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Περίιεψε 

Ζ παξνχζα εξγαζία πεξηγξάθεη έλα project ζχλζεζεο ζην νπνίν ζπκκεηείραλ 18 καζεηέο 

θαη καζήηξηεο, ειηθίαο 8 έσο 11 εηψλ, νη νπνίνη παξαθνινπζνχλ αηνκηθά καζήκαηα 

κνπζηθνχ νξγάλνπ ζε ηδησηηθφ δεκνηηθφ ζρνιείν. Σν project πξαγκαηνπνηήζεθε ην 

Μάξηην ηνπ 2016 θαη είρε δηάξθεηα ηξηψλ εβδνκάδσλ. ινη νη καζεηέο, κε ηελ 

θαζνδήγεζε ησλ δαζθάισλ ηνπο, πέξαζαλ απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ απηνζρεδηαζκνχ θαη ηεο 

ζχλζεζεο, δεκηνπξγψληαο ηα δηθά ηνπο θνκκάηηα, ηειεηνπνίεζαλ ηηο δεκηνπξγίεο ηνπο, ηηο 

ελνξρήζηξσζαλ, ηηο ερνγξάθεζαλ, εμέθξαζαλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηα θνκκάηηα ησλ 

ζπκκαζεηψλ ηνπο θαη έδσζαλ εηθφλα ζην έξγν ηνπο κέζσ κηαο δσγξαθηάο, πεξλψληαο έηζη 

απφ φια ηα βαζηθά βήκαηα ηνπ project. Πξνο φθεινο ηεο έξεπλαο, ζεσξήζεθε απαξαίηεηε 

ε πξφζζεζε δπν αθφκα βεκάησλ: α) δεκηνπξγία cd ην νπνίν ζα πεξηείρε ηηο 

ερνγξαθεκέλεο ζπλζέζεηο ησλ καζεηψλ θαη β) αλάξηεζε βίληεν κε θσηνγξαθίεο ησλ 

καζεηψλ θαη κε αθνπζηηθφ θφλην ηηο κνπζηθέο ηνπο δεκηνπξγίεο ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ηζηνζειίδεο ηνπ δηαδηθηχνπ. ηφρνο ηεο έξεπλαο, είλαη ε πεξηγξαθή ηεο εκπεηξίαο θαη ησλ 

νθειψλ πνπ απνθφκηζαλ νη καζεηέο θαη ν δάζθαινο – εξεπλεηήο κέζα απφ απηφ ην project 

ζχλζεζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπηηθή ηνπ δαζθάινπ – εξεπλεηή. Πξνθεηκέλνπ λα 

απνηππσζεί φζν ην δπλαηφλ αθξηβέζηεξα ε ζπγθεθξηκέλε νπηηθή, ν εξεπλεηήο απνθάζηζε 

λα πεξηγξάςεη ην project απηνεζλνγξαθηθά, κέζσ ελληά ηζηνξηψλ ζηηο νπνίεο 

πξσηαγσληζηνχλ ελληά απφ ηνπο 18 καζεηέο ηνπ δείγκαηνο. Μέζα  απφ ηελ παξνπζίαζε 

ησλ εξεπλεηηθψλ επξεκάησλ, θαη ζε ζπλερή δηάινγν κε ηε βηβιηνγξαθία, ε εξγαζία απηή 

ππνγξακκίδεη ηα νθέιε ησλ δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην κάζεκα ηεο κνπζηθήο θαη 

γεληθφηεξα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηνλίδεη ηνλ ξφιν ηεο απηνεζλνγξαθίαο σο εξεπλεηηθήο 

κεζνδνινγίαο. 
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Abstract 

This paper describes a composition project which involved 18 students, aged 8 to 11 years 

old, who attended individual instrument music lessons at a private elementary school. The 

project took place in March 2016 and lasted for three weeks. All students, guided by their 

teachers, went through a process of improvisation and composition, created, perfected, 

orchestrated and recorded their own pieces of music, expressed their opinions on the pieces 

of their classmates and gave image to their work through a drawing, thus going through all 

key steps of the project. For the sake of the project, it was necessary to add two more steps: 

a) create a cd with the recorded compositions of students and b) post video with photos of 

students and aural backdrop of their pieces of music to specific Internet sites. The aim of 

this research study was to describe the experience and the benefits gained by the students 

and the teacher/researcher through this composition project, filtered through the lens of the 

teacher/researcher. In order to reflect this filtering as accurately as possible, the researcher 

decided to use the autoethnographic method for describing this project through nine stories 

in each of which the main character is a student from the sample. Through presenting the 

findings of this research project, and in continuous dialogical relationship with the 

literature, , this paper underlines the benefits of creative activities in music lessons and 

general education and the role of autoethnography as a research methodology.  

 

 

Keywords: Creativity, Composition, Autoethnography students 
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1.Σο πιαίζηο ηες έρεσλας 

 

1.1 Σν ζεκαηηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο 

[«Ζ δεκηνπξγηθφηεηα ζεσξείηαη πιένλ θαιή γηα ηελ νηθνλνκία, θαιή γηα ηελ 

θνηλσλία, θαιή γηα ηηο θνηλφηεηεο θαη θαιή γηα ηελ εθπαίδεπζε. Έηζη, πιένλ, ε 

πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςηλ σο ζέκα παγθφζκηαο 

ζεκαζίαο» (Burnard, 2007, ζει. 1175). ] 

 

Παξφιε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξαπάλσ ηζρπξηζκνχ, ε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ 

καζεηψλ δελ θαίλεηαη λα εμαζθείηαη ή λα αλαπηχζζεηαη κέζα ζηηο αίζνπζεο ησλ ζρνιείσλ 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα, θαηά ην κάζεκα ηεο κνπζηθήο (Schmidt, Baker, Hayes&Kwan, 

2006· Orman, 2002· Kirkland, 1996). Σα κνληέια ζπνπδψλ θαίλεηαη λα κελ δίλνπλ ηε 

ζεκαζία πνπ ζα έπξεπε ζηνλ ηνκέα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. Αο αλαιχζνπκε ηνπο ιφγνπο. 

Ζ LucyGreen (2002) ζθηαγξαθεί ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηππηθήο 

κνπζηθήο εθπαίδεπζεο, φπσο απηή έρεη εδξαησζεί ζε πνιιέο δπηηθέο θνηλσλίεο ηα 

ηειεπηαία 150 πεξίπνπ ρξφληα, σο εμήο: 

 Λακβάλεη ρψξα ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα (ζρνιεία, σδεία, παλεπηζηήκηα), 

ηα νπνία αλαιακβάλνπλ ηε δηδαζθαιία θαη εθκάζεζε ηεο κνπζηθήο. 

 Δθαξκφδεη επίζεκα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα (curriculum) κε αθξηβείο 

ζηφρνπο θαη ηξφπνπο δηδαζθαιίαο. 

 Σα ηδξχκαηα ζηειερψλνληαη απφ επαγγεικαηίεο δαζθάινπο, 

παλεπηζηεκηαθνχο θαζεγεηέο θαη  δεμηνηέρλεο κνπζηθνχο, νη νπνίνη θαηέρνπλ ηα 

απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά γλψζεο. 

 H κνπζηθή ζεκεηνγξαθία απνηειεί ην βαζηθφ κέζν κεηάδνζεο ηεο 

κνπζηθήο γλψζεο. 

 πληεξεί έλα ζψκα ζεσξεηηθήο έξεπλαο πνπ πεξηιακβάλεη θείκελα γηα ηελ 

θχζε θαη αλάιπζε ηεο κνπζηθήο θαη γηα ηελ κνπζηθή εθπαίδεπζε. 

Καηά ηνπο Hanley θαη Montgomery (2005),φια ηα παξαπάλσ δίλνπλ ηελ εηθφλα 

ηνπ παξαδνζηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, σο κίαο γξακκηθήο δηαδηθαζίαο, ε νπνία 

έρεη ζρεδηαζηεί απφ εηδηθνχο, πινπνηείηαη –θαηά γξάκκα- απφ ηνπο δαζθάινπο θαη 
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εθαξκφδεηαη ζηνπο καζεηέο, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζην θαηψηεξν επίπεδν απηήο ηεο 

ηεξαξρηθήο ζρέζεο. ηελ νπζία ηνπ, πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, ιεπηνκεξή 

ζρεδηαζκφ, πινπνίεζε θαη αμηνιφγεζε. Ζ παξαπάλσ, φκσο, ζεηηθηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

εθπαίδεπζεο έρεη δερηεί θξηηηθέο, απφ ηε κία πιεπξά, σο κε επέιηθηε ζην λα αληαπνθξηζεί 

ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ηεο επνρήο καο, κηα επνρή ε νπνία παξνπζηάδεη ζπλερψο λέα 

θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά, θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά, σο 

αδχλακε λα ελζσκαηψζεη ηα λέα πνξίζκαηα ησλ εξεπλψλ ηεο παηδαγσγηθήο θαη ηεο 

ςπρνινγίαο (Hanley & Montgomery, 2005). Απηνχ ηνπ είδνπο ε αδπλακία θαίλεηαη λα έρεη 

σο απνηέιεζκα ηελ αδηαθνξία ησλ καζεηψλ, ηδηαίηεξα ησλ εθήβσλ, σο πξνο ην κάζεκα 

ηεο κνπζηθήο αιιά γεληθφηεξα σο πξνο ηελ ελαζρφιεζε κε απηήλ (Κνθθίδνπ & 

Σζαθηξίδνπ, 2009· ηάκνπ, 2006· Lamont, Hargreaves, Marshall & Tarrant, 2003· 

Sloboda, 2001· Harland et al., 2000).   

Ζ απμαλφκελε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ην κάζεκα ηεο κνπζηθήο, ε νπνία 

θηλείηαη αλαινγηθά ζε ζρέζε κε ηελ αχμνπζα ειηθία ησλ καζεηψλ, είλαη έλα γεγνλφο πνπ 

θαίλεηαη εληνλφηεξν θαηά ηε κεηάβαζε ησλ καζεηψλ απφ ηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ 

δεκνηηθνχ πξνο ηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ γπκλαζίνπ. Μηα έξεπλα πνπ εμεηάδεη ην παξαπάλσ 

θαηλφκελν είλαη απηή ησλ O‘ Neil, Sloboda, Boulton θαη Ryan (2002), φπνπ 684 καζεηέο 

εξσηήζεθαλ γηα ηελ ελαζρφιεζε ηνπο κε ηε κνπζηθή θαη κε κνπζηθά φξγαλα πξηλ θαη κεηά 

ηε κεηάβαζή ηνπο  ζηελ πξψηε ηάμε ηνπ γπκλαζίνπ. Σν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ 

αλέθεξαλ φηη παίδνπλ κνπζηθφ φξγαλν έπεζε απφ ην 61% (ηειεπηαία ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ) 

ζην 33% ηνπ δείγκαηνο θαηά ηε κεηάβαζή ηνπ ζην γπκλάζην. Δπηπξνζζέησο, 45% ηνπ 

δείγκαηνο, κέζα ζε απηή ηε ζχληνκε ρξνληθή πεξίνδν, ζηακάηεζαλ λα παίδνπλ ην κνπζηθφ 

φξγαλν πνπ είραλ δειψζεη φηη παίδνπλ. Απηφ ππνδεηθλχεη φηη ε κεηάβαζε ζην γπκλάζην 

ζπλνδεχεηαη απφ κηα έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ηηο κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ελαζρνιήζεηο. 

Έλα απφ ηα αίηηα πνπ πξνθαινχλ ηελ έιιεηςε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ εθήβσλ γηα 

ην κάζεκα ηεο κνπζηθήο είλαη ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο ηνπ (Spruce, 2002· Green, 2002, 

2001). Ζ γλεζηφηεηα ηεο κνπζηθήο εκπεηξίαο ζην γπκλάζην θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ 

εμσζρνιηθή κνπζηθή θαη κνπζηθή ελαζρφιεζε, είλαη έλα ζεκαληηθφ δήηεκα ηφζν γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη γηα ηνπο καζεηέο. Παξφιν πνπ νη δηδάζθνληεο ηνπ καζήκαηνο ηεο 

κνπζηθήο δείρλνπλ φιν θαη ζεηηθφηεξε ζηάζε απέλαληη ζηα δεκνθηιή είδε κνπζηθήο, νη 

ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο παξακέλνπλ νη ίδηεο, νη 

«παξαδνζηαθέο» (Green, 2002).  Απηφ είλαη πηζαλφ λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη πνιινί 

θαζεγεηέο κνπζηθήο θαηαξηίδνληαη δηακέζνπ ηεο «θιαζηθήο» κνπζηθήο εθπαίδεπζεο, θαηά 



9 
 

ηελ νπνία ε δεκηνπξγία κνπζηθήο θαη νη κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο πεξηνξίδνληαη απφ έλα 

κνληέιν ζπληεξεηηθνχ θιαζηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηα 

κνπζηθά ηκήκαηα δηαθφξσλ παλεπηζηεκίσλ. κσο, απηφ ην κνληέιν αθαδεκατθψλ 

ζπνπδψλ κπνξεί λα είλαη αθαηάιιειν ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο κνπζηθήο 

εθπαίδεπζεο (Hargreaves, Marshall, Purves & Welch, 2003). Γεληθφηεξα ε εζηίαζε θαη ε 

ελαζρφιεζε ησλ θαζεγεηψλ ζε έλα κφλν είδνο κνπζηθήο, απηφ ηεο θιαζηθήο, κπνξεί λα 

νθείιεηαη κεηαμχ άιισλ ζηελ εκηκάζεηα ή αθφκα θαη ζηελ άγλνηά ηνπο γηα δεκνθηιή είδε 

κνπζηθήο ή θαη ηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο κνπζηθήο απφ ην καζεηή: «Οη δάζθαινη κε έλα 

ηέηνην θφλην «θιαζηθήο» κνπζηθήο εθπαίδεπζεο κπνξεί λα θαλνχλ ζρεηηθά άπεηξνη 

αλαθνξηθά κε άιια είδε κνπζηθήο» (York, 2001). 

Ζ κνπζηθή εθπαίδεπζε, κε άμνλα ηελ θιαζηθή κνπζηθή, δηακνξθψζεθε σο 

κνληέιν εθπαίδεπζεο έρνληαο σο αθεηεξία ηελ «ηδέα ηεο κνπζηθήο εθηίκεζεο». Ζ ηδέα ηεο 

κνπζηθήο εθηίκεζεο άξρηζε λα απνθηά εμέρνπζα θήκε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θχθινπο 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αξρψλ ηνπ 20
νπ

 αηψλα δηακνξθψλνληαο έλα θίλεκα, ην 

απνθαινχκελν «music appreciation movement» (Vancour 2009· Green, 2008· Regelski, 

2006). Αξρηθά, αλαπηχρζεθε ζηηο Ζ.Π.Α κε ηελ ζπκβνιή ησλ δηζθνγξαθηθψλ εηαηξηψλ 

W.S.B. Matthews θαη Victor Phonograph Company, θαη ζηε ζπλέρεηα εμαπιψζεθε ζηελ 

Μ. Βξεηαλία απφ ην ζπλζέηε Stewart MacPherson, ην δηεζλή ξαδηνηειενπηηθφ ζηαζκφ 

BBC θαη άιινπο. Ζ θηινζνθία ηνπ θηλήκαηνο πηνζεηήζεθε απφ πνιιέο ρψξεο θαη είλαη 

δηαθξηηή αθφκα θαη ζήκεξα ζηελ κνπζηθή εθπαίδεπζε παγθνζκίσο. ηφρνο ηνπ θηλήκαηνο 

ήηαλ λα «βειηηψζεη» ηελ κνπζηθή θαηαλφεζε θαη ην κνπζηθφ γνχζην ηφζν ησλ παηδηψλ, 

θαζψο επίζεο θαη ηεο θνηλσλίαο επξχηεξα, κέζα απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπο 

πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηελ θιαζηθή, άξα θαη «θαιή» κνπζηθή. Απηφ πεξηιάκβαλε ηελ 

θαζνδήγεζε ησλ παηδηψλ θαη ηνπ θνηλνχ ζηελ αθξφαζε ηεο κνπζηθήο ησλ «κεγάισλ» 

θιαζηθψλ ζπλζεηψλ κέζα απφ ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, επηιεγκέλν κνπζηθφ πιηθφ θαη 

ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο (Allsup, 2003). Ζ άκεζε ή έκκεζε αμίσζε ηνπ θηλήκαηνο, ε 

νπνία είηε εθθξάδνληαλ απφ ηελ αξηζηεξή, είηε απφ ηελ δεμηά ηάμε ηνπ πνιηηηθνχ θαη 

ηδενινγηθνχ θάζκαηνο, ήηαλ φηη ε εθπαίδεπζε φθεηιε λα «εμπςψζεη» ην αηζζεηηθφ 

επίπεδν ησλ καδψλ, πνιεκψληαο ηελ καδηθή θνπιηνχξα θαη απνβάιινληαο φ, ηη απηή 

αληηπξνζσπεχεη ζηνλ ηνκέα ηεο κνπζηθήο, δειαδή ηελ  επξχηεξε δεκνθηιή κνπζηθή θαη 

ηελ jazz (Green, 2008). Δίλαη θαλεξά ινηπφλ, αθφκε θαη ζηηο κέξεο καο, ηα θαηάινηπα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θηλήκαηνο αιιά θαη γεληθφηεξα ηεο ίδηαο ηεο ηδέαο ηεο κνπζηθήο εθηίκεζεο 

θαζψο παξαηεξείηαη φηη ηα θπξίαξρα κνληέια ζπνπδψλ, ηφζν ζε ζρνιηθφ φζν θαη ζε 

παλεπηζηεκηαθφ επίπεδν, έρνπλ σο άμνλα ηελ ελαζρφιεζε κε ηελ θιαζηθή κνπζηθή. 
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ζν ζεβαζηφ θαη λα είλαη απηφ ην κνληέιν, έρεη σο αθεηεξία ηηο ηδέεο θαη ηηο 

αμίεο ηνπ δαζθάινπ. Ο δαζθαινθεληξηθφο ηνπ ηχπνο θαη ε πξνζθφιιεζε ηνπ ζε κνληέια 

ηππηθήο δηδαζθαιίαο πνιχ παιηφηεξσλ δεθαεηηψλ, θαίλεηαη λα απσζεί ηνπο καζεηέο φζν 

απηνί κεγαιψλνπλ (Hanley & Montgomery, 2005). Μέζα απφ ζεκαληηθφ αξηζκφ 

πξφζθαησλ εξεπλψλ, θαίλεηαη φιν θαη πην μεθάζαξα φηη νη ιηγφηεξν ηππηθέο κνξθέο 

δηδαζθαιίαο, είηε απηέο αθνξνχλ ην ζρνιηθφ κάζεκα κνπζηθήο είηε ηελ εθκάζεζε 

κνπζηθνχ νξγάλνπ, νκαδηθή ή αηνκηθή, γίλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν δεκνθηιείο. Απηφ 

θαίλεηαη λα ηζρχεη πεξηζζφηεξν γηα ηνπο κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία καζεηέο, κεγάινο 

αξηζκφο ησλ νπνίσλ ππνζηεξίδεη κηα εθπαίδεπζε κε ραξαθηήξα ηζφηεηαο κεηαμχ ηνπ 

καζεηή θαη ηνπ δαζθάινπ, πνπ ιακβάλεη ππνζηήξημε απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη 

ε νπνία πξνζθέξεη κηα πην απηνδηδαθηηθή κέζνδν κάζεζεο. Ζ απηνδηδαθηηθή κέζνδνο 

κάζεζεο πξνηείλεηαη αλεπηθχιαθηα απφ ηε Lucy Green (2002). 

Γεληθφηεξα, νη ηππηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, φρη κφλν ζην κάζεκα 

ηεο κνπζηθήο αιιά θαη ζε φινπο ηνπο θιάδνπο, είλαη έλα ζέκα πνπ έρεη απαζρνιήζεη 

πνιινχο αθαδεκατθνχο, ζεσξεηηθνχο θαη εξεπλεηέο (Lamont, Hargreaves, Marshall & 

Tarrant, 2003· Hargreaves, Marshall, Purves & Welch, 2003· O‘ Neill et al., 2002· Green, 

2002· Sloboda, 2001· Boal – Palheiros & Hargreaves, 2001). Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε 

ζέζε ηεο ζεσξίαο ηνπ Κνλζηξνπθηηβηζκνχ ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη ε δεκηνπξγία γλψζεσλ 

θαη λνεκάησλ πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ εκπεηξηψλ θαη ησλ ηδεψλ ή 

απφςεψλ ησλ αηφκσλ. 

Ζ ζεσξία ηνπ Κνλζηξνπθηηβηζκνχ φζνλ αθνξά ηε δηδαζθαιία θαη ηε δηαδηθαζία 

κάζεζεο έρεη θέληξν ην καζεηή θαη βαζίδεηαη ζηηο εμήο αξρέο θαη ραξαθηεξηζηηθά (Hanley 

& Montgomery, 2005): 

 Ζ γλψζε θαη νη απφςεηο δνκνχληαη θαη δηακνξθψλνληαη απφ ηνλ καζεηή. 

 Ο θάζε καζεηήο ρσξηζηά ελζαξξχλεηαη ζην λα δίλεη ην πξνζσπηθφ ηνπ 

λφεκα ζηηο εκπεηξίεο ηνπ. 

 Οη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο δίλνπλ έδαθνο ζηνπο καζεηέο λα 

επεμεξγαζηνχλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο, γλψζεηο θαη απφςεηο. 

 Ζ κάζεζε είλαη κία θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία πξνάγεηαη κε ηελ 

νκαδηθή θαη θαηαλεκεκέλε αλαδήηεζε ηεο πιεξνθνξίαο. 

 Ο θξηηηθφο ζηνραζκφο θαη ε κεηαγλψζε είλαη ζεκειηψδεηο δηαδηθαζίεο γηα 

ηελ δφκεζε ηεο γλψζεο θαη ηελ απφδνζε λνήκαηνο ζε απηήλ. 

 Οη καζεηέο παίδνπλ βαζηθφ ξφιν ζηελ απνηίκεζε ηεο δηθήο ηνπο κάζεζεο. 
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 Σα απνηειέζκαηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο είλαη πνηθίια θαη ζπρλά κε 

πξνβιέςηκα. 

 

Απηφο ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο αθνξά θαη ηε κνπζηθή 

δηδαζθαιία, ελψ γίλεηαη πιένλ θνηλφο ηφπνο απφ ζρεηηθά εξεπλεηηθά επξήκαηα φηη νη 

κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε θάζε εθπαηδεπηηθφ πιαίζην ζα πξέπεη λα ζέβνληαη θαη λα 

πεξηιακβάλνπλ ηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ (Green, 2008· Jaffurs, 2004· 

Allsup, 2003· Johnson, 1964). 

Με γλψκνλα ηηο παξαπάλσ ζθέςεηο θαη απφςεηο, απνθαζίζηεθε λα εθαξκνζηεί 

έλα project κνπζηθήο δεκηνπξγίαο θαη ζχλζεζεο, κε καζεηέο αηνκηθψλ νξγάλσλ ζε έλα 

δεκνηηθφ ζρνιείν, φπνπ ν καζεηήο ζα είρε ηνλ πξψην ιφγν ζηηο απνθάζεηο ησλ 

δηαδηθαζηψλ. Ο δάζθαινο ζα είρε ξφιν θαζνδεγεηή. Έρνληαο ππφςηλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ Κνλζηξνπθηηβηζκνχ, νη απνθάζεηο ησλ καζεηψλ ζα ήηαλ απηέο πνπ ζα έπαηδαλ ξφιν 

ζηελ απνηίκεζε ηεο δηθήο ηνπο κάζεζεο. Οη γλψζεηο θαη νη απφςεηο πνπ ζα πξνέθππηαλ 

απφ ην project, ζα είραλ δνκεζεί θαη δηακνξθσζεί απφ ηνπο καζεηέο θαη ηηο κνπζηθέο ηνπο 

δεκηνπξγίεο θαη ζπλζέζεηο. Ο φξνο «ζχλζεζε» ζην ζπγθεθξηκέλν project ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα λα δειψζεη, ζπκθσλψληαο κε ηνλ νξηζκφ ηεο Green (2002), κηα ζεηξά κνπζηθψλ 

δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ απηνζρεδηαζκνχ.  

Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο μεθίλεζε απηφ ην project ήηαλ πνιινί. Έλαο βαζηθφο 

ιφγνο ήηαλ ε «εμεξεχλεζε» θαη ε δνθηκή ελφο άιινπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο, πέξα απφ ηνπο 

θιαζηθνχο, ψζηε λα ππάξμεη θάπνηνπ είδνπο «αλαλέσζε» ζηε δηδαζθαιία θαη ζην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ, ηφζν γηα ηνπο καζεηέο φζν θαη γηα ηνπο δηδάζθνληεο . Έλαο 

δεχηεξνο ιφγνο, ήηαλ ε απφθαζε λα δνθηκαζηνχλ νη κνπζηθέο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ, 

κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζχλζεζεο, ε νπνία ζα ήηαλ κηα θαηλνχξηα εκπεηξία γηα απηνχο. 

Αιιά ν πην ζεκαληηθφο ιφγνο, ήηαλ ε ζέιεζε ηνπ δαζθάινπ -εξεπλεηή, λα αλαθαιχςεη 

θαη λα πεηξακαηηζηεί κε έλαλ θαηλνχξην, καζεηνθεληξηθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο ψζηε λα 

δηαπηζηψζεη ηα νθέιε ηνπ.  
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1.2 ηφρνο ηεο έξεπλαο 

ηφρνο ηεο παξνχζεο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηηο εκπεηξίεο καζεηψλ θαη 

δαζθάινπ πνπ ελεπιάθεζαλ ζε έλα project κνπζηθήο δεκηνπξγίαο. πγθεθξηκέλα, ε 

έξεπλα επηρείξεζε λα δψζεη απάληεζε ζηα παξαθάησ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

 Πνηα ήηαλ ε εκπεηξία ηνπ δαζθάινπ κέζα απφ ην project ζχλζεζεο κε ηνπο 

καζεηέο ηνπ ζην ζρνιείν; Ση απνθφκηζε απφ απηή ηελ εκπεηξία; 

 Πνηα ήηαλ ε εκπεηξία ησλ καζεηψλ κέζα απφ ην project ζχλζεζεο, 

ζχκθσλα κε ηελ νπηηθή ηνπ δαζθάινπ ηνπο; Ση απνθφκηζαλ απφ απηή ηελ εκπεηξία, 

ζχκθσλα κε ηελ νπηηθή ηνπ δαζθάινπ ηνπο; 
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2.ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

2.1 Γείγκα 

 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 18 καζεηέο θαη καζήηξηεο 8 έσο 12 ρξνλψλ (Γ 

– η Γεκνηηθνχ) νη νπνίνη/εο κέρξη ηελ έλαξμε ηνπ projectπαξαθνινπζνχζαλ ζε 

εβδνκαδηαία βάζε, κεηακεζεκβξηλά καζήκαηα αηνκηθνχ νξγάλνπ θαη νκαδηθά καζήκαηα 

ζεσξίαο ηεο κνπζηθήο ζε ηδησηηθφ ζρνιείν. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο 

αζρνινχληαλ κε έλα κνπζηθφ φξγαλν, δελ ήηαλ ίδηα γηα φινπο. Ζ κηθξφηεξε ρξνληθή 

δηάξθεηα θαηά ηελ νπνία έλαο καζεηήο δηδαζθφηαλ κνπζηθφ φξγαλν ήηαλ 6 κήλεο θαη ε 

κεγαιχηεξε 3 ρξφληα. Οη 18 καζεηέο δηδάζθνληαλ πηάλν, θηζάξα, βηνιί, θιάνπην ή νχηη. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζπκκεηείραλ: 8 καζεηέο/ηξηεο πηάλνπ, 6 καζεηέο/ηξηεο θηζάξαο, 2 

καζεηέο βηνιηνχ, έλαο καζεηήο νπηηνχ θαη κηα καζήηξηα θιάνπηνπ. Ο δάζθαινο -  

εξεπλεηήο έπαημε ξφιν θαζνδεγεηή γηα ηνπο 7 απφ ηνπο 8 καζεηέο πηάλνπ. Οη ππφινηπνη 

11 καζεηέο θαζνδεγήζεθαλ απφ δηαθνξεηηθνχο δαζθάινπο (πηάλνπ, θηζάξαο, βηνιηνχ, 

νπηηνχ θαη θηζάξαο), αιιά κφλν γηα ηα 2 πξψηα βήκαηα ή ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο 

(ζχλζεζε θνκκαηηνχ απφ ην καζεηή θαη εμάζθεζε σο πξνο ηελ εθηέιεζή ηνπ). Οη 

ππφινηπνη δάζθαινη  αθνχ ελεκεξψζεθαλ γηα ηα βήκαηα ηα νπνία έπξεπε λα 

αθνινπζήζνπλ απφ ην δάζθαιν – εξεπλεηή, ζπλεξγάζηεθαλ κε πξνζπκία γηα ηελ επίηεπμε 

ηνπ project. 

 

2.2 Δξεπλεηηθά εξγαιεία 

 

Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπιινγή ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ 

ήηαλ ε παξαηήξεζε θαη ε θαηαγξαθή εκεξνινγίνπ. Σν θχξνο ηνπ εκεξνινγίνπ σο 

εξγαιείνπ «αλαδχεηαη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κεηαγλσζηηθήο ζεσξίαο ζηε δηαδξνκή κεηαμχ 

ζθέςεο θαη γξαθήο… ε θαηαγξαθή εκεξνινγίνπ βνεζάεη ζηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ 

αλαινγηζκνχ ζρεηηθά κε πεξηγξαθηθά γεγνλφηα θαη παξέρεη δπλαηέο πηζαλφηεηεο αλάιπζεο 

θαη θαηαλφεζεο θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ ηάμε» (Sa, 2002, ζει. 152). 

Σν εκεξνιφγην γεληθφηεξα πξνηείλεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα γηαηί ε θαηαγξαθή 

ζπκβάλησλ θαη γεγνλφησλ απφ ην δάζθαιν, ηνλ βνεζάεη λα κάζεη θαιχηεξα ηνπο καζεηέο 

ηνπ θαη λα θαηαλνήζεη ηηο αλάγθεο ηνπο. Οη  Krishnan θαη Ζννn (2002) ρξεζηκνπνίεζαλ 

ηνπο φξνπο «voices», «learning agenda» θαη «listening» σο έλα ηξφπν πεξηγξαθήο θαη 
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αληίιεςεο ηξηψλ βαζηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ρξήζεο εκεξνινγίνπ πνπ βνεζνχλ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ – εξεπλεηή.  

 

2.3 Δξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή 

 

Σν project πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δηάζηεκα ηξηψλ εβδνκάδσλ κέζα ζε 2 

δηδαθηηθέο ψξεο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ αηνκηθνχ κνπζηθνχ νξγάλνπ θαη ζε 3 ψξεο ηεο 

νκαδηθήο δηδαζθαιίαο ηεο ζεσξίαο ηεο κνπζηθήο. ηηο 2 δηδαθηηθέο ψξεο αηνκηθνχ 

νξγάλνπ, ν καζεηήο, κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ δαζθάινπ ηνπ, ζα έπξεπε λα δεκηνπξγήζεη 

έλα κηθξφ κνπζηθφ θνκκάηη θαη λα εμαζθεζεί ζηελ εθηέιεζή ηνπ. ηηο 3 ψξεο νκαδηθήο 

δηδαζθαιίαο ηεο ζεσξίαο ηεο κνπζηθήο, ζα γηλφηαλ αθξφαζε ησλ 18 θνκκαηηψλ θαη ζα 

αθνινπζνχζε αληαιιαγή απφςεσλ ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηα έξγα ηνπο. Ζ ερνγξάθεζε 

ησλ θνκκαηηψλ ησλ καζεηψλ ζα γηλφηαλ είηε θαηά ηελ ψξα ηνπ αηνκηθνχ νξγάλνπ, είηε 

θαηά ηελ ψξα ηνπ νκαδηθνχ καζήκαηνο ηεο ζεσξίαο. Οη 6 δηδάζθνληεο θαη νη 18 καζεηέο 

ζα έπξεπε λα ηεξήζνπλ ην ρξνληθφ φξην ησλ ηξηψλ εβδνκάδσλ. Ο δάζθαινο - εξεπλεηήο 

ελεκέξσζε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπο γνλείο γηα ηελ επηθείκελε 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ project, ηε ζθνπηκφηεηα θαη ηα νθέιε ηνπ, θαη ηνπο δηαβεβαίσζε φηη 

δελ ζα ραζεί ρξφλνο απφ ηελ πξνβιεπφκελε χιε. ρεηηθή θφξκα ζπλαίλεζεο κνηξάζηεθε 

ζηνπο γνλείο ησλ ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ. 

Σα βήκαηα ή ζηάδηα ηνπ project, έηζη φπσο εμεγήζεθαλ ζηνπο γνλείο ησλ 

καζεηψλ θαη ζηνπο ππφινηπνπο δηδάζθνληεο απφ ην δάζθαιν – εξεπλεηή, ήηαλ ηα εμήο: 

 

1) Μνπζηθφο πεηξακαηηζκφο κε ην εθάζηνηε κνπζηθφ φξγαλν θαη ζχλζεζε κνπζηθνχ 

θνκκαηηνχ απφ ην/ηε καζεηή/ηξηα 

Ο δάζθαινο κε αθνξκή ηε δηδαζθαιία κνπζηθψλ θξάζεσλ ζε έλα θιαζηθφ 

θνκκάηη, παξνηξχλεη ην καζεηή ή ηε καζήηξηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο. 

Σνπο εμεγεί φηη ζα πξέπεη λα θηηάμνπλ καδί έλα κηθξφ θνκκάηη κε ιίγεο θξάζεηο 

θαη φηη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη λα πεηξακαηηζηνχλ κε φιεο ηηο λφηεο ηνπ 

νξγάλνπ. Ο καζεηήο απνθαζίδεη ηε ζεηξά κε ηελ νπνία νη κνπζηθνί θζφγγνη πνπ 

δηάιεμε ζα απνηειέζνπλ κεισδία θαη ν δάζθαινο ηνπο γξάθεη ζε πεληάγξακκν 

ηεηξάδην. Ο βαζηθφο θαλφλαο είλαη: «βάδεηο ηηο λφηεο, βάδσ ηηο αμίεο.» Ο καζεηήο 

πξέπεη κφλνο ηνπ λα δηαιέμεη ηε ζεηξά ησλ κνπζηθψλ θζφγγσλ ζηε θξάζε πνπ ζα 

δεκηνπξγήζεη, αιιά ν δάζθαινο, ζεκεηψλνληάο ηνπο ζην ηεηξάδην, κπνξεί λα 

βάιεη ζε απηνχο φ, ηη ξπζκηθή αμία ζέιεη. Φπζηθά, ηα παηδηά πνπ επηκέλνπλ φηη 



15 
 

κηα δηθή ηνπο θξάζε ηνπο αξέζεη κε ηνλ ηξφπν πνπ ηελ έπαημαλ αξρηθά φζνλ 

αθνξά ηε ξπζκηθή ηεο δηάξζξσζε, ηφηε παξακέλεη έηζη φπσο ηε ζέιεη ν 

καζεηήο/ηξηα. Ο δάζθαινο είλαη ζε εγξήγνξζε γηαηί ελψ ν καζεηήο 

πεηξακαηίδεηαη, εθείλνο ζεκεηψλεη ηε κεισδία ζην ηεηξάδηφ ηνπ γηα λα ηελ παίμεη 

αξγφηεξα κε ξπζκηθέο αμίεο δηθήο ηνπ επηινγήο. Οη θξάζεηο ησλ καζεηψλ 

αλακέλεηαη λα είλαη γχξσ ζηηο 2 ή 3, νπφηε ιίγν ιηγφηεξν ή ιίγν πεξηζζφηεξν απφ 

12 κέηξα θαη λα δεκηνπξγνχλ έλα κηθξφ κνπζηθφ θνκκάηη κε αξρή, κέζε θαη 

ηέινο.  

Οη καζεηέο πεηξακαηίδνληαη θαη απνθαζίδνπλ ειεχζεξα ηε ζεηξά ησλ κνπζηθψλ 

θζφγγσλ ηνπ θνκκαηηνχ ηνπο. Οη αμίεο απηψλ ησλ κνπζηθψλ θζφγγσλ 

θαζνξίδνληαη απφ ην δάζθαιν, εθηφο αλ ν καζεηήο δελ ηηο εγθξίλεη θαη πξνηείλεη 

θάπνηεο άιιεο. Δπίζεο, αλ ν δάζθαινο δηαπηζηψζεη φηη κηα θξάζε ηείλεη λα γίλεη 

πην κεγάιε απφ 6 κέηξα πξέπεη  λα θαηεπζχλεη ην καζεηή θαη λα ην ζπκβνπιέςεη 

λα ηειεηψζεη ηε θξάζε πξνζζέηνληαο ιίγεο λφηεο αθφκα πξνθεηκέλνπ λα 

νινθιεξσζεί. Βέβαηα, αλ ν ελαπνκείλαληαο ρξφλνο ην επηηξέπεη, κπνξεί λα δνζεί 

κηα κεγαιχηεξε ειεπζεξία ζην καζεηή λα κεγαιψζεη ηε θξάζε ηνπ. Μηα θξάζε 

πξέπεη λα απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ απφ 4 κέηξα. 

2) Δμάζθεζε ηνπ καζεηή ζηελ εθηέιεζε ηνπ κνπζηθνχ θνκκαηηνχ πνπ ζπλέζεζε 

Αθνχ απνθαζηζηνχλ νη κνπζηθέο θξάζεηο (κεισδηθή γξακκή θαη ξπζκηθή 

δηάξζξσζε) θαη ην tempo ηνπ θνκκαηηνχ πνπ έρεη κφιηο δεκηνπξγεζεί, ν καζεηήο 

νθείιεη λα εμαζθεζεί θαη λα ην ηειεηνπνηήζεη φζνλ αθνξά ηελ εθηέιεζή ηνπ θαη 

λα έξζεη ζην επφκελν κάζεκα παίδνληαο ην θνκκάηη ηνπ κε φζν ην δπλαηφλ 

κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί. Δπίζεο, ζα πξέπεη 

λα ζθεθηεί έλαλ ηίηιν γηα ην θνκκάηη ηνπ. 

3) «Δλνξρήζηξσζε» ηνπ θνκκαηηνχ απφ ην καζεηή κε ηε ρξήζε θαη άιισλ 

κνπζηθψλ νξγάλσλ 

Αθνχ έρεη ηειεηνπνηεζεί ην θνκκάηη ζηελ εθηέιεζή ηνπ απφ ην καζεηή – ζπλζέηε, 

ν δάζθαινο ηνπ εμεγεί ην επφκελν βήκα. Ο καζεηήο ζα πξέπεη λα απνθαζίζεη 

πνηα ζεκεία ηνπ θνκκαηηνχ ζα παηρηνχλ απφ ηα δηαζέζηκα κνπζηθά φξγαλα. Σα 

δηαζέζηκα φξγαλα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ελνξρήζηξσζε ελφο 

θνκκαηηνχ είλαη πηάλν, θηζάξα, βηνιί θαη θιάνπην. Ο καζεηήο έρεη δηθαίσκα λα 

δηαιέμεη φπνηα απφ απηά ηα φξγαλα ζέιεη γηα λα «ελνξρεζηξψζεη» ηε ζχλζεζή 

ηνπ. «Δλνξρήζηξσζε» ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ελλννχκε ηελ επηινγή 

κνπζηθψλ νξγάλσλ γηα ηελ εθηέιεζε κηαο κνπζηθήο θξάζεο. πνπ έρεη δηαιέμεη 
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λα αθνχγεηαη ην κνπζηθφ ηνπ φξγαλν, ζα παίδεη ν ίδηνο ν καζεηήο, φπνπ έρεη 

δηαιέμεη άιια φξγαλα ζα παίδνπλ νη δηδάζθνληεο ησλ κνπζηθψλ απηψλ νξγάλσλ.  

Ο καζεηήο δελ πεξηνξίδεηαη ζηηο επηινγέο ηνπ. πλεπψο, αλάινγα κε ηελ 

απφθαζε ηνπ καζεηή, κηα θξάζε κπνξεί λα παίδεηαη απφ έλα, απφ δχν, απφ ηξία ή 

απφ ηέζζεξα φξγαλα. 

