjatek από το βιβλίο Játékok 

Vol. I (Kurtág, 1979/2010), ενώ ένας περισσότερο προχωρημένος μαθητής μπορεί να 

μελετήσει το Harmonics (no.102) από το βιβλίο Mikrokosmos IV (Bartók, 1987). 
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Φύλλο μαθητή 

Δοκίμασε να παίξεις το παρακάτω κομμάτι μια φορά όπως θα το έπαιζες συνήθως και στη 

συνέχεια άλλη μια φορά ακουμπώντας με την παλάμη σου τις χορδές στο εσωτερικό του 

πιάνου. Ο δάσκαλος σου θα σε βοηθήσει να εντοπίσεις τις χορδές που πρέπει να 

ακουμπήσεις. Η λέξη «mute» σημαίνει πως όλες οι νότες του κομματιού πρέπει να είναι 

σιγασμένες. 

 

 

 

Δοκίμασε τώρα να συνθέσεις και εσύ ένα κομμάτι στο οποίο όλες ή κάποιες από τις νότες 

θα είναι σιγασμένες. Θυμήσου να εξερευνήσεις τουλάχιστον τρείς διαφορετικές μουσικές 

ιδέες πριν καταλήξεις σε μια. Αφότου συνθέσεις το κομμάτι σου θα ήταν μια καλή ιδέα να 

το καταγράψεις με όποιον τρόπο θέλεις εσύ, ώστε να προσφέρεις την παρτιτούρα ως δώρο 

σε κάποιο κοντινό σου πρόσωπο. 
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Δραστηριότητα «Clusters» 

Στόχος: Ο μαθητής να εξοικειωθεί με τα clusters και τη σημειογραφία τους. 

Ακρόαση: Leo Ornstein- Wild Men's Dance (aka Danse Sauvage, ca. 1913–14) 

Διαδικασία: Ο εκπαιδευτικός εξηγεί στον μαθητή την έννοια του cluster και παίζουν 

εναλλάξ κάποια παραδείγματα ώστε να συνειδητοποιήσει ο μαθητής πως η διαφορά του 

από τις συγχορδίες είναι ότι αποτελείται από διπλανές νότες και ότι συνήθως δεν έχει 

αρμονικό αλλά ρυθμικό ρόλο ή χρησιμοποιείται για την ηχηρότητα του. Αφού πρώτα τον 

ρωτήσει αν μπορεί να σκεφτεί κάποιον δικό του τρόπο να καταγράψει ένα cluster, του 

παρουσιάζει την παρτιτούρα και του εξηγεί πως συνήθως συμβολίζονται με μια κάθετη 

μπάρα η οποία μπορεί να υποδεικνύει στον εκτελεστή είτε τις ακριβείς νότες που πρέπει 

να παιχτούν είτε κατά προσέγγιση την έκταση που πρέπει να έχει το cluster. Στην 

συγκεκριμένη παρτιτούρα, η μπάρα δεν αφορά την ακριβή έκταση αλλά το σχετικό τονικό 

ύψος των clusters. Αφότου ο μαθητής εκτελέσει το κομμάτι, ο εκπαιδευτικός τον 

παροτρύνει να συνθέσει ένα δικό του κομμάτι το οποίο να περιέχει clusters στα μαύρα ή 

στα άσπρα πλήκτρα.  

Διασύνδεση με εκτέλεση: Ένας αρχάριος μαθητής μπορεί να ερμηνεύσει το κομμάτι 

Spooky Moor από το βιβλίο 70 Keyboard Adventures with The Little Monster (Vol.1) 

(Daxböck, 2001) και ένας περισσότερο προχωρημένος μαθητής το κομμάτι no 8 από το 

βιβλίο 32 Piano Games (Finney, 1969). Ένας ακόμη περισσότερο προχωρημένος μαθητής 

θα μπορούσε να μελετήσει το κομμάτι Melody in the Mist (no 107) από το έργο 

Mikrokosmos (Bartók, 1987). 

Παραλλαγή:  Ανάλογα με το επίπεδο ή/και τις ανάγκες του μαθητή, ο εκπαιδευτικός 

μπορεί να θέσει ως μοναδική απαίτηση το κομμάτι να περιέχει clusters ή να επιβάλει 

επιπλέον περιορισμούς, όπως συγκεκριμένο αριθμό μέτρων, ρυθμικά σχήματα και αλλαγές 

δυναμικών. Μια διαδικασία η οποία θα μπορούσε να ακολουθηθεί είναι να του ζητήσει 

αρχικά να εξερευνήσει πολλές και διαφορετικές ιδέες οι οποίες θα έχουν διάρκεια δύο 

μέτρων με καθορισμένη μετρική αγωγή (π.χ. διμερές ή τριμερές μέτρο). Από αυτές θα 

επιλέξει δύο τις οποίες θεωρεί περισσότερο ενδιαφέρουσες και θα τις καταγράψει. 