4) Ηρνγξάθεζε ηεο ζχλζεζεο ηνπ καζεηή 

Αθνχ «ελνξρεζηξσζεί» ην θνκκάηη, θαη νξηζηηθνπνηεζεί ην tempo, ν καζεηήο ζα 

πξέπεη λα πεξάζεη απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ερνγξάθεζεο ηνπ θνκκαηηνχ ηνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν καζεηήο ζε ξφιν «δαζθάινπ» - θαζνδεγεηή εθηειεί κηα θνξά ην 

θνκκάηη ηνπ κε ζπγθεθξηκέλν tempo θαη ρξσκαηηζκνχο πνπ ν ίδηνο έρεη 

απνθαζίζεη γηα λα ην αθνχζνπλ νη δηδάζθνληεο ησλ άιισλ νξγάλσλ. ηε 

ζπλέρεηα, μεθηλά ε ερνγξάθεζε. Μεηά απφ ζήκα ηνπ καζεηή, ε εθηέιεζε ηνπ 

θνκκαηηνχ αξρίδεη θαη εθείλνο παίδεη ην θνκκάηη ηνπ ζην φξγαλφ ηνπ, ζηα ζεκεία 

πνπ έρεη πξναπνθαζίζεη θαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο, νη νπνίνη παίδνπλ ζηα ζεκεία 

πνπ ηνπο είρε ππνδείμεη πξνεγνπκέλσο ν καζεηήο. Αλ γίλνπλ ιάζε θαηά ηελ 

ερνγξάθεζε, ηφηε απηή επαλαιακβάλεηαη κέρξη ε εθηέιεζε λα ηθαλνπνηεί ην 

καζεηή – δεκηνπξγφ. 

5) Αθξφαζε ηνπ θνκκαηηνχ ζηελ ηάμε θαη θξηηηθή ζπδήηεζε (ζθέςεηο, εηθφλεο, 

ζπλαηζζήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηνπο καζεηέο απφ ηελ αθξφαζε ηνπ 

θνκκαηηνχ) 

ηαλ νη ερνγξαθήζεηο είλαη έηνηκεο, ηφηε ν δάζθαινο – εξεπλεηήο ηηο βάδεη λα 

αθνπζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νκαδηθνχ καζήκαηνο ζεσξίαο. ινη νη καζεηέο 

ηεο ζεσξίαο έρνπλ πεξάζεη απφ απηή ηε δηαδηθαζία. Οη καζεηέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εθάζηνηε «ζπλζέηε» ηνπ νπνίνπ ε δεκηνπξγία 

αθνχγεηαη, κεηά απφ θάζε αθξφαζε θνκκαηηνχ πξέπεη λα γξάςνπλ θαη λα πνπλ 

κηα πξφηαζε ή κηα εηθφλα πνπ ηνπο ήξζε ζην κπαιφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αθξφαζεο. Αλ είλαη εθηθηφ, απφ άπνςε ρξφλνπ, θαιφ είλαη λα ζπδεηεζνχλ θαη νη 

ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη καζεηέο ζθέθηεθαλ απηέο ηηο εηθφλεο ή θξάζεηο. ηε 

ζπλέρεηα, νη πξνηάζεηο απηέο ζα κπνπλ ζε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά απφ ην δάζθαιν – 

εξεπλεηή, ψζηε λα απνηειέζνπλ πξφινγν γηα ην εθάζηνηε θνκκάηη. Ο πξφινγνο 

απηφο, ν νπνίνο ζα απνηειείηαη απφ ζθέςεηο καζεηψλ, ζα απαγγειζεί θαη ζα 

ερνγξαθεζεί απφ ην καζεηή πνπ ζπλέζεζε ην θνκκάηη ζην νπνίν αλαθέξνληαη νη 

πξνηάζεηο. Έπεηηα, ε ερνγξάθεζε ηνπ πξνιφγνπ ζα ελσζεί κε απηή ηνπ 

θνκκαηηνχ, κέζσ πξνγξάκκαηνο ππνινγηζηή.  
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6) "Απεηθφληζε" ηνπ κνπζηθνχ θνκκαηηνχ κε κηα δσγξαθηά απφ ηνλ θάζε 

ζπλζέηε/ηξηα 

Σν ηειεπηαίν βήκα ηνπ project είλαη ε απεηθφληζε ηνπ θνκκαηηνχ ηνπ θάζε 

ζπλζέηε ζε κηα δσγξαθηά. Ο θάζε καζεηήο, αθνχ έρεη αθνχζεη θαη ηηο απφςεηο 

ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ γηα ην θνκκάηη ηνπ, πξέπεη λα εηνηκάζεη θαη λα θέξεη κηα 

δσγξαθηά πνπ λα αληηπξνζσπεχεη ην θνκκάηη ηνπ. Ο δάζθαινο ζε απηφ ην ζεκείν 

κπνξεί λα βνεζήζεη θαη λα πξνβιεκαηίζεη ην καζεηή κε ηελ εμήο εξψηεζε: «Πψο 

ζα πεξηέγξαθεο ηε κεισδία ζνπ ζε έλαλ άλζξσπν πνπ είλαη θνπθφο; Απάληεζε 

κνπ κε κηα δσγξαθηά». 

 

Ο καζεηήο, κέζα απφ ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο, πεξλάεη κέζα ζε ιίγεο 

δηδαθηηθέο ψξεο απφ ην ξφιν ηνπ ζπλζέηε, ηνπ ελνξρεζηξσηή, ηνπ καέζηξνπ, ηνπ 

δαζθάινπ, ηνπ θξηηή κνπζηθήο θαη ηνπ θαζνδεγεηή. Δπηπιένλ, δελ εθθξάδεηαη κφλν κέζσ 

ηεο κνπζηθήο ηνπ δεκηνπξγίαο αιιά ηνπ δίλεηαη ε επθαηξία λα εθθξαζηεί πεξαηηέξσ κέζσ 

ηεο δσγξαθηθήο. 

Απηά είλαη ηα έμη βαζηθά βήκαηα ηνπ project κέζσ ηνπ νπνίνπ θαη ησλ ηαθηηθψλ 

πνπ πξνηάζεθαλ, νη καζεηέο λα κάζνπλ λα δεκηνπξγνχλ έλα κηθξφ ζχλνιν κνπζηθψλ 

θξάζεσλ πνπ ζα απνηεινχζαλ ην δηθφ ηνπο θνκκάηη, ρσξίο λα μνδεπηνχλ πνιιέο 

δηδαθηηθέο ψξεο . Ζ βνήζεηα ηνπ εξεπλεηή – δαζθάινπ ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο 

αιιά θπξίσο ζηε ζχλζεζε ηνπ θνκκαηηνχ κε ηελ παξέκβαζή ηνπ γηα ηε ξπζκηθή 

δηάξζξσζε ησλ θξάζεσλ, εμαζθάιηδε ηελ νινθιήξσζε ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Θεσξνχληαλ απφ ην δάζθαιν - εξεπλεηή φηη ην θνκκάηη ζα απνηεινχζε γηα ην καζεηή – 

δεκηνπξγφ ηνπ ην «δηθφ ηνπ» θνκκάηη θη έλα επράξηζην αθνπζηηθά απνηέιεζκα, 

δεκηνπξγψληαο επηπξνζζέησο ηζρπξά θίλεηξα γηα ηελ εμάζθεζε ηνπ θνκκαηηνχ ζην 

φξγαλν. ε φιεο ηηο θάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο, νη καζεηέο ζα ρξεηαδφηαλ λα πάξνπλ 

πξσηνβνπιίεο. ηνλ θαζνξηζκφ ηεο «ελνξρήζηξσζεο», ηνπ tempo θαη ησλ ρξσκαηηζκψλ 

ηνπ θνκκαηηνχ ηνπο ζα είραλ ηνλ πξψην ιφγν θαη ζα πεξλνχζαλ απφ ηε δηαδηθαζία πξφβαο 

θαη ερνγξάθεζεο ηεο ζχλζεζεο ηνπο κε ελήιηθεο δηδάζθνληεο άιισλ νξγάλσλ, φπνπ θαη 

πάιη απηνί ζα έπαηξλαλ ηηο θαιιηηερληθέο απνθάζεηο. Μέζσ απηψλ ησλ βεκάησλ, ν 

δάζθαινο – εξεπλεηήο ήιπηδε φηη νη καζεηέο ζα εθθξάδνληαλ δεκφζηα θαη ζα έκπαηλαλ 

ζηε δηαδηθαζία λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε θαληαζία ηνπο θαη ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε, αθνχ 

ζα έπξεπε λα αληαιιάμνπλ απφςεηο κεηαμχ ηνπο γηα ην θνκκάηη ηνπο θαη ην θνκκάηη ησλ 

ζπκκαζεηψλ ηνπο θαη λα απεηθνλίζνπλ νπηηθά, κέζσ ηεο δσγξαθηάο, ηε ζχλζεζή ηνπο. 
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Ζ ελζνπζηψδεο ζπκκεηνρή ζην project ηεο ζχλζεζεο φπνπ 18 καζεηέο πέξαζαλ 

επηηπρψο απφ ηηο 6 θάζεηο θαη ζπλέζεζαλ, ελνξρήζηξσζαλ, δσγξάθηζαλ, εθηέιεζαλ, 

ερνγξάθεζαλ θη έθξηλαλ, νδήγεζε ην δάζθαιν – εξεπλεηή ζηελ απφθαζε λα πξνζζέζεη 

άιιεο δχν θάζεηο ζην project, πξνο ζπκπιεξσκαηηθφ φθεινο ηεο έξεπλαο θαη ησλ 

ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ: 7) Γεκηνπξγία cd  κε ηηο 18 ζπλζέζεηο ησλ καζεηψλ θαη 8) 

αλάξηεζε βίληεν κε θσηνγξαθίεο ησλ καζεηψλ θαη κε αθνπζηηθφ θφλην ηηο κνπζηθέο ηνπο 

δεκηνπξγίεο, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ θαηφπηλ ζρεηηθήο ζπλαίλεζεο γνλέσλ θαη 

παηδηψλ. 

Ζ παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο απνθαζίζηεθε λα γίλεη 

απηνεζλνγξαθηθά. Οη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ην δάζθαιν – εξεπλεηή ζηε ζπγθεθξηκέλε 

απφθαζε παξαηίζεληαη ζην επφκελν θεθάιαην. 
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2.4 Ζ απηνεζλνγξαθία σο κέζνδνο παξνπζίαζεο ησλ εξεπλεηηθψλ επξεκάησλ 

[«ηελ ελαζρφιεζή ηνπ κε ηελ εζλνγξαθία, ην άηνκν απνδεηθλχεη ηελ επηθνηλσλία 

(θαη ηελ αξκνληθή ζρέζε), επηιέγεη πιεξνθνξηνδφηεο, απνθξππηνγξαθεί θείκελα, 

ιακβάλεη γελεαινγίεο, ραξηνγξαθεί πεδίν έξεπλαο, θξαηάεη εκεξνιφγην θ.α. Αιιά δελ 

είλαη απηά ηα πξάγκαηα, νη ηερληθέο θαη νη θαζηεξσκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνπλ 

ηελ έξεπλα. Απηφ πνπ ηελ θαζνξίδεη είλαη ε πλεπκαηηθή πξνζπάζεηα πνπ ε ίδηα είλαη: 

κηα πεξίηερλε επηρείξεζε πεξηγξαθήο» (Geertz, 1973, ζει. 2).]  

Οη ηερληθέο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο πεξηιακβάλνπλ παξαηήξεζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, ζπλεληεχμεηο, ηζηνξίεο αηφκσλ θ.α. (Ellis, 2004). Έηζη θαη ε εζλνγξαθία, 

σο ηνκέαο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, είλαη πξσηίζησο κηα πξννπηηθή, «έλαο πιαίζην ζθέςεο 

γηα ηνλ θφζκν» (Sigman, 1998). Ο Clifford Geertz πεξηγξάθεη ηε δνπιεηά ηνπ εζλνγξάθνπ 

σο «ηε δχλακε ηεο θαληαζίαο ηνπ εξεπλεηή λα θέξλεη ζε επαθή ηνπο αλαγλψζηεο κε ηε 

δσή αγλψζησλ αηφκσλ» (1973). Ζ απηνεζλνγξαθία, σο είδνο εζλνγξαθίαο, πεξηιακβάλεη 

ηηο ζθέςεηο ηνπ εξεπλεηή θαηά ηε δηάξθεηα κηαο έξεπλαο αιιά θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ 

θαη ησλ αλαζηνραζκψλ ηνπ κεηά ην πέξαο απηήο. ηελ νπζία είλαη κηα πξνζέγγηζε πνπ 

αλαγλσξίδεη θαη απνδέρεηαη ηελ ππνθεηκεληθφηεηα, ην ζπλαηζζεκαηηζκφ θαη ηελ επίδξαζε 

ηνπ ίδηνπ ηνπ εξεπλεηή ζηελ έξεπλα, αληί λα θξχβεηαη απφ ηα δεηήκαηα απηά 

πξνζπνηνχκελε πσο δελ πθίζηαληαη (Ellis, 1999).Αλ θαη θάπνηνη εξεπλεηέο ζεσξνχλ φηη ε 

«πξνζσπηθή αθήγεζε» («personal narrative») ζρεδφλ ηαπηίδεηαη κε ηελ απηνεζλνγξαθία 

(Ellis & Bochner, 2000), άιινη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ απηνεζλνγξαθία σο κέζν ξεηψο 

ζπλδεφκελσλ ελλνηψλ απφ ηε βηβιηνγξαθία ζηε δηήγεζε κηαο πξνζσπηθήο εκπεηξίαο (Holt, 

2001· Sparkes, 1996) θαη ζηεξίδνπλ απηή ηελ πξνζέγγηζε σο κηα απζηεξή θαη 

δηθαηνινγεκέλε κνξθή έξεπλαο (Duncan, 2004). Παξαδείγκαηα απηνχ ηνπ αλαδπφκελνπ 

είδνπο έξεπλαο, απνδεηθλχεη φηη ε απηνεζλνγξαθία έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο έλαο ηξφπνο 

αθήγεζεο κηαο ηζηνξίαο, ν νπνίνο πην πνιχ ελζαξξχλεη ηελ πξνζσπηθή ζχλδεζε παξά ηελ 

αλάιπζε (Frank, 2000), εξεπλά δεηήκαηα πξνζσπηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ εξεπλεηή κέζα ζε 

έλα πνιχ ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ πιαίζην (Holt, 2001· Sparkes, 1996), αμηνινγεί ηηο 

δξάζεηο αηφκσλ (Duncan, 2004) θαη αζθεί θξηηηθή ζηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία ζρεηηθά 

κε έλα ζέκα πξνζσπηθήο ζεκαζίαο (Muncey, 2005).  

Ζ απηνεζλνγξαθία ζα κπνξνχζε λα είλαη πεξηζζφηεξν κηα θηινζνθία παξά κηα 

θαζνξηζκέλε κέζνδνο (Wall, 2006), έηζη ψζηε εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ζεκαληηθή 

δεκηνπξγηθή ειεπζεξία ζηελ παξαγσγή ελφο απηνεζλνγξαθηθνχ θεηκέλνπ.  
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αλ είδνο ηεο εζλνγξαθίαο, ε απηνεζλνγξαθία επηθαιχπηεη ηελ ηέρλε θαη ηελ 

επηζηήκε: γηαηί απνηειείηαη απφ ηα κέξε «απηφ» (απφ ηνλ «εαπηφ») θαη «έζλν» (ην 

πεξηβάιινλ). Δίλαη θάηη δηαθνξεηηθφ θαη απφ ηα δχν φκσο, κεγαιχηεξν θαη απφ ηα 

δχν κέξε (Ellis, 2004, ζει. 31-32). 

 

Ζ απηνεζλνγξαθία (πνπ απνηειεί έλα ζπλδπαζκφ ηεο απηνβηνγξαθίαο θαη ηεο 

εζλνγξαθίαο) δελ είλαη παξά κηα κεζνδνινγηθή εξεπλεηηθή επηινγή, κηα ηνπνζέηεζε 

απέλαληη ζην ηη είδνπο ζηνηρεία θαη κε πνηνλ ηξφπν ζέιεη λα ηα ζπιιέμεη, λα ηα αλαιχζεη 

θαη λα ηα παξνπζηάζεη ν εξεπλεηήο (ηάκνπ, ππφ δεκνζίεπζε).ην ζχλνιν ηεο κηα 

απηνεζλνγξαθηθή έξεπλα είλαη θάηη παξαπάλσ απφ θαηαγξαθή δεδνκέλσλ ή πεξηγξαθή 

γεγνλφησλ. Ζ Ellis (1999) εμεγεί φηη ζηελ απηνεζλνγξαθία ν εξεπλεηήο - ζπγγξαθέαο 

δηεγείηαη κηα ηζηνξία πνπ επηηξέπεη ζηνπο αλαγλψζηεο λα εηζέιζνπλ θαη λα ληψζνπλ 

θνκκάηη κηαο ηζηνξίαο ε νπνία πεξηέρεη ζπλαηζζήκαηα θαη έληνλεο ιεπηνκέξεηεο θαη 

εμεηάδεη ην λφεκα κηαο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο. Ζ απηνεζλνγξαθία σο ηξφπνο πεξηγξαθήο 

πξέπεη λα επηηξέπεη ζηνπο αλαγλψζηεο λα ληψζνπλ ηα δηιήκκαηα, λα ζθέθηνληαη 

ηαπηφρξνλα κε ηελ ηζηνξία θαη φρη γηα ηελ ηζηνξία, λα αληηδξνχλ ζηηο απνθάζεηο θαη 

απφςεηο ηνπ ζπγγξαθέα (Ellis & Bochner, 2000) θαη λα ζπκκεηέρνπλ θη απηνί ζηε δξάζε 

ηεο ηζηνξίαο εζηθά, ζπλαηζζεκαηηθά, αηζζεηηθά θαη πλεπκαηηθά (Richardson, 1994).  

Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο επηιέρζεθε ε απηνεζλνγξαθία γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ απηή ηελ εξεπλεηηθή κειέηε ηνπ project ζχλζεζεο ήηαλ 

πνιινί. Ζ ζέιεζε ηνπ εξεπλεηή - δαζθάινπ γηα πεηξακαηηζκφ κε θάηη θαηλνχξην γηα 

απηφλ, φπσο ε απηνεζλνγξαθία, είλαη έλαο απφ απηνχο ηνπο ιφγνπο. Δπίζεο, ε κειέηε 

απηνχ ηνπ είδνπο πεξηγξαθήο θαη ε δχλακε ηνπ ιφγνπ ηεο είρε θηλήζεη ην ελδηαθέξνλ ζηνλ 

εξεπλεηή σο αλαγλψζηε θαη απνθάζηζε λα δεη αλ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη απηφ ην 

ιφγν γηα λα δεη ηελ επίδξαζε ησλ θεηκέλσλ ηνπ ζηνπο αλαγλψζηεο. Δπηπιένλ, απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ν ιφγνο ηεο απηνεζλνγξαθίαο είλαη βαζηά πξνζσπηθφο έρεη κία ηέρλε απφ 

κφλνο ηνπ - ηελ πξσηφιεηα ηέρλεο ηεο αιήζεηαο (ηάκνπ, ππφ δεκνζίεπζε), απαξαίηεην 

ραξαθηεξηζηηθφ κηαο έξεπλαο. 

Μεηά απφ ηε ιήμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ project ζχλζεζεο, ν εξεπλεηήο – δάζθαινο 

αλαθαιεί ζηε κλήκε ηνπ θαη πξνζεγγίδεη απηνεζλνγξαθηθά ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο 

εκπεηξίεο, ηηο δηθέο ηνπ θαη ησλ καζεηψλ, πνπ πξνήιζαλ θαη δεκηνπξγήζεθαλ κέζα απφ 

απηφ. ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο, είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο βαζηάο πξνζσπηθήο 

εκπεηξίαο ελφο δαζθάινπ κνπζηθήο ν νπνίνο δνθηκάδεη κε ηνπο καζεηέο ηνπ έλα θαηλνηφκν 

project ζχλζεζεο. Ο δάζθαινο – εξεπλεηήο επηρεηξεί λα απνδψζεη ηε βαζηά πξνζσπηθή 
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ηνπ εκπεηξία κέζα απφ απηφ θαζψο θαη ηελ εκπεηξία ησλ καζεηψλ ηνπ κέζα απφ ηα δηθά 

ηνπ κάηηα. Δμάιινπ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο απηνεζλνγξαθίαο είλαη ν αλαιπηηθφο 

αλαζηνραζκφο ηνπ εξεπλεηή, ν νπνίνο έηζη επηδεηθλχεη επίγλσζε ησλ ακνηβαίσλ επηξξνψλ 

κεηαμχ ηνπ εξεπλεηή, ηνπ πιαηζίνπ θαη ησλ πιεξνθνξηνδνηψλ ηνπ (Anderson, 2006) θαη ε 

πεξηγξαθή ηνπ «απνηειεί κηα ππνθεηκεληθή νπηηθή ησλ πξαγκάησλ θαη φρη ηε κνλαδηθή 

νπηηθή ησλ πξαγκάησλ» (Wolcott, 1999, ζει. 137). Ο ζθνπφο ηεο απηνεζλνγξαθίαο είλαη 

λα κεηαθεξζνχλ ζηνλ αλαγλψζηε έλαο ζπλδπαζκφο ζπλαηζζεκάησλ, εκπεηξηψλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ κηα πην νινθιεξσκέλε νπηηθή ηεο δσήο (Wall, 2008· 

Muncey, 2005).  

Έλαο αθφκα ιφγνο πνπ ην παξφλ project πξνζεγγίδεηαη απηνεζλνγξαθηθά είλαη ε 

δπλαηφηεηα γηα έλα γιαθπξφ θαη ινγνηερληθφ ηξφπνο γξαθήο. Απηφο ν ηξφπνο γξαθήο, 

θξαηάεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλψζηε, απεπζχλεηαη ζε κία κεγαιχηεξε κεξίδα αλζξψπσλ 

απφ απηή ησλ εξεπλεηψλ – επηζηεκφλσλ, θαζψο ε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη δελ είλαη ε 

ηππηθή, μχιηλε γιψζζα ηεο ζεηηθηζηηθήο έξεπλαο (Maanen, 1988) αιιά ηνπνζεηεί ηνλ 

αλαγλψζηε ζε κία ζέζε φπνπ λα κπνξεί λα ζπλαηζζαλζεί θαη λα βηψζεη ηε ζέζε ηνπ 

εξεπλεηή πην εχθνια. Πέξα φκσο απφ ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο, ν απηνεζλνγξάθνο 

ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηα κεζνδνινγηθά ηνπ εξγαιεία θαη ηελ εξεπλεηηθή 

βηβιηνγξαθία γηα λα αλαιχζεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ εκπεηξία θαη λα εληνπίζεη ην πψο άιινη 

άλζξσπνη βηψλνπλ αληίζηνηρεο εκπεηξίεο. Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ πξνζσπηθή εκπεηξία 

σο βάζε γηα λα απεηθνλίζεη πηπρέο ηεο ζπιινγηθήο εκπεηξίαο, θαη εθαξκφδνληαο απηφ λα 

είλαη ζε ζέζε λα αλαδείμεη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο ζπιινγηθήο χπαξμεο, ηεο νκάδαο, 

ή ηεο θνηλφηεηαο θαη λα ηα θάλεη νξαηά ηφζν ζηα κέιε ηεο ίδηαο ηεο νκάδαο φζν θαη ζε 

εθείλνπο πνπ δελ αλήθνπλ ζε απηήλ (ηάκνπ, ππφ δεκνζίεπζε· Ellis & Bochner, 2006). 

Έηζη θη αιιηψο ε απηνεζλνγξαθία θαη γεληθφηεξα ε εζλνγξαθία απνηειείηαη απφ δχν 

θνκκάηηα: απηφ ηεο ηέρλεο θαη απηφ ηεο επηζηήκεο, αιιά είλαη θαη θάηη δηαθνξεηηθφ ζην 

ζχλνιφ ηνπ (Wolcott, 1999, ζει. 128). Απηφ ην «δηαθνξεηηθφ» επηδηψθεηαη λα επηηεπρζεί 

ζηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ project, ακέζσο κεηά ην πέξαο θάζε δηδαθηηθήο ψξαο, ν 

δάζθαινο – εξεπλεηήο ζεκείσλε ζην εκεξνιφγηφ ηνπ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ 

εκπεηξία ηνπ θαη ηελ εκπεηξία ησλ καζεηψλ ηνπ. Δπίζεο, θαηέγξαθε ηηο παξαηεξήζεηο θαη 

ηηο απφςεηο θαη ησλ άιισλ δαζθάισλ πνπ βνεζνχζαλ ζην project. Έηζη, ε 

απηνεζλνγξαθία απηή ζηεξίρηεθε ζηελ παξαηήξεζε ηνπ δαζθάινπ – εξεπλεηή θαη ζηηο 

ζεκεηψζεηο ηνπ εκεξνινγίνπ ηνπ, ζηηο νπνίεο αλέηξεμε έμη κήλεο κεηά ηε ιήμε ηνπ project. 

Απηή ε ρξνληθή δηάξθεηα ζεσξήζεθε απαξαίηεηε ψζηε λα επηηεπρζεί ν αλαζηνραζκφο απφ 
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ηνλ εξεπλεηή πην ψξηκα θαη λα γίλνπλ πην δηαθξηηά ηα απνηειέζκαηα ηνπ project. ηα 

επφκελα θεθάιαηα, ζε κία απφπεηξα απηνεζλνγξαθίαο, παξνπζηάδεηαη ην projectθαη ν 

ηξφπνο πνπ βηψζεθε κέζα απφ ηα πξφζσπα ελληά καζεηψλ θαη ηα κάηηα ηνπ δαζθάινπ – 

εξεπλεηή. Απφ ηνπο  9 καζεηέο πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηελ πεξηγξαθή κφλν ηέζζεξηο ήηαλ 

καζεηέο πηάλνπ, νη νπνίνη δηδάζθνληαλ απφ ην δάζθαιν - εξεπλεηή. πκπιεξσκαηηθά, 

πεξηγξάθεηαη ε εκπεηξία ηξηψλ καζεηψλ θηζάξαο, ελφο καζεηή βηνιηνχ θαη κηαο καζήηξηαο 

θιάνπηνπ, νη νπνίνη θαζνδεγήζεθαλ γηα ηα πξψηα 2 βήκαηα ηνπ project απφ άιινπο 

δηδάζθνληεο. Ζ πξνζέγγηζε απηή επηιέρζεθε ψζηε λα θαλνχλ θαη νη απφςεηο ησλ άιισλ 

δηδαζθφλησλ άιισλ νξγάλσλ ζε ζρέζε κε ην project αιιά θαη γηα λα παξαηεξεζνχλ κέζα 

απφ ηελ απηνεζλνγξαθία θνηλά ή δηαθνξεηηθά ζηνηρεία ζηε δηαδηθαζία κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ πνπ έπαηδαλ δηαθνξεηηθά φξγαλα.  

ε θάζε έλα απφ ηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ, πξσηαγσληζηεί έλαο καζεηήο ή 

καζήηξηα. Οη ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο δελ επηιέρηεθαλ ηπραία. Θεσξήζεθαλ απφ ηνλ 

εξεπλεηή σο νη πην θαηάιιεινη πξνο πεξηγξαθή ψζηε λα απνδνζνχλ φζν ην δπλαηφλ πην 

ιεπηνκεξψο ηα βήκαηα ηνπ project πνπ πεξηγξάθνληαη ζε θάζε θεθάιαην. Ζ ζεηξά κε ηελ 

νπνία ηνπνζεηήζεθαλ ηα θεθάιαηα θαη νη εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ, έγηλε κε ηέηνην ηξφπν 

ψζηε λα αληηθαηνπηξίδεηαη ε ρξνληθή ζεηξά ησλ ζηαδίσλ ηεο δηαδηθαζίαο. 
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3.Δσρήκαηα 

 

3.1 ΥΡΙΣΙΝΑ 

  

Πεξηγξαθή ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ ηνπ project κέζα απφ ηα κάηηα κηαο καζήηξηαο 

πηάλνπ ηεο Γ’ Γεκνηηθνχ θαη ηνπ δαζθάινπ ηεο 

 

Δθείλε ηε κέξα λφκηδα φηη ηα είρα ζρεδηάζεη φια ζσζηά. Δμάιινπ είρα κφιηο 

ζαξάληα ιεπηά ζηε δηάζεζή κνπ. Σν πείξακα είρε πεηχρεη κε πξνεγνχκελνπο καζεηέο 

νπφηε ηψξα δελ ζα έπξεπε λα ήηαλ θάηη αθαηφξζσην, πφζν κάιινλ γηα ηε Υξηζηίλα, πνπ 

εδψ θαη ελάκηζε ρξφλν πνπ ηελ είρα καζήηξηα, ήηαλ πάληα επηκειήο θαη κε άθνπγε κε 

πξνζνρή. Δίρε έξζεη ινηπφλ ε ζηηγκή θαη γηα ηε Υξηζηίλα: ζα ηελ παξαθηλνχζα λα γξάςεη 

ην δηθφ ηεο θνκκάηη.  

Ίζσο ζην κπαιφ κνπ λα είρα κεγαινπνηήζεη ην πφζν ζεκαληηθή είλαη κηα ηέηνηα 

εκπεηξία γηα έλα παηδί. Αιιά ε ινγηθή κνπ βαζηδφηαλ ζην γεγνλφο φηη ε δηαδηθαζία ηεο 

ζχλζεζεο, έζησ θαη απηνχ ηνπ ηχπνπ, είλαη θάηη πξσηφγλσξν γηα ηα παηδηά άξα θαη θάηη 

αμέραζην. Γεληθφηεξα, έρσ ηελ ηδέα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ζηελ 

εθπαίδεπζε πνιχ ςειά. κσο, φζν ςειά θη αλ είρα εγψ ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ην ζηνίρεκα 

ήηαλ ε καζήηξηά κνπ λα ηελ εθηηκήζεη θαη λα ηελ εθκεηαιιεπηεί θαη κέζα απφ απηήλ λα 

εμαζθήζεη πεξαηηέξσ ηηο κνπζηθέο ηεο δεμηφηεηεο θαη λα εκπλεπζηεί γηα κειινληηθέο δηθέο 

ηεο δεκηνπξγίεο. Καη φρη κφλν κνπζηθέο. 

Αθνχ ινηπφλ θάζηζε ε Υξηζηίλα ζηελ θαξέθια θαη θάλακε έλα κηθξφ δέζηακα, 

ηεο εμήγεζα ηνπο «θαλφλεο» πνπ ζα έπξεπε λα αθνινπζήζνπκε πξνθεηκέλνπ λα θηηάμεη ε 

ίδηα έλα κηθξφ θνκκάηη. Καηαξρήλ, ηεο εμήγεζα κε δηθά κνπ ιφγηα ηη ζεκαίλεη κνπζηθή 

θξάζε θαη ηελ παξνκνίαζα κε κηα πξφηαζε ελφο δηαιφγνπ. Οπφηε αλ θηηάρλακε ηξεηο 

κνπζηθέο θξάζεηο, ζα ήηαλ ζαλ λα θηηάρλακε ηξεηο πξνηάζεηο. Ζ Υξηζηίλα κπεξδεχηεθε. 

«Γελ πεηξάδεη», ηεο είπα, «ζα ην βξνχκε ζηελ πνξεία». 

Σεο είπα λα δηαιέμεη φπνηα λφηα ηνπ πηάλνπ ζέιεη γηα λα αξρίζεη ηε κνπζηθή ηεο 

θξάζε. Δπαλέιαβα θαη ζε απηήλ ηνλ θχξην θαλφλα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο 

ζχλζεζεο: «Δζχ βάδεηο ηηο λφηεο, εγψ βάδσ ηηο αμίεο.» Ζ Υξηζηίλα δηάιεμε σο πξψηε λφηα 

ηνπ θνκκαηηνχ ηεο ην λην. Δγψ ζεκείσζα γξήγνξα ηε λφηα ζην πεληάγξακκν ηεηξάδηφ 

κνπ. Έπξεπε λα βξίζθνκαη ζε εγξήγνξζε. Μπνξεί ε Υξηζηίλα λα έπαηδε κηα θξάζε πνπ λα 

ηεο άξεζε ζην πηάλν γξήγνξα θαη εγψ ζα έπξεπε λα ηε ζεκεηψζσ ακέζσο. Καη ήμεξα φηη ε 
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Υξηζηίλα έρεη κνπζηθφηεηα. κσο φζν επηκειήο θαη αλ ήηαλ ε ελληάρξνλε απηή καζήηξηα, 

ρσξίο πνηέ λα κνπ θέξεη αληίξξεζε ή λα κνπ θάλεη πείζκαηα, φζν θαη αλ, απηφλ ηνλ 

ελάκηζε ρξφλν πνπ θάλακε καδί κάζεκα θαηλφηαλ φηη αγαπνχζε ην πηάλν, ζε απηή ηε 

δηαδηθαζία ηα βξήθε ζθνχξα. Μάιινλ θαλείο δελ είρε δεηήζεη πνηέ απφ ηε Υξηζηίλα λα 

θηηάμεη θάηη δηθφ ηεο, λα πεηξακαηηζηεί, λα δεκηνπξγήζεη. Σε ξψηεζα ππνκνλεηηθά πνιιέο 

θνξέο: 

- Πνηα λφηα λα βάινπκε κεηά ην λην, Υξηζηίλα; 

- Γελ μέξσ, θχξηε.  

- Μα κπνξείο λα βάιεηο φπνηα λφηα ζεο, αξθεί λα ζνπ ηαηξηάδεη 

αθνπζηηθά.  

- Γελ μέξσ πνηα λα βάισ θχξηε. 

- Παίμε ην λην θαη κεηά παίμε θάπνηα άιιε λφηα ζηελ ηχρε, κέρξη λα 

βξεηο απηή πνπ ζνπ ηαηξηάδεη.  

Ζ Υξηζηίλα δνθίκαζε πνιιέο λφηεο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ηαηξηάδνπλ κεηά 

ην λην. κσο κε ηίπνηα δελ ήηαλ επραξηζηεκέλε. «Γελ μέξσ, θχξηε», κνπ έιεγε ζπλέρεηα 

ληξνπαιά. Κνίηαμα αγρσκέλνο ην ξνιφη. Δίρε πεξάζεη έλα ηέηαξην θαη είρακε γξάςεη κφλν 

κηα λφηα.  

- Υξηζηίλα, δελ ππάξρεη ζσζηή ή ιάζνο επηινγή. Μπνξείο λα βάιεηο 

γηα δεχηεξε λφηα φπνηα ζεο. Δίλαη ΓΗΚΟ ΟΤ ην θνκκάηη. 

Πξνο έθπιεμή κνπ, απηή ήηαλ θαη ε πξφηαζε πνπ έθαλε ηε δηαθνξά. Σν πξφζσπν 

ηεο κηθξήο θσηίζηεθε. Πξνθαλψο πνηέ δελ είρε βξεζεί ε καζήηξηα κνπ ζε κηα 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ρσξίο ζσζηφ θαη ιάζνο, ζε κηα δηαδηθαζία φπνπ απηή έζεηε ηνπο 

θαλφλεο , ζε κηα δηαδηθαζία πνπ απηή είρε ηνλ πξψην ιφγν ζε θάηη δεκηνπξγηθφ, ζε θάηη 

δηθφ ηεο . Ναη, απηφ ήηαλ. Σελ είρα θάλεη λα ληψζεη ηελ ειεπζεξία θαη ηε ραξά ηεο 

δεκηνπξγίαο. Απηή ε ραξά θαη ηα άιια ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηα νπνία δεκηνπξγνχληαη 

κέζα απφ κηα ηέηνηα δηαδηθαζία ιεηηνχξγεζαλ θαηαιπηηθά γηα ηε καζήηξηά κνπ. 

Απνθαζηζηηθά, ε Υξηζηίλα έπαημε ην λην θαη ζπλέρηζε φρη κε κία, αιιά κε ηέζζεξηο λφηεο. 

Δίρακε γξάςεη ην πξψην κέηξν. πλέρηζε λα πεηξακαηίδεηαη κε δηάθνξεο λφηεο θαη κνηίβα 

ζην πηάλν θαη πνιχ γξήγνξα θηηάμακε ηελ πξψηε καο θξάζε. Κάζε ιίγν θαη ιηγάθη 

γπξλνχζε ην θεθάιη ηεο θαη κε ξσηνχζε «Δζάο ζαο αξέζεη απηή ε κεισδία, θχξηε;» ή «Να 

βάισ απηή ηε λφηα κεηά, θχξηε;».  

Με ηνλ ίδην πεηξακαηηθφ ηξφπν θηηάμακε ζπλνιηθά ηξεηο ηεηξάκεηξεο θξάζεηο. 

Γξήγνξα, δήηεζα απφ ηε Υξηζηίλα λα πεξηκέλεη δχν ιεπηά φζν εγψ ζα έβαδα αμίεο ζηελ 
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αθνινπζία ησλ θζφγγσλ πνπ εθείλε είρε απνθαζίζεη. Σν θνκκάηη ήηαλ ζρεδφλ έηνηκν. Σε 

ξψηεζα: 

- Απφ ηηο ηξεηο θξάζεηο πνπ έθηηαμεο  είλαη θάπνηα ή θάπνηεο πνπ ζεο 

λα ηελ παίμνπκε δπν θνξέο ή λα κπεη θαη ζε άιιν ζεκείν ηνπ θνκκαηηνχ δεχηεξε 

θνξά; 

- Ναη, κπνξνχκε λα αξρίζνπκε θαη λα ηειεηψζνπκε κε ηελ πξψηε 

θξάζε.  

- Μ΄ αξέζεη ε ηδέα ζνπ. 

- Καη λα δνχκε πψο ζα αθνπζηεί ε δεχηεξε θξάζε αλ ηελ παίμνπκε 

δπν θνξέο.  

- πσο ζεο. 

Με απηνχο ηνπο λένπο «πεξηνξηζκνχο» πνπ κνπ έζεζε ε Υξηζηίλα, ηεο έπαημα ην 

θνκκάηη ηεο ζην πηάλν. «Πνιχ φκνξθν κνπ αθνχγεηαη», ηεο είπα εηιηθξηλά, «ηψξα ζέισ λα 

δηαιέμεηο πνηεο θξάζεηο ζα παίμνπκε δπλαηά θαη πνηεο ζηγαλά. Φπζηθά, κπνξνχκε θαη λα 

ηηο παίμνπκε θαη φιεο ζηελ ίδηα έληαζε. Δζχ απνθαζίδεηο.» Ζ Υξηζηίλα ην ζθέθηεθε ιίγν 

θαη κεηά, ρσξίο λα κνπ κηιήζεη ζεκείσζε p θαη f ζηα ζεκεία πνπ ήζειε λα αθνπζηνχλ 

δπλαηά θαη ζηγαλά αληίζηνηρα. Σν κάζεκά καο είρε ηειεηψζεη. Μαο πήξε αθξηβψο ζαξάληα 

ιεπηά αιιά ηα είρακε θαηαθέξεη. Ζ Υξηζηίλα είρε γξακκέλν ζην ηεηξάδηφ ηεο ην θνκκάηη. 

Σελ πξνέηξεςα λα βξεη έλαλ ηίηιν γηα ην θνκκάηη ηεο θαη ηε ζπκβνχιεςα λα ην δηαβάζεη 

ζην ζπίηη πάξα πνιχ θαιά γηαηί ηελ πεξίκελε κηα έθπιεμε ηελ επφκελε εβδνκάδα. 

«Δληάμεη, θχξηε. Θα ην δηαβάζσ. Καιφ απφγεπκα.», είπε ληξνπαιά θη έθπγε.  

Μηα εβδνκάδα κεηά, ε Υξηζηίλα παίδνληαο ηε ζχλζεζή ηεο ζην πηάλν θαη κε ηε 

ζπλνδεία άιισλ νξγάλσλ, ηεο θηζάξαο, ηνπ θιάνπηνπ θαη ηνπ βηνιηνχ, γηα ηα νπνία ε ίδηα 

απνθάζηζε πνχ ζα παίμνπλ θαη πνχ φρη δηακνξθψλνληαο ηε δηθηά ηεο «ελνξρήζηξσζε» γηα 

ην θνκκάηη ηεο, απνθάζηζε δηζηαθηηθά λα ην νλνκάζεη «Σν απέξαλην δάζνο». Φπζηθά, δελ 

ήηαλ ζίγνπξε θαη λνκίδσ φηη κέρξη θαη ζήκεξα είλαη ιίγν αλαπνθάζηζηε γηα ηνλ ηίηιν. 

Αιιά δελ έρεη πηα θαη ηφζε ζεκαζία. Γηαηί φηαλ νη ζπκκαζεηέο ηεο θαη νη θίινη ηεο 

αθνχλε ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ιέλε ςηζπξηζηά κεηαμχ ηνπο: «Άθνπ, απηφ είλαη «Σν 

απέξαλην δάζνο» ή «Κάλε εζπρία, ηψξα αθνχκε ην θνκκάηη ηεο Υξηζηίλαο». 

 

Μέζα ζε έλα θιίκα φπνπ ε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία δελ πεξηέρεη θξηηηθή θαη ηνπο 

φξνπο «ζσζηφ» θαη «ιάζνο», φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Υξηζηίλαο, αλαπηχζζεηαη ε θαληαζία 

ησλ καζεηψλ θαη πξνσζνχληαη νη δεκηνπξγηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο. (ηάκνπ, 2001).  
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Ο απζνξκεηηζκφο είλαη ην ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηνλ απηνζρεδηαζκφ, ην απαξαίηεην 

ζπζηαηηθφ γηα λα ειεπζεξσζνχλ νη δεκηνπξγηθέο δπλάκεηο ησλ παηδηψλ. Ο καζεηήο κέζσ ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο κπνξεί λα νδεγεζεί ζηνλ απηνζρεδηαζκφ θαη απφ εθεί, ζε επφκελν ζηάδην, 

ζηε ζχλζεζε. Γελ κπνξεί λα ππάξμεη απηνζρεδηαζκφο ρσξίο ηελ χπαξμε ηνπ απζνξκεηηζκνχ 

θαη ηελ ελζάξξπλζε γηα δεκηνπξγηθφηεηα (ηάκνπ, 2001). 