Κατόπιν μπορεί να τον προτρέψει να επεκτείνει την πρώτη ιδέα, προσθέτοντας σε αυτήν 

άλλα δύο μέτρα, στα οποία το υλικό θα επαναλαμβάνεται ελαφρά παραλλαγμένο. Όταν 

αυτή η διαδικασία ολοκληρωθεί και για τη δεύτερη ιδέα, ο μαθητής θα έχει οχτώ έτοιμα 

μέτρα στα οποία μπορεί να προσθέσει δυναμικές, εκφράσεις, πεντάλ, ή οποιοδήποτε άλλο 

https://en.wikipedia.org/wiki/Leo_Ornstein
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στοιχείο θεωρηθεί απαραίτητο. Σε επόμενο μάθημα, με την ίδια διαδικασία, μπορούν να 

προστεθούν άλλα οχτώ μέτρα τα οποία να συμπληρώνουν τη σύνθεση. Με αυτόν τρόπο η 

συγκεκριμένη δραστηριότητα θα μπορούσε επεκταθεί και στην δεύτερη ενότητα 

δραστηριοτήτων και να αποτελέσει έναυσμα για την διδασκαλία της διμερούς μορφής, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 
 

Φύλλο μαθητή 

Στο παρακάτω κομμάτι τα παραλληλόγραμμα σου δείχνουν ποιες περίπου νότες θα 

παίξεις. Αποτελούνται από διπλανές νότες στα λευκά πλήκτρα και λέγονται clusters. 

 

Μπορείς να συνθέσεις και εσύ ένα κομμάτι το οποίο να αποτελείται από οχτώ μέτρα, να 

περιέχει clusters στα μαύρα ή στα άσπρα πλήκτρα και τουλάχιστον δύο αλλαγές 

δυναμικών; 
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4.2 2η Ενότητα Δραστηριοτήτων: Μορφή 

 

Δραστηριότητα «Διμερής μορφή» 

Στόχος: Ο μαθητής να εξοικειωθεί με τη διμερή μορφή ΑΒ. Πρόκειται για την απλούστερη 

μορφή στη μουσική, καθώς προϋποθέτει μόνο την ικανότητα διάκρισης ίδιων και 

διαφορετικών μουσικών ιδεών. 

Ακρόαση: Johann Sebastian Bach, BWV 1067, Suite, Badinerie και Franz Schubert, Waltz, 

Op. 9, Νo. 3 

Πριν την ακρόαση, ο εκπαιδευτικός μπορεί να εξηγήσει στον μαθητή ότι το κομμάτι το 

οποίο πρόκειται να ακούσει αποτελείται από δύο τμήματα. Προκειμένου αυτό να γίνει 

αντιληπτό από τον μαθητή μπορεί, κατά τη διάρκεια του πρώτου κομματιού, να 

πραγματοποιεί διαφορετικές κινήσεις στο Α και στο Β και να ζητήσει από τον μαθητή να 

τον μιμηθεί. Στο δεύτερο κομμάτι που προτείνεται για ακρόαση μπορεί να ζητήσει από τον 

μαθητή να επινοήσει δικές του κινήσεις ή να του δώσει χρωματιστά αντικείμενα (π.χ. 

τουβλάκια lego) με την οδηγία, κατά τη διάρκεια της ακρόασης, να τα τοποθετεί μπροστά 

του αλλάζοντας χρώμα όταν αντιλαμβάνεται πως άλλαξε κάτι στο κομμάτι. Έτσι, ο 

μαθητής θα πρέπει, για παράδειγμα, να τοποθετήσει μπροστά του δύο κόκκινα και δύο 

μπλε για να απεικονίσει οπτικά τη μορφή του κομματιού. 

Διασύνδεση με εκτέλεση: Σε έναν αρχάριο μαθητή μπορεί να δοθεί για μελέτη ένα 

κομμάτι όπως το Rustic Dance από τη μέθοδο Accelerated piano adventures (Faber & 

Faber, 1998). Ένας περισσότερο προχωρημένος μαθητής θα μπορούσε να μελετήσει το 

Menuet no 2 από το βιβλίο Το πρώτο Μπαχ (Bach, 1725/2013). Ανάλογα με το επίπεδο 

γνώσεων του μαθητή, ο εκπαιδευτικός μπορεί επίσης να του ζητήσει να προσέξει με ποια 

συγχορδία ξεκινά και τελειώνει κάθε τμήμα. Με αυτό τον τρόπο ο μαθητής μπορεί να 

ανακαλύψει πως σε τέτοιου είδους κομμάτια συνήθως το πρώτο τμήμα ξεκινά από την 

τονική και καταλήγει στη δεσπόζουσα της κλίμακας και πως το δεύτερο τμήμα ξεκινά από 

τη δεσπόζουσα και καταλήγει στην τονική. 