 

[«Ο κνπζηθφο απηνζρεδηαζκφο δελ ζα έπξεπε λα ππάξρεη ζηελ ηάμε κφλν 

σο κνξθή «άζθεζεο» ζην κάζεκα ηεο κνπζηθήο. Οη δάζθαινη πξέπεη λα κεηαδίδνπλ 

ζηα παηδηά ην πλεχκα ηνπ απηνζρεδηαζκνχ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο 

κνπζηθήο,  δεκηνπξγψληαο έλα καζεηνθεληξηθφ πεξηβάιινλ, δηεγείξνληαο ηε 

θαληαζία ησλ παηδηψλ, δηαηππψλνληαο κνπζηθά πξνβιήκαηα πνπ ρξεηάδνληαη ιχζε 

θαη ελζαξξχλνληαο ηνλ απζνξκεηηζκφ θαη ηελ αλεκπφδηζηε έθθξαζε κνπζηθψλ 

ηδεψλ. Σφηε κφλν, ηα παηδηά γίλνληαη αιεζηλνί ζπκκεηέρνληεο θαη δεκηνπξγνί» 

(ηάκνπ,2001,ζει. 10 )] 

 

Η εκπεηξία ηεο δεκηνπξγίαο, αλ ηεξεί θάπνηεο πξνυπνζέζεηο, κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί σο «εκπεηξία ξνήο». Αλαθεξφκαζηε ζε «εκπεηξία ξνήο» φηαλ ην άηνκν 

βξίζθεηαη ςπρή ηε θαη ζψκαηη ζπγθεληξσκέλν θαη δνζκέλν ζε απηφ πνπ θάλεη κηα δεδνκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή, φηαλ μερλά ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν θαη ρξφλν, θαη αθνζηψλεηαη 

νινθιεξσηηθά ζε απηφ κε ην νπνίν αζρνιείηαη (ηάκνπ, 2009· Chikszentmihalyi, 

1975,1978, 1990, 1996). Η εκπεηξία ξνήο παξνπζηάδεηαη ραξαθηεξηζηηθά φηαλ ηα παηδηά 

παίδνπλ απνξξνθεκέλα, αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα θαιιηηερληθήο ή άιιεο εξγαζίαο αηφκσλ, 

φπνπ ζπλππάξρνπλ πςειά επίπεδα ζπγθέληξσζεο θαη ελζνπζηαζκνχ (Custodero 2002, 2005· 

St. John, 2004). Σέηνηεο δηαδηθαζίαο αλαπηχζζνπλ πλεπκαηηθά ηνπο καζεηέο. 

χκθσλα κε ηνλ Hitz (1987) «αλ ζέινπκε ηα παηδηά λα αλαπηπρζνχλ δηαλνεηηθά, 

πξέπεη λα ηα θέξνπκε αληηκέησπα κε πξνβιήκαηα, λα ηνπο δψζνπκε επθαηξίεο λα επηιχζνπλ 

κφλα ηνπο ηα πξνβιήκαηα απηά θαη λα αλαιάβνπλ ηηο επζχλεο ησλ απνθάζεψλ ηνπο» (ζει. 

12) (ηάκνπ, 2005). 

ε πνιιέο έξεπλεο αλαθέξεηαη, φηη εθηφο απφ ηνλ απζνξκεηηζκφ, πεγαίν είλαη θαη ην 

αίζζεκα ηεο ραξάο ην νπνίν εκθαλίδεηαη θαηά ηε κνπζηθή δεκηνπξγία. ην άξζξν ηεο 

Jorgensen «Another Perspective; The Joyous Composer» (2016), ε ζπγγξαθέαο 

εζηηάδνληαο ζηε δχλακε ηεο ζχλζεζεο ζηε κνπζηθή εθπαίδεπζε, αλαθέξεη θαη αλαιχεη πψο ε 

ραξά ζπλδέεηαη κε ηε ζχλζεζε σο έλα θνκκάηη ηεο κνπζηθήο δεκηνπξγίαο. Θεσξεί φηη ε ραξά 

(ή δηαζθέδαζε) είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηε κνπζηθή θαη ηε κνπζηθή εθπαίδεπζε, θαη φηη 
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είλαη απηή πνπ θπξηαξρεί πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιν ζπλαίζζεκα θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

ζχλζεζεο. Η δηαδηθαζία ηεο ζχλζεζεο αλαπφθεπθηα θέξλεη ραξά ζην δεκηνπξγφ. Απηή ε 

ραξά ήηαλ, θαηά ηε γλψκε κνπ, πνπ ψζεζε ηε Υξηζηίλα, ζηε δεκηνπξγία θαη ηελ μαθληθή 

εθηφμεπζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηάο ηεο. Καη ε δεκηνπξγηθφηεηα είλαη έλαο ζεκαληηθφηαηνο 

ηνκέαο ηεο παηδηθήο αλάπηπμεο, ηφζν ζηελ εθπαίδεπζε, φζν θαη ζηελ θνηλσλία. (Burnard, 

2007). 
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3.2 ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 

Πεξηγξαθή ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ ηνπ projectθαη ε επίδξαζή ηνπ ζε έλαλ καζεηή ηεο θηζάξαο 

ηεο Γ’ Γεκνηηθνχ, κέζα απφ ηα κάηηα ηνπ ίδηνπ, ηεο δαζθάιαο ηνπ θαη ηνπ εξεπλεηή 

Ο Κσλζηαληίλνο είρε αξρίζεη πξηλ έμη κήλεο ηα καζήκαηα θηζάξαο θαη ζπλερψο 

βειηησλφηαλ. Ζ πξφνδφο ηνπ ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηεο δαζθάιαο ηνπ, ηεο θ. Δχαο, 

ήηαλ ζπλερήο θαη ζηαζεξή. Μνπ ηνλ πεξηέγξαθε πάληα ζαλ έλα παηδί ππνκνλεηηθφ, 

ππεχζπλν, ππάθνπν θαη κε πνιχ ιηγφηεξν άγρνο απφ ηα άιια παηδηά. κσο ην θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ, απηφ πνπ ραξνπνηνχζε ηδηαίηεξα ηε δαζθάια ηνπ, ήηαλ φηη 

εκπηζηεπφηαλ απφιπηα ηηο ζπκβνπιέο θαη ηηο νδεγίεο ηεο. 

Δίρα ελεκεξψζεη ηελ θ. Δχα γηα ην project θαη απηή είρε ελζνπζηαζηεί κε ηελ ηδέα 

νη καζεηέο ηεο λα γξάςνπλ ην δηθφ ηνπο θνκκάηη. Σεο έδσζα ηηο θαηεπζπληήξηεο νδνχο 

πνπ ζα ρξεηαδφηαλ. Ο κφλνο ηεο ελδνηαζκφο ζρεηηθά κε ηνλ Κσλζηαληίλν ήηαλ φηη ν 

ελληάρξνλνο απηφο καζεηήο είρε μεθηλήζεη καζήκαηα θηζάξαο κφιηο ιίγνπο κήλεο πξηλ. 

Ο  Κσλζηαληίλνο ελζνπζηάζηεθε κε ηελ ηδέα λα γξάςεη ην δηθφ ηνπ θνκκάηη. Ζ 

δαζθάια ηνπ ρψξηζε ην ζαξαληάιεπην κάζεκα ζηα δχν: ηα πξψηα είθνζη ιεπηά ζα έπαηδαλ 

θάπνηα θνκκάηηα ζηε θηζάξα γηα λα κελ κείλνπλ πίζσ ζηελ χιε θαη ηα ππφινηπα είθνζη ζα 

απηνζρεδίαδαλ θαη ζα πεηξακαηίδνληαλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο κνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγήζεη ν Κσλζηαληίλνο ην θνκκάηη ηνπ. Μέζα ζε δχν δηδαθηηθέο ψξεο, ν καζεηήο 

ηεο Γ‘ Γεκνηηθνχ είρε νινθιεξψζεη ην θνκκάηη ηνπ, ην νπνίν απνηεινχληαλ απφ δχν 

επαλαιακβαλφκελεο θξάζεηο.  

Μεηά απφ κηα εβδνκάδα, ζπλαληήζεθα κε ηελ θ. Δχα. Δίρε καδί ηεο, γξακκέλε ζε 

πεληάγξακκν, ηε κεισδία ηνπ Κσλζηαληίλνπ. Έβγαιε ηελ θηζάξα ηεο θαη άξρηζε λα παίδεη. 

Μφιηο ηειείσζε ηεο είπα: «Πάξα πνιχ ελδηαθέξνλ». Ζ δαζθάια ραξνχκελε άξρηζε λα κνπ 

πεξηγξάθεη πψο πξαγκαηνπνηήζεθε απηή ε κνπζηθή κεισδία: «Ο Κσλζηαληίλνο θαζ‘ φιε 

ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ήηαλ κε έλα ηεξάζηην ρακφγειν. Σνλ είρε ζπλεπάξεη ε ηδέα φηη 

ζα γξάςεη δηθφ ηνπ θνκκάηη. Σνλ έβιεπα θαη ηνλ ζαχκαδα, έηζη φπσο πεηξακαηηδφηαλ πάλσ 

απφ ηελ θηζάξα ηνπ. Οη απνθάζεηο ηνπ γηα ηελ αθνινπζία ησλ θζφγγσλ ήηαλ αξθεηά 

άκεζεο. Γελ θάλεθε λα πξνβιεκαηίδνληαλ. ηαλ θάηη ηνπ άξεζε, κνπ δεηνχζε λα ην 

γξάςσ.  Έπαηδε πάληα ην πξνεγνχκελν κέηξν θαη ζπλέρηδε κε θαηλνχξηεο λφηεο θάζε θνξά 

γηα λα απνθαζίζεη πνηα κεισδία είλαη πην ζσζηή θαηά ηε γλψκε ηνπ. Μεηά έπαηδε θαη 

μαλάπαηδε ηε κεισδία πνπ ηνπ άξεζε, νπφηε εγψ δελ ρξεηάζηεθε λα επέκβσ πνιχ ζηηο 

αμίεο ησλ θζφγγσλ. Δπίζεο απηφ πνπ κε εληππσζίαζε είλαη φηη νη ρξσκαηηζκνί ηνπ 

θνκκαηηνχ απνθαζίζηεθαλ θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ. Ο Κσλζηαληίλνο δηαπίζησζε ακέζσο 
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πνηα ζεκεία ηνπ θνκκαηηνχ έπξεπε λα είλαη δπλαηά θαη πνηα ζηγαλά. Κη φπσο άθνπζεο 

φιεο νη θαηαιήμεηο ηειεηψλνπλ δπλαηά θαη επηβιεηηθά.» Σε ξψηεζα: «Οπφηε δελ 

δπζθνιεχηεθεο πνπζελά;». θέθηεθε ιίγν θαη κνπ απάληεζε: «Γελ λνκίδσ φηη 

δπζθνιεχηεθα λα θσδηθνπνηήζσ ηηο λφηεο θαη ηηο αμίεο πνπ έπαηδε ν Κσλζηαληίλνο. Απιά 

έπξεπε λα είκαη ζπλέρεηα ζε εγξήγνξζε κε ην κνιχβη ζην ρέξη γηα λα γξάςσ ή λα 

δηνξζψζσ απηά πνπ απνθάζηδε ν Κσλζηαληίλνο.» «Μάιηζηα. Σειηθά πψο ην νλφκαζε ην 

θνκκάηη ηνπ;» ξψηεζα. Ζ θ. Δχα ρακνγέιαζε θαη κνπ αλαθνίλσζε κε ζηφκθν: «Σν 

ηζπαληθφ ηξαγνχδη»! ηελ αξρή, φηαλ είρακε γξάςεη κφλν ηελ πξψηε θξάζε, ήζειε λα ην 

πνχκε ην ραξνχκελν ηξαγνχδη. Αιιά κφιηο ην νινθιεξψζακε θαη ην άθνπζε πην 

πξνζερηηθά, άιιαμε γλψκε. Γελ πξφζεμεο ηε ζπγρνξδία ζην ηέινο ηεο πξψηεο θξάζεο;». 

Ζ θηζαξίζηξηα έπαημε ξπζκηθά κηα ζπγρνξδία. «Ο ηξφπνο απηφο παημίκαηνο ζπγρνξδηψλ 

ιέγεηαη rasgueado. αλ ηερληθή ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ ζηε κνπζηθή θιακέλγθν. Σέινο 

πάλησλ, απηφλ ηνλ ηξφπν ηνλ είρα παίμεη ζηνλ Κσλζηαληίλν ζηα πξψηα καο καζήκαηα θαη 

ηνλ είρε εληππσζηάζεη. Να, πνπ βξήθε ηξφπν λα ην βάιεη ζην θνκκάηη ηνπ!» 

Ο Κσλζηαληίλνο γηα πνιχ θαηξφ ήηαλ πνιχ πεξήθαλνο γηα ην θνκκάηη ηνπ. ε 

θάζε έλαξμε καζήκαηνο απηφ έπαηδε. Οη γνλείο ηνπ κφιηο ην άθνπζαλ ράξεθαλ πνιχ. ηε 

ζπλέρεηα, φηαλ ην θνκκάηη ερνγξαθήζεθε κε ηελ ελνξρήζηξσζε φπσο είρε απνθαζηζηεί 

απφ ηνλ Κσλζηαληίλν θαη βγήθε ην CD, ην άθνπγαλ θάζε κέξα. 

Ο Κσλζηαληίλνο δελ έραζε φιε ηε ρξνληά θαλέλα κάζεκα θηζάξαο. Σν 

ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ην κνπζηθφ απηφ φξγαλν αιιά θαη γεληθφηεξα γηα ηε κνπζηθή 

αλαπηχρζεθε αθφκα πεξηζζφηεξν. Μπνξνχζα λα θαηαιάβσ ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπ γηαηί 

κνπ πεξηέγξαθε ζε θάζε κάζεκα ζεσξίαο, ζην νπνίν ηνλ είρα εγψ καζεηή, ηη έκαζε ζην 

πξνεγνχκελν κάζεκα θηζάξαο. Φπζηθά, ν Κσλζηαληίλνο ζπλερίδεη αθφκα ηα καζήκαηα 

θηζάξαο, πάληα κε ζηαζεξή πξφνδν. Αθνχεη κε πξνζνρή ηε δαζθάια ηνπ θαη πξνζπαζεί 

αθνινπζψληαο ηηο ζπκβνπιέο ηεο λα γίλεη θαιχηεξνο. Καη θπζηθά, αλππνκνλεί λα γξάςεη 

ην επφκελν δηθφ ηνπ θνκκάηη. 

ε ζπδήηεζε πνπ έθαλα κε ηελ θ. Δχα πξφζθαηα ζρεηηθά κε ηε ζχλζεζε ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ, κνπ εθκπζηεξεχζεθε γξαπηψο θάπνηεο δηθέο ηεο ζθέςεηο θαη 

ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ην φιν project ηα νπνία βξήθα πνιχ ελδηαθέξνληα θαη ζα 

ήζεια ζε απηφ ην ζεκείν λα ηα παξαζέζσ: «Μεηά απφ απηφ ην project, δελ αλαπηχρζεθε 

απιά ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ γηα ην κνπζηθφ φξγαλν ην νπνίν δηδάζθνληαη αιιά θαη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ κνπζηθή. Απφ εθείλε ηε ρξνληθή πεξίνδν θαη έπεηηα θαη θάζε 

θνξά πνπ έπαηδαλ έλα θαηλνχξην θνκκάηη δελ ην αληηκεηψπηδαλ σο λφηεο πνπ πξέπεη λα 

παηρηνχλ κε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ζην ζπγθεθξηκέλν φξγαλν, αιιά ζαλ δεκηνπξγίεο 
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θάπνησλ αλζξψπσλ. Μεηά απφ απηφ, ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη ππήξμε θάπνηνο ζπλζέηεο 

πίζσ απφ ηηο λφηεο πνπ έπαηδαλ ζηα θνκκάηηα ηεο χιεο ηνπο. Δπίζεο, κεηά ην project, 

κπνξνχζαλ λα απαληήζνπλ κε κεγαιχηεξε ζηγνπξηά ζην αλ ηνπο αξέζεη έλα θνκκάηη ή φρη. 

Βειηηψζεθε ε θξηηηθή ηνπο ζθέςε; Γελ είλαη ζίγνπξν. Σν ζίγνπξν είλαη φηη άξρηζαλ λα 

δηακνξθψλνπλ θαη λα ππεξαζπίδνληαη ηε δηθή ηνπο κνπζηθή πξνηίκεζε. ηαλ ζπλζέηεηο 

θάηη δηθφ ζνπ θαη πεηξακαηίδεζαη, ζίγνπξα ρξεζηκνπνηείο ηελ θξηηηθή ζνπ ζθέςε, 

απνθηψληαο παξάιιεια θαη αηζζεηηθή αληίιεςε. Γίλεηο ζεκαζία ζε ιεπηνκέξεηεο πνπ δελ 

έδηλεο παιηφηεξα. Κη απηφ ζπκβαίλεη γηαηί έρεηο γλσξίζεη ηα πιηθά θαη ηα εξγαιεία ηεο 

κνπζηθήο: Σφζν απιά». Καηάιαβα ηη ήζειε λα πεη. Οη παξαηεξήζεηο ηεο κε είραλ βξεη 

απφιπηα ζχκθσλν. Σα παηδηά απηά πξψηε θνξά έκπαηλαλ ζε δηαδηθαζία λα 

δεκηνπξγήζνπλ αιιά θαη λα θξίλνπλ, λα δηνξζψζνπλ θαη λα ηειεηνπνηήζνπλ ηε δεκηνπξγία 

ηνπο. Γίλνπλ ζεκαζία ζε ιεπηνκέξεηεο πνπ δελ έδηλαλ ζην παξειζφλ γηαηί 

«αλαγθάζηεθαλ» λα παξαηεξήζνπλ ιεπηνκέξεηεο πνπ ηνπο άξεζαλ ή δελ ηνπο άξεζαλ ζην 

δηθφ ηνπο θνκκάηη.  

Καη ν Κσλζηαληίλνο είλαη έλα απφ απηά ηα παηδηά. Πιένλ, θαηαιαβαίλεη πην 

εχθνια ηα ιάζε πνπ θάλεη ζε έλα θνκκάηη φηαλ ην παίδεη. Ξέξεη αλ ηνπ αξέζεη έλα θνκκάηη 

ή φρη φηαλ ην αθνχεη. Αιιά ην θπξηφηεξν είλαη φηη ηψξα πξνβιεκαηίδεηαη - ηψξα 

ζθέθηεηαη ηνπο ιφγνπο πνπ ηνπ άξεζε ή δελ ηνπ άξεζε έλα θνκκάηη. Καη θπζηθά ην 

γεγνλφο απηφ δίλεη κεγάιε ραξά θαη ζην δάζθαιν ηνπ παηδηνχ. Γηαηί φηαλ ν καζεηήο 

δηακνξθψλεη θαη εθθξάδεη κε απηνπεπνίζεζε ηελ άπνςή ηνπ γηα έλα κνπζηθφ θνκκάηη θαη 

κάιηζηα ζην δάζθαιν ηνπ, ηφηε απηφ έρεη αλεθηίκεηε αμία. 

 

[«Αθνχζηε έλα κνπζηθφ θνκκάηη θαη αλαξσηεζείηε: «Ση ζπλαηζζήκαηα 

αηζζάλεζηε;». Μεηά ζπδεηήζηε: «Γηαηί;». Απηέο νη εξσηήζεηο νδεγνχλ ζηε ζχλζεζε, 

πνπ είλαη κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο θαιιηηερληθέο αλάγθεο. Σα ίδηα ηα παηδηά 

ρξεηάδνληαη λα είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ δηθή ηνπο κνπζηθή - έηζη ζα 

κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ βαζχηεξα κε απηήλ θαη λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηνπο 

θαλφλεο ηεο». (Reid, 2002, ζει.107)] 

 

ε κία δηεξεχλεζε ηεο δεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο ηεο ζχλζεζεο κε καζεηέο 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ν Levi (1991) βξήθε φηη νη καζεηέο βειηηψζεθαλ ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο 

λα ζπλζέηνπλ αιιά θαη ζηελ θαηαλφεζε ζηνηρείσλ ηεο κνπζηθήο κεηά απφ θάπνηεο 

εβδνκάδεο ηέηνησλ δεκηνπξγηθψλ εκπεηξηψλ ζχλζεζεο (ηάκνπ, 2005). 
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Όπσο ν Κσλζηαληίλνο, έηζη θαη πνιιά παηδηά ζπλεηδεηνπνηνχλ ηεο αμίαο ηεο 

κνπζηθήο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζχλζεζεο. Μηα πνιχ γλσζηή θαη ελδηαθέξνπζα έξεπλα, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ππήξμε ζπλεηδεηνπνίεζε απφ ηνπο καζεηέο γηα ηελ αμία ηεο 

κνπζηθήο θαη ηεο κνπζηθήο δεκηνπξγίαο, είλαη απηή ησλ Swanick θαη Tillmann (1986). 

Θέινληαο λα εμεξεπλήζνπλ ηε κνπζηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, νη εξεπλεηέο είραλ σο δείγκα 

παηδηά ειηθίαο 3 έσο 11 εηψλ απφ δηαθνξεηηθά πνιηηηζηηθά πεξηβάιινληα, απφ ηα νπνία 

δήηεζαλ λα ζπλζέζνπλ ή αιιηψο «λα δεκηνπξγήζνπλ κνπζηθή» (ρσξίο κνπζηθή γξαθή). Η 

έξεπλα απηή θξάηεζε 4 ρξφληα θαη ε δηαδηθαζία ηεο ζχλζεζεο γηλφηαλ 9 θνξέο ην ρξφλν. Σν 

απνηέιεζκα ήηαλ ε δεκηνπξγία ζπλζέζεσλ απφ 48 παηδηά. Οη ζπλζέζεηο πνίθηιιαλ ζε ζηηι. 

Σα επξήκαηα έδεημαλ φηη έλα απφ ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζχλζεζεο, 

ήηαλ ε «αμία» πνπ ηεο δφζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο (Swanick & Tillmann, 1986), ηελ 

αμία ηεο κνπζηθήο δεκηνπξγίαο θαη ηεο κνπζηθήο. 

 

[«Η δεκηνπξγηθφηεηα είλαη ε εκπινθή ζε κία δηαδηθαζία ε νπνία παξάγεη 

αληηθείκελα ή ηδέεο πνπ είλαη θαηλνηφκα ή απζεληηθά, αηζζεηηθά επράξηζηα θαη 

ιεηηνπξγηθά θαηάιιεια γηα ηνλ δεκηνπξγφ.(…) Οη πξάμεηο πνπ εθηειεί ην άηνκν πάλσ 

ζην αληηθείκελν… κε ζθνπφ λα ηνπ θάλεη θάπνηεο αιιαγέο… απηέο νη δηαδηθαζίεο 

επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ, ηε γλψζε, ηηο ηθαλφηεηεο, ηελ επηθνηλσλία 

θαη ηζρπξνπνηνχλ ηηο αμίεο θαη ηνπο θαλφλεο». (Clare,1993, ζει. 22)] 

 

Η αγλή πξφζεζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ, ηα νπνία ζπλήζσο δελ θηινδνμνχλ λα 

απνθηήζνπλ κηα δηθή ηνπο απζεληηθή δεκηνπξγία, είλαη εκθαλήο θαη θαίλεηαη απφ ηνλ 

ελζνπζηαζκφ πνπ δείρλνπλ φηαλ εηζέξρνληαη ζηνλ θφζκν ηεο κνπζηθήο κέζα απφ ηνλ ήρν θαη 

ηα πιηθά ηεο. Δκθαλήο είλαη επίζεο θαη ε πξνδηάζεζε λα ειεγρζνχλ θαη ηα δχν (ήρνο θαη 

πιηθά) πξηλ νη δεκηνπξγίεο παξαζπξζνχλ απφ ηηο θνηλσληθέο θαη θαζεκεξηλέο ζπκβάζεηο. Με 

βάζε απηφ, ν Swanick ζην άξζξν ηνπ (1986), πξνηείλεη ηε δηακφξθσζε ζρεδηαζκνχ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζηα ζρνιεία θαη ζηα θνιιέγηα θαη πξνηείλεη  θάπνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ, θαηά ηε γλψκε ηνπ, πξέπεη λα εζηηάδνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηεο 

κνπζηθήο αλάπηπμεο θαη λα εθκεηαιιεχνληαη φια ηα ζηάδηά ηεο. Πξνηείλεη επίζεο, ζηα πξψηα 

ρξφληα ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ζε πξνζρνιηθή ειηθία αθφκα, ηελ αηζζεηεξηαθή 

εμεξεχλεζε θαη  ηελ ελζάξξπλζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο σο θχξην ζηφρν ησλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαη κε ηνλ ίδην ζηφρν, ε δηαδηθαζία απηή πξνρσξά ζε πην 

βαζηά επίπεδα ζηα πξψηα ζρνιηθά ρξφληα θαη ηα εθθξαζηηθά ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο 

εκθαλίδνληαη γξεγνξφηεξα ζηνπο καζεηέο. Δπίζεο, ηνλίδεη φηη δελ πξέπεη λα ππνηηκάηαη θαη 
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λα πεξηνξίδεηαη ε δεκηνπξγηθή εθθξαζηηθφηεηα ησλ παηδηψλ νχηε θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο 

απφθξηζε  ζε ζρέζε κε ηε κνπζηθή. 
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3.3 ΟΛΓΑ 

 

Πεξηγξαθή ηνπ πξψηνπ, ηνπ δεχηεξνπ, ηνπ ηξίηνπ θαη ηνπ ηέηαξηνπ ζηαδίνπ ηνπ 

project κέζα απφ ηα κάηηα κηαο καζήηξηαο πηάλνπ ηεο η Γεκνηηθνχ θαη ηνπ δαζθάινπ ηεο 

 

Ζ ιγα είλαη ε καζήηξηα πνπ δηδάζθσ γηα πεξηζζφηεξα ρξφληα ζε ζρέζε κε 

φινπο ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο κνπ θαζψο ήηαλ ε πξψηε κνπ καζήηξηα ζην πηάλν. Μέζα 

απφ απηήλ έκαζα θη εγψ πνιιά πξάγκαηα θη απέθηεζα ηηο πξψηεο κνπ εκπεηξίεο ζηε 

δηδαζθαιία. Τπνζέησ πσο απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ηεο έρσ αδπλακία πεξηζζφηεξν απφ 

φζν ίζσο ζα έπξεπε. Πνιιέο θνξέο γπξίδσ ζπίηη κεηά ην κάζεκα καδί ηεο θαη ζθέθηνκαη: 

«Έπξεπε λα ήκνπλ πην απζηεξφο ζήκεξα κε ηελ ιγα!». Έρσ ππάξμεη πνιχ επηεηθήο καδί 

ηεο, ηδίσο ηνλ πξψην ρξφλν φηαλ αθφκα ήηαλ ζηε Γ΄ δεκνηηθνχ, γεγνλφο πνπ ίζσο λα ηελ 

θξάηεζε ιίγν πίζσ ζε ζρέζε κε ηε δηεθπεξαίσζε ηεο χιεο ηνπ πηάλνπ. 

Σν πεξίεξγν κε ηελ ιγα είλαη φηη, αθφκα θαη ηψξα, ηέζζεξα ρξφληα κεηά ν 

πξψην καο κάζεκα, ελψ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ κειεηάεη ηα θαζήθνληά γηα ην ζπίηη, 

φηαλ έξρεηαη ε ψξα ηνπ καζήκαηνο, μερλάεη ηα πάληα θαη ελζνπζηάδεηαη. Με πξνζέρεη ζην 

κάζεκα θαη θάλεη φ, ηη ηεο πσ, αθφκα θη αλ απηφ είλαη θάηη πνπ ην ζεσξεί δχζθνιν. «Αλ 

δελ δπζθνιεπηψ πψο ζα κάζσ;» ιέεη ζπλερψο ε ίδηα ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο. Σα βηβιία 

ηερληθήο ηνπ πηάλνπ δελ ηεο αξέζνπλ πνιχ. Αληίζεηα, ηεο αξέζεη φηαλ καζαίλνπκε λα 

παίδνπκε ηξαγνχδηα ζην πηάλν θαζψο ηεο αξέζεη πνιχ λα ηξαγνπδάεη. Ζ αιήζεηα είλαη πσο 

κέζα απφ ηα καζήκαηα έρεη «θηηάμεη» κηα πνιχ ζσζηή κεισδηθά θσλή. κσο ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ιγαο είλαη φηη φηαλ ηεο κηιάσ ζνβαξά, θάλνληάο ηεο κηα 

παξαηήξεζε ή δίλνληάο ηεο κηα ζπκβνπιή, αλνίγεη ηα κάηηα ηεο θαη κε θνηηάεη ζαλ λα είπα 

ην πην ζνθφ πξάγκα πνπ έρεη αθνχζεη. 

ηαλ ηεο αλαθνίλσζα φηη ήξζε ε ψξα λα γξάςεη ην δηθφ ηεο θνκκάηη ε ιγα 

θαηαράξεθε. «Θέισ λα θηηάμνπκε θάηη επηθφ, θάηη εληππσζηαθφ!» κνπ δήισζε. 

Πεηξακαηίζηεθε κε δηάθνξα κνηίβα ζην πηάλν. ηελ ιγα δελ ρξεηάζηεθε λα βάισ εγψ ηηο 

αμίεο ζηνπο θζφγγνπο. Μπνξνχζε ε ίδηα λα απνθαζίζεη. Σα κνηίβα ηεο είραλ ήδε ξπζκηθή 

δηάξζξσζε φηαλ ηα έθηηαρλε. Σεο άξεζαλ πνιιέο απφ ηηο κεισδίεο πνπ έθηηαρλε, αιιά 

θακηά δελ ήηαλ ηφζν εληππσζηαθή φζν ζα ήζειε. Γηαηί ε 12ρξνλε καζήηξηά κνπ ην είρε 

πάξεη απφθαζε: ζα έγξαθε ην ηέιεην θνκκάηη! 

Με ηα πνιιά, κεηά απφ 35 ιεπηά πεηξακαηηζκψλ θαη απηνζρεδηαζκψλ ην θνκκάηη 

είρε νινθιεξσζεί. Ζ ιγα είρε γξάςεη ηξεηο θξάζεηο. Ήκνπλ πεξήθαλνο γηα ηε καζήηξηά 
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κνπ, ε νπνία είρε θαηαθέξεη λα δεκηνπξγήζεη ηε δηθή ηεο ζχλζεζε κέζα ζε ηφζν ιίγν 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κάιηζηα ηεξψληαο ηηο δηθέο ηεο απζηεξέο απαηηήζεηο. Δίρα 

ζπγθξαηήζεη ηνλ εαπηφ κνπ αξθεηέο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο καδί 

ηεο λα κελ παξέκβσ θαζφινπ ζηηο επηινγέο ηεο, θη ήκνπλ επίζεο πεξήθαλνο γηα απηφ. 

Παξφιν πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πεηξακαηηζκψλ ηεο κε ξσηνχζε αδηάθνπα: «Κχξηε, πνην 

ζαο αξέζεη πην πνιχ γηα ην θνκκάηη κνπ; Ζ πξψηε κεισδία ή ε δεχηεξε;», εγψ είρα 

θαηαθέξεη λα κελ εθθέξσ άπνςε θαη λα ηεο απαληάσ επίζεο αδηάθνπα: «Γηθφ ζνπ 

θνκκάηη είλαη, εζχ απνθαζίδεηο!». 

Σν θνκκάηη ινηπφλ ήηαλ έηνηκν. Σεο ην έπαημα κηα θνξά γηα λα ην αθνχζεη 

νινθιεξσκέλν θαη ρσξίο ιάζε. ρεδφλ ζπγθηλήζεθε: «Απηφ ην έγξαςα εγψ;», έιεγε 

ζπλέρεηα ζαλ λα κελ ην πίζηεπε. Σεο είπα ζνβαξά: «ιγα, δελ ηειεηψζακε αθφκα. Θέισ 

φηαλ ζα παο ζπίηη ζνπ λα ην παίμεηο ζην πηάλν πνιιέο θνξέο γηα λα απνθαζίζνπκε θάπνηα 

πξάγκαηα ηελ επφκελε θνξά. πσο, γηα παξάδεηγκα, πνηα ζεκεία ζα παηρηνχλ αξγά θαη 

πνηα γξήγνξα, πνχ ζα παίμνπκε δπλαηά θαη πνχ ζηγαλά θηι. Δπίζεο πξέπεη λα βξνχκε 

ηίηιν! Πξέπεη λα ην παίμεηο ηέιεηα ηελ επφκελε θνξά γηαηί ζέισ λα ην ερνγξαθήζνπκε ζε 

2 βδνκάδεο! Καη κάιηζηα κε άιια φξγαλα καδί!». 

Απηφ ε ιγα δελ ην πεξίκελε. Σελ επφκελε εβδνκάδα είρε κειεηήζεη ην θνκκάηη 

ηεο θαη είρε απνθαζίζεη γηα ηελ ηαρχηεηα θαη ηνπο ρξσκαηηζκνχο ηεο θάζε θξάζεο. 

«Απνθάζηζεο ηη ηίηιν ζα δψζεηο ζην θνκκάηη ζνπ;», ηε ξψηεζα. «Μπεξδεκέλε αγάπε!» 

κνπ απάληεζε. Ήηαλ έλαο πνιχ φκνξθνο ηίηινο θαη ηαίξηαδε ζην κειαγρνιηθφ ηεο θνκκάηη. 

«Σψξα ζα θάλνπκε ηελ ελνξρήζηξσζε ηνπ θνκκαηηνχ. ηαλ δειαδή ην θνκκάηη 

ερνγξαθεζεί, δελ ζα παίδεηο κφλν εζχ πηάλν, αιιά ζα ζε ζπλνδεχνπλ θαη νη θαζεγήηξηεο 

ηνπ βηνιηνχ, ηεο θηζάξαο θαη ηνπ θιάνπηνπ. Δζχ απνθαζίδεηο φκσο ζε πνηα ζεκεία ηεο 

ζχλζεζήο ζνπ ζα παίμνπλ! ηαλ παίδεηο, ζα ζε ζπλνδεχνπλ ηα φξγαλα πνπ ζεο. Μπνξείο 

φκσο λα επηιέμεηο ην θνκκάηη απηφ λα είλαη κφλν γηα πηάλν, λα παίδεηο κφλν εζχ, αιιά 

κπνξεί λα απνθαζίζεηο θαη λα κελ παίμεηο θαζφινπ εζχ θαη λα παίμνπλ κφλν άιια φξγαλα! 

ιεο νη επηινγέο είλαη δηαζέζηκεο! Δζχ απνθαζίδεηο!». Ζ ιγα δελ απάληεζε ακέζσο. Οη 

ηφζεο πνιιέο επηινγέο ηελ κπέξδεςαλ. κσο ζην ηέινο ιεηηνχξγεζε καζεκαηηθά. Θα 

έπαηδε ε ίδηα πηάλν ζε φιν ην θνκκάηη. Σελ πξψηε θξάζε ζα ηελ έπαηδε κφλε ηεο θαη ζηελ 

επαλάιεςε ζα αθνινπζνχζε ην βηνιί. Μεηά ζα έπαηδε ηε δεχηεξε θξάζε πάιη κφλε ηεο 

θαη ζηελ επαλάιεςε ζα αθνινπζνχζε ην θιάνπην. Ζ ηξίηε θξάζε ζα παηδφηαλ κηα θνξά 

απφ ηελ ίδηα, ην βηνιί θαη ηελ θηζάξα ηαπηφρξνλα. Σν θνκκάηη ζα ηειείσλε κε ηελ πξψηε 

θαη θχξηα θξάζε θαη ην ηαπηφρξνλν παίμηκν ησλ ηεζζάξσλ νξγάλσλ.  
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Έηζη θη έγηλε. ην επφκελν κάζεκα, νη δαζθάιεο ησλ άιισλ νξγάλσλ κπήθαλ 

ζηελ ηάμε θαη άθνπζαλ πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ηεο ιγαο. Ζ ίδηα έπξεπε λα ηνπο εμεγήζεη 

αθξηβψο ηη ζα θάλνπλ θαη ζε πνηα ζεκεία ζα παίμνπλ. Σνπο έδσζε ηελ παξηηηνχξα ηνπ 

θνκκαηηνχ ηεο θαη ηνπο εμήγεζε. Σψξα ε δαζθάια θαη ε καέζηξνο είρε γίλεη ην 

δσδεθάρξνλν απηφ θνξίηζη.  

Ζ ερνγξάθεζε νινθιεξψζεθε κεηά απφ ηξεηο επαλαιήςεηο. ηαλ ηειείσζε ε 

δηαδηθαζία, έβαια ηελ ιγα λα αθνχζεη ην θνκκάηη ηεο έηζη φπσο είρε ερνγξαθεζεί θαη ηε 

ξψηεζα αλ ηεο άξεζε. Θα κπνξνχζακε λα ην ερνγξαθήζνπκε αθφκα κηα θνξά αλ δελ ηεο 

άξεζε. κσο ε ιγα ήηαλ ηθαλνπνηεκέλε. Δθείλε ηε κέξα είρε γίλεη απηή ε δαζθάια θαη 

εκείο νη καζεηέο ηεο. Γελ κπνξνχζε λα ζηακαηήζεη λα ρακνγειάεη απφ επραξίζηεζε. 

Ζ αγαπεκέλε κνπ καζήηξηα αθφκα θαη ζήκεξα, έξρεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

ζην κάζεκα ρσξίο λα έρεη κειεηήζεη. κσο θάζε θνξά είλαη ζηελ ψξα ηεο, βγάδεη ηα 

βηβιία ηεο θαη κε αθνχεη πνιχ πξνζεθηηθά. Αγαπνχζε θαη αγαπάεη ηε κνπζηθή, αιιά κέζα 

απφ απηφ ην projectθάλεθε φηη έρεη θαηαιάβεη θαη ηελ αμία ηεο. Απηφ θαη κφλν είλαη 

ηεξάζηηα δχλακε γηα κέλα, ην δάζθαιφ ηεο. Γίλεη αμία ζε απηφ πνπ θάλσ. Καη ζπλερψο 

έξρεηαη ζην κπαιφ κνπ, ε ζθέςε φηη απηφ πνπ έθαλα κέζα απφ ην project, ην φηη δειαδή 

παξφηξπλα ηνπο καζεηέο κνπ λα ζπλζέζνπλ, είλαη θάηη ζην νπνίν έπξεπε λα είρα 

αθηεξψζεη ρξφλν θαη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. κσο πνηέ νη δαζθάιεο θαη νη δάζθαινη πνπ 

είρα ζην πηάλν δελ κε ψζεζαλ ή δελ κε άθεζαλ λα δεκηνπξγήζσ. Έπξεπε «λα βγάινπκε 

φζν πεξηζζφηεξε χιε γίλεηαη». Ζ ελαζρφιεζε κνπ κε ην γλσζηηθφ πεδίν ηεο κνπζηθήο 

παηδαγσγηθήο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο κνπ ζην παλεπηζηήκην, ήηαλ πνπ κε 

νδήγεζε λα πξέπεη λα βξσ ηξφπνπο λα αγαπήζνπλ ηα παηδηά ηε κνπζηθή θαη λα 

θαηαιάβνπλ ηελ αμία ηεο. Μεηά απφ απηφ ην project κε ηνπο καζεηέο κνπ ζην ζρνιείν, 

μέξσ πηα κε βεβαηφηεηα φηη, απφ εδψ θαη πέξα θαη γηα πάληα, ζα αθηεξψλσ ιίγεο βδνκάδεο 

θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο ζηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ ελζάξξπλζε ησλ καζεηψλ κνπ γηα ηηο 

δηθέο ηνπο κνπζηθέο δεκηνπξγίεο. 