Διαδικασία: Ο εκπαιδευτικός αρχικά εκτελεί ο ίδιος και στη συνέχεια ενθαρρύνει τον 

μαθητή να παίξει στο πιάνο τη μελωδία από το παραδοσιακό αγγλικό τραγούδι Row, row, 

row your boat.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach
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Τον ρωτά αν αυτή μελωδία μπορεί να χωριστεί σε δύο τμήματα και αν ναι σε ποιο σημείο. 

Του εξηγεί πως αυτός είναι ένας απλός τρόπος να συνθέσει κάποιος ένα κομμάτι, εφόσον 

το μόνο που χρειάζεται είναι δύο διαφορετικά μέρη.  Στη συνέχεια τον προτρέπει να 

συνθέσει μια δική του μελωδία σε διμερή μορφή. Ο μαθητής αρχικά εξερευνά διάφορες 

μουσικές ιδέες για το πρώτο τμήμα και καταλήγει σε τρείς, τις οποίες καταγράφει. 

Επαναλαμβάνει την ίδια διαδικασία για το δεύτερο τμήμα της μελωδίας και στη συνέχεια 

επιλέγει μια ιδέα για κάθε τμήμα, την επεξεργάζεται αν το θεωρήσει απαραίτητο, προβάρει 

το κομμάτι και το εκτελεί. Στη συνέχεια, ο μαθητής ενθαρρύνεται να καταγράψει λεκτικά 

τη διαδικασία την οποία ακολούθησε προκειμένου να ολοκληρώσει τη σύνθεση του. Σε 

επόμενο μάθημα, ο εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει από τον μαθητή να συνοδεύσει 

αρμονικά τη μελωδία του με συγχορδίες που θα του δοθούν ή θα αποφασίσει ο ίδιος.  
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Φύλλο μαθητή 

 

Σε δύο εβδομάδες έχεις να παίξεις σε μια συναυλία με πολύ κόσμο! Όμως το αχόρταγο 

κουνέλι του γείτονα σου μασούλησε κάποια μέτρα από το κομμάτι που έχεις να παίξεις. 

Θυμάσαι πως είχε δύο διαφορετικά μεταξύ τους τμήματα. Θα μπορέσεις να το 

συμπληρώσεις με δικές σου ιδέες και να μάθεις να το παίζεις πριν από την ημέρα της 

συναυλίας; 

 

Δοκίμασε διάφορες ιδέες για το πρώτο τμήμα, διάλεξε τρείς που σου αρέσουν 

περισσότερο και γράψε τες από κάτω. 

 

 

 

 

Τώρα κάνε το ίδιο για το δεύτερο τμήμα της μελωδίας. 

 

 

 

 

Διάλεξε τώρα μια ιδέα από κάθε τμήμα ώστε να φτιάξεις ένα κομμάτι με διμερή μορφή. 

Αν θέλεις μπορείς να κάνεις αλλαγές σε αυτά που έχεις γράψει.  
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Η μελωδία σου είναι έτοιμη, όμως το κομμάτι είχε και συνοδεία στο αριστερό χέρι! 

Μπορείς να βρεις τουλάχιστον μια συγχορδία για κάθε μέτρο η οποία να ταιριάζει με την 

μελωδία; Μπορείς να πάρεις ιδέες από τις παρακάτω συγχορδίες ή να διαλέξεις δικές σου. 

Αφού αποφασίσεις, ηχογράφησε το κομμάτι σου για να μπορείς να το θυμηθείς και 

μελέτησε το ώστε να μπορείς να το παίξεις στη συναυλία… 

 

 

Τώρα που το κομμάτι σου ολοκληρώθηκε, μπορείς να περιγράψεις ποια βήματα 

ακολούθησες για να το δημιουργήσεις; 
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Δραστηριότητα «Ανοιχτή Μορφή» 

Στόχος: Ο μαθητής να γνωρίσει την «ανοιχτή μορφή» και να συνειδητοποιήσει πως ο 

εκτελεστής δεν είναι αποκλειστικά παθητικός αποδέκτης ενός έργου που του δίνεται 

έτοιμο από τον συνθέτη, αλλά έχει τη δυνατότητα να παρέμβει σε αυτό, αλλάζοντας τον 

χαρακτήρα του έργου με τις ερμηνευτικές του επιλογές. Επιπλέον, ο μαθητής μπορεί να 

εξοικειωθεί με την έννοια της τυχαιότητας στη μουσική. 

Διαδικασία: Αρχικά ο εκπαιδευτικός μπορεί να δείξει στο μαθητή την παρτιτούρα από το 

κομμάτι Klavierstück XI του Karlheinz Stockhausen ή κάποιο παρόμοιο έργο με ανοιχτή 

φόρμα, εξηγώντας πως ο εκτελεστής μπορεί να ερμηνεύσει τα αποσπάσματα με όποια 

σειρά επιθυμεί. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός δίνει την παρακάτω παρτιτούρα στον 

μαθητή και τον παροτρύνει να παίξει στο πιάνο ένα-ένα τα αποσπάσματα ώστε να 

αποκτήσει άνεση στην εκτέλεση τους. Κατόπιν τον ενθαρρύνει να αποφασίσει τη σειρά με 

την οποία επιθυμεί να τα εκτελέσει, αφού πρώτα δοκιμάσει διάφορους συνδυασμούς. Στη 

συνέχεια ενθαρρύνει τον μαθητή να εκτελέσει το έργο άλλη μια φορά, τοποθετώντας τα 

αποσπάσματα σε διαφορετική σειρά, προκειμένου να συνειδητοποιήσει τον διαφορετικό 

χαρακτήρα που προσδίδεται στο έργο με αυτόν τον τρόπο. Για το επόμενο μάθημα, ο 

εκπαιδευτικός ζητά από τον μαθητή να συνθέσει ένα έργο σε ανοιχτή μορφή για να το 

εκτελέσει ο εκπαιδευτικός χωρίς το έχει ακούσει ξανά. Το κομμάτι προτείνεται να περιέχει 

τουλάχιστον τέσσερις μουσικές ιδέες ίδιου ή διαφορετικού ύφους, ώστε να μπορούν να 

προκύψουν διάφοροι συνδυασμοί και να είναι καταγεγραμμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να 

είναι δυνατή η αναπαραγωγή του από άλλους εκτελεστές. 

Διασύνδεση με εκτέλεση: Ένας αρχάριος μαθητής θα μπορούσε να ερμηνεύσει το κομμάτι 

Broken Music Box από το βιβλίο Amusements Book 2, ενώ ένας περισσότερο 

προχωρημένος μαθητής θα μπορούσε να ερμηνεύσει το κομμάτι Game of Hypnosis από το 

βιβλίο Amusements Book 3 (Chatman, 1989). 
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4.3 3η Ενότητα Δραστηριοτήτων: Αισθητικές αρχές και μουσικά στοιχεία 

 

Δραστηριότητα «Μελωδία» 

Στόχος: Ο μαθητής να συνειδητοποιήσει την έννοια της μελωδίας και του μελωδικού 

περιγράμματος. Να εξοικειωθεί με τυπικά είδη μελωδικού περιγράμματος. 

Διαδικασία: Αρχικά ο εκπαιδευτικός παροτρύνει το μαθητή να διατυπώσει έναν ορισμό 

για τη μελωδία, ώστε ο μαθητής να συνειδητοποιήσει την έννοια της και να είναι σε θέση 

να τη διαχωρίσει από τα υπόλοιπα μουσικά στοιχεία. Στη συνέχεια εξηγεί πως οι μελωδίες 

κινούνται ανοδικά ή καθοδικά και συνήθως σχηματίζουν κάποιο γενικότερο περίγραμμα, 

το οποίο πολύ συχνά μοιάζει με αψίδα, με κύμα ή με ανεστραμμένη αψίδα. Επίσης, είναι 

χρήσιμο να αναφέρει πως η υψηλότερη ή η χαμηλότερη νότα της μελωδίας αποτελεί το 

στόχο της κίνησης και συνήθως εμφανίζεται μια φορά. Ο εκπαιδευτικός στη συνέχεια 

παίζει στο πιάνο τις παρακάτω μελωδίες και ζητά από τον μαθητή πρώτα με ένα μολύβι να 

απεικονίσει την κίνηση της μελωδίας σε ένα λευκό χαρτί και κατόπιν να την αντιστοιχήσει 

με ένα από τα δοσμένα μελωδικά περιγράμματα.  

 

 

 

Κατόπιν ζητά από τον μαθητή να συνθέσει μια μελωδία για κάθε ένα από αυτά τα 

περιγράμματα η οποία να ξεκινά και να τελειώνει με την ίδια νότα. Αν ο μαθητής 

δυσκολεύεται, ο εκπαιδευτικός μπορεί να καθορίσει ο ίδιος τα ρυθμικά σχήματα ώστε να 

μειωθούν οι παράμετροι που βρίσκονται στην επιλογή του μαθητή. Σε επόμενο μάθημα ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει από τον μαθητή να προσθέσει ρυθμική ή αρμονική 

συνοδεία στις μελωδίες που έγραψε ή και να παραλλάξει τη μελωδία του.  
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Παραλλαγή: Όταν ένας μαθητής είναι πλέον εξοικειωμένος με την κατασκευή μελωδιών 

μικρής έκτασης, ο εκπαιδευτικός μπορεί να του εξηγήσει πως σε πολλά κομμάτια οι 

μικρότερες φράσεις δεν συνδέονται μεταξύ τους κατά τυχαίο τρόπο, αλλά ακολουθούν μια 

μεγαλύτερη γραμμή η οποία έχει σαν στόχο την υψηλότερη νότα της μελωδίας. Μπορεί να 

του ζητήσει να σχεδιάσει το μελωδικό περίγραμμα από κάποιο κατάλληλο κομμάτι του 

ρεπερτορίου το οποίο μελετά τη δεδομένη χρονική περίοδο με σαφές μελωδικό 

περίγραμμα όπως το Menuet no 2 από το βιβλίο Το πρώτο Μπαχ (Bach, 2013). Στη 

συνέχεια μπορεί να του παρουσιάσει δύο μακροδομικές αναπαραστάσεις μελωδικού 

περιγράμματος όπως οι παρακάτω και να του ζητήσει να συνθέσει τέσσερις μικρότερες 

φράσεις οι οποίες να το αναπαριστούν. 