 

Μέζα απφ ηε βηβιηνγξαθία, δηαπηζηψλνπκε φηη ε γεληθφηεξε εηθφλα πνπ έρνπλ νη 

δάζθαινη γηα ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ν ηξφπνο πνπ πξνζεγγίδνπλ ηνλ απηνζρεδηαζκφ θαη ηε 

ζχλζεζε ζηηο ηάμεηο ηνπο έρεη επεξεαζηεί απφ ηηο δηθέο ηνπο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο (Odena 

& Welch 2012, 2009, 2007). Δπηπξνζζέησο, ζα πξέπεη ζε απηφ ην ζεκείν λα αλαθεξζψ θαη 

ζε κηα κειέηε ηεο Κνπηζνππίδνπ (2005), ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη δάζθαινη πνπ έρνπλ 

πεξάζεη νη ίδηνη απφ δηαδηθαζίεο απηνζρεδηαζκνχ ζηε δηάξθεηα ησλ παλεπηζηεκηαθψλ 
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ζπνπδψλ ηνπο είλαη πην πηζαλφ λα εληάμνπλ θαη ηνπο δηθνχο ηνπο καζεηέο ζε δηαδηθαζίεο 

απηνζρεδηαζκνχ. Σν εχξεκα απηφ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία φζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε πνπ ιακβάλνπλ θαηά ηηο παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο ηνπο νη θνηηεηέο ησλ κνπζηθψλ 

ηκεκάησλ. Δίλαη θαλεξή ε επηηαθηηθή αλάγθε λα εθπαηδεπηνχλ φρη κφλν ζην λα κπνξνχλ νη 

ίδηνη λα εθαξκφζνπλ απιέο ζπλζεηηθέο δηαδηθαζίεο αιιά θαη λα είλαη ζε ζέζε λα 

θαζνδεγήζνπλ δξαζηεξηφηεηεο ή project απηνζρεδηαζκνχ θαη ζχλζεζεο κε ηνπο καζεηέο 

ηνπο. 

Σν ράζκα απηφ αλάκεζα ζηε ζεσξεηηθή αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο πνπ έρεη ε 

θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, απνδίδεηαη απφ 

κειεηεηέο ζε κία πνηθηιία παξαγφλησλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη ε ειιηπήο γλψζε ηεο 

δεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ε απνπζία εξγαιείσλ γηα ηε κέηξεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο 

δεκηνπξγηθήο κνπζηθήο ζπκπεξηθνξάο. χκθσλα κε ηελ αηηηνιφγεζε απηή, είλαη απαξαίηεην 

λα εθπαηδεπζνχλ νη δάζθαινη ηεο κνπζηθήο έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλννχλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δεκηνπξγηθήο κνπζηθήο ζθέςεο θαη δξάζεο ησλ καζεηψλ, γηα λα 

κπνξνχλ λα νξγαλψλνπλ αλάινγα ην πιαίζην θαη ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο. 

(Henry, 1996· Levi, 1991· Davidson & Welsch, 1988· Schmidt & Sinor, 1986). 

χκθσλα κε ηνλ Kratus (1994), νη δάζθαινη πξέπεη λα δηδάζθνπλ ηνπο καζεηέο 

ηνπο πψο λα αλαπηχζζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, β) λα δηαζέηνπλ επαξθή ρξφλν ζηνπο καζεηέο γηα ηε 

δεκηνπξγία θαη εθηέιεζε ησλ «ζπλζέζεψλ» ηνπο, γ) λα επηδεηθλχνπλ ζηνπο καζεηέο πξαθηηθά 

απιέο ζηξαηεγηθέο ζχλζεζεο δ) λα ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο λα κνηξάδνληαη ηηο ζθέςεηο 

ηνπο θαη λα αληαιιάζζνπλ απφςεηο θαη ζη) λα ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο ζε θξηηηθή 

παξαηήξεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο. (ηάκνπ, 2005). 

Σν θαηά πφζν ζα παξέκβεη ν δάζθαινο ζε κηα δηαδηθαζία ζχλζεζεο εμαξηάηαη απφ 

ηελ πνηφηεηα ησλ ηδεψλ ησλ παηδηψλ θαη απφ ην πφζν πηζαλφ είλαη νη ηδέεο απηέο λα 

δηεπξχλνπλ ηε κνπζηθή ζθέςε θαη γλψζε ησλ καζεηψλ. ηηο πην πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη 

δάζθαινη κνπζηθήο πξέπεη λα παίξλνπλ ην ξφιν ηνπ θαζνδεγεηή – ζπλεξγάηε. Μέζα απφ 

απηφ ην ξφιν , ν δάζθαινο πξνεηνηκάδεη έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ κάζεζεο φπνπ 

ελζαξξχλεηαη ην λα παίξλεη ν καζεηήο ξίζθν, θαη ιεηηνπξγεί σο θαηαιχηεο ησλ παξαγφλησλ 

πνπ κπνξεί λα εκπνδίδνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα (Cornett & Smithrim, 2001· Wiggins, 1999· 

Cecil & Lauritzen, 1994). Ο δάζθαινο πξέπεη λα είλαη φζν πην νπδέηεξνο γίλεηαη θαη λα 

αληηζηέθεηαη ζηνλ πεηξαζκφ λα επηβιεζεί ιφγσ ηεο εμεηδίθεπζήο ηνπ ζην καζεηή. Θα πξέπεη 

«λα ιεηηνπξγεί πην πνιχ σο νδεγφο, σο δεκηνπξγφο κνπζηθψλ δηιεκκάησλ, σο έλαπζκα γηα 

δεκηνπξγηθή ζθέςε, θαη σο θαηαξηηζκέλνο κνπζηθφο ηθαλφο λα αληαπνθξηζεί ζε πνιχπινθεο 

κνπζηθέο ηδέεο, θαη φια απηά παξακέλνληαο ηαπηφρξνλα επαίζζεηνο απέλαληη ζηε 
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δεκηνπξγηθή δηνξαηηθφηεηα ησλ καζεηψλ» (Pogonowski, 2001, ζει.27). Απηφο ν ξφινο δίλεη 

ζην δάζθαιν ηελ επθαηξία λα εθηηκήζεη ην κνπζηθφ – γλσζηηθφ γεληθφηεξν πιαίζην, θαη δίλεη 

ζηνπο λεαξνχο ζπλζέηεο ηελ επθαηξία λα εθηηκήζνπλ ηηο κνπζηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ησλ 

δαζθάισλ ηνπο. 

Ωο δάζθαινη κνπζηθήο, δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ην παηρλίδη είλαη αλαπφζπαζην 

ζηνηρείν ησλ ηερλψλ. Γελ είλαη ηπραία ε ρξήζε ηνπ ξήκαηνο «παίδσ» (παίδσ κνπζηθή, παίδσ 

ζέαηξν). Οη John θαη Elizabeth Paynter (1974) είραλ πεη πσο «νη ηέρλεο δελ είλαη παξά 

αλεπηπγκέλα παηρλίδηα» θαη πσο «ηα παηρλίδηα ησλ παηδηψλ γίλνληαη ηέρλε φηαλ εθηεζνχλ 

ζηα κάηηα ηνπ θνηλνχ» (ζει. 10). Όηαλ δελ ππάξρεη ε αίζζεζε ηνπ παηρληδηνχ, ε δηαδηθαζία 

ηεο κάζεζεο ηεο κνπζηθήο ή θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ ζηνηρείνπ γίλεηαη κία επίπνλε 

δηαδηθαζία. (ηάκνπ, 2005) 
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3.4 ΝΑΣΑΛΙΑ 

Πεξηγξαθή ηνπ ηξίηνπ θαη ηνπ ηέηαξηνπ ζηαδίνπ ηνπ project κέζα απφ ηα κάηηα κηαο 

καζήηξηαο θηζάξαο ηεο Γ’ Γεκνηηθνχ θαη ηνπ δαζθάινπ - εξεπλεηή 

 

Ζ Ναηαιία, καζήηξηα θηζάξαο, κπήθε κέζα ζηελ αίζνπζα γεκάηε ραξά 

ζπλνδεπφκελε απφ ηελ θαζεγήηξηά ηεο. Δίρε γξάςεη ην θνκκάηη ηεο ζχκθσλα κε ηελ 

θαζνδήγεζε ηεο δαζθάιαο ηεο, ηεο θ. Δχαο, ζηελ νπνία είρα εμεγήζεη ιεπηνκεξψο ηα 

βήκαηα ηνπ project θαη ηεο είρα απφιπηε εκπηζηνζχλε. Δίρα κεγάιε πεξηέξγεηα λα δσ ηη 

είρε ζπλζέζεη απηή ε καζήηξηα ηεο Γ δεκνηηθνχ, δηφηη ε Ναηαιία, αλ θαη έδεηρλε κεγάιν 

ελζνπζηαζκφ γηα ηε κνπζηθή, δηδαζθφηαλ θηζάξα κφιηο έμη κήλεο. «Πψο ην νλφκαζεο ην 

θνκκάηη ζνπ, Ναηαιία;» ηε ξψηεζα. «Οη θαηαξξάθηεο», κνπ απάληεζε. «Σέιεηα, γηα παίμ‘ 

ην κηα θνξά λα η‘ αθνχζνπκε.», ηελ παξφηξπλε ε θ. ίιβη, ε θαζεγήηξηα θιάνπηνπ.  

Ζ Ναηαιία θάζηζε ζε κηα θαξέθια θαη καο θνίηαμε κε ηα κεγάια ηεο κάηηα. Αλ 

θαη πξψηε θνξά θαληάδνκαη, βξηζθφηαλ ζε κηα αίζνπζα κφλε ηεο κε ηέζζεξηο θαζεγεηέο 

κνπζηθήο, θαηλφηαλ ειάρηζηα αγρσκέλε. Άξρηζε λα παίδεη ην θνκκάηη ηεο. Απνηεινχληαλ 

απφ δπν θξάζεηο θαη κεηά πάιη απφ ηελ αξρή. «Πνιχ φκνξθν θνκκάηη Ναηαιία», ηεο είπα. 

«Σψξα ζέισ φκσο λα ην ελνξρεζηξψζνπκε. Θέισ δειαδή λα κνπ πεηο εζχ ζε πνηα ζεκεία 

ζα ήζειεο λα βάινπκε, εθηφο απφ ηελ θηζάξα πνπ παίδεηο εζχ, άιια φξγαλα φπσο πηάλν, 

θιάνπην θαη βηνιί. Δγψ, φπνπ κνπ πεηο ζα παίμσ πηάλν, ε θ. ίιβη ζα παίμεη θιάνπην ζε 

φπνην ζεκείν ηεο πεηο θαη ε θ. Εσή ζα παίμεη βηνιί επίζεο ζε φπνην ζεκείν ηεο πεηο. 

Φπζηθά αλ ζεο κπνξεί λα κελ παίμεη θαλέλαο καο, δειαδή λα ην παίμεηο φιν κφλε ζνπ ζηελ 

θηζάξα. Ή κπνξνχκε λα ην παίμνπκε φινη καδί φιν, κε θηζάξα, πηάλν, θιάνπην, βηνιί. 

Μπνξείο λα θάλεηο φ, ηη ζεο. θέςνπ πψο ζα ήζειεο λα αθνπζηεί.» Ζ Ναηαιία θάλεθε φηη 

δελ είρε θαηαιάβεη αθξηβψο απηφ πνπ έπξεπε λα θάλεη. Γελ κνπ είπε ηίπνηα, αιιά ζπλέρηζε 

λα κε θνηηάεη, ρσξίο λα βγάιεη άρλα. Πξνζπάζεζα λα ηεο ην εμεγήζσ δηαθνξεηηθά: «Θέισ 

λα γίλεηο εζχ ε δαζθάια γηα ιίγν θαη λα γίλνπκε εκείο νη καζεηέο ζνπ. Δζχ παίδεηο θηζάξα, 

εγψ πηάλν, ε θ. Εσή βηνιί θαη ε θ. ίιβη θιάνπην. Γείμε κνπ ζην θνκκάηη ζνπ ζε πνην 

ζεκείν, π.ρ., ζα ήζειεο λα αθνπζηεί ην πηάλν. ηελ πξψηε θξάζε, ζηε δεχηεξε θξάζε, 

ζηηο επαλαιήςεηο ηεο πξψηεο θξάζεο; Δκείο ζα θάλνπκε φ, ηη καο πεηο. Καη κεηά, αλ δελ 

ζνπ αξέζεη έηζη φπσο αθνχγεηαη ην θνκκάηη, κπνξείο λα καο πεηο λα παίμνπκε ζε άιια 

ζεκεία ηεο κεισδίαο. Δζχ είζαη ε ζπλζέηξηα, εμάιινπ.». Ζ Ναηαιία έδεημε λα 

θαηαιαβαίλεη απηή ηε θνξά. Ζ θ. Δχα, ε δαζθάια ηεο, έζθπςε πάλσ απφ ην αλαιφγην θαη 

κε ην δάρηπιφ ηεο, ηεο έδεημε ηελ πξψηε θξάζε ηνπ πεληαγξάκκνπ. Σε ξψηεζε ζηγαλά: 
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«Σελ πξψηε θνξά πνπ ζα παίμνπκε απηήλ, ηελ πξψηε θξάζε, ηη φξγαλα ζεο λα 

αθνχγνληαη; Θεο λα ηελ παίμεηο κφλε ζνπ, ζεο λα ηελ παίμεηο εζχ θαη ην πηάλν, ζεο λα ηελ 

παίμεηε φινη καδί, πψο ζεο λα παηρηεί;». «Σελ πξψηε θνξά κφλε κνπ, ηελ δεχηεξε καδί κε 

ην πηάλν», απάληεζε ε Ναηαιία κε απηνπεπνίζεζε. ε δχν ιεπηά είρε απνθαζίζεη πνηα 

φξγαλα ζα παίμνπλ θαη πνχ. Ζ θ. Δχα καο κνίξαζε ην θνκκάηη ηεο Ναηαιίαο, ζε 

θσηνηππία ζε κέλα. «Πξηλ ην ερνγξαθήζνπκε αο ην θάλνπκε πξψηα κηα πξφβα!», είπα. Ζ 

Ναηαιία κε θνίηαμε εκθαλψο αγρσκέλε. Δίρα παξαηεξήζεη φηη ε ιέμε απηή, ε ιέμε 

«ερνγξάθεζε» έθεξλε ηαπηφρξνλα άγρνο θαη ελζνπζηαζκφ ζηα παηδηά. Καλέλα δελ είρε 

μαλαπεξάζεη απφ απηή ηε δηαδηθαζία ηεο ερνγξάθεζεο. 

κσο ε Ναηαιία ήηαλ απφ ηα ςχρξαηκα θαη απνθαζηζηηθά παηδηά ηνπ project. 

Πήξε κηα βαζηά αλάζα θαη άξρηζε λα παίδεη. Δκάο ηνπο δαζθάινπο καο βφιεςε πνπ είρε 

απνθαζίζεη λα μεθηλήζεη κφλε ηεο ην θνκκάηη, γηαηί έηζη ζα κπαίλακε πνιχ πην εχθνια 

ζην tempo ηεο κεισδίαο. ηε κνλφθσλε κεισδία ηεο θηζάξαο, εγψ, παίδνληαο πηάλν ζηα 

ζεκεία πνπ είραλ θαζνξηζηεί απφ ηε Ναηαιία, πξφζζεζα θάπνηεο απιέο ζπγρνξδίεο πνπ 

πίζηεπα φηη ζα αξέζνπλ ζηε ελληάρξνλε καζήηξηα. Σν θιάνπην θαη ην βηνιί έπαηδαλ 

αθξηβψο ηε κεισδία φπσο ηελ έβιεπαλ ζην πεληάγξακκν θαη ζηελ έληαζε πνπ είρε 

πξνθαζνξηζηεί. ηελ επαλάιεςε ηνπ θνκκαηηνχ, άιιαμα ιίγν ηνλ ηξφπν πνπ έπαηδα ηηο 

ζπγρνξδίεο. Γαζθάιεο θαη καζήηξηα κε θνίηαμαλ επηδνθηκαζηηθά. ηαλ ηειεηψζακε ηελ 

πξφβα ηνπ θνκκαηηνχ ξψηεζα ηε Ναηαιία: «νπ άξεζε έηζη φπσο ην παίμακε ή κήπσο ζα 

ήζειεο λα αιιάμεηο θάηη;». Μνπ είπε ελζνπζηαζκέλε: «Σέιεην ήηαλ. Μπνξνχκε λα ην 

παίμνπκε θαη λα ην ερνγξαθήζνπκε αθξηβψο έηζη; Γελ ζέισ λα αιιάμνπκε ηίπνηα.» 

ε απηφ ην ζεκείν, πξέπεη λα αλαθέξσ φηη ηνλ ίδην ελζνπζηαζκφ παξαηήξεζα θαη 

ζηα 18 παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζην project, φηαλ παίρηεθε πξψηε θνξά ην θνκκάηη ηνπο 

νινθιεξσκέλν θαη κε πνιιά φξγαλα θαη κάιηζηα απφ επαγγεικαηίεο κνπζηθνχο. Σν 

άθνπζκα πνπ είραλ σο εθείλε ηε ζηηγκή ηα παηδηά απφ ηηο ζπλζέζεηο ηνπο ήηαλ απηφ απφ 

ην φξγαλφ ηνπο, θαζψο ην είραλ κειεηήζεη πνιιέο θνξέο γηα λα ην ερνγξαθήζνπκε. Οπφηε, 

κφιηο άθνπγαλ ηηο κεισδίεο ηνπο απφ πην πνιιά φξγαλα θαη κάιηζηα ρσξίο θαλέλα ιάζνο, 

ζπλέβαηλε θάηη καγηθφ: ην θνκκάηη ηνπο έπαηξλε αμία, ην θνκκάηη ηνπο ήηαλ πηα πνιχ 

ζεκαληηθφ, ην θνκκάηη ηνπο κπνξεί λα αθνπζηεί πνιχ πην φκνξθν απφ φηη θαληάδνληαλ!  

Έδσζα ηε ζπζθεπή ερνγξάθεζεο ζηελ θ. Δχα, ε νπνία θάζηζε ζην θέληξν ηεο 

αίζνπζαο γηα λα κπνξεί λα ιακβάλεη ήρν απφ φια ηα φξγαλα. «Μφιηο ε θ. Δχα παηήζεη ην 

θνπκπί, ζα ζνπ θάλεη λφεκα γηα λα μεθηλήζεηο. Δκείο ζα αθνινπζήζνπκε ην ξπζκφ ζνπ. 

Δίζαη καέζηξνο ηψξα!». Ζ Ναηαιία γέιαζε αιιά κεηά απφ δχν δεπηεξφιεπηα, φηαλ ε 

δαζθάια ηε ξψηεζε «Έηνηκε;», απηή ζνβαξεχηεθε ακέζσο θαη έγλεςε θαηαθαηηθά.  
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Ζ ερνγξάθεζε δελ πήγε θαιά ηελ πξψηε θνξά γηαηί ζε θάπνην ζεκείν βγήθακε 

εθηφο ξπζκνχ. Σε δεχηεξε θνξά φκσο, βγήθε αθξηβψο φπσο ήζειε ε κηθξή καο ζπλζέηξηα. 

Σελ έβαια ακέζσο λα ην αθνχζεη. ζν ην άθνπγε δελ κπνξνχζε λα ζηακαηήζεη λα 

ρακνγειάεη.  

Ζ αιήζεηα είλαη φηη θη εγψ, θηηάρλνληαο ζηε ζπλέρεηα ην cd κε ηηο ζπλζέζεηο φισλ 

ησλ καζεηψλ, ζεψξεζα φηη ε κεισδία ηεο Ναηαιίαο ήηαλ απφ ηηο πην ελδηαθέξνπζεο, ην 

ίδην θαη νη ελνξρεζηξσηηθέο ηεο επηινγέο. Απηφ πνπ θξαηάσ θαη ζαπκάδσ πεξηζζφηεξν 

ζηε Ναηαιία, είλαη ν ζεβαζκφο ηεο απέλαληη ζηελ φιε δηαδηθαζία. Παξά ην λεαξφ ηεο 

ειηθίαο ηεο, ήμεξε πφηε λα είλαη ραιαξή θαη λα αζηεηεχεηαη θαη πφηε λα είλαη ζνβαξή θαη 

λα παίξλεη πξσηνβνπιίεο. πλεηδεηνπνίεζα φηη κέζα απφ ηέηνηα project φπσο απηφ κπνξψ 

λα γλσξίζσ ηνπο καζεηέο κνπ θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο πνιχ θαιχηεξα απφ φηη 

παζρίδνληαο λα ηνπο πείζσ λα κάζνπλ θάπνηα θνκκάηηα ηα νπνία πξέπεη λα εθηειεζηνχλ 

νπσζδήπνηε απιά θαη κφλν επεηδή είλαη «κέζα ζηελ χιε». Ννκίδσ φηη ηέηνηεο δηαδηθαζίεο 

ζχλζεζεο είλαη πνιχ ελδηαθέξνπζεο θαη σθέιηκεο γηα ηα παηδηά θαη ζα έπξεπε λα είλαη 

κέξνο ηεο χιεο ηνπ καζήκαηνο ηνπ αηνκηθνχ νξγάλνπ. 

 

Οη Orff, Dalcroze, ην British National Curriculum, ην Manhattan Curriculum 

Project, ην Contemporary Music Project, ην Ann Arbor Symposium, ην Suncoast Music 

Education Forum, ην American National Standards, φπσο επίζεο θαη ην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο Ιζπαλίαο, θαίλεηαη λα ππνζηεξίδνπλ ζζελαξά ηελ ζέζε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ζηελ κνπζηθή εθπαίδεπζε (Prieto, 2002). πγγξαθείο φπσο νη Webster 

(1990), Moore (1990), Kratus (1994) θαη Kaschub (1997), απνδεηθλχνπλ επίζεο ηελ 

ζπνπδαηφηεηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο κνπζηθήο, κέζσ ησλ 

εξεπλψλ ηνπο θαη ππνζηεξίδνπλ φηη (ε δεκηνπξγηθφηεηα) θηλεηνπνηεί, ηνλψλεη, αλαπηχζζεη 

ηελ αηζζεηηθή επαηζζεζία, ηελ αλζξψπηλε πεξηέξγεηα θαη ηελ απνθιίλνπζα ζθέςε ζηνπο 

καζεηέο. 

Ωζηφζν, ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, αιιά θαη πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ηειεπηαίνπ 

ειιεληθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ γηα ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο ην 2016, αθφκε θαη ζε 

ρψξεο πνπ πξνεγνχληαη ηεο Διιάδαο φζνλ αθνξά ζηνλ «εθζπγρξνληζκφ» ηεο κνπζηθήο 

εθπαίδεπζεο, φπσο ε Αγγιία θαη νη Η.Π.Α., είρε παξαηεξεζεί έλα ράζκα αλάκεζα ζηε 

ζεσξία θαη ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε (ηάκνπ, 2005).Σν ράζκα απηφ ήηαλ εκθαλέο θα ζην 

πξνηειεπηαίν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο ρψξαο καο (Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ Μνπζηθήο Αγσγήο θαη Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ).ε 

ζρεηηθφ άξζξν ηνπ, ν Bell (2003) αλαθέξεη φηη απφ ην δείγκα ηεο κειέηεο ηνπ, ην νπνίν 
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απνηεινχζαλ δάζθαινη κνπζηθήο, κφιηο ην 29% ζπκπεξηιάκβαλε ζην κάζεκά ηνπ 

δηαδηθαζίεο απηνζρεδηαζκνχ ή ζχλζεζεο ζηελ εηήζηα δηδαζθαιία ηνπο ιφγσ πεξηνξηζκνχ ηνπ 

ρξφλνπ ή πξνηεξαηφηεηαο άιισλ δξαζηεξηνηήησλ. Παξνκνίσο, ζε έξεπλα ηεο Peddell 

(2005), φπνπ ην δείγκα απνηεινχζαλ 102 δάζθαινη κνπζηθήο, ε ζχλζεζε αμηνινγήζεθε απφ 

ηνπο δαζθάινπο, σο κηα απφ ηηο ηξεηο ιηγφηεξν ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε έλα ζχλνιν 27 

δξαζηεξηνηήησλ. Έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο παιαηφηεξσλ εξεπλψλ, φπσο αλαθέξνληαη ζην 

ζρεηηθφ άξζξν ηνπ W. Henry (1996), αλαθέξνπλ εξεπλεηηθά επξήκαηα ζχκθσλα κε ηα νπνία 

αληίζεηα κε ηηο δηαθεξχμεηο ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ «ζπαλίσο ρξεζηκνπνηνχληαη 

δεκηνπξγηθέο κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο», ελψ παξαηεξείηαη θαη κία «αζπλέπεηα αλάκεζα 

ζηελ ζεσξεηηθή ππνζηήξημε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή δεκηνπξγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ κέζα ζηελ ηάμε» (Levi, 1991· Webster, 1987· Oehrle, 1984· Goodlad, 

1984· Ling, 1974· Sherman, 1971· Ainsworth, 1970)  αθφκα θαη φηαλ ηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα πξνσζνχλ κε θάπνην ηξφπν ηε κνπζηθή δεκηνπξγία. 

Όζνλ αθνξά ζε δπλαηφηεηεο επηκφξθσζεο θαη ππνζηήξημεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο κνπζηθήο, επξήκαηα ζρεηηθήο δηεξεχλεζεο (ηαχξνπ, 2006), έδεημαλ φηη 

90,9% ησλ εθπαηδεπηηθψλ δειψλνπλ φηη δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνλ παξάγνληα 

«επηκφξθσζε – ζεκηλάξηα», δειψλνληαο νπζηαζηηθά ηελ έλδεηα ζε πξνγξάκκαηα 

επηκφξθσζεο, ζεκηλάξηα ή εξγαζηήξηα γηα ηνλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθφ ηεο κνπζηθήο. Όηαλ 

ηνπο δεηήζεθε λα πξνηείλνπλ αιιαγέο, ε κεγάιε πιεηνςεθία (93,2%) ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπκθψλεζε φηη ηα καζήκαηα επηκφξθσζεο είλαη κηα βαζηθή ηνπο αλάγθε. Τπάξρεη αλάγθε 

λα πξνηαζνχλ ηξφπνη γηα απνηειεζκαηηθή θαζνδήγεζε ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

κνπζηθήο ζηε δηδαζθαιία ηνπο θαη ζηελ αλαδήηεζε ηνπο γηα απηφ – βειηίσζε θαη δηα βίνπ 

κάζεζε θαζψο είλαη ζηαζεξφ ην αίηεκα ηνπο γηα θαζνδήγεζε ζηε δηδαζθαιία.. Η αξρηθή 

εθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ κνπζηθήο ζε σδεία θαη παλεπηζηήκηα δελ ηνπο πξνεηνηκάδεη 

επαξθψο γηα ηηο πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη ηάμεο (ηάκνπ, 2009). 

Όκσο, ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαίλεηαη κέζα απφ έξεπλεο, φηη ππάξρεη κηα αλάπηπμε 

θαη κηα πξνηίκεζε ζε ηέηνηνπ είδνπο εκπεηξίεο ζχλζεζεο θαζψο παξαηεξείηαη φιν θαη 

κεγαιχηεξνο ελζνπζηαζκφο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηέηνηνπ είδνπο δηαδηθαζίεο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηέηνηαο έξεπλαο, είλαη απηή ηεο Shouldice (2014), ε νπνία 

αλαθέξεη φηη 84,2% ησλ δαζθάισλ κνπζηθήο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ πνπ ζπκκεηείραλ ζην 

δείγκα ηεο, απάληεζε φηη εληάζζεη ηε ζχλζεζε ζην κάζεκά ηνπ. Απφ ηελ ίδηα έξεπλα θάλεθε 

επίζεο φηη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζχλζεζεο κε ηνπο καζεηέο θαίλεηαη λα ηηο πξνηηκνχλ 

πεξηζζφηεξν δάζθαινη κε ιηγφηεξα ρξφληα δηδαθηηθήο εκπεηξίαο, ελψ απηνί κε πην πνιιά 

ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαίλεηαη λα ηηο απνθεχγνπλ. Σν εχξεκα απηφ ίζσο λα 
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είλαη ελδεηθηηθφ ηεο επαηζζεηνπνίεζεο πνπ ιακβάλεη ρψξα ηα ηειεπηαία ρξφληα ζρεηηθά κε ηε 

ζεκαζία ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε αιιά θαη ζην κάζεκα ηεο κνπζηθήο 

εηδηθφηεξα. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε παξνπζία ηεο δεκηνπξγίαο σο βαζηθνχ άμνλα ζηα 

πξφζθαηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, φρη κφλν ζην εμσηεξηθφ, αιιά θαη ζηελ Διιάδα, θάηη πνπ 

πηζαλφλ λα έρεη ζπκβάιεη ηνπιάρηζηνλ ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο γηα ζρεηηθή 

εθπαίδεπζε θη επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο κνπζηθήο. Μπνξνχκε άξα 

δηθαηνινγεκέλα, ιφγσ ησλ παξαπάλσ, λα ππνζέζνπκε φηη πθίζηαηαη κηα αλαινγηθή ζρέζε 

ζηελ εθπαίδεπζε: φζν απμάλεηαη ην ελδηαθέξνλ, ε ρξήζε θαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο 

δεκηνπξγίαο ζηελ εθπαίδεπζε, ηφζν ζα απμάλεηαη θαη ην ελδηαθέξνπλ, ε ρξήζε θαη ε 

ζεκαληηθφηεηα δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Δπηπξνζζέησο, νη πην πξφζθαηεο ηάζεηο ζηα πξνγξάκκαηα ηεο ζρνιηθήο κνπζηθήο 

εθπαίδεπζεο επηζεκαίλνπλ ηελ πξνηεξαηφηεηα ηεο κνπζηθήο εκπεηξίαο, πξνσζνχλ ηελ 

ελεκεξφηεηα, ηε δηάθξηζε θαη ηελ επαηζζεζία ζε αθνπζηηθά εξεζίζκαηα θαη πξνβάιινπλ ηε 

ζεκαζία ηεο ζχλζεζεο θαη ηνπ απηνζρεδηαζκνχ (Floyd, 2003). 
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3.5 ΓΙΟΝΤΙΑ 

Πεξηγξαθή ηνπ ηέηαξηνπ ζηαδίνπ ηνπ project κέζα απφ ηα κάηηα κηαο καζήηξηαο 

θιάνπηνπ ηεο η Γεκνηηθνχ, ηεο δαζθάιαο ηεο θαη ηνπ εξεπλεηή 

 

Ζ Γηνλπζία είλαη κηα πνιχ επηκειήο καζήηξηα, πνπ δηδάζθεηαη θιάνπην εδψ θαη 

δπφκηζε ρξφληα.  Φνηηά ζηε η ηάμε, είλαη δειαδή απφ ηα κεγαιχηεξα ζε ειηθία παηδηά 

πνπ έιαβαλ κέξνο ζην project. Σεο αξέζεη πάξα πνιχ ην θιάνπην θαη ζχκθσλα κε ηα 

ιεγφκελα ηεο δαζθάιαο ηεο, ηεο θ. ίιβη, κειεηάεη ζπζηεκαηηθά θαη δελ έρεη πάεη πνηέ 

αδηάβαζηε ζην κάζεκα..  

Δθείλε ηε κέξα ζα ελνξρεζηξψλακε ηε ζχλζεζε ηεο Γηνλπζίαο. Ήξζε ζηελ 

αίζνπζα φπνπ ζα γηλφηαλ ε ερνγξάθεζε, ζπλνδεπφκελε απφ ηε δαζθάια ηεο θαη 

θξαηψληαο ζηα ρέξηα ηεο ην θιάνπην. «Πψο νλφκαζεο ην θνκκάηη ζνπ;», ηε ξψηεζα. 

«Πηήζε κε αεξφζηαην!», κνπ απάληεζε. Κνίηαμα ηε κεισδία ηεο. Δίρε πνιιά 

αλεβνθαηεβάζκαηα. Σν έπαημα κηα θνξά ζην πηάλν. Πξαγκαηηθά ζην κπαιφ κνπ 

ζρεκαηίζηεθε ε εηθφλα ελφο κπαινληνχ πνπ θηλείηαη κε ηε θαηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ. 

«Πεηπρεκέλνο ηίηινο», ηελ επαίλεζα. Ζ Γηνλπζία, ληξνπαιή απφ ηε θχζε ηεο, θνθθίληζε 

θαη ρακήισζε ην θεθάιη. «Ωξαία, ινηπφλ, ηα δηαζέζηκα φξγαλα πνπ κπνξείο λα βάιεηο ζην 

θνκκάηη, εθηφο απφ ην θιάνπην πνπ ζα ην παίδεηο εζχ, είλαη πηάλν, θηζάξα θαη βηνιί, ηα 

νπνία ζα ηα παίδνπκε εκείο, νη δάζθαινη. Θα ήζειεο λα βάινπκε ζε θάπνηα ζεκεία ηνπ 

θνκκαηηνχ, θάπνην απφ απηά ηα φξγαλα;», ξψηεζα. «Έρεη απνθαζίζεη ήδε», απάληεζε ε 

δαζθάια ηνπ θιάνπηνπ εθ κέξνπο ηεο, εκθαλψο ελζνπζηαζκέλε γηα ηελ ερνγξάθεζε πνπ 

ζα αθνινπζνχζε. «Να, ηα έρσ ζεκεηψζεη πάλσ ζηελ παξηηηνχξα», ζπκπιήξσζε. Ζ 

Γηνλπζία δελ κηινχζε θαζφινπ. Τπνςηάζηεθα φηη είρε αγρσζεί. Ίζσο λα έθηαηγε ην 

γεγνλφο φηη έλησζε άβνια λα είλαη κφλε ηεο αλάκεζα ζε ηέζζεξηο δαζθάινπο νξγάλσλ. 

Αθνχ θαηαιάβακε ζε πνηα ζεκεία έπξεπε λα παίμνπκε, ην πξνβάξακε ηξεηο θνξέο. Πήγε 

αξθεηά θαιά. «Ωξαία, ηψξα ζα ην ερνγξαθήζνπκε, γηα απηφ πξέπεη λα πξνζέμνπκε κελ 

θάλνπκε ιάζε.», είπα. «Αιιά θαη λα θάλνπκε, δελ πεηξάδεη ζα ην μαλαπαίμνπκε.», 

ζπκπιήξσζα θαη θνίηαμα ρακνγειψληαο ηε καζήηξηα. Ζ Γηνλπζία κνπ ρακνγέιαζε θη 

απηή θαη θάλεθε λα αλαζάξξεζε. πλέρηζα θνηηάδνληαο ηνπο ππφινηπνπο δηδάζθνληεο: «Ζ 

Γηνλπζία φπνηε είλαη έηνηκε ζα καο δψζεη ην ζχλζεκα, εγψ ζα παηήζσ ην θνπκπί θαη ζα 

καο δψζεη ην ξπζκφ, θνπλψληαο ην θεθάιη ηεο ηέζζεξηο θνξέο. Έηζη ζα μεθηλήζνπκε φινη 

ηαπηφρξνλα.», είρα κηιήζεη γηα ηε καζήηξηα ζε ηξίην πξφζσπν γηα λα ληψζεη ζαλ αξρεγφο, 
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γηα λα ηελ θάλσ λα θαηαιάβεη φηη εθείλε ζα ήηαλ πνπ ζα καο δηεχζπλε θαη λα ραξεί γηα 

απηφ.«Έηνηκε, Γηνλπζία;» ηε ξψηεζα. 

Ζ κηθξή θιανπηίζηξηα κνπ έγλεςε θαηαθαηηθά. Πάηεζα ην θνπκπί. Ζ Γηνλπζία 

καο έδσζε ην ξπζκφ θαη αξρίζακε λα παίδνπκε. ηε κέζε πεξίπνπ ηνπ θνκκαηηνχ φκσο ε 

καζήηξηα δελ κπφξεζε λα παίμεη θάπνηεο ςειέο λφηεο. «πγλψκε», καο είπε ρακειφθσλα. 

«Γελ πεηξάδεη, ζα ην μαλαπαίμνπκε. πνηε είζαη έηνηκε πεο κνπ θαη ζα μεθηλήζνπκε.» είπα 

έηνηκνο λα παηήζσ ην θνπκπί ζηε ζπζθεπή ερνγξάθεζεο. Πξνζπαζήζακε άιιεο δπν 

θνξέο. κσο ε Γηνλπζία δελ κπνξνχζε λα παίμεη θάπνηεο απφ ηηο λφηεο. Δίρε 

θαηαθνθθηλίζεη. Φαηλφηαλ φηη είρε αγρσζεί πνιχ κε ηελ φιε δηαδηθαζία θαη κε ην φηη 

έπξεπε λα παίμεη ην θνκκάηη νιφζσζηα γηα ηελ ερνγξάθεζε. Σφηε θαηάιαβα. Ζ καζήηξηα 

έλησζε ζαλ λα παίδεη ζε ζπλαπιία, κπξνζηά ζε θνηλφ 100 αηφκσλ. Σφζν είρε 

κεγαινπνηήζεη απηή ηε δηαδηθαζία ζην κπαιφ ηεο. «Θέιεηο λα πξνζπαζήζνπκε άιιε κηα 

θνξά;» ξψηεζα. Μνπ έγλεςε θαηαθαηηθά μαλά αιιά εγψ ακέζσο κεηάλησζα πνπ ηε 

ξψηεζα. Γελ ρξεηαδφηαλ λα ηελ αγρψζσ θη άιιν. Μφιηο άξρηζε ε ηέηαξηε πξνζπάζεηα 

ερνγξάθεζεο θαη αθνχζηεθε απφ ην θιάνπην ε πξψηε θάιηζα λφηα, ε Γηνλπζία έβαιε ηα 

θιάκαηα. Ζ ερνγξάθεζε ήηαλ κηα πηεζηηθή δηαδηθαζία γηα εθείλε. Ζ θ. ίιβη ηεο ράηδεςε 

ηα καιιηά θαη ηε παξεγφξεζε: «Βξε ςπρή κνπ, γηαηί θιαηο; Έια ηψξα, εξέκεζε, δελ έγηλε 

ηίπνηα, δελ ράζεθε ν θφζκνο. Θα ην ερνγξαθήζνπκε κηα άιιε κέξα, ή θαη θαζφινπ αλ δελ 

ζεο. Γελ έγηλε ηίπνηα.» Ζ Γηνλπζία εξέκεζε ιίγν θαη κε θνίηαμε. Βξέζεθα εμ απξνφπηνπ. 

Γελ είρε ζπκβεί θάηη παξφκνην κε θαλέλα άιιν παηδί θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

ερνγξάθεζεο.  «Γηνλπζία, ζα ην ερνγξαθήζνπκε ηελ άιιε θνξά. Μελ αλεζπρείο. Καη εγψ 

πνιιέο θνξέο αγρψλνκαη θαη θάλσ ιάζε, φρη κφλν ζην πηάλν αιιά θαη γεληθφηεξα. Σελ 

άιιε θνξά θαιχηεξα.», ηεο είπα. 

Ζ Γηνλπζία έθπγε δαθξπζκέλε απφ ηελ αίζνπζα ρσξίο λα πεη ηίπνηα. Έλησζα 

ακέζσο ηχςεηο. Μήπσο ν ηξφπνο κνπ ήηαλ απφηνκνο; Μήπσο έπξεπε λα ην ρεηξηζηψ 

θάπσο δηαθνξεηηθά; Γελ ήμεξα ηη έπξεπε λα θάλσ. Ήμεξα κφλν φηη ε Γηνλπζία έλησζε 

πηεζκέλε. Καη ζίγνπξα έλα κεξίδην επζχλεο ην είρα θαη εγψ δηφηη είρα ηνλίζεη «λα κελ 

θάλνπκε ιάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ερνγξάθεζεο». Δκπηζηεχηεθα ην γεγνλφο φηη ε 

Γηνλπζία είλαη απφ ηα κεγαιχηεξα παηδηά πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην projectθαη απζαίξεηα είρα 

ζπκπεξάλεη φηη ζα είλαη πην ςχρξαηκε θαη πην έηνηκε γηα κηα ηέηνηα δηαδηθαζία. Αθειψο 

δελ ζθέθηεθα εθείλε ηε ζηηγκή πξηλ ηελ ερνγξάθεζε, φηη φια ηα παηδηά δελ είλαη ίδηα, 

νχηε έρνπλ ηνλ ίδην ραξαθηήξα θαη ηηο ίδηεο επαηζζεζίεο θαη θπξίσο θαλέλα δελ είρε 

πεξάζεη απφ δηαδηθαζία ερνγξάθεζεο, νπφηε ν ρεηξηζκφο κνπ ζα έπξεπε λα ήηαλ πην 

ιεπηφο. 
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Δπηπρψο, κεηά απφ ιίγεο κέξεο, ε Γηνλπζία απνθαζηζκέλε έθαλε ηελ 

ερνγξάθεζε καδί καο. Καη κάιηζηα, απηή ηε θνξά πέηπρε κε ηελ πξψηε. Δίρε απνθαζίζεη 

φηη ζα παίμεη θαιά θαη ην έθαλε. ινη νη δάζθαινη ηεο δψζακε ζπγραξεηήξηα γηα ηελ 

εθηέιεζή ηεο, κφιηο πάηεζα ηνπ θνπκπί ηνπ stop. «Ζ πηήζε κε αεξφζηαην» ήηαλ έηνηκε. 

Δίρε δηαβάζεη ην θνκκάηη ηφζν θαιά ψζηε λα ην παίδεη κε θιεηζηά κάηηα; Δίρε πάξεη 

απφθαζε φηη ε ερνγξάθεζε είλαη ζεκαληηθή θη επνκέλσο έπξεπε λα εμαζθεζεί πνιχ; 

Ήείρε απνκπζνπνηήζεη ηελ φιε δηαδηθαζία κε ηε βνήζεηα ηεο δαζθάιαο ηεο ψζηε λα 

απνβάιεη ην άγρνο ηεο;   

, ηη θαη λα ζπλέβε ζε εθείλν ην δηάζηεκα ησλ ιίγσλ εκεξψλ πάλησο 

ιεηηνχξγεζε. Σν θνκκάηη κπήθε ζην cd κε ηελ ελνξρήζηξσζε πνπ είρε πξνηείλεη ε 

Γηνλπζία. Σν άγρνο ηεο είρε πεξάζεη ηειείσο. Απηφ ην θιεηζηφ θαη ληξνπαιφ θνξίηζη δελ 

ρξεηάζηεθε λα μεπεξάζεη ηα φξηά ηνπ ή λα αιιάμεη ραξαθηήξα, ήζειε απιψο ιίγν ρξφλν 

θαη ρψξν. Καη εκείο σο δάζθαινη ην ζεβαζηήθακε. Καη θαλείο δελ βγήθε ρακέλνο. 

Μεηά απφ ηφζνπο κήλεο, αλαθαιψληαο ηηο ζηηγκέο απηνχ ηνπ project, λνκίδσ φηη 

αθφκα θη αλ κπνξνχζα λα πξνβιέςσ φηη ε Γηνλπζία ζα πηεδφηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ερνγξάθεζεο, ε κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζνχζα ζα ήηαλ πάιη ε ίδηα. Πάιη ζα ηελ 

έβαδα λα πεηξακαηηζηεί θαη λα ζπλζέζεη, πάιη ζα ηελ έβαδα λα ελνξρεζηξψζεη, πάιη ζα 

ηελ έβαδα λα ερνγξαθήζεη ην θνκκάηη ηεο παίδνληαο ην καδί κε καο, ηνπο δαζθάινπο ηεο. 

ρη κφλν επεηδή απφ ηε βηβιηνγξαθία θαη ηελ εκπεηξία κνπ κε ηα άιια παηδηά, έρσ πεηζηεί 

γηα ηελ αμία ηεο ζχλζεζεο ζην κάζεκα ηεο κνπζηθήο, αιιά επεηδή ζέισ λα δψζσ ηελ 

επθαηξία ζε φινπο ηνπο καζεηέο κνπ λα δεκηνπξγήζνπλ, λα δήζνπλ θαη λα ζπκνχληαη γηα 

πάληα ηελ εκπεηξία ηνπ λα θηηάρλεηο θάηη απζεληηθφ, θάηη δηθφ ζνπ. Να έρνπλ ηελ επθαηξία 

λα ην βηψλνπλ μαλά θαη μαλά αθνχγνληαο ηελ ερνγξάθεζε ηνπ θνκκαηηνχ ηνπο. Μπνξεί νη 

δηθνί καο δάζθαινη λα κελ καο έδσζαλ ηελ επθαηξία λα δήζνπκε ηέηνηεο εκπεηξίεο. Δκείο 

φκσο είλαη ζεκαληηθφ λα πξνζπαζνχκε γηα απηά πνπ πξαγκαηηθά κπνξνχλ λα σθειήζνπλ 

ηνπο καζεηέο καο, φρη κφλν ζηε κνπζηθή αιιά θαη ζηε δσή ηνπο γεληθφηεξα. Ζ 

ζπλεηδεηνπνίεζε απφ ηνπο καζεηέο ησλ δεκηνπξγηθψλ ηνπο δπλάκεσλ κέζα απφ ηέηνηα 

project, κπνξεί λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν πνπ βιέπνπλ ηε κνπζηθή αιιά θαη ηνλ ίδην ηνπο ηνλ 

δεκηνπξγηθφ εαπηφ.  

 

 

[«Δίλαη ζεκαληηθφ λα επηιέγεη ή λα δνκεί θαλείο ηηο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ην επίπεδν δπζθνιίαο κε ην νπνίν έξρνληαη αληηκέησπνη νη 

καζεηέο λα είλαη ηέηνην ψζηε λα ιεηηνπξγεί σο «πξφθιεζε» απφ ηε κηα κεξηά αιιά 
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λα κελ δεκηνπξγεί ην θφβν ηεο απνηπρίαο, θαη ζπλαθφινπζα ηελ παξαίηεζε ή ηε 

θαηλνκεληθή «αδηαθνξία» πνιιψλ καζεηψλ απφ ηελ άιιε, πνπ πξνζπαζψληαο λα 

πξνθπιάμνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε θαη απηφ – εηθφλα ηνπο αξλνχληαη λα εηζέιζνπλ ζε 

κηα «απεηιεηηθή» θαηάζηαζε» (ηάκνπ, 2005, ζει 9).] 

 

Οη εξεπλεηηθέο κειέηεο ζηνλ ρψξν ηεο κνπζηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο επηθεληξψλνληαη 

θπξίσο ζηε δηεξεχλεζε ηεο δηαδηθαζίαο ή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζχλζεζεο παηδηψλ 

δηαθνξεηηθψλ ειηθηψλ. Παξφιν πνπ ε ζχλζεζε σο δηαδηθαζία είλαη θαηά βάζε δεκηνπξγηθή, 

φπσο ζεκεηψλεη ν Hickey (2002), «νη έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη σο ηψξα δίλνπλ κεγαιχηεξε 

έκθαζε ζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ή ηηο ηερληθέο δηαδηθαζίεο ηεο ζχλζεζεο παξά ζηηο 

θαζαξά δεκηνπξγηθέο πιεπξέο ηεο δηαδηθαζίαο ή ηνπ πξντφληνο» (ζει. 398) γεγνλφο πνπ 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη ην «θφβν ηεο απνηπρίαο» πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ. 

Κάζε δάζθαινο ηεο κνπζηθήο ζα πξέπεη λα ζρεδηάδεη ην κάζεκά ηνπ ψζηε ε 

δεκηνπξγηθφηεηα ησλ έθεβσλ λα έρεη επθαηξίεο λα αλαδπζεί ειεχζεξε, φπσο επίζεο θαη λα 

παξέρεη ην θνηλφ θαη ηνπο ρψξνπο γηα λα παξνπζηάδεηαη απηή ε δεκηνπξγηθφηεηα (Raid, 

2002) 

 

[«Γελ πξέπεη επίζεο λα μερλά θαλείο φηη ε δηελέξγεηα δεκηνπξγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζεκαίλεη απηφκαηα κηα άιιε αηκφζθαηξα ηάμεο. Ο ελζνπζηαζκφο 

θαη ε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο 

αλεβάδεη ζπρλά ην επίπεδν ηεο έληαζεο θαη δεκηνπξγεί ην γεληθφηεξν θιίκα 

επθνξίαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηα παηρλίδηα κηθξψλ ή κεγάισλ παηδηψλ. Απηφ ην θιίκα 

ζε θακηά πεξίπησζε δελ ζεκαίλεη βέβαηα απψιεηα ειέγρνπ ή έιιεηςε ζνβαξφηεηαο 

απφ ηνπο καζεηέο» (ηάκνπ, 2005, ζει. 10).] 

 

Η αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο ηδέαο είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ γηα ηε κνπζηθή θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ηεο αμίδεη 

πεξηζζφηεξε πξνζνρή κέζα ζηελ ηάμε. Σν λα είζαη δεκηνπξγηθφο είλαη λα ζθέθηεζαη θαη λα 

δξαο αλνηρηά, λα καζαίλεηο θαη λα δηεξσηάζαη, λα εκπιέθεηο θάζε πιεπξά ηεο παηδηθήο 

νληφηεηαο θαη λα θέξλεηο ζε χπαξμε θάηη πνπ δελ ππήξρε πξηλ.  Η γαινχρεζε δξαζηήξησλ, 

αλεμάξηεησλ κνπζηθψλ δεκηνπξγψλ εμαξηάηαη ζε έλα κεγάιν βαζκφ  απφ ηελ αλάπηπμε κίαο 

ηζρπξήο ζπλζεηηθήο βάζεο, ηελ ζπιινγή ελφο αηζζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηα 

παηδηά θαη μεθάζαξε νδεγεηηθή δηαδηθαζία πνπ ππνζηεξίδεη θαη επηβξαβεχεη ηηο κνπζηθέο 

δεκηνπξγίεο ησλ παηδηψλ (Morin, 2002, ζει. 175). 
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3.6 ΣΤΛΙΑΝΟ 

Πεξηγξαθή ηνπ πέκπηνπ θαη ηνπ έθηνπ ζηαδίνπ ηνπ projectκέζα απφ ηα κάηηα ελφο 

καζεηή πηάλνπ ηεο Γ’ Γεκνηηθνχ θαη ηνπ δαζθάινπ ηνπ 

 

Ζ ερνγξάθεζε είρε ηειεηψζεη. Οη ήρνη ηνπ θιάνπηνπ, ηεο θηζάξαο θαη ηνπ πηάλνπ 

δελ αθνχγνληαλ πηα. Γηα ιίγα δεπηεξφιεπηα ππήξμε απφιπηε εζπρία ζηελ αίζνπζα. 

Έπηαζα πξνζεθηηθά ηε ζπζθεπή ερνγξάθεζεο θαη πάηεζα ην stop. ινη αλαζηελάμακε κε 

αλαθνχθηζε. Δίρακε θαηαθέξεη λα ερνγξαθήζνπκε ρσξίο ιάζε ην ηξίιεπην θνκκάηη ηνπ 

ηπιηαλνχ. Ο νθηάρξνλνο καζεηήο είρε δηαιέμεη λα παίδεη ν ίδηνο πηάλν θαζ‘ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ζχλζεζήο ηνπ θαη ζε θάπνηεο θξάζεηο ηεο λα ζπλνδεχεηαη απφ ην θιάνπην, ην 

νπνίν ζα παηδφηαλ απφ ηελ θ. ίιβη, θαη απφ ηελ θηζάξα, ηελ νπνία ζα έπαηδε ζε θάπνηεο 

θξάζεηο ε θ. Δχα. Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ηξηψλ απαηηνχζε ζπγθέληξσζε. Σν θνκκάηη 

ήηαλ κεγάιν αιιά επηπρψο, κεηά απφ ιίγεο πξνζπάζεηεο ην θαηάθεξαλ. Ζ κεισδία είρε 

ερνγξαθεζεί. 

Πάηεζα ην stop, ηεξκαηίδνληαο ηελ ερνγξάθεζε. Αθνχ ην αθνχζακε κηα θνξά 

γηα λα ζηγνπξεπηνχκε φηη ην θνκκάηη είρε ερνγξαθεζεί κίιεζα ζην ηπιηαλφ γηα ηα 

επφκελα βήκαηα. «Ση ηίηιν ζα βάινπκε ζην θνκκάηη ζνπ ηπιηαλέ;» ηνλ ξψηεζα. 

«Παιεχνληαο ηε ζιίςε», κνπ απάληεζε. «Λίγν απαηζηφδνμνο ηίηινο γηα έλα καζεηή νθηψ 

ρξνλψλ», ζθέθηεθα απφ κέζα κνπ αιιά δελ ην έδεημα. Ζ απφθαζε έπξεπε λα είλαη ηνπ 

καζεηή ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ project. «Σν θνκκάηη είλαη ιππεκέλν, νπφηε 

ζθέθηεθα φηη ηαηξηάδεη πνιχ», ζπκπιήξσζε ν ηπιηαλφο. «Γειαδή φηαλ αθνχο ηε κεισδία 

ζνπ, ηη εηθφλα ζνπ έξρεηαη ζην κπαιφ;» ηνλ ξψηεζα ζθφπηκα. «Δ, δελ μέξσ. ηαλ παίδσ 

ην θνκκάηη, ζθέθηνκαη θάηη ιππεκέλν.» «Δ, σξαία, πεο κνπ κηα ιππεκέλε εηθφλα πνπ ζνπ 

έξρεηαη ζην κπαιφ φηαλ παίδεηο ην θνκκάηη», επέκεηλα. «Δ, δελ μέξσ θχξηε. Κάπνηεο θνξέο 

ζθέθηνκαη έλα αγνξάθη πνπ θιαίεη» κνπ απάληεζε απζφξκεηα. «Πνιχ φκνξθα!», θψλαμα 

ελζνπζηαζκέλνο. «Θέισ απηή ηελ εηθφλα πνπ ζνπ δεκηνπξγεί ην θνκκάηη ζνπ φηαλ ην 

παίδεηο, λα ηε δσγξαθίζεηο! Πεο φηη ήζειεο λα πεξηγξάςεηο ζε θάπνηνλ θνπθφ ην θνκκάηη 

ζνπ. Ση εηθφλα ζα δσγξάθηδεο; Ση εηθφλα ζα ηνπ έδεηρλεο; Θέισ λα δσγξαθίζεηο απηήλ ηελ 

εηθφλα θαη ηελ άιιε Γεπηέξα λα κνπ ηελ θέξεηο. Μφιηο ηελ ηειεηψζεηο, ζέισ λα γξάςεηο 

γηα ηίηιν ζηε δσγξαθηά ζνπ, ηνλ ηίηιν ηνπ θνκκαηηνχ ζνπ, «Παιεχνληαο ηε ζιίςε», θαη 

θάησ – θάησ δεμηά λα γξάςεηο ην νλνκαηεπψλπκφ ζνπ. Καηάιαβεο;» 

Ο ηπιηαλφο κνπ έγλεςε θαηαθαηηθά αιιά εγψ ηνπ επαλέιαβα ηηο νδεγίεο αθφκα 

κηα θνξά γηα θαιφ θαη γηα θαθφ. Δπραξίζηεζα ηηο δαζθάιεο ηεο θηζάξαο θαη ηνπ θιάνπηνπ 
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πνπ καο είραλ βνεζήζεη θαη ζπλέρηζα ην κάζεκα κε ην ηπιηαλφ. Δίρακε ιίγν ρξφλν 

αθφκα νπφηε ζα κπνξνχζακε λα δνχκε θάπνηα θνκκάηηα απφ ην βηβιίν. 

Μεηά απφ κηα βδνκάδα, ν ηπιηαλφο κνπ παξέδσζε ηε δσγξαθηά ηνπ. Έδεηρλε 

έλα αγφξη λα θιαίεη ζηε κέζε ηεο θχζεο θάησ απφ ηα ζχλλεθα. Μηα ιεπηνκέξεηα πνπ κνπ 

έθαλε εληχπσζε ήηαλ φηη ην αγφξη ηεο δσγξαθηάο θνξνχζε κηα κπινχδα πνπ θη εθείλε είρε 

ζρεδηαζκέλν πάλσ ηεο έλα ζιηκκέλν πξφζσπν. «Πνιιή ζιίςε, βξε παηδί κνπ!», ζθέθηεθα. 

Λεο ν ηπιηαλφο πνπ πάληα είλαη ηφζν ρακνγειαζηφο θαη ραξνχκελνο λα ηαπηίδεηαη βαζηά 

κέζα ηνπ κε απηφ ην ζηελαρσξεκέλν αγφξη; Τπάξρεη πεξίπησζε εμσηεξηθά λα δείρλεη ηφζν 

άλεηνο, αιιά λα θξχβεη κέζα ηνπ πξνβιεκαηηζκνχο πνπ ηνλ ελνρινχλ; Λεο λα έρεη 

πξνβιήκαηα κε ηνπο γνλείο ηνπ;  

Καη λα πνπ μαθληθά ην project είρε πάξεη άιιεο δηαζηάζεηο. Θπκήζεθα φηη ν 

ηπιηαλφο κνπ είρε πεη απφ ηελ αξρή φηη ήζειε λα γξάςεη έλα πνιχ ιππεκέλν θνκκάηη. 

Ήηαλ κηα ηπραία επηινγή ή πξαγκαηηθά έλησζε ζιίςε πνπ είρε αλάγθε λα εθθξάζεη; Σν 

project είρε πξαγκαηηθά γίλεη πνιπδηάζηαην θαη πνιχπιεπξν. Πξνβιεκαηίζηεθα γηα ην αλ 

έπξεπε λα ην ςάμσ πεξηζζφηεξν ή αλ έπξεπε λα ην πξνζπεξάζσ θαη λα παξακείλσ 

αθνζησκέλνο ζηνπο ζηφρνπο ηνπ project. Ήηαλ δηθή κνπ δνπιεηά λα βξσ γαηί έγξαςε ν 

ηπιηαλφο έλα ηφζν ιππεκέλν θνκκάηη θαη έθηηαμε κία αθφκε πεξηζζφηεξν ιππεκέλε 

δσγξαθηά ή φρη; Σειηθά, απνθάζηζα φηη ζα έδηλα βάζε ζηε ζχλζεζε ηνπ καζεηή κνπ σο 

δεκηνπξγία. ζν θαη αλ ζα ήζεια λα δηεηζδχζσ ζηνπο ιφγνπο πνπ έγξαςε έλα ηφζν 

ιππεκέλν θνκκάηη, ζεψξεζα φηη δελ ήηαλ κέξνο ηεο δνπιεηάο κνπ λα ηνλ ςπρνινγήζσ. 

ην επφκελν κάζεκα, δήηεζα απφ ην ηπιηαλφ λα κνπ γξάςεη ιίγεο πξνηάζεηο, 

θάπνηεο ζθέςεηο, εηθφλεο ή κηα κηθξή ηζηνξία πνπ έξρνληαλ ζην κπαιφ ηνπ φηαλ άθνπγε 

ηελ ερνγξάθεζε ηνπ θνκκαηηνχ ηνπ. Σνπ εμήγεζα φηη απηά πνπ ζα έγξαθε ή θάπνηα απφ 

απηά πνπ ζα έγξαθε ζα ηα ερνγξαθνχζακε λα ηα απαγγέιεη ν ίδηνο θαη ζα ηα βάδακε σο 

πξφινγν ζην θνκκάηη ηνπ. Κάζηζε ζε έλα ζξαλίν κπξνζηά απφ κηα θφιια ραξηί θαη έλα 

κνιχβη θαη εγψ πάηεζα ην play. Σν θνκκάηη ην άθνπζε ηξεηο θνξέο. Δίρε γξάςεη ην εμήο: 

«Σν αγφξη πξνζπάζεζε λα ραξεί, κα δελ κπφξεζε. Σνπ εξρφληνπζαλ ζην κπαιφ ιππεηεξέο 

ζθέςεηο. Πξνζπάζεζε λα θνηκεζεί. Μεηά απφ ιίγν άξρηζε λα νλεηξεχεηαη. Όηαλ μχπλεζε, ηνπ 

εξρφηαλ ζπλέρεηα απηή ε ιππεηεξή κνπζηθή ζην κπαιφ…» 

Σν δηάβαζα θαη έκεηλα άθσλνο. Πφζε επαηζζεζία έθξπβε απηφ ην παηδί θαη δελ 

ηελ είρα θαηαιάβεη… ε πφζεο ζθέςεηο θαη πξνβιεκαηηζκνχο έςαρλε απαληήζεηο ζηα 

θξπθά; Πφζν πην ψξηκνο έδεηρλε ηψξα ζηα κάηηα κνπ… Σν νθηάρξνλν παηδί είρε γίλεη 

ηψξα έθεβνο ζην κπαιφ κνπ, κε αλεζπρίεο, κε θηινδνμίεο, κε φλεηξα… Γελ κπνξνχζα λα 

ζθεθηψ θαζαξά! Δίπα απιά: «ηπιηαλέ κπξάβν ζνπ! Έια ηψξα λα απαγγέιεηο απηά πνπ 
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έγξαςεο θαη εγψ ζα ζε ερνγξαθψ. Πξφζεμε απιά λα ηα ιεο θαζαξά θαη δπλαηά γηαηί απηά 

πνπ ζα πεηο ηψξα ζα κπνπλ ζην ηειηθφ cd!». Ο ηπιηαλφο έθαλε ππάθνπα απηφ πνπ ηνπ 

είπα.  

Ήκνπλ θαη είκαη πνιχ πεξήθαλνο γηα ην καζεηή κνπ ην ηπιηαλφ. Δίλαη καζεηήο 

κνπ εδψ θαη δχν ρξφληα θαη, απφ ην πξψην καο θηφιαο κάζεκα, δελ έρεη ζηακαηήζεη λα 

πεηξακαηίδεηαη ζην πηάλν κε κεισδίεο θαη κε δηάθνξα κνπζηθά κνηίβα. Σνλ αλαθέξσ 

ζηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ σο ηνλ «κηθξφ κνπ ζπλζέηε». Πξνηηκάεη λα βγάδεη δηθέο ηνπ 

κεισδίεο ζην πηάλν αληί λα δηαβάδεη απφ ηα βηβιία ηεο χιεο καο. Ηδηαίηεξα κεηά ην 

project,ηείλεη λα αζρνιείηαη κε πξνγξάκκαηα ερνγξάθεζεο θαη ζχλζεζεο κέζσ 

ππνινγηζηή. Φέηνο, ν ηπιηαλφο είλαη ζηε Γ‘ δεκνηηθνχ θαη κεγάιν κέξνο ηνπ ειεχζεξνχ 

ρξφλνπ ηνπ ην αθηεξψλεη ζε απηά ηα ειεθηξνληθά πξνγξάκκαηα.  

Τπάξρνπλ ζηηγκέο πνπ απνξείο κε ηνπο καζεηέο ζνπ θαη κε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ή 

ηνλ ηξφπν πνπ ζθέθηνληαη θαη πξάηηνπλ. Απηφ ην projectκε νδήγεζε πξαγκαηηθά ζην λα 

«δσ» ηνπο καζεηέο κνπ, λα ζθεθηψ θαη λα κάζσ πξάγκαηα γηα απηνχο, θαη ζπρλά λα 

ζπλεηδεηνπνηήζσ δπλαηφηεηεο, ζθέςεηο θαη πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο πνπ νχηε 

ππνςηαδφκνπλ φηη ππήξραλ κέζα ηνπο. Σν φηη έλα project ζχλζεζεο ηξηψλ εβδνκάδσλ 

θαηάθεξε λα πάξεη ηφζεο πνιιέο δηαζηάζεηο θαη λα αθνξά ηφζεο πνιιέο πηπρέο ησλ 

καζεηψλ (κνπζηθέο δεμηφηεηεο, θαληαζία, κνπζηθή έθθξαζε, εμσηεξίθεπζε 

ζπλαηζζεκάησλ, θνηλσληθφηεηα θ.α.) είλαη πνπ ην θαζηζηά πξαγκαηηθά δεκηνπξγηθφ. 

Αθφκε θαη νη κηθξφηεξνη καζεηέο είλαη ζε ζέζε λα βηψζνπλ ηε καγεία ηεο κνπζηθήο 

δεκηνπξγίαο θαη λα εθθξαζηνχλ βαζηά κέζα απφ απηή.Καη απηφ είλαη πνπ θαζηζηά ηε 

ζχλζεζε απαξαίηεην ζπζηαηηθφ κηαο νινθιεξσκέλεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο. 

 

H Haroutounian (2002) ζην βηβιίν ηεο «Kindling the Spark: Recognizing and 

Developing Musical Talent» νξίδεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα σο ηε «δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία ηεο 

επηθνηλσλίαο ηδεψλ θαη ζπλαηζζεκάησλ κέζσ ησλ ήρσλ», ηελ νπνία νλνκάδεη «δεκηνπξγηθή 

εξκελεία» («creative interpretation») θαη ηελ ζεσξεί σο ηελ θαξδηά ηεο κνπζηθήο ηέρλεο. 

Θεσξεί φηη ε δεκηνπξγηθή εξκελεία κπνξεί λα εθδεισζεί κέζα απφ δηαθνξεηηθέο δηφδνπο 

κνπζηθήο ιεηηνπξγίαο, θαη εηδηθφηεξα κέζσ α) ηνπ απηνζρεδηαζκνχ, β) ηεο ζχλζεζεο, γ) ηεο 

εθηέιεζεο θαη εξκελείαο, θαη δ) ηεο κνπζηθήο αθξφαζεο (ηάκνπ, 2005). 

Φπζηθά, αλ θαη δελ είλαη ε κφλε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο έλα άηνκν κπνξεί λα 

εμαζθήζεη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπ, ζε πνιιέο ρψξεο φπσο  είλαη ε Απζηξαιία, ε Αγγιία θαη 

νη ΗΠΑ έρνπλ αλαπηπρζεί εζληθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ φηη ε 
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ζχλζεζε απνηειεί ζπζηαηηθφ ηεο νινθιεξσκέλεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο (Barrett, 2003). 

Όζνλ αθνξά ηε ζχλζεζε ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, πνιινί εθπαηδεπηηθνί θαη εξεπλεηέο 

ηζρπξίδνληαη θαη εμεγνχλ επηζηεκνληθά φηη νη καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ είλαη ηθαλνί λα 

ζπλζέζνπλ θαη λα βηψζνπλ εκπεηξίεο ζχλζεζεο (Hickey, 2003· Burnard, 2000· Barrett, 

1996· Davies, 1992· Upitis, 1992). Οη εκπεηξίεο ζχλζεζεο βνεζνχλ ηα παηδηά λα 

αλαπηχμνπλ πεξαηηέξσ ηηο κνπζηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο αιιά θαη ηνπο παξέρνπλ κηα επθαηξία 

γηα κνπζηθή έθθξαζε, ελεξγεηηθφηεηα θαη πξνζσπηθή θπξηφηεηα (Wiggins, 2007· Miller, 

2004· Stauffer, 2003· Levi, 1991).  

Καζψο ηα παηδηά εμειίζζνληαη κέζσ ελφο πεξηεθηηθνχ κνπζηθνχ πξνγξάκκαηνο, 

αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ κνπζηθή σο έλα κέζν επηθνηλσλίαο κε 

φιν θαη πεξηζζφηεξν δπλακηθνχο θαη μεθάζαξνπο ηξφπνπο. πλεπψο, ε κνπζηθή κπνξεί λα 

γίλεη κία βηψζηκε επηθνηλσληαθή επηινγή γηα ηα παηδηά θαη βαζκηαία λα απνθηήζεη έλαλ 

θεληξηθφηεξν ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο παηδείαο ζηα ζρνιεία (Morin, 2002, ζει 175). 

Δμάιινπ, φπσο ππνζηεξίδεη θαη ε Campbell (1995), ε δεκηνπξγηθφηεηα απνηειεί 

κία «πςειήο πνηφηεηαο» αξρή γηα φινπο ηνπο ζπνπδαίνπο κνπζηθνχο φισλ ησλ επνρψλ θαη 

παξαδφζεσλ. Η ίδηα παξνκνηάδεη ηελ κνπζηθή δεκηνπξγηθφηεηα κε ηελ ζηαδηαθή αλάπηπμε 

ηεο πξνθνξηθήο γιψζζαο πνπ πξνζπαζεί λα επηθνηλσλήζεη κε δνκεκέλεο ζθέςεηο. 
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3.7 ΓΙΑΝΝΗ Π. 

Πεξηγξαθή ηνπ πέκπηνπ ζηαδίνπ ηνπ projectκέζα απφ ηα κάηηα ελφο καζεηή βηνιηνχ 

ηεο η Γεκνηηθνχ θαη ηνπ δαζθάινπ - εξεπλεηή 

 

Ήκαζηαλ ζηελ ηάμε ηεο ζεσξίαο. ηφρνο κνπ ήηαλ αλάινγα κε ηνλ ρξφλν πνπ ζα 

είρακε ζηε δηάζεζή καο, ηξία ή ηέζζεξα παηδηά λα παίμνπλ δσληαλά, κπξνζηά ζε φινπο ηα 

θνκκάηηα ηνπο. Οη ππφινηπνη καζεηέο αιιά θαη νη ίδηνη νη ζπλζέηεο, κεηά απφ ηελ 

αθξφαζε, ζα έιεγαλ κηα ζθέςε ή ζα πεξηέγξαθαλ κηα εηθφλα πνπ ηνπο ήξζε ζην κπαιφ 

αθνχγνληαο ην θνκκάηη ηνπ θαζελφο. «Γηάλλε, γηαηί δελ αξρίδεηο εζχ, πνπ έρεηο ήδε ην 

βηνιί ζνπ έμσ;», παξφηξπλα ην δσδεθάρξνλν καζεηή. Απηφο δίζηαζε γηα ιίγν αιιά κεηά, 

ρσξίο λα πεη θνπβέληα, έζηεζε έλα αλαιφγην ζηε κέζε ηεο ηάμεο θαη πήξε ζηάζε 

εθηειεζηή. «Πξηλ αξρίζεη λα παίδεη ν Γηάλλεο, ζέισ λα θιείζεηε ηα κάηηα ζαο θαη λα 

ζπγθεληξσζείηε ζηε κεισδία ηνπ Γηάλλε. Ση εηθφλεο ζαο έξρνληαη ζην κπαιφ; Φηηάμηε κηα 

πξφηαζε πνπ λα πεξηγξάθεη απηή ηελ εηθφλα θαη γξάςηε ηελ ζε έλα ραξηί. Γηάλλε, φπνηε 

είζαη έηνηκνο μεθίλα!» είπα ζην ηέινο θνηηψληαο ηνλ.  

Ο Γηάλλεο άξρηζε λα παίδεη. Σν θνκκάηη ηνπ ήηαλ ζηελ νπζία δπν κνπζηθέο 

θξάζεηο. Ζ πξψηε κπνξνχζε λα γίλεη «θαλφλαο» θαη ε δαζθάια ηνπ, ε θ. Εσή ήηαλ πνιχ 

πεξήθαλε γηα απηφ. Σα φξγαλα πνπ είρε επηιέμεη ν Γηάλλεο γηα ηελ ελνξρήζηξσζή ηνπ 

ήηαλ ην βηνιί, πνπ ην έπαηδε ε δαζθάια ηνπ, θαη έλα θιάνπην, πνπ ην έπαηδε ε θ. ίιβη. 

Δίρε δηαιέμεη ην θνκκάηη ηνπ λα κελ έρεη νχηε πηάλν, νχηε θηζάξα. 

Σψξα, ζην νκαδηθφ κάζεκα ηεο ζεσξίαο, έπαημε κφλνο ηνπ ην θνκκάηη ηνπ. ηαλ 

ηειείσζε, ηα παηδηά ηνλ ρεηξνθξφηεζαλ. ινη νη καζεηέο καο ήμεξαλ φηη φηαλ θάπνηνο 

εθηειεί έλα θνκκάηη, πξέπεη κε ηελ νινθιήξσζή ηνπ λα ηνλ ρεηξνθξνηνχκε γηα λα 

επαηλέζνπκε ηελ πξνζπάζεηά ηνπ. «Λνηπφλ παηδηά», ξψηεζα ηνπο καζεηέο κνπ, «ηη 

πξνηάζεηο γξάςαηε; Ση εηθφλεο ζαο ήξζαλ ζην κπαιφ;». Κάπνηνη δελ είραλ γξάςεη ηίπνηα. 

Άθνπγαλ ην θνκκάηη αιιά δελ ηνπο είρε έξζεη θάπνηα εηθφλα ζην κπαιφ. Μπνξνχζαλ κφλν 

λα κνπ πνπλ αλ ηνπο είρε θαλεί ην θνκκάηη ραξνχκελν ή ιππεκέλν. Κάπνηνη άιινη φκσο 

είραλ θάπνηεο ηδέεο. Σηο ζεκείσλα φζν πην γξήγνξα κπνξνχζα: «Δκέλα κνπ ήξζε ζαλ 

εηθφλα φηη ρηχπεζε ην θνπδνχλη θαη ηα παηδηά βγήθαλ έμσ γηα δηάιεηκκα», «Ναη, θη εγψ 

ζθέθηεθα θάπνηα παηδηά πνπ έπαηδαλ έλα παηρλίδη», «Δγψ θχξηε, δελ πξφιαβα λα ζθεθηψ 

θάηη, γηαηί κνπ θάλεθε φηη ην ηξαγνχδη ηνπ Γηάλλε θφβεηαη απφηνκα!». ιεο απηέο ηηο 

ζθέςεηο ηηο ζεκείσζα. Έπξεπε απηέο ηηο πξνηάζεηο λα ηηο ζπλδέζνπκε κε θάπνην ηξφπν 

έηζη ψζηε λα δεκηνπξγνχλ κηα κηθξή ηζηνξία ή ηνπιάρηζηνλ λα ππάξρεη κηα κηθξή ξνή.  
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Ο Γηάλλεο νλφκαζε ην θνκκάηη ηνπ «Οη ρνξδέο ρνξεχνπλ». Πηζηεχσ φηη ην 

νλφκαζε έηζη γηαηί ηνπ άξεζε ζε κεγάιν βαζκφ ε ζπλήρεζε ηνπ δηθνχ ηνπ βηνιηνχ κε απηφ 

ηεο δαζθάιαο ηνπ. Δίρε εθηηκήζεη απηφ πνπ κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηα δχν βηνιηά 

καδί.  

Έβαια ηηο ζθέςεηο ησλ καζεηψλ ζε κηα ζεηξά θαη ηηο έδσζα ζην Γηάλλε λα ηηο 

δηαβάζεη σο πξφινγν ηνπ θνκκαηηνχ ηνπ γηα λα ηνλ ερνγξαθήζσ. Πάηεζα ην rec ζηε 

ζπζθεπή ερνγξάθεζεο θαη ν Γηάλλεο άξρηζε λα δηαβάδεη δπλαηά θαη θαζαξά: «Οη ρνξδέο 

ρνξεχνπλ. ην ζρνιείν, ρηππάεη θνπδνχλη γηα δηάιεηκκα. Σα παηδηά αξρίδνπλ ην παηρλίδη. 

Όκσο, κεηά απφ ιίγν, ηα παηδηά ζα πάλε γηα κάζεκα. Σν ηξαγνχδη θφβεηαη απφηνκα.» Σν 

είρε θαηαθέξεη κε ηελ πξψηε.  

ην επφκελν κάζεκα ζεσξίαο, ν Γηάλλεο άθνπζε ην θνκκάηη ελφο άιινπ παηδηνχ 

θαη φπσο φινη, θαηά ηε δηάξθεηα αθξφαζεο, έπξεπε λα θιείζεη ηα κάηηα ηνπ θαη λα ζθεθηεί 

κηα εηθφλα. Σν θνκκάηη πνπ άθνπζε, ζχκθσλα κε ηελ ζθέςε πνπ κνπ αλέθεξε ζηε 

ζπλέρεηα, ηνπ είρε θαλεί κάιινλ κειαγρνιηθφ. ηαλ ξψηεζα ηα παηδηά ηη εηθφλεο ηνπο 

ήξζαλ ζην κπαιφ άθνπζα πνιιέο πξνηάζεηο. Ο Γηάλλεο κνπ είπε: «Δκέλα κνπ ήξζε ζην 

κπαιφ έλα αγφξη λα καιψλεη ην κηθξφ ηνπ αδεξθφ.» Απφξεζα πξνο ζηηγκήλ επεηδή φινη νη 

άιινη είραλ αλαθέξεη πξάγκαηα πην νπδέηεξα, φπσο ε θχζε, ε ζάιαζζα ή νη επνρέο ηνπ 

ρξφλνπ. Σν ζεκείσζα ζηα γξήγνξα θαη επεηδή έπξεπε λα πξνρσξήζνπκε κε ηελ αθξφαζε 

ηνπ θνκκαηηνχ ελφο άιινπ καζεηή, ην μέραζα. 

Μηα βδνκάδα κεηά, ζπλαληήζεθα κε ηε κακά ηνπ Γηάλλε γηα λα ηεο εμεγήζσ ηη 

αθξηβψο θάλνπκε ζην project. Άξρηζα λα ηεο πεξηγξάθσ φηη έλα απφ ηα ηειεπηαία βήκαηα 

ηνπ project είλαη λα αθνχζνπλ ηα παηδηά ηε ζχλζεζε ελφο ζπκκαζεηή ηνπο θαη λα πνπλ κηα 

ζθέςε ηνπο ζρεηηθά κε απηή. Ξαθληθά, ζπκήζεθα ηελ πξφηαζε ηνπ Γηάλλε, φηαλ είρε 

αθνχζεη ηε ιππεκέλε ζχλζεζε ηνπ ζπκκαζεηή ηνπ θαη ηεο ην αλέθεξα. Δθείλε ηφηε κε 

ιίγν δηζηαγκφ κνπ απνθάιπςε ην εμήο: «Ο Γηάλλεο έρεη πξάγκαηη έλα κεγαιχηεξν αδεξθφ 

πνπ ηνλ πεξλάεη έμη ρξφληα. Δίλαη κεγάιε βνήζεηα γηα καο. Δκείο (νη γνλείο ηνπ) δελ 

καιψλνπκε πνηέ ην Γηάλλε γηα θάηη. Ο κεγάινο ηνπ αδεξθφο ηνλ καιψλεη.» 

Δθείλε ηε ζηηγκή, κνπ απνθαιχθζεθε πάιη ε θξπκκέλε δηάζηαζε ηνπ project. Ζ 

κειαγρνιηθή κνπζηθή πνπ είρε αθνχζεη ν Γηάλλεο, ηνλ νδήγεζε ζην ζπλαίζζεκα πνπ ηνπ 

δεκηνπξγνχζε ε δηακάρε κε ην κεγάιν ηνπ αδεξθφ. Ζ κνπζηθή ηνλ είρε νδεγήζεη ζε έλα 

ΓΗΚΟ ΣΟΤ ΒΗΩΜΑ.  

Μφιηο κνπ είπε απηά ηα ιφγηα ε κεηέξα ηνπ Γηάλλε, δηάθνξεο ζθέςεηο 

θαηέθιπζαλ ην κπαιφ κνπ. Ζ κνπζηθή κπνξεί λα πεξηγξάςεη ζπλαηζζήκαηα, κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο γιψζζα ζπλαηζζεκάησλ. Έλα ηέηνην project «αλνίγεη» ηνπο 
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αλζξψπνπο. Ο Γηάλλεο είπε ηε ζθέςε ηνπ δεκφζηα, βγάδνληαο ζην θσο θάηη πνιχ δηθφ ηνπ 

πνπ ίζσο είρε αλάγθε λα εμνκνινγεζεί. Ζ κεηέξα ηνπ Γηάλλε θάλεθε λα αλαθάιπςε κέζα 

απφ ηε ζπδήηεζή κνπ καδί ηεο, φηη απηή ε εηθφλα, «ν κεγάινο αδεξθφο καιψλεη ην κηθξφ», 

ππάξρεη ζην κπαιφ ηνπ κηθξφηεξνπ γηνπ ηεο. Ζ κνπζηθή θαη ε αζθάιεηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο ησλ ζπκκαζεηψλ φπνπ φινη, φπσο θη απηφο, είραλ γίλεη ζπλζέηεο θαη είραλ 

πεξάζεη απφ ην ίδην project, ήηαλ νη θαηαιχηεο. Ο Γηάλλεο είρε δεζεί κε ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπ κέζα απφ φιε απηή ηε δηαδηθαζία. Δίρε κνηξαζηεί καδί ηνπο ηε ζχλζεζή ηνπ, ηνλ είραλ 

ρεηξνθξνηήζεη θαη ηα θνκκάηηα ηνπο ζε ιίγν θαηξφ ζα ήηαλ ζην ίδην cd.  

Ζ δεκηνπξγία έρεη ηε δχλακε λα απειεπζεξψζεη ηνλ άλζξσπν. Ζ ζπλ – 

δεκηνπξγία φκσο κπνξεί λα απειεπζεξψζεη θαη λα ελψζεη πνιινχο αλζξψπνπο καδί. Να 

ηνπο θάλεη λα εκπηζηεπηνχλ ν έλαο ηνλ άιινλ, λα ληψζνπλ αζθάιεηα, λα κνηξαζηνχλ 

πξάγκαηα θαη λα βξνπλ ιχζεηο ζε θνηλά πξνβιήκαηα. Σν είρα ππνςηαζηεί κε ην ηπιηαλφ 

αιιά πιένλ ήκνπλ ζίγνπξνο - ην project είρε πάξεη κηα αθφκα δηάζηαζε ηελ νπνία ηψξα 

πηα δελ κπνξνχζα λα αγλνήζσ: ηε δηάζηαζε ηνπ πξνζψπνπ κέζα ζηελ νκάδα. 

Ο Γηάλλεο δηδάζθεηαη βηνιί ζην ζρνιείν καο εδψ θαη δπν ρξφληα. Μέζα απφ ην 

projectθαλεξψζεθε ε αγάπε ηνπ γηα ηε κνπζηθή θαη ην κνπζηθφ ηνπ φξγαλν, ηαπηφρξνλα 

φκσο βγήθαλ ζηελ επηθάλεηα θάπνηνη πξνβιεκαηηζκνί ηνπ θαλεξψλνληαο έλα παηδί 

ηδηαίηεξα ψξηκν. Μέζα απφ ην project, βγήθαλ ζηελ επηθάλεηα βηψκαηα θαη ζπλαηζζήκαηα 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζεηή, πνπ ηνλ απαζρνινχζαλ πνιχ. κσο ην βαζηθφηεξν φθεινο 

απηνχ ηνπ projectήηαλ φηη δφζεθε ζην Γηάλλε ε επθαηξία θαη ε δπλαηφηεηα λα εθθξαζηεί.  