 

 

 

 

Παραλλαγή 2η: Όταν ένας μαθητής έχει εξασκηθεί στην κατασκευή απλών μελωδικών 

φράσεων, ο εκπαιδευτικός μπορεί να εισάγει την έννοια του μελωδικού περιγράμματος το 

οποίο δεν είναι προφανές καθώς δεν αποτελείται από άμεσα διαδοχικές νότες. Ενδεικτικά 

κομμάτια του μαθητικού ρεπερτορίου τα οποία θα μπορούσαν να δοθούν για εκτέλεση και 

εξάσκηση στην αναγνώριση τέτοιων μελωδικών περιγραμμάτων είναι το Parasailing από 

το βιβλίο Accelerated Piano Adventures (Faber & Faber, 1998) για έναν αρχάριο μαθητή 

και το Courant από το βιβλίο Το πρώτο Μπαχ (Bach, 2013). Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός 

μπορεί να εξηγήσει πως ο απλούστερος τρόπος για να κατασκευαστεί ένα περίγραμμα 

τέτοιου είδους είναι η χρήση αρπέζ και να ενθαρρύνει τον μαθητή να συνθέσει και εκείνος 
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ένα παρόμοιο κομμάτι. Η διαδικασία κατασκευής του κομματιού του μαθητή μπορεί να 

είναι αρχικά η επιλογή ενός συγκεκριμένου θέματος ή τίτλου για το κομμάτι και έπειτα η 

επιλογή μιας διαδοχής συγχορδιών οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για τα αρπέζ. 

Κατόπιν, ο εκπαιδευτικός μπορεί να ενθαρρύνει τον μαθητή να τα επεξεργαστεί ρυθμικά 

ώστε να εξυπηρετείται το θέμα το οποίο έχει επιλεγεί, να επιλέξει τη μετρική θέση ή τις 

μετρικές θέσεις στις οποίες θα τοποθετήσει τις νότες της μελωδίας και την κατάλληλη 

άρθρωση ώστε να είναι ξεκάθαρη η μελωδία. 
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Φύλλο μαθητή 

Μια μελωδία αποτελείται από διαφορετικές νότες οι οποίες ακούγονται η μια μετά την 

άλλη και μπορεί να ανεβαίνει ή να κατεβαίνει. Συνήθως ακολουθεί κάποια κίνηση σαν τις 

παρακάτω. 

«Αψίδα»    «Κύμα»   «Ανεστραμμένη Αψίδα» 

 

     

Μπορείς να γράψεις μια δική σου μελωδία η οποία να μοιάζει με τα παραπάνω σχήματα; 

Δοκίμασε να ξεκινήσεις και να τελειώσεις με την ίδια νότα, καθώς και να χρησιμοποιήσεις 

την υψηλότερη ή την χαμηλότερη νότα της μελωδίας μόνο μια φορά. 

Αψίδα 

 

Κύμα 

 

Ανεστραμμένη Αψίδα 
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Δραστηριότητα «Ζάρι» 

Στόχος: Ο μαθητής να εξοικειωθεί με την έννοια της σπουδής, να κατανοήσει δηλαδή πως 

κάποια κομμάτια γράφονται κυρίως για να εξασκήσουν κάποια συγκεκριμένη μουσική ή 

εκτελεστική δεξιότητα. Στόχοι είναι επίσης η ακρίβεια στην επανάληψη των ρυθμικών 

σχημάτων και η εμπέδωση της έννοιας της μουσικής φράσης. 

Διασύνδεση με εκτέλεση: Σε έναν αρχάριο μαθητή μπορεί να δοθεί για μελέτη το κομμάτι 

Lazy Chord Blues από το βιβλίο Accelerated Piano Adventures (Faber & Faber, 1998) και 

σε έναν περισσότερο προχωρημένο μαθητή το κομμάτι Η γκάιντα (no. 157) από το βιβλίο 

Μέθοδος Πιάνου Ρωσικής Σχολής (Νικολάεβ, 2003).  