 

 

[«Πξψηνλ, γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή κία εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ζα πξέπεη λα 

έρεη ζεκαζία γηα ηνπο καζεηέο. Οη καζεηέο έρνπλ αλάγθε λα ληψζνπλ φηη νη 

εθπαηδεπηηθέο ηνπο εκπεηξίεο έρνπλ λφεκα γηα ηηο δσέο ηνπο. Υξεηάδνληαη ηελ 

αίζζεζε φηη απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζηελ ηάμε είλαη κέξνο ηνπο θαη ηνπο αλήθεη. Έρνπλ 

αλάγθε λα πηζηεχνπλ φηη νη πξνζσπηθέο ηνπ ηδέεο έρνπλ αμία κέζα ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη φηη ε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάινπλ εθεί έρεη λφεκα γηα 

ηε δσή ηνπο έμσ απφ ηελ ηάμε. Φέξλνληαο ηελ δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία κέζα ζην 

κάζεκα ηεο κνπζηθήο είλαη έλαο ηξφπνο ε κάζεζε ηεο κνπζηθήο λα απνθηήζεη 

πξνζσπηθφ λφεκα γηα ηνπο καζεηέο. Γεχηεξνλ, φινη νη άλζξσπνη είλαη ηθαλνί λα 

ζθέθηνληαη κε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο (Gardner, 1983). Μία 

νινθιεξσκέλε εθπαίδεπζε δίλεη επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο λα θαιιηεξγήζνπλ 

πνιινχο ηξφπνπο ζθέςεο. Η επηηπρεκέλε εθπαίδεπζε είλαη απηή πνπ θαζηζηά 
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ηθαλνχο ηνπο καζεηέο λα ζθέθηνληαη κε πνιιαπινχο ηξφπνπο, πνπ έρνπλ πξνζσπηθφ 

λφεκα γηα απηνχο θαη ππνζάιπεη ηελ θαιιηέξγεηα. Η κνπζηθή ζθέςε είλαη έλαο 

κνλαδηθφο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζθέθηνληαη νη άλζξσπνη. Η δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία 

ηεο κνπζηθήο θάλεη ηνπο καζεηέο λα εκπιαθνχλ ζηελ κνπζηθή ζθέςε κε ηξφπνπο 

πνπ έρνπλ πξνζσπηθή ζεκαζία γηα απηνχο» (Wiggins, 2002, ζει. 79).] 

 

Δπξήκαηα έξεπλαο ζρεηηθήο κε ηελ εκπεηξία ξνήο (Bakker, 2005), έδεημαλ ηε 

ζπνπδαηφηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θαη ηνπο δαζθάινπο ηνπο, ηε 

ζπνπδαηφηεηα ηεο νκαδηθφηεηαο θαη ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο, θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

δαζθάινπ κε ηξφπν πνπ φρη κφλν λα κελ ειέγρεη αιιά αληίζεηα λα δεκηνπξγεί ηηο πην 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο ψζηε νη καζεηέο λα εξγάδνληαη κε ζπγθεθξηκέλν ζηφρν θαη ελ ηέιεη λα 

καζαίλνπλ (ηάκνπ, 2007). 

Απφ έξεπλεο πνπ έγηλαλ κε θχξην ζηφρν ηελ παξαηήξεζε εκπεηξηψλ ξνήο ζε κνπζηθά 

δηδαθηηθά πεξηβάιινληα (Custodero 2005, 2002· St. John, 2004· Matthews, 2002), 

πξνέθπςαλ επξήκαηα κε ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο γηα ηε δηδαζθαιία. Με βάζε ηα επξήκαηα 

απηά, ν καζεηήο αληηκεησπίδεηαη σο δηαρεηξηζηήο ηεο ίδηαο ηνπ ηεο κάζεζεο, κέζα ζε έλα 

πεξηβάιινλ φπνπ ηνπ δίλνληαη επθαηξίεο λα εξκελεχζεη δεκηνπξγηθά θαη λα επεθηείλεη ηα 

κνπζηθά πιηθά θαη ηηο δξάζεηο πνπ παξέρεη ν δάζθαινο. Μέζα ζε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ 

δεκηνπξγείηαη εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ καζεηψλ αιιά θαη αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θαη ην 

δάζθαιν. Ωο, εθ ηνχηνπ, ζεκαηνδνηείηαη ν ξφινο ησλ ζπκκαζεηψλ σο κνληέισλ κίκεζεο, 

θαη ε αλάγθε γηα παξνρή ρξφλνπ ψζηε λα επηηεπρζεί ζηαδηαθά ε βαζηά γλψζε κέζα απφ ηελ 

απηελέξγεηα θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα. (ηάκνπ, 2009). 

Γεληθφηεξα ε αθξφαζε, είηε αθνξά ζπλζέζεηο ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ είηε φρη, είλαη 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο. Βαζηθή επηδίσμε ζηε κνπζηθή εθπαίδεπζε 

είλαη ε «αηζζεηηθή εκπεηξία», ε νπνία πξέπεη λα απνηειεί θαη ην ζεκέιην γηα ηνλ ηξφπν πνπ 

ζηνραδφκαζηε (Reimer, 1989). Η «αηζζεηηθή εκπεηξία» δηεπθνιχλεηαη φηαλ δεκηνπξγνχληαη 

ζπδεηήζεηο θαη αληαιιάζζνληαη απφςεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε έλα θνκκάηη πνπ 

κφιηο άθνπζαλ (Κνθθίδνπ & Σζαθηξίδνπ, 2006).Κάζε καζεηήο έρεη ηελ δηθή ηνπ άπνςε θαη 

εξκελεχεη έλα θνκκάηη δηαθνξεηηθά. Μάιηζηα, ε εθπαηδεπηηθή έξεπλα πξνηείλεη φηη ηα άηνκα 

είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλά λα δψζνπλ λφεκα ζε πιεξνθνξίεο θαη λα ηηο κνηξαζηνχλ, φηαλ ε 

δηαδηθαζία είλαη καζεην - θεληξηθή (King, 2002), φπσο απηή πνπ πεξηγξάθηεθε ζε απηφ ην 

θεθάιαην. 
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3.8 ΓΙΑΝΝΗ Α. 

Α) Πεξηγξαθή ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ πέκπηνπ ζηαδίνπ ηνπ projectκέζα απφ ηα κάηηα 

ελφο καζεηή θηζάξαο ηεο Έ Γεκνηηθνχ, ηεο δαζθάιαο ηνπ θαη ηνπ δαζθάινπ – εξεπλεηή 

Β) πεξηγξαθή ηνπ έβδνκνπ θαη φγδννπ ζηαδίνπ ηνπ projectκέζα απφ ηα κάηηα ηνπ 

δαζθάινπ - εξεπλεηή 

 

Θπκάκαη εθείλε ηελ εκέξα ηνπ Μάξηε είρα γπξίζεη ζπίηη εμνπζελσκέλνο. Δίρακε 

πξνιάβεη λα θάλνπκε αξθεηέο ερνγξαθήζεηο θνκκαηηψλ. Δπίζεο είρα πξνιάβεη λα 

ερνγξαθήζσ ηξεηο πξνιφγνπο θνκκαηηψλ πνπ απαγγέιινληαλ θάζε θνξά απφ ηνλ 

εθάζηνηε ζπλζέηε.  

Σψξα είρα πνιχ δνπιεηά ζην ζπίηη. Έπξεπε λα ελψζσ ηελ απαγγειία toyπξνιφγνπ 

θάζε ζπλζέηε κε ηε κεισδία πνπ είρε ερνγξαθεζεί ψζηε λα δεκηνπξγήζσ έλα track ην 

νπνίν ζα έκπαηλε ζην cd. Σν ηειηθφ cd ζα πεξηιάκβαλε 18 tracks.  

Πξψηα ζα «έθηηαρλα» ην θνκκάηη ηνπ Γηάλλε Α. Θπκήζεθα κε ηη ζνβαξφηεηα ην 

έπαημε κε ηελ θηζάξα ηνπ κπξνζηά ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη πφζν πνιχ είρε ραξεί κε ην 

ρεηξνθξφηεκά ηνπο φηαλ ηειείσζε. Σνπο είρε αλαθνηλψζεη ν ίδηνο φηη είρε νλνκάζεη ην 

θνκκάηη ηνπ «H νκνξθηά ηνπ θαινθαηξηνχ», πξηλ αξρίζεη λα παίδεη. Απηφ βέβαηα επεξέαζε 

ηηο ζθέςεηο θαη ηηο εηθφλεο πνπ νη ζπκκαζεηέο ηνπ ζεκείσλαλ ζην ραξηί. Κνίηαμα ηηο 

ζεκεηψζεηο κνπ. Ο Κσλζηαληίλνο είρε ζθεθηεί ηελ πξφηαζε: «Σα θχκαηα είλαη απαιά». Ζ 

Μέληε είρε ζεκεηψζεη: «Μνπ ζπκίδεη ην θαινθαίξη πνπ πάσ ζηε ζάιαζζα θαη θάλσ 

κπάλην». Ζ Υξηζηίλα δελ είρε ζθεθηεί θάηη. Ζ Υαξνχια επεξεαζκέλε ίζσο απφ ηελ 

πξφηαζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ πξφηεηλε: «Σα θχκαηα είλαη γαιάδηα θαη ςειά». Ζ Ναηαιία 

είρε γξάςεη: «Ο Γηάλλεο θνηηάεη ην δάζνο». Ο ίδηνο ν ζπλζέηεο, φηαλ έκαζε φηη νη 

πξνηάζεηο απηέο ζα ελσζνχλ θαη ζα απνηειέζνπλ ηνλ πξφινγν γηα ην θνκκάηη ηνπ, 

απαίηεζε λα ζπκπεξηιάβνπκε ζε απηφλ θαη ηελ εμήο πξφηαζε: «Ο Γηάλλεο παίδεη ην πξψην 

ηνπ ηξαγνχδη.» 

Δίρα ελψζεη ηηο πξνηάζεηο θαη είρα ζρεκαηίζεη έλαλ πξφινγν. Πέξαζα φιεο ηηο 

ερνγξαθήζεηο ζηνλ ππνινγηζηή. Έβαια λα αθνχζσ ηα καγλεηνθσλεκέλα ιφγηα ηνπ 

Γηάλλε: «Ζ νκνξθηά ηνπ θαινθαηξηνχ: Ο Γηάλλεο θνηηάεη ην δάζνο θαη παίδεη ην πξψην 

ηνπ ηξαγνχδη. Θπκάηαη ην θαινθαίξη πνπ πάεη ζηε ζάιαζζα θαη θάλεη κπάλην. Θπκάηαη ηα 

θχκαηα πνπ άιινηε είλαη απαιά θαη άιινηε γαιάδηα θαη ςειά.» Με ηε βνήζεηα ελφο 

πξνγξάκκαηνο ηνπ ππνινγηζηή, «έλσζα» ηελ ερνγξάθεζε ηεο ζχλζεζεο κε ηνλ πξφινγν. 

Σν έιεγμα μαλά γηα λα δσ αλ πξαγκαηηθά είρα θαηαθέξεη λα έρσ ην πξνζδνθψκελν 
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απνηέιεζκα. Ναη, πξψηα αθνπγφηαλ ε θσλή ηνπ Γηάλλε λα απαγγέιεη, κεηά είρε ιίγα 

δεπηεξφιεπηα ζησπήο θαη κεηά άξρηδε λα παίδεη ε ζχλζεζή ηνπ. Ήηαλ ην πξψην track ηνπ 

cd πνπ είρα θηηάμεη. Ήκνπλ πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο θαη αλππνκνλνχζα λα θηηάμσ ην cd θαη 

λα ην δψζσ ζηα παηδηά, ζηνπο γνλείο ηνπο θαη ζε φιν ηνλ θφζκν λα ην αθνχζεη. Σν 

δχζθνιν κέξνο ηεο δνπιεηάο είρε ηειεηψζεη.  

Μνπ πήξε ιίγεο κέξεο λα δεκηνπξγήζσ ηα 18 tracks. Έκελαλ θάπνηα πξαθηηθά 

ζέκαηα αθφκα. Να βξσ άδεηα cd, λα βγάισ θσηνγξαθίεο φια ηα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ 

ζην project κε ηνπο δαζθάινπο θαη ηηο δαζθάιεο ηνπο θαη κε ηα φξγαλά ηνπο, λα δεηήζσ 

άδεηα ησλ γνλέσλ ησλ κηθξψλ ζπλζεηψλ γηα λα «αλεβάζσ» ηα θνκκάηηα ηνπο ζε θάπνηνπο 

ηζηφηνπνπο θ. α.  

Πήξα ηε θσηνγξαθηθή θαη άξρηζα λα θσηνγξαθίδσ ηα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ 

ζην project. Σνπο έιεγα λα πάξνπλ φ, ηη χθνο  ζέινπλ. Μεηά δήηεζα απφ θάζε καζεηή λα 

βγεη θσηνγξαθία κε ηνπο δαζθάινπο ησλ νξγάλσλ ηνπο αιιά θαη κε ηνπο δαζθάινπο 

άιισλ νξγάλσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ ερνγξάθεζή ηνπο. κσο ην πην φκνξθν ζπλέβε 

αξγφηεξα. Σνπο δήηεζα λα βγνχκε έμσ ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ θαη λα θσηνγξαθεζνχκε 

φινη καδί, ζε δηάθνξα κέξε, παξέα κε ηα κνπζηθά καο φξγαλα. ζνη έπαηδαλ πηάλν ζα 

ήηαλ θνληά ζην αξκφλην ηεο ηάμεο, πνπ παξέα θη απηφ κε θηζάξεο, βηνιηά, θιάνπηα θαη 

πνιιά παηδηά βγήθε θσηνγξαθίεο ζηελ παηδηθή ραξά, ζηνλ ηζηφ ηεο ζεκαίαο θαη ζηα 

ζθαιηά ηνπ ζρνιείνπ. Υάζακε βέβαηα ην κάζεκα ηεο ζεσξίαο εθείλε ηε κέξα αιιά άμηδε 

ηνλ θφπν. Απηέο νη θσηνγξαθίεο ζα ζηφιηδαλ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ ζε ιίγν θαηξφ. 

Δπίζεο ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα θάπνηα video πνπ ζα αλαξηνχζα, κε ηελ άδεηα ησλ 

γνλέσλ θπζηθά, ζην youtube. Σν project απηφ πνπ ζα πεξηιάκβαλε 18 θνκκάηηα ζα είρε 

ηνλ απιφ ηίηιν «Μνπζηθέο δεκηνπξγίεο». θνπφο κνπ ήηαλ λα αλαξηήζσ θαη ηηο 18 

ζπλζέζεηο ζην δηαδίθηπν, ζπλνδεπφκελεο απφ θσηνγξαθίεο ησλ παηδηψλ θαη ηηο δσγξαθηέο 

ηνπο. 

κσο αο επηζηξέςνπκε ζην Γηάλλε. Ο Γηάλλεο, ζχκθσλα κε καξηπξία ηεο 

δαζθάιαο ηνπ, ηεο θ. Δχαο, ήηαλ αξθεηά απνθαζηζκέλνο θαη θάζεηνο ζρεηηθά κε ηε 

κεισδία πνπ έγξαςε. Διάρηζηεο αμίεο έβαιε ε θαζεγήηξηά ηνπ. Αθφκα θαη ζηελ 

ελνξρήζηξσζε ηνπ θνκκαηηνχ δελ θάλεθε δηαιιαθηηθφο. Ζ δηαδηθαζία ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ηνλ είρε ζπλεπάξεη. Μφλν θαηά ηε θσηνγξάθεζε, αθνχ είραλ ηειεηψζεη 

νη ερνγξαθήζεηο αθέζεθε θαη ραιάξσζε θάλνληαο αζηείεο γθξηκάηζεο.  

Ηδηαίηεξε ζεκαζία είρε γηα κέλα ε πξφηαζε πνπ απαίηεζε ν ίδηνο λα κπεη ζηνλ 

πξφινγν ηεο ζχλζεζήο ηνπ: «Ο Γηάλλεο παίδεη ην πξψην ηνπ ηξαγνχδη.» Απηή ε απαίηεζε 

αιιά θαη ε ίδηα απηή θξάζε δειψλεη ην αίζζεκα θηήζεο πνπ είρε ν Γηάλλεο πάλσ ζην 
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θνκκάηη ηνπ, θαη ην πφζν θακάξσλε γηα απηφ ην πξψην, ΓΗΚΟ ΣΟΤ, ηξαγνχδη. 

Σαπηφρξνλα, ε θξάζε απηή έδεηρλε ηελ επηζπκία ή ηε βεβαηφηεηά ηνπ, φηη ζα 

αθνινπζήζνπλ θαη άιια δηθά ηνπ ηξαγνχδηα ή ζπλζέζεηο. Ο Γηάλλεο έδεζε ηε δηαδηθαζία, 

θη έλησζε δεκηνπξγφο πεηξακαηηδφκελνο κε ηελ θηζάξα ηνπ θαη θηηάρλνληαο ηελ πξψηε 

δηθή ηνπ κεισδία. πδεηψληαο κε ηε δαζθάια ηνπ, ηελ θ. Δχα, είδα φηη ζπκθσλνχζε κε ηα 

παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα 

Ο Γηάλλεο, δηαλχνληαο πιένλ ην δεχηεξν ρξφλν ζπνπδψλ ηεο θηζάξαο, ζπρλά 

ξσηάεη ηε δαζθάια ηνπ αιιά θαη κέλα πφηε ζα ζπλζέζεη μαλά, πφηε ζα κπνξέζεη λα 

μαλαπαίμεη θάηη δηθφ ηνπ κπξνζηά ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Ο καζεηήο απηφο είλαη έλαο απφ 

ηνπο πην επηκειείο ζπνπδαζηέο ζην φξγαλν ηεο θηζάξαο. ζν θνπξαζκέλνο θαη λα είλαη, φ, 

ηη θαη λα ηνλ απαζρνιεί, πάληα βξίζθεη ηξφπν λα είλαη ζπγθεληξσκέλνο ηελ ψξα ηνπ 

καζήκαηνο. Καη πάληα ξσηάεη, έρεη απνξίεο γηα ην πψο κπνξεί ν ίδηνο λα γίλεη θαιχηεξνο 

θαη λα εμειηρζεί.  

Ο Γηάλλεο ζπλερίδεη λα είλαη απφ ηνπο πην επηκειείο καζεηέο ζηελ θηζάξα. Μέζσ 

απηνχ ηνπ project, ηνπ δφζεθε ην έλαπζκα, λα θάλεη θάηη παξαπάλσ: λα δεκηνπξγήζεη 

κνπζηθά αιιά θαη λα δηαζθεδάζεη κέρξη λα θηάζεη ζην ηειηθφ απνηέιεζκα. Ζ ελαζρφιεζε 

κε έλα ηέηνηνπ είδνπο δεκηνπξγηθνχ project, ζεσξψ φηη πξνζθέξεη ςπραγσγία αθνχ δίλεη 

ζπλερείο δπλαηφηεηεο έθθξαζεο. Έλαο καζεηήο γλσξίδνληαο απηέο ηνπ ηηο δπλαηφηεηεο 

γίλεηαη πην δπλαηφο θαη απνθηά απηνπεπνίζεζε, πεξηέξγεηα θαη ελδηαθέξνλ γηα πεξαηηέξσ 

αλαθάιπςε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ, γεγνλφο πνπ ηνλ σζεί ζε θαηλνχξηεο δεκηνπξγίεο θαη 

επηηεχγκαηα ζε πνιινχο ηνκείο, φρη κφλν ζην κνπζηθφ. 

 

Ο Bowman (1994) ζεσξεί φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα ρηίδεη ζεηηθέο αληηδξάζεηο, 

επηβεβαηψλνληαο ηελ ηδηνγξαθηθή αλεμαξηεζία. Μία απφ ηηο δπλάκεηο ηεο κνπζηθήο είλαη ην 

ηδηνγξαθηθφ  ηεο λφεκα: νη καζεηέο, εκπιεθφκελνη ζηελ δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία είλαη ηθαλνί 

λα εμεξεπλήζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ κία βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπ κνπζηθνχ λνήκαηνο. Οη 

απφςεηο ζρεηηθά κε ηηο ηθαλφηεηεο εληζρχνληαη, θαζψο ε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία αλαπηχζζεη 

έλα πξντφλ πνπ εθπιεξψλεη ηηο πξνζσπηθέο αλάγθεο ηνπ δεκηνπξγνχ, αθήλνληαο ηελ 

αίζζεζε ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη ηνπ θαηνξζψκαηνο.  

Οη δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ βάζε γηα ηελ δηδαζθαιία 

ή γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαλφεζεο κνπζηθψλ θαηλνκέλσλ θαη ελλνηψλ απφ ηνπο καζεηέο. 

Απφ ηέηνηεο θαηάιιεια νξγαλσκέλεο δεκηνπξγηθέο κνπζηθέο δξάζεηο κπνξεί λα πξνθχςνπλ 

επίζεο νη ηδέεο θαη ην βαζηθφ δνκηθφ πιηθφ γηα παξαζηάζεηο, γηνξηέο, εθδειψζεηο θιπ., γηα 
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ηελ επηηπρία ησλ νπνίσλ νη καζεηέο εξγάδνληαη κε πάζνο, θαζψο πξφθεηηαη γηα παξνπζίαζε 

ησλ δηθψλ ηνπο πξνζσπηθψλ θαη νκαδηθψλ δεκηνπξγηψλ (ηάκνπ, 2005). Οη δεκηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο είλαη θαηά βάζε ‘πξνζσπηθέο’ δξάζεηο, δειαδή πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ίδην ηνλ 

καζεηή θαη ηε βησκαηηθή ζπκκεηνρή ηνπ, κέζα απφ ηελ νπνία νπζηαζηηθά επηηειείηαη 

κάζεζε.  

 

[«Όηαλ ν δάζθαινο επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ ειεχζεξα, ψζηε λα 

αλαπαξάγνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ ην δηθφ ηνπο κνπζηθφ πιηθφ, απηνί ληψζνπλ ηελ 

αίζζεζε ηεο θπξηφηεηαο ηνπ κνπζηθνχ έξγνπ, ην νπνίν έρνπλ θηηάμεη. Όηαλ νη 

καζεηέο έρνπλ ηελ θπξηφηεηα ηεο κνπζηθήο πνπ δεκηνπξγνχλε, ε εκπεηξία ηεο 

ζχλζεζεο απνθηά λφεκα γηα απηνχο – γίλεηαη κέξνο ηεο δσήο ηνπο. Όηαλ ν 

δάζθαινο αθήλεη ηνπο καζεηέο λα εηζάγνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ πξσηφηππεο 

κνπζηθέο ηδέεο ζην κάζεκα ηεο κνπζηθήο, ηφηε μέξνπλ φηη νη ηδέεο ηνπο έρνπλ 

εθηηκεζεί απφ φιε ηελ ηάμε. Σφηε είλαη πνπ ε εκπεηξία ηνπ καζήκαηνο κνπζηθήο 

απνθηά πξνζσπηθή αμία θαη ζεκαζία γηα απηνχο» (Wiggins, 2002, ζει.87).] 
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3.9 ΜΔΝΣΗ 

Απνηίκεζε ηνπ project κέζα απφ ηα κάηηα ηνπ δαζθάινπ – εξεπλεηή κε αθνξκή ηελ 

εκπεηξία κηαο καζήηξηα πηάλνπ ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ 

 

Μνπ πήξε πεξίπνπ κηα εβδνκάδα λα «ελψζσ» ηνπο πξνιφγνπο κε ηηο ζπλζέζεηο 

ησλ καζεηψλ. Σα tracks ηνπ cd ήηαλ έηνηκα. ζν γηα ην εμψθπιιν ηνπ cd, ζα 

ρξεζηκνπνηνχζα θσηνγξαθίεο ησλ κηθξψλ κνπ ζπλζεηψλ. Γηα εζψθπιιν θαη 

νπηζζφθπιιν, ηηο δσγξαθηέο πνπ απεηθφληδαλ ηηο ζπλζέζεηο ηνπο.  

κσο ε δνπιεηά κνπ δελ είρε ηειεηψζεη αθφκε. Σα παηδηά δελ ζα ηθαλνπνηνχληαλ 

αλ απιά δηάβαδαλ ην φλνκά ηνπο θαη άθνπγαλ ην θνκκάηη ηνπο απφ έλα cd. Έλα απφ ηα 

θαιά ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη φηη εθεί κπνξείο λα «απνζεθεχζεηο» νηηδήπνηε. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηηο δσγξαθηέο θαη ηηο θσηνγξαθίεο ησλ παηδηψλ θαη κε ερεηηθφ θφλην 

ηα ιφγηα ηνπο θαη ην θνκκάηη ηνπο, έθηηαμα έλα βίληεν γηα θάζε καζεηή. Δίρα ήδε πάξεη 

άδεηα ζρεδφλ απφ φινπο ηνπο γνλείο γηα λα αλαξηήζσ ηηο θσηνγξαθίεο ησλ παηδηψλ ηνπο 

ζην δηαδίθηπν, ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη ζην πεξίθεκν youtube! Πφζε ραξά 

είραλ δείμεη φια ηα παηδηά, φηαλ ηνπο αλαθνίλσζα φηη ζα «αλεβάζσ» βίληεν κε ηα 

θνκκάηηα ηνπο ζην youtube! 

ζν έθαλα ην κνληάδ, δηάθνξεο ζθέςεηο κνπ πεξλνχζαλ απφ ην λνπ. Κπξίσο δελ 

κπνξνχζα λα πηζηέςσ φηη θαηαθέξακε λα ηειεηψζνπκε ζε ηξεηο εβδνκάδεο θαη κε ηα 18 

παηδηά θαη λα ηα πεξάζνπκε φια απφ ηηο δηαδηθαζίεο ζχλζεζεο πνπ είρα ζρεδηάζεη! Πφζν 

κάιινλ φηη θαη ηα 18 παηδηά είραλ θαηαθέξεη λα ζπλζέζνπλ ρσξίο δπζθνιία έζησ θαη 2 

θξάζεηο! Ζ αιήζεηα είλαη φηη εθείλε ηελ πεξίνδν ήκνπλ ελζνπζηαζκέλνο. Ήμεξα φηη είρακε 

ηειεηψζεη θάηη εληππσζηαθφ. Γελ ήκνπλ ζίγνπξνο αλ είρε μαλαγίλεη θάηη ηέηνην: έλα cd κε 

ζπλζέζεηο απνθιεηζηηθά παηδηψλ. 

κσο, απφ πνχ κνπ είρε έξζεη ην αξρηθφ έλαπζκα γηα θάηη ηέηνην; Πξνζπάζεζα 

λα θηάζσ ζην πξψην ρξνληθά ζεκείν. Ζ κλήκε κνπ κε νδήγεζε ζε έλα κάζεκα κε ηε 

Μέληε, έλα νθηάρξνλν θνξίηζη πνπ εθείλε ηε ρξνληά είρε αξρίζεη πηάλν. Πξέπεη λα ήηαλ ην 

ηξίην ή ηέηαξην καο κάζεκα. Ζ Μέληε ήηαλ πνιχ επηκειήο θαη ζε θνηηνχζε κε έλα πνλεξφ 

βιέκκα θάζε θνξά πνπ ηεο έιεγεο θάηη, ζαλ λα ήηαλ πξνεηνηκαζκέλε ζε πεξίπησζε πνπ 

ηεο θάλεηο παξαηήξεζε λα θάλεη λάδηα. κσο ζπάληα έδηλε ηέηνην δηθαίσκα ζε κέλα. 

Γεληθά δηάβαδε θαη ζην κάζεκα πηάλνπ ήηαλ πνιχ ζπγθεληξσκέλε.  

ε εθείλν ην κάζεκα ινηπφλ, ε Μέληε είρε παίμεη πέληε λφηεο ζην πηάλν κε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ξπζκφ, έλα κεισδηθφ κνηίβν. Σεο άξεζε απίζηεπηα. Έπαηδε ζπλέρεηα απηέο 
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ηηο πέληε λφηεο ζε θάζε καο κάζεκα. Έπεηηα, απηφ ην κνηίβν ην εμέιημε θαη ην άξρηζε απφ 

άιιε λφηα («αιπζίδα»), κεηά ηα ζπλδχαζε θαη κεηά ην έπαηδε πην ζηγά, πην δπλαηά, πην 

αξγά, πην γξήγνξα. ηη κπνξνχζε λα εθκεηαιιεπηεί απφ απηφ ην κνηίβν, ην 

εθκεηαιιεχηεθε. κσο απηή ηεο ε εμεξεχλεζε, απηφο ν ζπλερήο ηεο απηνζρεδηαζκφο, κε 

εληππσζίαζε θαη κέλα. Γηαηί απηφ ην κνηίβν πνπ φιν θαη εμειηζζφηαλ, ήηαλ φκνξθν θαη 

ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ πνπ παηδφηαλ θάζε θνξά, δελ ην έβξηζθεο αληαξφ. Σν 

αληίζεην. Θα έιεγεο φηη πξνζέθεξε πνηθηιία. Οκνινγψ φηη πνιιέο θνξέο ζθέθηεθα: Ζ 

κεισδία απηή ηεο Μέληεο, πνιχ εχθνια κπνξεί λα γίλεη ην «music theme» κηαο ηαηλίαο.  

Έηζη, κνπ είρε έξζεη ε αξρηθή ηδέα ηνπ project. ίγνπξα επεξεάζηεθα θαη απφ ηηο 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο κνπ πνπ είραλ σο ζέκα ηε «Γηδαθηηθή ηεο κνπζηθήο», αιιά ε ηδέα 

φηη έλαο καζεηήο ή κία καζήηξηα κε ειάρηζηε γλψζε νξγάλνπ, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

κνηίβα αιιά έρεη θαη ηφζε ζέιεζε λα δεκηνπξγήζεη θαη λα πεηξακαηηζηεί κε ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ κνπζηθνχ ηνπ νξγάλνπ ηε ζεσξψ απφ ελδηαθέξνπζα έσο κπζηεξηψδε. 

Δλδηαθέξνπζα γηαηί είλαη εληππσζηαθφ ην πψο κπνξεί λα εμειηρζεί έλα κνηίβν απφ έλα 

καζεηή κε ειάρηζηεο γλψζεηο, κπζηεξηψδεο γηαηί ππνβφζθεη πάληα έλα κπζηήξην γχξσ απφ 

ηελ φιε δηαδηθαζία: γηαηί ελζνπζηάδεηαη ν καζεηήο κε κηα κεισδία πνπ αλαθάιπςε 

ηπραία; Γηαηί ζέιεη ηφζν πνιχ λα ηελ εμειίμεη; Γηαηί ραίξεηαη πνπ ηελ εμειίζζεη; Πνηα 

επηκνλή είλαη απηή πνπ ηνλ/ηελ σζεί; Ζ επηκνλή πνπ πεγάδεη απφ ηε ραξά ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο; Καη γηαηί δελ ηελ επηδεηάλε ηα παηδηά ζπλέρεηα; ε θάζε ηνκέα; Φηαίκε 

εκείο νη δάζθαινη; Οη γνλείο ηνπο; Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα;  

Σν έλα εξψηεκα θέξλεη ην άιιν θαη νη ππνζέζεηο δηαδέρνληαη ε κία ηελ άιιε. 

κσο ηα γεγνλφηα δελ ρσξάλε ππνζέζεηο. Ζ Μέληε ραηξφηαλ πνπ είρε θηηάμεη ην δηθφ ηεο 

κνηίβν, ηε δηθηά ηεο κηθξή κεισδία θαη ραηξφηαλ φηαλ πεηξακαηηδφηαλ κε απηήλ κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη έβξηζθε φηη απηνί νη ηξφπνη ηεο αξέζνπλ ερεηηθά.  

ηαλ έθηαζε ε ψξα ηεο εθαξκνγήο ηνπ project ε Μέληε δελ δπζθνιεχηεθε 

θαζφινπ. Δίρε ήδε βξεη ην κνηίβν ηεο, πάλσ ζην νπνίν ζα βαζηδφηαλ ην θνκκάηη ηεο. Καη 

κέζσ ηεο ελνξρήζηξσζεο, ηεο δφζεθε ε επθαηξία λα αμηνπνηήζεη κε αθφκα πεξηζζφηεξνπο 

ηξφπνπο ηελ αξρηθή ηεο κεισδία. Σν track  ηεο Μέληεο είλαη έλα απφ απηά κε ηε 

κεγαιχηεξε δηάξθεηα (ζρεδφλ ηξία ιεπηά). Σν video ηεο ζχλζεζήο ηεο, ζηελ νπνία είρε 

απνθαζίζεη λα βάιεη ηνλ ηίηιν «Λππεκέλν ηνπίν», ζήκεξα έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο πξνβνιέο 

απφ φια ηα άιια ζην youtube.  

Φπζηθά, ε Μέληε ζπλερίδεη ην πηάλν. Δίλαη επηκειήο κε ηνλ ίδην ξπζκφ θαη δελ 

έρεη ράζεη ηνλ ελζνπζηαζκφ ηεο. Μάιηζηα, ηα κνηίβα πνπ ηελ εληππσζηάδνπλ έρνπλ 

απμεζεί. Καη ε ίδηα έρεη εμειηρζεί. πσο φινη νη καζεηέο κέζα απφ απηφ ην project, έηζη 
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θαη ε Μέληε, αθξηβψο επεηδή πεηξακαηίζηεθε θαη ζέιεζε λα βειηηψζεη ην θνκκάηη ηεο φζν 

ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν, εμειίρζεθε φζνλ αθνξά ηε κνπζηθή αθξφαζε θαη ηηο κνπζηθέο 

ηεο δεμηφηεηεο. Μάιηζηα, πξηλ κεξηθέο βδνκάδεο, ν ηπιηαλφο θαη ε Μέληε κνπ 

αλαθνίλσζαλ φιν ραξά θαη πεξεθάληα φηη άξρηζαλ λα ζπλζέηνπλ καδί έλα ηξαγνχδη. Θα 

γξάςνπλ καδί ηνπο ζηίρνπο θαη ηε κνπζηθή. Έλησζα πνιχ πεξήθαλνο.  

Μνίξαζα ην cd ζηνπο καζεηέο κνπ θαη ζηνπο γνλείο ηνπο. Γελ έιαβα θαλέλα 

αξλεηηθφ ζρφιην, αιιά ιίγνη γνλείο καο επαίλεζαλ, εκέλα θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ 

ζπκκεηείραλ, θαη καο έδεημαλ ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπο. Οη πεξηζζφηεξνη γνλείο δελ 

αθηέξσζαλ ρξφλν ζην λα καο κηιήζνπλ γηα ην project. Ίζσο λα κελ θαηάιαβαλ ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηνπ. Ξέξσ φηη ζίγνπξα ηνπο άξεζαλ ηα θνκκάηηα πνπ έγξαςαλ ηα παηδηά 

ηνπο γηαηί ηα ίδηα κνπ ην επηβεβαίσζαλ πνιιέο θνξέο. κσο ηίπνηα παξαπάλσ δελ ζπλέβε. 

ην ηέινο ηεο ρξνληάο, ηε κέξα πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ηε ζπλαπιία ηνπ νκίινπ, 

έβγαια έλα κηθξφ ιφγν γηα ηα νθέιε ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο κνπζηθήο 

δεκηνπξγίαο θαη πφζν απαξαίηεηε είλαη ζηηο κέξεο καο. Αιιά κίιεζα κφλν ζε γνλείο ησλ 

νπνίσλ ηα παηδηά ζπκκεηείραλ ζηνλ φκηιν κνπζηθήο. πλνκίιεζα κε πνιινχο απφ απηνχο 

θαη ζπκθσλνχζαλ απφιπηα καδί κνπ. Αιιά, θαηά ηελ ηαπεηλή κνπ άπνςε, δελ θάλεθε λα 

είραλ θαηαιάβεη ηελ αμία ηνπ project, είραλ φκσο ραξεί επεηδή ηα παηδηά ηνπο είραλ ραξεί 

κέζσ ηνπ project. «Κάηη είλαη θη απηφ…», ζθέθηεθα εθείλε ηε ζηηγκή πξνζπαζψληαο λα 

παξεγνξήζσ ηνλ εαπηφ κνπ.  

Σν θαινθαίξη πέξαζε θαη ην κπαιφ γέκηζε θαηλνχξηεο ηδέεο γηα θαηλνχξηα project. 

Θα δνθίκαδα κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο, ζα έβαδα ηνπο καζεηέο ζε πην πνιιέο κνπζηθέο 

δηαδηθαζίεο.  

Ζ αιήζεηα είλαη φηη αξρίδνληαο απηφ ην project ζχλζεζεο, δελ είρα ηφζε 

εκπηζηνζχλε ζηηο δπλαηφηεηεο θαη ηε κνπζηθή αληίιεςε ησλ καζεηψλ. Γελ πεξίκελα θαη 

ηα 18 παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ λα έρνπλ ηέηνηα φξεμε λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα ζπλζέζνπλ. 

Οχηε πεξίκελα ηέηνην πεηξακαηηζκφ θαη κνπζηθφ αηζζεηήξην απφ καζεηέο πνπ 

αζρνινχληαη κε θάπνην κνπζηθφ φξγαλν κφιηο έμη κήλεο. Καη νχηε θπζηθά πεξίκελα λα 

απνδψζνπλ νη καζεηέο ηφζν θαιά ηα θνκκάηηα ηνπο. Απηφ ην projectζηελ νπζία ηνπ 

ζηάζεθε αθνξκή γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο δηαζθεδαζηηθήο κεζφδνπ εθκάζεζεο 

νξγάλνπ θαη αλάπηπμεο κνπζηθψλ δεμηνηήησλ.  

Απηφ ινηπφλ, πνπ ππνζρέζεθα ζηνλ εαπηφ κνπ θαηά ηελ πεξίνδν ησλ 

θαινθαηξηλψλ δηαθνπψλ είλαη πσο πνηέ μαλά δελ ζα αξρίζσ νπνηνδήπνηε είδνπο project 

ππνηηκψληαο ηηο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ θαη ηε ζέιεζή ηνπο γηα δεκηνπξγία. Θα πηζηεχσ 

ζηηο δπλάκεηο ηνπο. 
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Θα ήζεια λα θιείζσ απηφ ην θεθάιαην κε ην εμήο ζπκβάλ. Ήηαλ Πέκπηε θαη ζα 

έθαλα ην πξψην αηνκηθφ κάζεκα πηάλνπ ηεο ρξνληάο κε κηα ελληάρξνλε καζήηξηά κνπ, ηε 

Υαξνχια. Καζψο έκπαηλα ζηελ αίζνπζα, ηελ άθνπζα λα παίδεη ην κνηίβν ηεο Μέληεο. Σελ 

θνίηαμα θαη απηή ζηακάηεζε. Ρψηεζα ζαλ λα κελ ην πηζηεχσ: «Σν θνκκάηη ηεο Μέληεο 

παίδεηο;». Ζ Υαξνχια κνπ απάληεζε κε θάζε εηιηθξίλεηα: «Ναη, θχξηε. Μνπ αξέζεη πνιχ 

θαη ην αθνχσ ζπρλά». Ναη, ην θνκκάηη ηεο Μέληεο ήηαλ «πηαζάξηθν», φπσο κνπ είρε πεη 

θαη ε κεηέξα ηεο ζε θάπνηα ζπδήηεζή καο. Αιιά δελ θαληαδφκνπλ φηη ε δεκηνπξγία κηαο 

καζήηξηαο ζα άξεζε ζε ηέηνην ζεκείν ζε κηα άιιε. «Μπνξείηε λα κνπ ην δείμεηε, θχξηε;», 

κε ξψηεζε ε Υαξνχια. Ήκνπλ πνιχ ζπγθηλεκέλνο κέζα κνπ, αιιά δελ ην έδεημα. Δθείλε 

ηε κέξα, είρα εηνηκάζεη λα δείμσ ζηε Υαξνχια πψο λα παίδεη ην ζέκα απφ ηε «Λίκλε ησλ 

θχθλσλ» ηνπ Tchaikovsky. Αληί απηνχ, ζα ηεο έδεηρλα πψο λα παίδεη ην «Λππεκέλν 

ηνπίν» ηεο Μέληεο. 

 

Η Μέληε θαηέιεμε ζηελ ηειηθή εθδνρή ηνπ θνκκαηηνχ ηεο κέζσ ηνπ ζπλερνχο 

πεηξακαηηζκνχ θαη απηνζρεδηαζκνχ. Όκσο, κπνξνχλ πξάγκαηη ηα παηδηά λα απηνζρεδηάζνπλ 

κε λφεκα (φρη κεραληθά), θαη απφ πνηα ειηθία; Έξεπλεο πνπ αζρνιήζεθαλ κε απηνζρεδηαζκφ 

λεαξψλ παηδηψλ (Reinhardt, 1990· Flohr, 1985· Moorhead & Pond, 1978) ζπκθσλνχλ φηη 

κπνξνχλ. Αθφκα θαη ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζθφπηκνπο 

κνπζηθνχο ήρνπο (κεηά απφ εμάζθεζε θαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ).  