Διαδικασία: Ο μαθητής ρίχνει το ζάρι και αρχικά χτυπά με παλαμάκια το ρυθμικό σχήμα 

το οποίο του έτυχε με βάση το παρακάτω πινακάκι, ενώ παράλληλα ο εκπαιδευτικός 

μπορεί να χτυπά τον παλμό των τετάρτων. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται άλλη μία 

φορά. Έπειτα ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τον μαθητή να συνθέσει ένα ρυθμικό κομμάτι 

χρησιμοποιώντας κατά βάση, αλλά όχι μόνο, τα συγκεκριμένα ρυθμικά σχήματα και 

τέσσερις δίμετρες φράσεις, δηλαδή τέσσερις σχεδόν αυτόνομες μουσικές ιδέες. Στη 

συνέχεια τον ενθαρρύνει να επεξεργαστεί μελωδικά τις ρυθμικές φράσεις. Κατά τη 

διαδικασία της σύνθεσης ακολουθείται η εξερεύνηση πολλών μουσικών ιδεών και η 

επιλογή μιας, διαδικασία η οποία επαναλαμβάνεται τέσσερις φορές. Τελικά ο μαθητής 

εκτελεί τη σπουδή, η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως ζέσταμα για το επόμενο μάθημα. 

Παραλλαγή: Σε επόμενο μάθημα ο εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει από τον μαθητή να 

συνθέσει άλλα οχτώ μέτρα τα οποία να συμπληρώνουν αυτά που έχει ήδη γράψει ή να 

προσθέσει μια αρμονική συνοδεία, δοκιμάζοντας ποιες συγχορδίες ταιριάζουν με την 

μελωδία του. Με αυτόν τον τρόπο μετατρέπεται σε δραστηριότητα εξοικείωσης με τη 

διμερή μορφή. 
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Αρχάριος  Εξοικειωμένος    Προχωρημένος 
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Φύλλο μαθητή 

Ρίξε το ζάρι και παίξε το ρυθμικό σχήμα που σου έτυχε. Επανέλαβε το άλλη μια φορά. 

Μπορείς να γράψεις μια σπουδή για το δεξί χέρι χρησιμοποιώντας κυρίως αυτά τα δύο 

ρυθμικά σχήματα; 

 Η σπουδή πρέπει να  

 αρχίζει και να τελειώνει στη νότα Σολ 

 αποτελείται από τέσσερις μουσικές φράσεις 

 περιέχει staccato και legato 

 να πληροφορεί τον εκτελεστή για το πόσο γρήγορα πρέπει να παιχτεί 

 

Θυμήσου πριν γράψεις κάθε φράση να δοκιμάσεις τουλάχιστον τρείς διαφορετικές 

μουσικές ιδέες και να διαλέξεις εκείνη που σου άρεσε περισσότερο. 

 

Παίξε τώρα ολόκληρη τη σπουδή και σκέψου αν θέλεις να αλλάξεις κάτι. Στη συνέχεια 

έλεγξε αν περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Μπορείς να θυμηθείς ποια βήματα 

ακολούθησες για να την ολοκληρώσεις; 
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Δραστηριότητα: «Τα τρία μικρά λυκάκια» 

Στόχος: Ο μαθητής να εξοικειωθεί με την έννοια του leitmotif και τη χρήση του σε ένα 

μουσικό έργο. Επιπρόσθετος στόχος είναι ο μαθητής να εξασκηθεί στην κατασκευή 

μοτίβων. 

 

Ακρόαση: Ο εκπαιδευτικός μπορεί να προτρέψει τον μαθητή να ακούσει μαζί με τους 

γονείς του πριν το μάθημα το μουσικό παραμύθι «ο Πέτρος και ο Λύκος» σε διήγηση του 

Δημήτρη Χορν και να παρατηρήσει τις μουσικές φράσεις που συνοδεύουν τους 

χαρακτήρες (https://www.youtube.com/watch?v=_Mb63Nxzq_Q). 

 

Διαδικασία: Ο εκπαιδευτικός εξηγεί την έννοια του μοτίβου ως ένα χαρακτηριστικό, 

στοιχειώδες και εύκολα απομνημονευόμενο ρυθμομελωδικό σχήμα. Αναφέρει ως 

παραδείγματα και παίζει στο πιάνο μοτίβα γνωστά στους μαθητές, για παράδειγμα το 

αρχικό μοτίβο της 5ης συμφωνίας του Μπετόβεν. Κατόπιν εξηγεί πως κάποιες φορές οι 

συνθέτες μουσικής, όταν επενδύουν μουσικά μια ιστορία, επιλέγουν να χρησιμοποιούν 

συγκεκριμένα μοτίβα για κάθε ήρωα της ιστορίας τα οποία ακούγονται ίδια ή ελαφρώς 

αλλαγμένα κάθε φορά ή κάποιες από τις φορές που ο ήρωας αναφέρεται στην ιστορία. 

Παρουσιάζει στο πιάνο τα μοτίβα του κάθε χαρακτήρα από το παραμύθι «ο Πέτρος και ο 

Λύκος» και απευθύνει στο μαθητή ερωτήματα τα οποία τον οδηγούν στο συμπέρασμα πως 

το μοτίβο πρέπει με κάποιον τρόπο να αντικατοπτρίζει ένα στοιχείο του χαρακτήρα του 

ήρωα, όπως για παράδειγμα «Το μοτίβο των πουλιών θα μπορούσε να είναι στα μπάσα;» 

«Το μοτίβο του παππού θα μπορούσε να είναι πολύ γρήγορο ή της ύπουλης γάτας forte;» 

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός και ο μαθητής διαβάζουν μαζί το παραμύθι «Τα 

τρία μικρά λυκάκια» του Ευγένιου Τριβιζά. Ο εκπαιδευτικός παροτρύνει τον μαθητή να 

επιλέξει ένα μοτίβο που θεωρεί πως αντιπροσωπεύει κάθε πρόσωπο της ιστορίας, χωρίς 

μελωδικούς ή ρυθμικούς περιορισμούς αρκεί να μπορεί να το θυμηθεί ώστε να το παίζει 

κάθε φορά που εμφανίζεται ο χαρακτήρας. Στη συνέχεια τον βοηθά να το καταγράψει.  

 

Παραλλαγή: Ένας μαθητής που έχει ήδη πραγματοποιήσει αυτή τη δραστηριότητα μπορεί 

στη συνέχεια να εξοικειωθεί με τους τρόπους παραλλαγής των μοτίβων. Με αυτόν τον 

τρόπο η δραστηριότητα συνδέεται και με την δεύτερη ενότητα δραστηριοτήτων η οποία 

αφορά την μορφή. Αρχικά ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει για ακρόαση ένα κομμάτι 

με παραλλαγές ενός ευδιάκριτου και σχετικά σύντομου θέματος όπως το variations on 

“America” του Charles Ives ή το Ah vous dirai-je, Maman (K. 265/300e) του Wolfgang 

https://www.youtube.com/watch?v=_Mb63Nxzq_Q
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Amadeus Mozart. Εξηγεί στον μαθητή πως παραλλαγή μιας μελωδίας ή ενός μοτίβου 

ονομάζεται μια τεχνική κατά την οποία μια μελωδία εισάγεται και στη συνέχεια 

επαναλαμβάνεται με κάποια αλλαγή στην αρμονία, τη μελωδία, το ρυθμό, τα όργανα, ή 

οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών. Τονίζει πως οι αλλαγές επηρεάζουν τη διάθεση ή το 

χαρακτήρα της μελωδίας ή του μοτίβου, αλλά το αρχικό είναι ακόμα αναγνωρίσιμο. Στη 

συνέχεια τον προτρέπει να παραλλάξει τα μοτίβα που συνέθεσε για τους χαρακτήρες του 

παραμυθιού καθοδηγώντας τον ως προς κάποιους από τους τρόπους με τους οποίους 

μπορεί αυτό να συμβεί (π.χ. μεταφορά, διαστηματική σύμπτυξη και επέκταση, μελωδική 

αναστροφή, πρόσθεση ή αφαίρεση φθόγγων, μεγέθυνση ή σμίκρυνση των φθόγγων του.)  

Σε έναν περισσότερο προχωρημένο μαθητή για τον οποίον δεν θα ήταν κατάλληλη 

η χρήση παραμυθιού, θα μπορούσαν να δοθούν οι οδηγίες «Ο συνθέτης Elgar σε ένα έργο 

του έγραψε μια παραλλαγή ενός μουσικού θέματος για κάθε έναν από τους σημαντικούς 

ανθρώπους στη ζωή του. Η κάθε παραλλαγή προσπαθεί να απεικονίσει τον ιδιαίτερο 

χαρακτήρα του κάθε ατόμου. Μπορείς να κάνεις και εσύ το ίδιο για τους δικούς σου 

σημαντικούς ανθρώπους;» 

 

Παραλλαγή 2η: Ένας ακόμα πιο προχωρημένος μαθητής θα μπορούσε να ασχοληθεί με τις 

διαφορετικές χρήσεις που έχουν τα μοτίβα και τα μουσικά θέματα στα video games. Ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να συζητήσει με τον μαθητή για το πώς αυτά μπορούν να 

συνοδεύουν χαρακτήρες (π.χ. Vivi's Theme και Zidane's Theme από το παιχνίδι Final 

Fantasy IX, https://www.youtube.com/watch?v=n76DBcgyZ3g), συγκεκριμένες περιοχές 

του παιχνιδιού (π.χ. Bazaar of the Four Winds από το Guild Wars 2, 

https://www.youtube.com/watch?v=kJldP0LlfUA) ή συγκεκριμένες ενέργειες (π.χ. Chase 

Theme από το Assassin's Creed). Στη συνέχεια προτρέπει τον μαθητή να γράψει ένα 

εναλλακτικό μουσικό θέμα (main theme) για το αγαπημένο του video game και κατόπιν 

αντλώντας στοιχεία από αυτό να συνθέσει μουσικά θέματα σύντομης χρονικής διάρκειας 

για τους κύριους χαρακτήρες του παιχνιδιού. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=n76DBcgyZ3g
https://www.youtube.com/watch?v=kJldP0LlfUA
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Φύλλο μαθητή 

«Τα Τρία Μικρά Λυκάκια» 

Ας διαβάσουμε ένα παραμύθι. Μπορείς να συνθέσεις ένα μουσικό μοτίβο για τους ήρωες 

της ιστορίας; Πρέπει να μπορείς να το θυμάσαι ώστε να το παίξεις αργότερα, όταν 

ξαναδιαβάσουμε το παραμύθι. Μην ξεχνάς πως πρέπει να θυμίζει τον χαρακτήρα τους! 