Ο Kratus (1994) αλαθέξεη ηε δηηηή ζεκαζία ηεο ζχλζεζεο, αθελφο σο έλλνηαο πνπ 

δειψλεη ην πξντφλ, δειαδή έλα ζηαζεξφ,  κε δπλαηφηεηα επαλαιακβαλφκελεο εθηέιεζεο, 

ζχλνιν ήρσλ ή νδεγηψλ γηα ηε δεκηνπξγία ήρσλ, θαη αθεηέξνπ ηε ζχλζεζε σο δηαδηθαζία, 

πνπ αθνξά ζηηο ζθέςεηο θαη ζηηο ελέξγεηεο ηνπ ζπλζέηε θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο. Δπίζεο, ζεσξεί φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο κνπζηθήο πξέπεη λα εθηηκνχλ θαη λα 

παξαθηλνχλ ηνπο καζεηέο ηφζν ζηελ νπζηαζηηθή βίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζχλζεζεο φζν 

θαη ζηελ επηζπκία γηα αμηφινγα πξντφληα – ζπλζέζεηο (ηάκνπ, 2005). 

Μέζα απφ πνιχρξνλε εξεπλεηηθή εξγαζία ηνπ, ν Kratus (1989) θαηέιεμε ζηελ 

δηαηχπσζε ηξηψλ βαζηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα παηδηά θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο ζχλζεζεο: α) ηελ εμεξεχλεζε (φπνπ ην παηδί δνθηκάδεη δηάθνξεο ηδέεο), β) 

ηελ αλάπηπμε (φπνπ ην παηδί παξαιιάζζεη ή αλαπηχζζεη θάπνηεο ηδέεο), θαη γ) ηελ 

επαλάιεςε (φπνπ επαλεπηζθέπηεηαη θάπνηεο ηδέεο πνπ έρεη ήδε εθθξάζεη). Με βάζε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπ (Kratus, 1989), θαζψο ηα παηδηά κεγαιψλνπλ 

ρξεζηκνπνηνχλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επαλάιεςε θαη ιηγφηεξν ηελ 
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εμεξεχλεζε (ηάκνπ, 2005). Σα κηθξφηεξα παηδηά δελ είλαη ζε ζέζε λα αλαπηχμνπλ 

νινθιεξσκέλεο κνπζηθέο ηδέεο θαη ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα  ηε δηαδηθαζία παξά γηα 

ην γεληθφ απνηέιεζκα. Σν δείγκα ησλ κεγαιχηεξσλ παηδηψλ ρξεζηκνπνηνχζε κνηίβα ζηνπο 

απηνζρεδηαζκνχο ηνπο, επηβεβαηψλνληαο ηελ αξρηθή εθηίκεζε ηνπ εξεπλεηή φηη ν ήρνο ή ε 

κεισδία δεκηνπξγήζεθε ζθφπηκα απφ ην δείγκα θαη φρη ηπραία. Η ρξήζε απιψλ βαζηθψλ 

ζηνηρείσλ, φπσο ξπζκηθψλ κνηίβσλ, ζηνπο απηνζρεδηαζκνχο ησλ κεγαιχηεξσλ παηδηψλ πνπ 

ζπκκεηείραλ (ησλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ),απνδεηθλχνπλ ηνπο «πεξηνξηζκνχο» 

πνπ ηα ίδηα ηνπνζέηεζαλ ζηε κνπζηθή ηνπο δεκηνπξγία, νξγαλψλνληαο θαη 

ζπγθεθξηκελνπνηψληαο ηε κεισδία πνπ ζθφπεπαλ λα θηηάμνπλ. πκπεξαζκαηηθά, θαη 

ζχκθσλα κε ηνλ Kratus (1995), κπνξνχκε λα πνχκε φηη ν απηνζρεδηαζκφο θαη ν ηξφπνο 

ζθέςεο δεκηνπξγίαο κνπζηθήο ησλ κεγαιχηεξσλ παηδηψλ ηνπ δείγκαηφο ηεο έξεπλάο ηνπ, έρεη 

νξηζκέλα ζεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά φκνηα κε απηά ηνπ απηνζρεδηαζκνχ απφ επαγγεικαηίεο 

κνπζηθνχο. 

Άιιεο έξεπλεο ζρεηηθέο κε ηηο δηαδηθαζίεο δεκηνπξγηθήο κνπζηθήο εμεξεχλεζεο 

παηδηψλ (Daignault, 1997· Hickey, 1995) έδεημαλ φηη ηα παηδηά πνπ είραλ θαηεγνξηνπνηεζεί 

απφ ηνπο δαζθάινπο ηνπο ζηελ νκάδα «πςειήο δεκηνπξγηθφηεηαο» έηεηλαλ λα 

απηνζρεδηάδνπλ κνπζηθή πξνζαλαηνιηζκέλε ζην ηειηθφ πξντφλ, κε ζηνηρεία ηνπ ηειηθνχ 

κνπζηθνχ πξντφληνο λα εκθαλίδνληαη ζηαζεξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

εμεξεχλεζεο κέζα απφ ηνλ πεηξακαηηζκφ θαη ηελ επαλάιεςε ζπγθεθξηκέλσλ κνπζηθψλ 

ηδεψλ. Αληίζεηα, νη καζεηέο ηεο νκάδαο «ρακειήο δεκηνπξγηθφηεηαο» έηεηλαλ λα 

απηνζρεδηάδνπλ ρσξίο λα ζηνρεχνπλ ζε έλα ηειηθφ πξντφλ, ελψ νη απηνζρεδηαζκνί ηνπο 

ραξαθηεξίδνληαλ πεξηζζφηεξν απφ ην ζηνηρείν ηεο εμεξεχλεζεο θαη ιηγφηεξν απφ απηφ ηεο 

επεμεξγαζίαο ή ηεο επαλάιεςεο κνπζηθψλ ηδεψλ (ηάκνπ, 2005). 

Μηα αθφκα έξεπλα ε νπνία αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, αιιά αμίδεη 

λα παξαηεζεί μαλά, είλαη απηή ησλ Swanwick θαη Tillman (1986). Οη εξεπλεηέο απηνί, 

πξφηεηλαλ έλα κνληέιν κνπζηθήο αλάπηπμεο πνπ είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

εμέηαζε ηεο αλάπηπμεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζηε κνπζηθή, δηφηη βαζίζηεθε ζηελ αλάιπζε 

745 ζπλζέζεσλ θαη απηνζρεδηαζκψλ παηδηψλ ειηθίαο 3 -11 εηψλ ζε αηνκηθφ ή νκαδηθφ 

πιαίζην. Με βάζε ην κνληέιν απηφ, πξνηείλεηαη κία ζηαδηαθή αλάπηπμε θαζψο ηα παηδηά 

δηαλχνπλ αξρηθά ην ζηάδην ηεο πξψηκεο ηθαλφηεηαο (0 – 4 ρξνλψλ), πεξλνχλ απφ ηε κίκεζε 

(4 – 9 εηψλ) ζην θαληαζηηθφ παηρλίδη (10 – 15 εηψλ) θαη ηέινο ζηε κεηά – λνεηηθή θάζε (15 

εηψλ θαη πάλσ) (ηάκνπ, 2005). 
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4. σκπεράζκαηα 

Κείηεηαη πνιχ βαζηά κέζα καο, απηή ε δεκηνπξγηθή δχλακε, ε νπνία είλαη ηθαλή λα 

θσλάδεη ζπλερψο γηα απηφ πνπ πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί θαη δελ καο αθήλεη λα 

εξεκήζνπκε ή λα αλαπαπηνχκε κέρξη λα ηνπ δνζεί κνξθή  απφ εκάο ή γηα εκάο, κε 

ηνλ έλα ή κε ηνλ άιιν ηξφπν. (Goethe, 1796, ζει. 173) 

 

Κάπνηα απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ αλακελφκελα ελψ άιια φρη. πσο 

θαίλεηαη κέζα απφ ηηο ηζηνξίεο πνπ πξνεγήζεθαλ, ε πίεζε ηνπ ρξφλνπ ήηαλ κεγάιε θαζψο 

ην project έπξεπε λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ πεξηζψξην. Παξ‘ 

φια απηά, θαη νη 18 καζεηέο πνπ είρε απνθαζηζηεί λα πεξάζνπλ απφ απηφ ην project 

ζχλζεζεο θαηάθεξαλ λα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο, κηθξφ ή κεγάιν θνκκάηη, 

θαηαζθεπάδνληαο κνπζηθέο θξάζεηο κε ηε θαζνδήγεζε ησλ δαζθάισλ ηνπο, 

επηβεβαηψλνληαο ηελ άπνςε φηη «νη καζεηέο ρξεηάδνληαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο κέζα 

ζηηο νπνίεο λα ππάξρεη ε ειεπζεξία ηνπ πεηξακαηηζκνχ» (Reid, 2002). 

Άμην αλαθνξάο φκσο είλαη, φπσο κπνξνχκε λα δνχκε μεθάζαξα απφ ηηο ηζηνξίεο 

ηεο ιγαο θαη ηεο Μέληεο, φηη ηνπιάρηζηνλ νη κηζνί καζεηέο δελ ρξεηάζηεθαλ ηελ 

επέκβαζε ησλ δαζθάισλ ηνπο ζηε ξπζκηθή δηάξζξσζε ηνπ θνκκαηηνχ ηνπο, πνπ ήηαλ ην 

κφλν ζεκείν φπνπ ζα δέρνληαλ ηηο ηδέεο ηνπ δαζθάινπ. Ο πεηξακαηηζκφο ηνπο ζην φξγαλφ 

ηνπο, ηνπο νδεγνχζε ζην κνπζηθφ απνηέιεζκα πνπ επηζπκνχζαλ. 

 

Οη καζεηέο πνιχ απιά, κε ηελ αθνξκή ηέηνησλ δηαδηθαζηψλ, «ηξαγνπδάλε» 

δηάθνξεο ηδέεο κεο ζην θεθάιη ηνπο. Αλ δελ ηνπο επηηξαπεί λα πεηξακαηηζηνχλ 

κε φιεο απηέο ηηο λφηεο θαη ηνπο ξπζκνχο πνπ ζθέθηνληαη, δελ ζα έρνπλ ηελ 

επθαηξία λα εθηειέζνπλ ηηο ηδέεο  ηνπο. (Wiggins, 2002, ζει. 86) 

 

Έηζη, ηνπιάρηζηνλ νη κηζνί καζεηέο δεκηνχξγεζαλ εμ νινθιήξνπ έλα 

νινθιεξσηηθά δηθφ ηνπο θνκκάηη, ρσξίο ηε παξέκβαζε ησλ δαζθάισλ ηνπο ζηε ξπζκηθή 

δηάξζξσζε ηεο κεισδίαο πνπ είραλ απνθαζίζεη. 

Μέζα απφ ην project, πνιινί καζεηέο βξήθαλ ηε δπλαηφηεηα λα εθθξαζηνχλ 

ειεχζεξα θαη αξθεηνί θάλεθε κάιηζηα λα απνξνχλ κε απηνχ ηνπ είδνπο ηελ ειεπζεξία. 

Απηή ε απνξία ησλ καζεηψλ δελ απνηειεί κφλν δηθή κνπ παξαηήξεζε, αιιά φισλ ησλ 

δηδαζθφλησλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ε Υξηζηίλα, ηεο νπνίαο ε έθπιεμε αλαθέξεηαη 

ζηελ πξψηε ηζηνξία θαζψο θαη ε παξαηήξεζή κνπ: «πξνθαλψο πνηέ δελ είρε βξεζεί ε 
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καζήηξηα κνπ ζε κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ρσξίο ζσζηφ θαη ιάζνο, ζε κηα δηαδηθαζία 

φπνπ απηή έζεηε ηνπο θαλφλεο, ζε κηα δηαδηθαζία πνπ απηή είρε ηνλ πξψην ιφγν ζε θάηη 

δεκηνπξγηθφ, ζε θάηη δηθφ ηεο». Γηαπηζηψζεθε φηη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα εκπφδηα πξνο ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα ηνπ καζεηή είλαη ν θφβνο:  ν θφβνο λα κελ θάλεη ιάζε, ν θίλδπλνο λα 

εθηεζεί. «Ο δάζθαινο πξέπεη λα εμεγήζεη φηη δελ ππάξρεη ζσζηφ θαη ιάζνο: ππάξρνπλ 

κφλν θηλήζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ θαη κεισδίεο πνπ πξέπεη λα αλαθαιπθζνχλ» 

(Spurgeon, 2002). 

Ο ξφινο ηνπ ζπλζέηε, ηνλ νπνίν αζπάζηεθαλ νη καζεηέο, ηνπο παξαθίλεζε λα 

ζθεθηνχλ δηαθνξεηηθά θαη λα θηηάμνπλ θάηη δηθφ ηνπο, θάηη πνπ ζηαδηαθά ηνπο έθεξε 

αίζζεκα ελζνπζηαζκνχ. Απηφ ην ζπλαίζζεκα ησλ καζεηψλ ηνλίδεηαη θαη απφ ηνλ Lowe. Ο 

ζπγγξαθέαο (2001) αλαθέξεη ζε άξζξν ηνπ, φηη, κεηά απφ έξεπλά ηνπ θαηά ηελ νπνία νη 

καζεηέο βαζκνινγνχζαλ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο, δηαπίζησζε φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα (σο 

δξαζηεξηφηεηα) είρε πςειή βαζκνινγία. Οη καζεηέο ραξαθηήξηζαλ ηε ζχλζεζε, ηνλ 

απηνζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε, σο δεκηνπξγηθέο αζθήζεηο νη νπνίεο είλαη ζεκαληηθέο 

θαη ηαπηφρξνλα δηαζθεδαζηηθέο.  

Ζ δηαζθέδαζε θαη ε εκπεηξία πνπ θέξδηζαλ ηα παηδηά κέζα απφ απηή ηε 

δηαδηθαζία θάλεθε καθξνπξφζεζκα φηη ηα έθαλε λα εθηηκήζνπλ γεληθφηεξα ηε κνπζηθή, ηε 

κνπζηθή δεκηνπξγία θαη ηε δνπιεηά θαη ην έξγν ελφο ζπλζέηε. Μεηά απφ απηφ ην project, 

φπσο πεξηγξάθσ θαη ζηελ ηζηνξία ηνπ Κσλζηαληίλνπ, κέζα απφ ηα ιφγηα ηεο δαζθάιαο 

ηνπ, ηεο θ. Δχαο, νη πην πνιινί καζεηέο φηαλ έβιεπαλ έλα θνκκάηη ην νπνίν έπξεπε λα 

κειεηήζνπλ θαη λα εθηειέζνπλ, δελ ην αληηκεηψπηδαλ πιένλ σο κηα ζεηξά λνηψλ αιιά σο 

έξγν ελφο ηαιαληνχρνπ αλζξψπνπ πνπ ην εκπλεχζηεθε θαη ήζειε λα πεη θάηη κέζα απ‘ 

απηφ. Γηαπηζηψζεθε φηη «κε ηελ εηζαγσγή ηνπ απηνζρεδηαζκνχ θαη ηεο ζχλζεζεο ζην 

κάζεκα κνπζηθήο, νη καζεηέο θαηαιαβαίλνπλ θαη θαηαλννχλ ηε ζχλδεζε κεηαμχ ζχλζεζεο 

θαη εθηέιεζεο» (Upitis, 1992, ζει. 37). 

Απφ ηελ ηζηνξία ηνπ Κσλζηαληίλνπ θαη ηελ κεηέπεηηα πνξεία ηνπ δηαπηζηψζακε 

πξάγκαηα, ηα νπνία ίζρπζαλ γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο καζεηέο. Μέζα απφ ηελ 

ηειεηνπνίεζε ηνπ δηθνχ ηνπο θνκκαηηνχ θαη ην πέξαο ηνπ project, νη καζεηέο έηεηλαλ λα 

πξνζέρνπλ πεξηζζφηεξν θάπνηεο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο (ρξσκαηηζκνχο, ηνπνζέηεζε 

δαρηχισλ, θηι), ζηα θνκκάηηα πνπ έπξεπε λα κειεηήζνπλ. Δπίζεο, βειηηψζεθε ε ηερληθή 

ηνπο θαζψο εμαζθήζεθαλ πνιχ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ δηθνχ ηνπο θνκκαηηνχ θη έηεηλαλ, 

ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα ησλ δαζθάισλ ηνπο λα δείρλνπλ ηελ ίδηα αθνζίσζε θαη γηα ηε 

κειέηε ζηα επφκελα θνκκάηηα ηεο χιεο ηνπο.  
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Δπίζεο, φπσο θάλεθε απφ ηα επφκελα καζήκαηα αηνκηθνχ νξγάλνπ, κεηά ην 

project νη καζεηέο άξρηζαλ λα δηακνξθψλνπλ εληνλφηεξε πξνζσπηθή άπνςε θαη θξηηηθή 

καηηά γηα κνπζηθά θνκκάηηα θαη ζέκαηα αιιά θαη κνπζηθέο πξνηηκήζεηο. χκθσλα κε ηνπο 

δηδάζθνληεο, θαη φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ ηζηνξία ηνπ Κσλζηαληίλνπ, ην 

projectζπλέβαιε ηδηαίηεξα ζε απηφ, θαζψο ζηα πεξηζζφηεξα ζηάδηά ηνπ, απαηηνχληαλ απφ 

ηνπο καζεηέο λα παίξλνπλ ζπλερείο απνθάζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε. 

Απηή ε ιήςε απνθάζεσλ είλαη πνπ αλαπηχζζεη ην αίζζεκα θπξηφηεηαο θαη νδεγεί ζε έλα 

βαζχηεξν πξνζσπηθφ αίζζεκα επηηπρίαο. Ζ πξαθηηθή ελαζρφιεζε πνπ ζπκβαδίδεη κε 

απηέο ηηο επηινγέο ζεσξείηαη απφ ην καζεηή ην κέζν κε ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε ην 

επίηεπγκα (Lowe, 2002). 

Δπηπιένλ, κεηά ηε δηαδηθαζία, ζχκθσλα θαη κε ηα ιεγφκελα φισλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ δαζθάισλ, ηα παηδηά έγηλαλ πην ππεχζπλα (δηάβαδαλ πεξηζζφηεξν, δελ 

μερλνχζαλ ηα βηβιία ηνπο), έγηλαλ θαιχηεξνη ζην φξγαλφ ηνπο (αθφκα θαη νη καζεηέο πνπ 

είραλ κείλεη ζηάζηκνη γηα θαηξφ) θαη κπνξνχζαλ πην εχθνια λα κηιήζνπλ θαη λα 

επηρεηξεκαηνινγήζνπλ γηα ην αλ έλα θνκκάηη ηνπο αξέζεη ή φρη. Πηζηεχσ φηη απηή ε 

δηαδηθαζία ηεο ζχλζεζεο πξφζζεζε έλα κηθξφ ιηζαξάθη ζην ζρεκαηηζκφ ηεο κνπζηθήο ηνπο 

ηαπηφηεηαο. 

Ζ ζηάζε ησλ παηδηψλ απέλαληη ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηνπο 

δαζθάινπο ηνπο ήηαλ πνιχ δηαθνξεηηθή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ project ζπγθξηηηθά κε απηή 

πνπ είραλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αηνκηθψλ ηνπο καζεκάησλ πξηλ ην project. ια ηα παηδηά 

έδεημαλ έλαλ πνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ ζνβαξφηεηαο, απνθαζηζηηθφηεηαο θαη 

ππεπζπλφηεηαο απ‘ απηφλ πνπ ζπλήζσο είραλ ζηα αηνκηθά ηνπο καζήκαηα, κεγαιχηεξν θη 

απφ απηφλ πνπ πεξίκελα. Ζ ηζηνξία ηεο Ναηαιίαο ην θαηαδεηθλχεη νινθάλεξα. Ζ Ναηαιία, 

φπσο θη άιια παηδηά, έρνληαο ην ξφιν ηνπ αξρεγνχ, ζπλεηδεηνπνίεζε φηη έπξεπε λα πάξεη 

πξσηνβνπιίεο θαη γξήγνξεο απνθάζεηο θαη έδεημε κηα αζπλήζηζηε, γηα έλα θνξίηζη νθηψ 

ρξνλψλ, ζνβαξφηεηα θαη ππεπζπλφηεηα. Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ πξνθαλψο έπαημε 

ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηή ηε δηαθνξνπνίεζε πξνο κηα ππεχζπλε, απνθαζηζηηθή θαη ζνβαξή 

ζηάζε ησλ καζεηψλ, είλαη φηη βξέζεθαλ αλάκεζα ζε επαγγεικαηίεο κνπζηθνχο κε ηνπο 

νπνίνπο έπξεπε φρη κφλν λα ζπλεξγαζηνχλ αιιά θαη λα ηνπο θαζνδεγήζνπλ βάζεη ησλ 

δηθψλ ηνπο πξνζσπηθψλ κνπζηθψλ επηινγψλ θαη απνθάζεσλ. Απηφ ην ζπλαίζζεκα 

θπξηφηεηαο ππεπζπλφηεηαο αιιά θαη ζπνπδαηφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο νδήγεζε θαη ζηελ 

εκθαλή επηζπκία θαη δνπιεηά ησλ παηδηψλ πξνθεηκέλνπ λα παίμνπλ θαιά ην θνκκάηη ηνπο 

κπξνζηά ζηνπο άιινπο δηδάζθνληεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ερνγξάθεζεο (4
ν
 βήκα ηνπ 

project).  
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Δίλαη θαλεξφ φηη κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία, νη καζεηέο έλησζαλ φηη ήηαλ 

ζπνπδαίνη θαη ζεκαληηθνί σο κνπζηθνί θαη σο άηνκα. Ζ δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο θαη 

βεβαίσο ε δεισκέλε θαη ζπλερψο παξνχζα δηαβεβαίσζε φηη «κπνξείο», «είλαη ην δηθφ ζνπ 

θνκκάηη», έθαλαλ λα αλαδπζεί κηα θξπκκέλε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απηνπεπνίζεζε ή λα 

κεηνπζησζεί ν θφβνο ηνπ ιάζνπο ζε απηνπεπνίζεζε θαη δεκηνπξγία. ια ηα παηδηά 

έδεημαλ λα «παηνχλ ζηα πφδηα ηνπο» θαη ζε φια ήηαλ θαλεξή ζην ηέινο ε αίζζεζε 

επηηπρίαο θαη ζξηάκβνπ. Απηή ε απηνπεπνίζεζε θαη ε εηνηκφηεηα πνπ αλαπηχρηεθε ζηα 

παηδηά κέζσ ηνπ project επηβεβαηψζεθε απφ φινπο ηνπο δηδάζθνληεο ησλ καζεηψλ.  

 

Η δεκηνπξγηθφηεηα ελζσκαηψλεη πνιιέο δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο κνπζηθήο 

θαη γη’ απηφλ ην ιφγν είλαη εχθνιν γηα ηνλ εξεπλεηή λα παξαηεξήζεη ηε κνπζηθή 

γλψζε θαη ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαζψο απηή [ε δεκηνπξγηθφηεηα] αλαπηχζζεη 

ηε θαληαζία θαη ηελ απηνπεπνίζεζε ησλ καζεηψλ. (Prieto, 2002, ζει. 115). 

 

 Σα θνκκάηηα φισλ ησλ καζεηψλ, εθηφο απφ ηεο Γηνλπζίαο, ηεο νπνίαο ηελ 

ηζηνξία παξέζεζα γηα λα δείμσ ην άγρνο θαηά ηελ εθηέιεζε κπξνζηά ζην θνηλφ, 

ερνγξαθήζεθαλ κεηά απφ κφιηο 1,2, ή 3 πξνζπάζεηεο. Απηή ηελ εηνηκφηεηα θαη 

ζνβαξφηεηα, πξνζσπηθά ηελ θαηαηάζζσ ζηα πην απξνζδφθεηα επξήκαηα. Δίρε πεξάζεη 

πνηέ πξηλ θάπνην απφ ηα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ κέζα απφ ηελ εκπεηξία ηεο ερνγξάθεζεο; 

Δίρε πεξάζεη πνηέ πξηλ θάπνην παηδί κέζα απφ ηελ εκπεηξία ηεο εθηέιεζεο καδί κε 

επαγγεικαηίεο κνπζηθνχο; χκθσλα κε ηα ιεγφκελα ησλ καζεηψλ, φρη. Άξα, πνχ ήηαλ 

θξπκκέλε φιε απηή ε ζνβαξφηεηα θαη ε γλψζε ζε απηά ηα νθηάρξνλα, ελληάρξνλα, 

δεθάρξνλα θαη εληεθάρξνλα παηδηά; Πψο βγήθαλ κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία 

πξνζσπηθέο ηνπο ηδηφηεηεο πνπ πνηέ πξηλ δελ ηηο είραλ δείμεη ζηνπο δαζθάινπο ηνπο; 

Ζ απάληεζε ή ηνπιάρηζηνλ έλα κεγάιν θνκκάηη ηεο βξίζθεηαη ζηελ ηζηνξία ηνπ 

Γηάλλε αιιά θαη ζε πνιιά ζεκεία, πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν εκθαλή, ζηηο ηζηνξίεο ησλ 

άιισλ παηδηψλ θαζψο θαη ζηηο εληππψζεηο ησλ δαζθάισλ θαη ηνπ εξεπλεηή, επίζεο φκσο 

θαη ζε πάκπνιια ζεκεία ηεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηε κνπζηθή δεκηνπξγία. ηαλ 

πξαγκαηνπνηείηαη κηα δηαδηθαζία ην απνηέιεζκα ηεο νπνίαο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο έξγνπ 

απφ ηνλ ίδην ηνλ καζεηή, ν καζεηήο γεκίδεη πεξεθάληα γηα ην έξγν ηνπ. Σν αίζζεκα ηεο 

θπξηφηεηαο πνπ ηνλ δηαθαηέρεη είλαη ε θηλεηήξηνο δχλακε γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ, γηα ηε 

δεκηνπξγία, ηε βειηίσζε θαη ηελ ηειεηνπνίεζε ηνπ δηθνχ ηνπ δεκηνπξγήκαηνο θαη απηφ 

πνπ ηνλ θξαηάεη ζε ζπλερή εγξήγνξζε. Ηδίσο ζε έλα ηέηνην project, φπνπ ππήξρε 
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εκθαλέζηαηα θαη ε ζπλερήο πίεζε ρξφλνπ γηα παηδηά θαη δαζθάινπο, ηα παηδηά έπξεπε λα 

είλαη ζπγθεληξσκέλα, λα παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο θαη λα είλαη ζε δηαξθή εηνηκφηεηα.  

Δίλαη θνηλή παξαδνρή φηη ζηελ εθπαίδεπζε, θαη ηδηαίηεξα ζηελ ειιεληθή, δελ 

δίλεηαη ζπρλά ε επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ θάηη απφιπηα δηθφ ηνπο, ψζηε 

λα θαηαθιπζηνχλ απφ απηφ ην αίζζεκα θαηνρήο ηνπ κνλαδηθνχ, ηνπ απζεληηθνχ, ηνπ 

πξνζσπηθνχ (Κνθθίδνπ, Σζαθηξίδνπ, Γθέθα, 2008· ηάκνπ, 2005· Γνγάλε, 2004). Σέηνηεο 

δηαδηθαζίεο απαηηνχλ αλνηρηφ νξίδνληα θαη απηνπεπνίζεζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο 

κνπζηθήο, πίζηε ζηηο δεκηνπξγηθέο δπλάκεηο ησλ καζεηψλ θαη θπζηθά έλαλ θαζαξά 

καζεηνθεληξηθφ ραξαθηήξα δηδαζθαιίαο, γεγνλφο πνπ αληηθεηκεληθά έξρεηαη ζε αληίζεζε 

κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο ζρνιηθήο ηάμεο. (ηάκνπ, 2005). 

Ζ πεξεθάληα ησλ καζεηψλ γηα ηα θνκκάηηα ηνπο κεηά ην πέξαο ηνπ projectήηαλ 

νινθάλεξε.  Δίρα πιένλ ηελ απφιπηε πεπνίζεζε φηη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο 

κνπζηθήο, ηελ ίδηα φκσο πεπνίζεζε είραλ αλαπηχμεη θαη νη ίδηνη νη καζεηέο. Πέξα απφ 

νηηδήπνηε φκσο, ήηαλ νινθάλεξν φηη φινη νη καζεηέο είραλ σξηκάζεη κνπζηθά. Πιένλ, 

γλψξηδαλ αλ έλα θνκκάηη ηνπο άξεζε κνπζηθά ή φρη,  κπνξνχζαλ λα 

επηρεηξεκαηνινγήζνπλ θξηηηθά πάλσ ζε απηφ θαη ήηαλ ζε ζέζε λα εληνπίζνπλ αθνπζηηθά 

γλσξίζκαηα ηνπ θνκκαηηνχ, επηβεβαηψλνληαο ηελ άπνςε ηνπ G. Lowe (2002), φηη ε 

δεκηνπξγηθφηεηα ιεηηνπξγεί σο «πχιε» γηα ηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο κνπζηθήο. 

 Δπίζεο, πξέπεη λα πσ φηη θαη ηα 18 παηδηά, φπσο αλαθέξσ ζηελ ηζηνξία ηεο 

Ναηαιίαο, έκαζαλ θαη εθηίκεζαλ ηελ αμία ηεο ελνξρήζηξσζεο, ηεο δπλακηθήο ζηε 

κνπζηθή. ηαλ άθνπζαλ γηα πξψηε θνξά πνιιά φξγαλα λα παίδνπλ ην θνκκάηη ηνπο, 

ελζνπζηάζηεθαλ, πξψηνλ γηα ην εληππσζηαθφ αθνπζηηθά απνηέιεζκα θαη, δεχηεξνλ, γηαηί 

έλησζαλ φηη ην θνκκάηη ηνπο, ην δεκηνχξγεκά ηνπο, έρεη αμία αθνχ παίδεηαη απφ ηφζα 

φξγαλα θαη κάιηζηα απφ επαγγεικαηίεο κνπζηθνχο. 

Οη εκπεηξίεο πνπ έιαβαλ νη καζεηέο κέζα ζε απηή ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα 

θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ην project, πηζηεχσ φηη ήηαλ πνιχ σθέιηκεο γηα ηνπο 

καζεηέο. Με ην λα ζπκπεξηιάβνπκε δεκηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο ζηα καζήκαηα κνπζηθήο 

επλνήζεθε ε βαζχηεξε θαηαλφεζε ζπλζέζεσλ, ε ζπλεξγαζία, ε επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη 

ε δηαζθέδαζε ησλ καζεηψλ (Reid, 2002).  

ην project πεξηιακβάλνληαλ ε ζχλζεζε θνκκαηηνχ, ε εθηέιεζε θαη ε 

ερνγξάθεζή ηνπ, ε ζπλεξγαζία κε επαγγεικαηίεο κνπζηθνχο, ην άθνπζκα ελφο θνκκαηηνχ 

απφ πνιιά δηαθνξεηηθά φξγαλα, ε αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ ζπκκαζεηψλ γηα ηηο 

κνπζηθέο δεκηνπξγίεο φισλ ησλ καζεηψλ, ε πεξαηηέξσ δεκηνπξγία θαιιηηερληθψλ έξγσλ 

(δσγξαθηάο) ηελ νπνία εκπλεχζηεθαλ κέζα απφ ην θνκκάηη ηνπο θαη ε έθζεζε ησλ 
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δεκηνπξγηψλ ηνπο ζην δηαδίθηπν. ια απηά έγηλαλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηνπ 

κνπζηθνχ ελδηαθέξνληνο, ηεο απηνπεπνίζεζεο ησλ παηδηψλ, ηεο κνπζηθήο ηνπο 

επαηζζεζίαο, αιιά θπξίσο είραλ σο ζηφρν λα απνδείμνπλ ζηα παηδηά ηηο δεκηνπξγηθέο ηνπο 

δπλάκεηο θαη ηα θαληαζηηθά απνηειέζκαηα πνπ απηέο κπνξνχλ λα έρνπλ.  

Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ project, ππήξμε ε εξεπλεηηθή ππφζεζε απφ ην δάζθαιν – 

εξεπλεηή, φηη αλ έλα παηδί κεηέρεη ζε κηα ηέηνηα δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο / κνπζηθήο 

ζχλζεζεο, φπνπ ην ίδην ιακβάλεη φιεο ηηο θαιιηηερληθέο απνθάζεηο ψζηε απηή ε ζχλζεζε 

λα ηειεηνπνηεζεί θαη λα δεκνζηνπνηεζεί, ηφηε ε ζέιεζε ηνπ γηα δεκηνπξγία ζα εληζρπζεί 

θαη κάιηζηα φρη κφλν ζην κνπζηθφ ηνκέα. πσο αλαθέξεηαη ζηηο ηζηνξίεο ηνπ Γηάλλε θαη 

ηεο Μέληεο, φια ηα παηδηά πνπ ηφηε ζπκκεηείραλ ζην project, αλππνκνλνχλ λα 

μαλαπεξάζνπλ απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζχλζεζεο. Μάιηζηα, ζήκεξα, ζρεδφλ έλα ρξφλν κεηά 

ηε ιήμε ηνπ project, ε Μέληε, εμέθξαζε ζε κέλα ηελ επηζπκία λα ζπλεξγαζηεί κε ην 

ηπιηαλφ γηα λα γξάςνπλ έλα δηθφ ηνπο ηξαγνχδη.  Θεσξψ φηη απηή ε φξεμε γηα πεξαηηέξσ 

δεκηνπξγίεο είλαη απνηέιεζκα ηνπ project. 

Φπζηθά, έλαο άιινο ζηφρνο πνπ ήιπηδα λα επηηχρσ κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία 

ζχλζεζεο ήηαλ λα δεκηνπξγήζσ επηπιένλ αθνξκέο γηα αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηνπο ζθέςεο 

θαη ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζεκαληηθφηεηάο ηεο απφ ηνπο καζεηέο. Ο David Elliot 

(1995) ππνζηεξίδεη φηη νη κνπζηθνπαηδαγσγνί πξέπεη λα σζνχλ ηνπο καζεηέο ηνπο λα 

ζηνράδνληαη θξηηηθά επί φισλ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο κνπζηθήο, επί ηεο αθξφαζεο, ηεο 

εθηέιεζεο, ηεο εξκελείαο θαη ηεο δεκηνπξγίαο – ηεο δηθήο ηνπο θαη ησλ άιισλ – θαη 

ζεκεηψλεη φηη κέζα απφ απηή ηελ πξνζέγγηζε νη καζεηέο κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ 

δεμηφηεηεο νκαδηθφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο θαη κπνξνχλ λα αληηκεησπίδνπλ ζπγθξηηηθά φ, 

ηη αθνχλε θαη πξάηηνπλ. ε θάζε κάζεκα, θη φρη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα project ζχλζεζεο, 

νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη (Beyer, 1985· Costa, 1985) α) λα πξνζθέξνπλ επθαηξίεο ζηνπο 

καζεηέο ηνπο γηα ζπδήηεζε, ζηνραζκφ, αιιειεπίδξαζε, θαη αμηνιφγεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

θαη β) λα πξνάγνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηδαθηηθή - καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. Δίλαη ζεκαληηθφ νη δάζθαινη λα ζέηνπλ αλνηρηά εξσηήκαηα ρσξίο λα 

πξνζδνθνχλ ζηε «κία θαη ζσζηή απάληεζε. Θα πξέπεη λα πξνάγνπλ ζηνπο καζεηέο ηελ 

αληίιεςε φηη πξέπεη λα ζθέθηνληαη δεκηνπξγηθά θαη λα κελ έρνπλ ην θφβν ηεο 

«ιαλζαζκέλεο απάληεζεο». Απηνί νη δχν θαλφλεο αθνινπζήζεθαλ πηζηά θαη ράξε ζε 

απηνχο δεκηνπξγήζεθαλ ηδέεο, πξνβιεκαηηζκνί θαη εξσηήκαηα ζηνπο καζεηέο, ηα νπνία νη 

ίδηνη, είηε αηνκηθά είηε νκαδηθά, πξνζπάζεζαλ λα απαληήζνπλ (5
ν
 ζηάδην ηνπ project), 

επηβεβαηψλνληαο έηζη ηελ παξάπιεπξε επηηπρία απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο λα πξνάγεη ηελ 

θξηηηθή ζθέςε. 
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Παξαπάλσ αλέθεξα, φηη δελ πεξίκελα ηέηνην ελζνπζηαζκφ θαη πξνζπκία θαη απφ 

ηα 18 παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ. Οχηε πεξίκελα θαη νη18 καζεηέο αλεμαηξέησο λα πεξάζνπλ 

επηηπρψο απφ φια ηα ζηάδηα ηνπ project. ίγνπξα φκσο πεξίκελα παξαπάλσ ελζνπζηαζκφ 

απφ ηνπο γνλείο γηα ηηο δεκηνπξγίεο ησλ παηδηψλ ηνπο είηε πξηλ ηελ έλαξμε, είηε κεηά ην 

πέξαο ηνπ project. πσο αλαθέξσ ζηελ ηζηνξία ηεο Μέληεο, ιίγνη γνλείο απεχζπλαλ 

δεκνζίσο ζε κέλα ή ζην ζρνιείν ηελ επηδνθηκαζία ηνπο ή ηνλ ζαπκαζκφ ηνπο. Οη πην 

πνιινί θξάηεζαλ κηα αδηάθνξε, νπδέηεξε ζηάζε, ε νπνία πξέπεη λα νκνινγήζσ φηη κε 

απνγνήηεπζε, θαζψο ζεσξψ φηη κηα ηέηνηα κνπζηθή δηαδηθαζία είλαη αξθεηά πξσηφηππε 

θα ελδηαθέξνπζα, πφζν κάιινλ φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλα ηδησηηθφ ζρνιείν θαη φρη ζε 

έλα σδείν. Ωζηφζν, είλαη πηζαλφλ ε επηθνηλσλία απηνχ ηνπ project ή ε δεκνζηνπνίεζή ηνπ 

πξνο ηνπο γνλείο λα κελ ήηαλ αξθνχλησο απνηειεζκαηηθή, γεγνλφο πνπ ππνγξακκίδεη ηε 

ζεκαζία ηεο πξνψζεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ γίλνληαη κέζα ζην ζρνιείν πξνο γνλείο 

θαη ηζχλνληεο, γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε γνλέσλ, ζπλαδέιθσλ, θαη θνηλήο γλψκεο γηα κηα 

ζεηξά δεηεκάησλ πνπ φκσο δελ είλαη ζε ζέζε λα θαιπθζνχλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο.  

Φπζηθά, κεγαιχηεξε ζεκαζία έρεη ε ζεηηθή επίδξαζε ηνπ project ζηα παηδηά. ε 

φια ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ ζηελ Διιάδα θαη παγθνζκίσο, 

δίλεηαη έκθαζε ζε κηα πεξηζζφηεξν δεκηνπξγηθή πξνζέγγηζε ηεο κνπζηθήο κάζεζεο κέζσ 

δξαζηεξηνηήησλ αθξφαζεο, εθηέιεζεο θαη ζχλζεζεο. Ζ εηζαγσγή απηνχ ηνπ ηξίπηπρνπ 

δεκηνπξγηθήο πξνζέγγηζεο ηεο κνπζηθήο θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή (Swanwick, 1988, 

1986, 1979). Ζ πξνζέγγηζε απηνχ ηνπ ηξίπηπρνπ ζηελ εθπαίδεπζε θαίλεηαη λα έρεη 

ηεξάζηηα καζεζηαθά νθέιε, αλ εμεηάζνπκε ηηο πξνεθηάζεηο ηνπ (Παπαπαλαγηψηνπ, 2004) 

θάπνηα απφ ηα νπνία ην ζπγθεθξηκέλν project έθεξε ζηελ επηθάλεηα. 

πσο αλέθεξα ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ηα παηδηά ζρεδφλ έλα ρξφλν κεηά ηελ 

έλαξμε ηνπ project εθθξάδνπλ ζπλέρεηα ζηνπο δηδάζθνληέο ηνπο ηελ επηζπκία ην project 

απηφ λα επαλαιεθζεί. Ζ δηάζεζή ηνπο γηα θαηλνχξηεο δεκηνπξγίεο είλαη ε θαιχηεξε 

επηβεβαίσζε γηα ηελ επηηπρία ηνπ project θαη γηα ηελ αλάγθε ηέηνηεο δηαδηθαζίεο λα 

βξίζθνπλ ρψξν θαη ρξφλν κέζα ζην πξφγξακκα ηνπ καζήκαηνο ηεο κνπζηθήο θαη κέζα ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ γεληθφηεξα.  
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5. Αποηίκεζε ηες εκπεηρίας ηοσ ερεσλεηή - ασηοεζλογράθοσ 

 

Ζ απφθαζή κνπ λα δψζσ ζηελ παξνχζα έξεπλα κηα ζεκαληηθή απηνεζλνγξαθηθή 

απφρξσζε, ήηαλ γηα κέλα έλαο πεηξακαηηζκφο, φπσο άιισζηε πεηξακαηηζκφο ήηαλ θαη ην 

project ηεο ζχλζεζεο κε ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ κνπ. Πέξα απφ ηελ ζαθή πξνηίκεζή 

κνπ γηα ην πνηνηηθφ επηζηεκνινγηθφ κνληέιν ηεο έξεπλαο, πνπ ελδηαθέξεηαη λα 

εμεξεπλήζεη, λα θσηίζεη θαη λα θαηαλνήζεη, ήζεια επίζεο λα πεηξακαηηζηψ κε έλαλ 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν γξαθήο ηνπ εξεπλεηηθνχ ιφγνπ. Άιισζηε κε βξίζθεη απφιπηα 

ζχκθσλν ε άπνςε φηη «θαιφ είλαη νη εξεπλεηέο λα κελ παξνπζηάδνπλ ηηο έξεπλέο ηνπο κε 

επηζηεκνληθφ ηξφπν αιιά λα δνθηκάδνπλ δηάθνξα χθε γξαθήο, φπσο είλαη ε πνηεηηθή ή ε 

δξακαηηθή αθήγεζε, ψζηε ε έξεπλα ηνπο λα είλαη πξνζηηή ζε φζν ην δπλαηφλ πην επξχ 

θνηλφ» (Upitis, 1999).  