 

Τα τρία μικρά λυκάκια 

 

 

Η μαμά τους 

 

 

Ο Ζιπ-Ζιπ Ζορό, το καγκουρό 

 

 

 

Ο Ρούνι-Ρούνι, το ύπουλο, κακό γουρούνι 
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Ο Χούπα-Χούπα- Χουμ, ο μάστορας-κάστορας 

 

 

Ο Φίγκο-Μίγκο-Ζίγκο, το φλαμίνγκο 
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5. Ερευνητικές προεκτάσεις 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια αφετηριακή τοποθέτηση στο ζήτημα του 

επαναπροσδιορισμού των στόχων και της μεθοδολογίας της διδακτικής του πιάνου και 

υποστηρίζει τη στροφή προς μια διδακτική προσέγγιση βασισμένη στην ισόρροπη 

καλλιέργεια εκτέλεσης και σύνθεσης. Το ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο προτείνεται 

διαμορφώθηκε με βάση ερευνητικά ευρήματα και απόψεις ερευνητών της Μουσικής 

Παιδαγωγικής σχετικά με ειδικά ζητήματα της διδασκαλίας της σύνθεσης τα οποία 

αφορούν κυρίως τη γενική εκπαίδευση και σε μικρότερο βαθμό την ομαδική οργανική 

διδασκαλία. Ωστόσο, υπάρχουν ελάχιστα ερευνητικά δεδομένα για την επίδραση 

δραστηριοτήτων μουσικής σύνθεσης στην ατομική οργανική διδασκαλία και τους τρόπους 

με τους οποίους αυτή μπορεί να είναι περισσότερο αποτελεσματική. Επομένως, 

περισσότερη έρευνα είναι απαραίτητη προκειμένου να εξαχθούν ασφαλέστερα 

συμπεράσματα για τη δομή και τα περιεχόμενα ενός ρυθμιστικού πλαισίου για τη 

διδακτική πρακτική. 

Το προτεινόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο θα μπορούσε να αποτελέσει το υπόβαθρο για 

την εκπόνηση τόσο ποσοτικών, όσο και ποιοτικών (π.χ. μελέτες περίπτωσης, έρευνες 

δράσης) ερευνών. Η εκπόνηση ποσοτικών ερευνών είναι απαραίτητη για την επαγωγή 

έγκυρων συμπερασμάτων σχετικά με την επίδραση της διδασκαλίας της σύνθεσης στη 

μουσική ανάπτυξη, τη δημιουργική σκέψη, τα μουσικά επιτεύγματα και τη στάση των 

μαθητών και των γονέων προς το μάθημα της οργανικής διδασκαλίας. Μέσω των 

ποιοτικών προσεγγίσεων μπορεί να αναζητηθεί μια βαθύτερη κατανόηση της εμπειρίας 

των μαθητών κατά τις δραστηριότητες μουσικής δημιουργίας, καθώς και να αναδειχθούν 

παραλείψεις, αστοχίες και ενδεχόμενες τροποποιήσεις του ρυθμιστικού πλαισίου. 

Επιπλέον, περισσότερη έρευνα προτείνεται να πραγματοποιηθεί ως προς τη διερεύνηση 

των τρόπων με τους οποίους η τεχνολογία μπορεί να ενισχύσει τη διαδικασία της μουσικής 

δημιουργίας. 

Όσον αφορά τη διδακτική πρακτική, το συγκεκριμένο ρυθμιστικό πλαίσιο μπορεί 

να αποτελέσει αφετηρία για την παραγωγή περισσότερου πρωτότυπου εκπαιδευτικού 

υλικού για μαθητές πιάνου διαφόρων επιπέδων το οποίο να στοχεύει στην σύζευξη 

εκτέλεσης και σύνθεσης. Θα ήταν, επίσης, ιδιαίτερα χρήσιμη η παραγωγή υλικού το οποίο 

να στοχεύει σε ακόμα περισσότερες οργανωμένες συνδέσεις μεταξύ εκτελεστικών 

δεξιοτήτων, μουσικής δημιουργίας και θεωρητικών γνώσεων με στόχο την παροχή 

ολοκληρωμένων μουσικών εμπειριών. 
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