Ο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο γξαθήο κνπ έδσζε ηελ επθαηξία λα κηιήζσ γηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ζθέςεηο κνπ, φπσο γηα ζπλαηζζήκαηα ησλ καζεηψλ κνπ, 

δηαπηζηψλνληαο θάπνηεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ ίδην κνπ ηνλ εαπηφ, ηηο νπνίεο αλ 

ρξεζηκνπνηνχζα ηνλ «μχιηλν» ιφγν ηεο επηζηεκνληθήο γξαθήο, ίζσο λα κελ ηηο 

αληηιακβαλφκνπλ πνηέ. Δίρα ηελ επθαηξία ζπγγξάθνληαο ηελ έξεπλα απηή λα 

μαλαεπηζθεθηψ ηελ πξφηεξε εκπεηξία απηνχ ηνπ project ζχλζεζεο κε ηα παηδηά, θαη λα 

βηψζσ μαλά, εθ λένπ θαη αθφκε πην κεζηά, ην ηη πξαγκαηηθά ήηαλ φιε απηή ε δηαδηθαζία 

γηα κέλα θαη ηνπο καζεηέο.  

Ο νξηζκφο ηνπ Sparkes (2000) γηα ηελ απηνεζλνγξαθία σο ε «πξνζσπηθή έθζεζε 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ζθέςεσλ ηνπ εξεπλεηή πνπ απεηθνλίδεη ηελ εκπεηξία ηνπ θαη έρεη σο 

ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε ησλ θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ» (ζει. 21), ζπκθσλεί απφιπηα κε 

ηνλ ηξφπν πνπ έπξαμα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο. Ζ εηιηθξίλεηα θαη ν έληνλα 

πεξηγξαθηθφο ραξαθηήξαο ηεο απηνεζλνγξαθηθήο γξαθήο, πξνζθέξεη έλαλ ειεχζεξν ηξφπν 

έθθξαζεο ζηνλ εξεπλεηή, έλαλ ηξφπν έθθξαζεο γεκάην απιφηεηα, πνπ έρεη ηε δχλακε λα 

κηιήζεη απεπζείαο ζηνλ αλαγλψζηε. Δίλαη βέβαηα ζεκαληηθφ λα επηζηξαηεπηεί ε 

ζπγγξαθηθή ηέρλε ηνπ εξεπλεηή κέζα ζην θείκελν πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρηεί απηφο ν 

ηξφπνο έθθξαζεο. Ζ ηέρλε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ εξεπλεηή ζηελ απηνεζλνγξαθία 

είλαη απηή πνπ ηνλ επεξεάδεη ζεηηθά ψζηε λα εγθαηαιείςεη ηελ ακπληηθή ηνπ ζηάζε θαη λα 

απειεπζεξσζεί, λα γίλεη εηιηθξηλήο θαη λα κείλεη ζπγθεληξσκέλνο, ψζηε λα δείμεη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δνπιεηάο ηνπ (Ellis, 2004). 



72 
 

Γεκηνχξγεζα ηα απηνεζλνγξαθηθά θείκελα πνπ είλαη κέξνο απηήο ηεο εξγαζίαο, 9  

κήλεο κεηά ηε ιήμε ηνπ project. Ήζεια λα μαλαδψ ηα γεγνλφηα θαη ηηο εκπεηξίεο κνπ απφ 

δηαθνξεηηθέο ζθνπηέο, λα πξνβιεκαηηζηψ γηα ηε δηαδηθαζία κε άιινπο ηξφπνπο, θαη κε ηελ 

απφζηαζε ηνπ ρξφλνπ πνπ κεζνιάβεζε, ίζσο αθφκε ζαλ λα είκαη θάπνηνο άιινο, κε 

δηαθνξεηηθέο βιέςεηο θαη απφςεηο. Γξάθνληαο απηνεζλνγξαθηθά, έλησζα ηαπηφρξνλα λα 

γίλνκαη θη εγψ καζεηήο κε ηνπο καζεηέο ηνπ project, αιιά θαη παξαηεξεηήο, θαη 

δάζθαινο, θαη εξεπλεηήο θαη ζπκκεηέρσλ, εθζέηνληαο ηνπο δηθνχο κνπ πξνβιεκαηηζκνχο.  

Μέζα απφ ηελ απηνεζλνγξαθία, έλησζα φκσο θαη κέξνο ελφο ζπλφινπ αλζξψπσλ 

ζηελ εξεπλεηηθή θνηλφηεηα πνπ παιεχεη γηα ηηο ίδηεο αμίεο. Γξάθνληαο δειαδή, ηηο 

πξνζσπηθέο κνπ ζθέςεηο θαη πξνβιεκαηηζκνχο, έλησζα ζαλ λα κηιάσ εθ κέξνπο φισλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ κνηξάδνληαη καδί κνπ απηνχο ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο θη έρνπλ σο 

απψηεξν ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ καζήκαηνο ηεο κνπζηθήο. Απηφ λνκίδσ ην ζπλαίζζεκα, 

ην νπνίν ζα έιεηπε αλ ε έξεπλα ήηαλ ακηγψο επηζηεκνληθή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ εηιηθξηλή 

πξνζσπηθφ ηξφπν γξαθήο, είλαη πνπ θέξλνπλ ζε επαθή ηνλ εξεπλεηή κε ηνλ αλαγλψζηε, 

βάδνληαο θαη ηνπο δχν ηαπηφρξνλα πην βαζηά κέζα ζην θιίκα ηεο έξεπλαο. 

Παξνπζηάδνληαο ηα επξήκαηα θαη ηα δεδνκέλα κηαο έξεπλαο αθεγεκαηηθά, νη αλαγλψζηεο 

βηψλνπλ θαη καζαίλνπλ θαιχηεξα ηνλ θφζκν ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαη πψο είλαη λα δεηο ζε 

απηφλ (Saldana, 2005). Ο αλαγλψζηεο δελ απνμελψλεηαη φπσο φηαλ δηαβάδεη κηα 

επηζηεκνληθή έξεπλα. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο γξαθήο κνπ έδσζε ηελ επθαηξία λα εμεηάζσ ελδειερψο 

ηε κεζνδνινγία κνπ, ηα επξήκαηα κνπ θαη γεληθφηεξα ηε δηαδηθαζία. Δπίζεο κε έθεξε 

αληηκέησπν κε θξίζηκα πξνζσπηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα, θαη κε 

πξνβιεκάηηζε κε ηξφπνπο πνπ δελ ζα ηνπο είρα αληηιεθζεί αλ είρα γξάςεη απηήλ ηελ 

εξγαζία ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηνπ project. Σν γεγνλφο φηη άθεζα ιίγν ρξφλν λα πεξάζεη 

πξηλ αξρίζσ λα πεξηγξάθσ ην project, είρε σο απνηέιεζκα λα ζθεθηψ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ 

απφ άιιε νπηηθή, κε δσ ηηο κεηέπεηηα αληηδξάζεηο θαη απφςεηο ησλ καζεηψλ πνπ 

ζπκκεηείραλ, λα αλαινγηζηψ πην ήξεκα θαη πην ψξηκα ην ηη έγηλε. Γηφηη ν αλαινγηζκφο 

κεηά απφ θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, ρσξίο ηελ έγλνηα ηεο πίεζεο ρξφλνπ ή ησλ ζπλεπεηψλ 

ηνπ project, κε βνήζεζε λα θαηαιάβσ θαη λα πεξηγξάςσ ηα βαζηθά ζηνηρεία θαη 

απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη κάιηζηα κε έλαλ ηξφπν πην νπζηαζηηθφ αθνχ είρα 

σξηκάζεη θη εγψ ν ίδηνο κέζα απφ απηφ θαη είρα ρξφλν λα ζπγθεθξηκελνπνηήζσ ηα νθέιε 

ηνπ θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπ θαη απηά πνπ εγψ, κφλν εγψ, είρα αλάγθε λα αλαθέξσ θαη λα 

κνηξαζηψ. Ζ δηαηχπσζε απηψλ ησλ πξνζσπηθψλ ζθέςεσλ φρη κφλν δελ κε έθαλε λα 
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ληψζσ άβνια, αιιά κε απειεπζέξσζε πεξηζζφηεξν. Σν αίζζεκα ειεπζεξίαο πνπ είρα θαηά 

ηε ζπγγξαθή ήηαλ γηα κέλα θαηαιπηηθφ.  

ε αληίζεζε κε εκέλα, ε Wall (2008),θαηά ηελ παξαγσγή ηεο απηνεζλνγξαθίαο 

ηεο, αληηκεηψπηζε έληνλν άγρνο ζρεηηθά κε ην πψο ζα παξνπζηάζεη ηνλ εαπηφ ηεο. Ήηαλ 

ζεκαληηθφ γηα απηήλ λα απνηππψζεη ζηελ έξεπλά ηεο ηελ ηαπηφηεηα θαη ηηο ηδενινγίεο πνπ 

είρε ζηε δσή ηεο. Φπζηθφ είλαη λα εκθαληζηεί ε ηαπηφηεηα ηνπ εξεπλεηή κέζα απφ ηελ 

απηνεζλνγξαθία. ηε δηθή κνπ πεξίπησζε φκσο, ζα έιεγα φηη ε «πξνζσπηθή κνπ 

ηαπηφηεηα» δηακνξθψζεθε κέζα απφ ηε δηαδηθαζία, έγηλε πην ζπγθεθξηκέλε θαη 

ζπλεηδεηή, κνξθνπνηήζεθε κε ζηνηρεία πνπ δελ κπνξνχζα θαλ λα θαληαζηψ πξηλ ηελ 

απηνεζλνγξαθία. Ζ «δηαπξαγκάηεπζε» ηεο ηαπηφηεηαο ζεσξψ φηη είλαη αλαπφθεπθηε, 

θαζψο θαηά ην γξάςηκν ηεο απηνεζλνγξαθίαο, ν εξεπλεηήο αληηκεησπίδεη αγρψδε αιιά 

θαη παξαγσγηθά εξσηήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ παξνπζίαζε, ηελ ηζνξξνπία θαηαζηάζεσλ 

θαη ηελ εζηθή (Wall, 2008). Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε αιιά θαη ε αλαδηακφξθσζε ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ εξεπλεηή κφλν αξλεηηθφ δελ είλαη. Ο εξεπλεηήο πνπ απηνακθηζβεηείηαη 

θαη πξνβιεκαηίδεηαη είλαη απηφο πνπ αληέρεη λα αιιάδεη θαη λα αλαδηαπξαγκαηεχεηαη ηνλ 

εαπηφ ηνπ, άξα καζαίλεη θη εμειίζζεηαη. Κάζε ζπλεηδεηνπνίεζε θαη αλαδηαπξαγκάηεπζε 

ηνλ νδεγεί ζε κεγαιχηεξε απηνγλσζία θαη ηνλ θάλεη θαιχηεξν θαη ζνθφηεξν σο εξεπλεηή. 

Έρσ ηελ αίζζεζε φηη αλ επαλαιάβσ ηελ έξεπλα απηή κεηά απφ θάπνην δηάζηεκα, ηα 

επξήκαηα ζα είλαη αθφκε βαζχηεξα ή ίζσο θαη δηαθνξεηηθά, αθνχ εγψ ν ίδηνο ζα έρσ 

αιιάμεη θαη σο εξεπλεηήο ζα είκαη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ ήκνπλ φηαλ μεθίλεζα 

ην ζπγθεθξηκέλν project θαη αξγφηεξα ηε ζπγγξαθή ηνπ.   

Σν θπξηφηεξν πιενλέθηεκα ηεο απηνεζλνγξαθίαο, φπσο κνπ απνθαιχθζεθε εκέλα 

κέζα απφ ηε ζπγγξαθή, είλαη ε αλάδπζε ηεο πνιππιεπξηθφηεηαο ησλ δεηεκάησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ. πλεηδεηνπνίεζα φηη ε απηνεζλνγξαθηθή πεξηγξαθή, θαη φρη ε απιή 

θαηαγξαθή δεδνκέλσλ θαη ζπκπεξαζκάησλ, είλαη πνπ παξαθηλεί ηνλ εξεπλεηή λα θάλεη 

έλα βήκα πίζσ θαη λα δεη πην θαζαξά ηε δηαδηθαζία, ηε κεζνδνινγία θαη ηα επξήκαηά ηνπ,  

κεκνλσκέλα θαη ζπλνιηθά, απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο, θαη λα βγάιεη ηεθκεξησκέλα 

ζπκπεξάζκαηα. ε κηα ηέηνηνπ είδνπο έξεπλα, νη πξνζσπηθέο απφςεηο ηνπ εξεπλεηή, ηα 

γεγνλφηα, νη κεηέπεηηα πξνβιεκαηηζκνί ηνπ ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία, ε θξηηηθή ηνπ 

ζθέςε θαη νη αλακλήζεηο ηνπ, ζπλππάξρνπλ θαη ζπλιεηηνπξγνχλ, ζε έλα πιέγκα 

πνιχπινθσλ αιιειεπηδξάζεσλ  Αλ ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηήζσ κφλν δπν ιέμεηο γηα λα 

πεξηγξάςσ ηε δηαδηθαζία ηεο απηνεζλνγξαθίαο, απηέο ζα ήηαλ «εηιηθξηλήο αλαινγηζκφο». 

Ο Coffey (1999) ιέεη πσο «ε απηνεζλνγξαθία είλαη ε δξάζε ηεο κλήκεο θαζψο ε έξεπλα θαη 

ην θείκελν πνπ ηελ αθνινπζεί είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηηο αλακλήζεηο πνπ ηα 
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δηακφξθσζαλ» (ζει. 127). Φπζηθά, ζηελ παξνχζα έξεπλα, φπσο θαη ζε πνιιέο άιιεο 

έξεπλεο, ε ρξήζε εκεξνινγίνπ βνεζάεη ηνλ εξεπλεηή λα αλαθαιεί κλήκεο θαη λα 

αλαινγίδεηαη. Πνιινί εξεπλεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ εκεξνιφγην γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ 

εξεπλψλ ηνπο θαη ην πξνηείλνπλ θαη ζε άιινπο απηνεζλνγξάθνπο σο εξγαιείν (Ettorre, 

2005· Duncan, 2004· Holt, 2001).  Γελ μέξνπκε πφζνη απηνεζλνγξάθνη ζηεξίδνληαη 

απνθιεηζηηθά ζηηο αλακλήζεηο ηνπο ψζηε λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ σο εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα, Πξνζσπηθέο ζεκεηψζεηο θαη εκεξνιφγηα βνεζνχλ πνιχ ηελ αλάθιεζε ηεο 

εκπεηξίαο ζηε κλήκε. Ο αλαινγηζκφο φκσο πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη σο ζεκαληηθφ  κέξνο 

ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πεξηγξαθήο (Ettorre, 2005).  

Δπίζεο ζα πξέπεη λα πσ φηη ηα «ηεθκεξησκέλα ζπκπεξάζκαηα» ηα νπνία αλέθεξα 

ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν, έρνπλ βαζηά πξνζσπηθφ ραξαθηήξα θαη φρη απφιπην, αθφκα 

θαη γηα ηνλ ίδην ηνλ εξεπλεηή. Μάιηζηα, φηαλ ε παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ γίλεηαη ζε 

αθεγεκαηηθή κνξθή, βνεζά θαη ηνλ εξεπλεηή  λα κελ απνθηήζεη παγησκέλε άπνςε γηα 

ηνπο καζεηέο ηνπ θαη λα απνθχγεη ηε δηαηχπσζε θάπνηαο πξφηαζεο ε νπνία λα ππνλνεί ηε 

«ζσζηή απάληεζε» ή ηελ «κνλαδηθή αιήζεηα» ή ηε κφληκε ιχζε ζηελ εξεπλεηηθή ηνπ 

ππφζεζε (Lyons & LaBoskey, 2002, ζει. 34).  Αλ γηλφηαλ απηφ, νη αλαγλψζηεο ζα 

απνμελψλνληαλ θαη δελ ζα έλησζαλ κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε 

αληηθεηκεληθφηεηα ζε κηα απηνεζλνγξαθία, πξέπεη ν εξεπλεηήο λα απνθχγεη θάπνηεο 

«παγίδεο» φπσο είλαη ε δεκηνπξγία ηζρπξηζκψλ ή ε επηβνιή απφςεσλ ζην αλαγλσζηηθφ 

θνηλφ (Thomas, 1993). Με απηφλ ηνλ ηξφπν ην «ππνθεηκεληθφ» είλαη πην «αληηθεηκεληθφ». 

Σν ζέκα ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ηίζεηαη ζπρλά ζηηο απηνεζλνγξαθηθέο έξεπλεο. 

Καηαξρήλ, είλαη ζεκαληηθφ λα ζπκίζνπκε ζηνλ αλαγλψζηε φηη, φηαλ δνπιεχνπκε κε 

ινγνηερληθφ ηξφπν ζηελ εξεπλεηηθή καο δηάδνζε, ε ίδηα ε θχζε ηνπ εξεπλεηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ – π.ρ. ε αλαγλψξηζε ησλ γεληθψλ ζηφρσλ θαη ηνπ πξνβιήκαηνο, ε επηινγή 

μερσξηζηνχ ηκήκαηνο ηεο εξεπλεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, ε επηινγή ηεο κεζνδνινγίαο, ην 

ζηήζηκν εξεπλεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, ε αλαθνξά θαη ε εξκελεία 

ησλ απνηειεζκάησλ θαη ε ηνπνζέηεζε ζπκπεξαζκάησλ, πξνηάζεσλ θαη απφςεσλ γηα 

πεξαηηέξσ έξεπλα, καο ελζαξξχλεη λα ιάβνπκε ππ‘ φςηλ φηη δελ ππάξρνπλ ακηγή δεδνκέλα 

(Gouzouasis, 2007· Kuhn, 1962· Pepper, 1942). Οη εξεπλεηέο, άλζξσπνη πνπ απφ ηε θχζε 

θαη ηελ αλαηξνθή ηνπο δηαθαηέρνληαη απφ πιήζνο πξνηηκήζεσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ, 

πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε πηπρή κηαο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο (Prendergast et al., 2009). 

Αθφκα θαη ζηελ εζλνγξαθία, νπνηεζδήπνηε πξνζδνθίεο λα επηηεπρζεί ε αληηθεηκεληθφηεηα 

είλαη εμαξρήο άζθνπεο, επεηδή νη εζλνιφγνη έξρνληαη πάληα αληηκέησπνη κε ηδέεο νη νπνίεο 

ηνπο θαζνδεγνχλ σο πξνο ην ηη ζα επηιέμνπλ λα πεξηγξάςνπλ θαη πψο (Wolcott, 1999), θαη 
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νη νπνίεο ζεκειηψλνληαη ζε έλα «ζχλνιν πλεπκαηηθψλ ππνζέζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ 

ελδηαθεξφλησλ» (Stivers, 1993, ζει. 410).  

Ζ απηνεζλνγξαθία αληηπξνζσπεχεη σο ηξφπνο έξεπλαο θάηη πνιχ πξνζσπηθφ. 

Δίλαη κηα κνξθή πνηνηηθήο έξεπλαο ε νπνία απαηηεί ιεπηνκεξή ελδνζθφπεζε, θαη απνηειεί 

πξνζσπηθφ θνκκάηη ηνπ εξεπλεηή. Μέζα απφ ηελ παξνπζίαζε ηνπ «πξνζσπηθνχ» σζηφζν 

εθθξάδεηαη κηα νιφθιεξε ζπιινγηθφηεηα, έλα ζχλνιν αλζξψπσλ πνπ βηψλνπλ ηε 

δηαδηθαζία κε ηνλ ίδην ηξφπν, πνπ ηαπηίδνληαη κεξηθψο ή ζπλνιηθά κε φζα δηαβάδνπλ. Οη 

πνηνηηθέο έξεπλεο, αληηκεησπίδνληαη αθφκα θαη ζήκεξα απφ θάπνηνπο εξεπλεηέο, σο 

ειιηπείο ζε ζρέζε κε ηηο πνζνηηθέο, δηφηη δελ είλαη πξνζθνιιεκέλεο ζηηο παξαδνζηαθέο 

ζεσξίεο πεξί αληηθεηκεληθφηεηαο, ζθνπνχ θαη αιήζεηαο (Denzin & Lincoln, 1994). Δίλαη 

θνηλή παξαδνρή φηη ε αλάγθε γηα αληηθεηκεληθφηεηα σο πξνο ηα δεδνκέλα θαη γηα πηζηή 

θαηαγξαθή ζπκβάλησλ θαηά ηε ζπγγξαθή ηεο έξεπλαο, αληηθαηνπηξίδεη ηε ινγηθή κηαο 

άιιεο επνρήο, φπνπ νη πξνζσπηθέο εληππψζεηο δελ ζεσξνχληαλ ζεκαληηθέο (Ottenberg, 

1990). Πιένλ φκσο, πξέπεη φιεο νη εξεπλεηηθέο θνηλφηεηεο λα δερηνχλ ηελ 

απηνεζλνγξαθία σο ηξφπν πεξηγξαθήο θαη έξεπλαο θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηα 

πιενλεθηήκαηά ηεο, ηε ζεκαληηθφηεηα, ηελ αμία θαη ηελ αλαγθαηφηεηά ηεο.  
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Δπίιογος 

Σν ζέκα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ δελ είλαη θαηλνχξην ζηελ εξεπλεηηθή 

βηβιηνγξαθία. Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ αζρνιεζεί εμνλπρηζηηθά κε ην ζέκα, πξνηείλνληαο 

ηα δηθά ηνπο project, ηηο δηθέο ηνπο κεζνδνινγίεο, θαη δηαηππψλνληαο απφςεηο θαη ηδέεο 

πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηελ πξάμε κέζα ζε θάπνηα ζρνιηθή αίζνπζα (Green, 2002· Wiggins, 

2002· Hanley, 2002· Lowe, 2001· Daignault, 1997· Hickey, 1995· Reinhardt, 1990· Kratus, 

1989· Swanwick & Tillman, 1986· Flohr, 1985· Moorhead & Pond, 1978). Οη δηθέο ηνπο 

έξεπλεο έδσζαλ έλαπζκα γηα ην project πνπ πεξηγξάθεθε, θαη πνιιέο απφ ηηο απφςεηο ηνπο 

επηβεβαηψζεθαλ.  

Μέζα απφ ην παξφλ εγρείξεκα, επηδηψρζεθε νη καζεηέο λα θηάζνπλ απφ ηνλ 

πεηξακαηηζκφ ζην κνπζηθφ ηνπο φξγαλν, ζηε ζχλζεζε θη ελνξρήζηξσζε ηνπ θνκκαηηνχ 

ηνπο θαη ζηε δεκνζηνπνίεζή ηνπ ζην δηαδίθηπν θαη ζηνλ θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν. 

Σνλίζηεθε εμαξρήο φηη ηα βήκαηα ηνπ εγρεηξήκαηνο έπξεπε λα αθήλνπλ φζε πεξηζζφηεξε 

ειεπζεξία γίλεηαη ζην καζεηή, ψζηε λα θάλεη κφλνο ηνπ ηηο επηινγέο ηνπ θαη λα ληψζεη 

δηθφ ηνπ ην ηειηθφ απνηέιεζκα. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ν δάζθαινο δελ βνήζεζε νχηε ζηε 

ξπζκηθή δηάξζξσζε ηνπ θνκκαηηνχ, δειαδή ζην κνλαδηθφ ζεκείν ζην νπνίν επηηξεπφηαλ 

λα εκπιαθεί, νπφηε νη ζπλζέζεηο ήηαλ νινθιεξσηηθά ηδέεο ησλ παηδηψλ.  Απνηειεί ηζρπξή 

άπνςε ηηο βηβιηνγξαθίαο φηη ε ειεπζεξία είλαη πξνυπφζεζε γηα ηε δεκηνπξγία ησλ 

καζεηψλ. πσο αλαθέξεη ε B. Hanley (2002), «πξέπεη λα αθήλεηαη ε ειεπζεξία ζηνπο 

καζεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε θαληαζία ηνπο θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο, λα θξίλνπλ ηηο 

δεκηνπξγίεο ηνπο θαη λα δείμνπλ ην πάζνο ηνπο. Αλ ηζρπξηδφκαζηε φηη είκαζηε εθπαηδεπηηθνί, 

πξέπεη ηφηε ζπλέρεηα λα αμηνινγνχκε ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ καο – ηφζν σο πξνο ηηο 

ηθαλφηεηεο ζχλζεζεο, φζν θαη ζε άιιεο κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο» (ζει. 138).  

Καηαιήγνληαο, έλα βαζηθφ εξψηεκα πνπ πξέπεη λα ηεζεί είλαη ην εμήο: Δίλαη νη 

δεκηνπξγηθέο κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο κηα ηφζν πεξίπινθε δηαδηθαζία πνπ ινγηθά 

απνθεχγεηαη απφ ηνλ κέζν εθπαηδεπηηθφ ε εθαξκνγή ηνπο ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη ζην 

κάζεκα ηεο κνπζηθήο; Παξφιν πνπ ε αλαγθαηφηεηα θαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο ηνλίδεηαη 

ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνιιψλ ρσξψλ, είλαη θαλεξφ ην ράζκα αλάκεζα ζηε ζεσξία 

θαη ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. ε ζρεηηθφ άξζξν ηνπ W. Henry (1996), αλαθέξνληαη 

εξεπλεηηθά επξήκαηα ζχκθσλα κε ηα νπνία, αληίζεηα κε ηηο δηαθεξχμεηο ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, παξαηεξείηαη «κία αζπλέπεηα αλάκεζα ζηελ ζεσξεηηθή 

ππνζηήξημε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή δεκηνπξγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ κέζα ζηελ ηάμε» (Levi, 1991· Webster, 1987· Oehrle, 1984· Goodlad, 
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1984· Ling, 1974· Sherman, 1971· Ainsworth, 1970). Φπζηθά, απηή ε αζπλέπεηα 

παξαηεξείηαη θαη ζηηο ειιεληθέο ζρνιηθέο αίζνπζεο (ηάκνπ, 2005). 

Σν παξφλ project απνηειεί απφδεημε φηη ε δεκηνπξγηθή έθθξαζε ησλ παηδηψλ 

κέζα ζην ζρνιηθφ πιαίζην είλαη αδηακθηζβήηεηα εθηθηή. Ζ ειεπζεξία ησλ καζεηψλ κέζα 

ζε δνζκέλα φξηα ήηαλ ε αηηία πνπ ηα απνηειέζκαηά ηνπ ήηαλ ηφζν ζεηηθά. Θεσξψ φηη ην 

project είρε επηηπρία ράξε ζε απηή ηελ ειεπζεξία, κηα ειεπζεξία δηαπλεφκελε απφ ηελ 

απιφηεηα ηεο καζεηνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο.  

Δίλαη θαηξφο λα απνκπζνπνηεζνχλ νη δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο απηέο 

ηνπ απηνζρεδηαζκνχ θαη ηεο ζχλζεζεο, κέζα ζηελ ηάμε..  «Η δεκηνπξγηθφηεηα είλαη ε 

ηθαλφηεηα λα ζθέθηεζαη θάηη θαη κεηά λα ην θηηάρλεηο» (Best, 2000). Γηα ηνλ D. Best, ε 

δεκηνπξγηθφηεηα (θαληαζία θαη πξάμε), είλαη έλα απφ ηα ηξία ζπζηαηηθά ηεο 

πλεπκαηηθφηεηαο ή ηνπ λνπ πνπ εκπιέθεηαη ζε θαιιηηερληθέο πξνζπάζεηεο. Σα άιια δχν 

είλαη ε εθηίκεζε («appreciation»), πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ηαμηλφκεζε, ηε ιεπηνκεξή 

εμέηαζε, ηελ επηινγή απνθάζεσλ, θαη ε δηάζεζε πνπ πεξηιακβάλεη ην πάζνο θαη ηελ 

έληαζε. Πέξα απφ απηήλ ηελ πην «πλεπκαηηθή» νπηηθή ηνπ Best, πξαθηηθά απηφ πνπ 

ρξεηάδνληαη ηα παηδηά είλαη δχν πξάγκαηα: εξγαιεία θαη ελζάξξπλζε (κέξνο, ρξφλν θαη ηνλ 

αλάινγν έπαηλν), πνπ ζα ηα παξαθηλήζνπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ απηφ πνπ ππάξρεη ζηελ 

πινχζηα θαληαζία ηνπο (Hanley, 2002). 

 

Πνιινί άλζξσπνη πηζηεχνπλ φηη ε ηθαλφηεηα ζχλζεζεο ελφο θνκκαηηνχ είλαη έλα 

ηαιέλην ιίγσλ αηφκσλ, φηη ππεξβαίλεη ηηο δπλάκεηο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ελφο 

ζπλεζηζκέλνπ αλζξψπνπ. Παξ’ φια απηά, δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη θάπνηνο 

πεξηνξηζκφο φζνλ αθνξά ηελ ηθαλφηεηα ελφο αλζξψπνπ λα γξάςεη κηα έθζεζε! Ο 

πξσηεχσλ ζθνπφο ηεο ζχλζεζεο ζην κάζεκα ηεο κνπζηθήο δελ είλαη λα 

δεκηνπξγήζεη έλα λέν Beethoven. Ο πξσηεχσλ ζθνπφο είλαη λα πξνζθέξεη ζηνπο 

καζεηέο έλα άιιν κνλνπάηη ελαζρφιεζεο κε ηε κνπζηθή. Ο δάζθαινο πξέπεη λα 

ζέιεη θαη λα κπνξεί λα θξίλεη ηε δνπιεηά ελφο καζεηή αιιά θαη νη ίδηνη νη καζεηέο 

πξέπεη λα έρνπλ ιφγν ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ θνκκαηηνχ ηνπο. (Hanley,2002, ζει. 137 

– 138) 

 

Ζ δηελέξγεηα δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κέζα ζην πιαίζην ηεο ζπνπδήο ησλ 

καζεηψλ πάλσ ζην φξγαλν θαη ηεο εθηέιεζεο θνκκαηηψλ ξεπεξηνξίνπ, καο βνεζά λα 

παξαηεξήζνπκε θαη λα αμηνινγήζνπκε θαιχηεξα ηελ αλάπηπμε ηεο κνπζηθφηεηαο ησλ 

παηδηψλ θαη ηελ πξφνδφ ηνπο ζην κνπζηθφ φξγαλν. Θα πξέπεη λα επηθεληξσλφκαζηε πην 
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πνιχ ζηε δηαδηθαζία παξά ζηα απνηειέζκαηά ηεο, έηζη ψζηε λα είκαζηε ζε ζέζε λα 

θξίλνπκε ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ (Prieto, 2002). .ηνλ επίινγν απηήο ηεο έξεπλαο, δελ 

ζα κπνξνχζα παξά λα παξνηξχλσ κε πάζνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο κνπζηθήο λα 

εθαξκφδνπλ δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζηελ ηάμε. Σα απνηειέζκαηα ηέηνησλ 

δξαζηεξηνηήησλ δεκηνπξγνχλ αίζζεκα ραξάο θαη ηθαλνπνίεζεο, φρη κφλν ζην καζεηή, 

αιιά θαη ζην δάζθαιν, ν νπνίνο, κέζσ απηψλ, ληψζεη πεξεθάληα γηα ηε δνπιεηά ηνπ θαη 

ηελ πξνζπάζεηα ησλ καζεηψλ ηνπ.  

Θα ήηαλ πνιχ ρξήζηκε εξεπλεηηθά ε εθαξκνγή ηνπ project απηνχ θαη ζε άιιεο 

ειηθίεο φπσο είλαη ε πξψηε ζρνιηθή ή ε εθεβηθή, κε ηνλ ίδην καζεηνθεληξηθφ ραξαθηήξα 

θαη ηελ ίδηα ειεπζεξία πξνο ηνπο καζεηέο, ψζηε λα δηαπηζησζεί ε δπλαηφηεηα γελίθεπζεο 

ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ. Φπζηθά, ην project ζα κπνξνχζε λα επαλαιεθζεί θαη λα 

πξνζηεζνχλ θη άιια βήκαηα, εθφζνλ δελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ρξφλνπ. Ζ δεκηνπξγία 

videoclip κε κνπζηθφ θφλην ηηο ζπλζέζεηο  ησλ καζεηψλ, ε δηνξγάλσζε ζπλαπιίαο κε ηηο 

ζπλζέζεηο ηνπο, ζεσξψ φηη ζα νδεγήζεη ζε κεγαιχηεξε αλάπηπμε ηνπ αηζζήκαηνο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ καζεηψλ. Αλ πξνζσπηθά εγψ, εθάξκνδα ην project μαλά, ζα ην 

δνκνχζα έηζη ψζηε ζηελ ελνξρήζηξσζε θαη ερνγξάθεζε ηνπ θνκκαηηνχ λα έπαηδαλ 

καζεηέο θαη φρη δηδάζθνληεο, ή ζπλδπαζκφο καζεηψλ θαη δηδαζθφλησλ. Θεσξψ φηη κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν ζα εληζρχνληαλ ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Δπηπιένλ ζεσξψ φηη 

ζα ππήξρε «αλαγθαζηηθή» βειηίσζε ζηελ ηερληθή ησλ καζεηψλ ζην φξγαλν, αθνχ ζα 

έπξεπε λα κειεηήζνπλ ηα θνκκάηηα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο, θάηη πνπ κάιινλ ζα έβξηζθαλ 

πνιχ ελδηαθέξνλ.  

Γελ κπνξεί λα ηνληζηεί αξθεηά κέζα απφ απηή ηελ εξγαζία ε άπνςε κνπ πεξί 

αλαγθαηφηεηαο ηεο εθαξκνγήο ηέηνησλ δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κέζα ζηελ ηάμε. 

Βξηζθφκαζηε ζε κηα επνρή πνπ ε δεκηνπξγηθφηεηα σο ηθαλφηεηα είλαη απαξαίηεην εθφδην 

ζε θάζε παηδί, εθφδην πνπ ζα ην βνεζήζεη ζηελ κεηέπεηηα πνξεία ηεο δσήο ηνπ. Οη 

παιηφηεξεο πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο δελ απερνχλ πηα κε ηνλ ίδην ηξφπν. Γηαλχνληαο ηνλ 21
ν
 

αηψλα, ηα παηδηά ζην ζρνιείν ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη λα δεκηνπξγνχλ ηε δηθή ηνπο 

κνπζηθή, αληί λα παίδνπλ ζπλερψο ηηο ζπλζέζεηο άιισλ – ηε δηθή ηνπο κνπζηθή πξέπεη λα 

αθνχκε ζηα ζρνιεία καο (Reid, 2002). Οη δηαδηθαζίεο ζχλζεζεο δελ πξέπεη λα εηζάγνληαη 

ηπραία ζηελ ηάμε, αιιά λα δνκνχληαη έηζη ψζηε λα γίλνληαη ζηαδηαθά πην απαηηεηηθέο, 

ζχκθσλα φκσο πάληα κε ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ «εξγαιείσλ» πνπ κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ 

ζηνπο καζεηέο θαη ην επίπεδν ηεο κνπζηθήο ηνπο θαηαλφεζεο. Μηα άζθεζε ζχλζεζεο 

επηηξέπεη ζεκαληηθή επειημία ζηηο επηινγέο ησλ καζεηψλ, θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

απεπζχλεηαη (ε δηαδηθαζία) ζηελ ηθαλφηεηα θάζε καζεηή μερσξηζηά (Hanley, 2002).  
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Ωο εξεπλεηηθή θαη εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, πνιιέο θνξέο μερλάκε, φηη ην πην 

ηζρπξφ επηρείξεκα γηα ζπκπεξίιεςε ησλ ηερλψλ ζηελ εθπαίδεπζε είλαη ε αλάπηπμε ησλ 

δεκηνπξγηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ παηδηψλ (Edwards, 2009· Goldberg, 1997). Οη πην πνιινί 

εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη «ε παηδηθή ειηθία είλαη ε ειηθία θαηά ηελ νπνία ε 

δεκηνπξγηθφηεηα αθκάδεη» (Jalongo & Stamp, 1997, ζει. 61). Σα παηδηά ζεσξείηαη φηη 

αζρνινχληαη κε ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ ζχκβνια, ζπζηήκαηα ή 

γιψζζεο γηα λα εθθξάζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, ηηο εηθφλεο ηνπο, ηα αηζζήκαηά ηνπο ή ηηο 

εκπεηξίεο ηνπο (Engel, 1993). Σν κάζεκα ηεο κνπζηθήο κπνξεί λα πξνζθέξεη ην ρψξν ψζηε 

λα ελζαξξχλεη  ηελ αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο αθεξεκέλεο 

ζθέςεο ησλ καζεηψλ. Μηα δηαδηθαζία ζχλζεζεο πεξηθιείεη θαηλνηνκία, ηερληθή, πξνβνιή 

ηνπ θαηλνχξηνπ ή ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε ιχζε θαιιηηερληθψλ δεηεκάησλ. Σν πην 

ζεκαληηθφ είλαη φηη νη δεκηνπξγίεο ησλ παηδηψλ είλαη θαηαγξαθέο ηεο δηαλνεηηθήο ηνπο  

αλάπηπμεο θαη παξνπζηάδνληαη σο απνδείμεηο ησλ αλαδπφκελσλ ηθαλνηήησλ ηνπο λα 

δηακνξθψλνπλ ηελ αηζζεηηθή ηνπο θαη λα δίλνπλ ζηηο ηδέεο ηνπο κηα κνπζηθή κνξθή 

(Morin, 2002).  

Σειεηψλνληαο, ζέισ εκθαηηθά λα ζεκεηψζσ φηη, ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα 

νθείιεη λα ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ θαη λα εθαξκφδεη ζε ζηαζεξή 

βάζε δνκεκέλα πξνγξάκκαηα πνπ ηελ πξνάγνπλ. Ο ηξφπνο δηδαζθαιίαο, ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο, πξέπεη λα εμειίζζεηαη θαη λα ζπκβαδίδεη κε ηελ εθάζηνηε θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα. ηηο κέξεο καο, νη καζεηέο έρνπλ αλάγθε λα εθθξάδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο 

δεκηνπξγηθά. Ζ ηθαλνπνίεζε απηήο ηεο αλάγθεο ζεσξψ φηη κφλν ζεηηθά απνηειέζκαηα 

κπνξεί λα έρεη γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο. 
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Παράρηεκα Α: Οη δωγραθηές ηωλ καζεηώλ 
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Παράρηεκα Β: Σα κοσζηθά θοκκάηηα ηωλ καζεηώλ 

 

Παξαηίζεληαη νη δηαδηθηπαθνί ζχλδεζκνη (links) ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ youtube, 

ζηελ νπνία αλαξηήζεθαλ νη κνπζηθέο δεκηνπξγίεο θαη ησλ 18 καζεηψλ. Ζ ζεηξά κε ηελ 

νπνία αλαγξάθνληαη παξαθάησ, είλαη θη απηή κε ηελ νπνία ηαμηλνκήζεθαλ ζην cd. 

1) https://www.youtube.com/watch?v=FvZJjj-mT3o 

2)  https://www.youtube.com/watch?v=tnXT8hFKUvI 

3)  https://www.youtube.com/watch?v=ADyyfxRf10U 

4)  https://www.youtube.com/watch?v=o5_1fRxiwyc 

5)  https://www.youtube.com/watch?v=6Qwj_Z-vjwE 

6)  https://www.youtube.com/watch?v=mgvtdilguBY 

7)  https://www.youtube.com/watch?v=hoakL9F9N_s 

8) https://www.youtube.com/watch?v=z9MpSH9ssWg 

9)  https://www.youtube.com/watch?v=WsY5pARqGqQ 

10)  https://www.youtube.com/watch?v=0XklmXruEqY 

11)  https://www.youtube.com/watch?v=0JKfp5g8lUc 

12)  https://www.youtube.com/watch?v=-ChklbxqLyo 

13)  https://www.youtube.com/watch?v=wbIJKn7F5LY 

14)  https://www.youtube.com/watch?v=_655QihFFX8 

15)  https://www.youtube.com/watch?v=mFE_8QZRElM 

16)  https://www.youtube.com/watch?v=NiwzjwjLx8o 

17)  https://www.youtube.com/watch?v=offU2IDVCeY 

18)  https://www.youtube.com/watch?v=CrY1V1-m2_g 
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