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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 
Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να σχεδιαστεί και προταθεί µια Ερευνητική Εργασία 

(εφεξής: Project ή Ερ. Ερ.), µε θέµα «Διερευνώντας το Κοντσέρτο για Κλαρινέτο του 

W.A. Mozart σε λα µείζονα K.622 (εφεξής: Κοντσέρτο Mozart) - Ανάλυση και 

εκτέλεση»  ώστε να γίνει πιο αποτελεσµατικό και ελκυστικό το µάθηµα της µουσικής 

στο κλαρινέτο. Τα τελευταία χρόνια έχει εισαχθεί ως καινοτοµία στο ελληνικό 

σχολείο το Project που δίνει τη δυνατότητα σε µαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς να 

προσεγγίζουν την εκπαιδευτική-παιδαγωγική διαδικασία µε πιο ενεργό, βιωµατικό, 

διερευνητικό και συµµετοχικό τρόπο. Για την πραγµατοποίηση της εργασίας 

απαιτήθηκε να διερευνηθεί η φιλοσοφία, οι αρχές και το µεθοδολογικό πλαίσιο του 

project και επιχειρήθηκε να σχεδιαστεί µία διδακτική ενότητα βασισµένη στα 

χαρακτηριστικά του project.  

Συγκεκριµένα σχεδιάζεται και προτείνεται µία διδακτική ενότητα που 

εκτυλίσσεται µέσα σε χρόνο ενός τετραµήνου, βασίζεται  στη διερευνητική, ενεργή, 

βιωµατική και οµαδοσυνεργατική διδασκαλία-µάθηση και έχει ως κεντρικό 

µεθοδολογικό εργαλείο την «µελέτη περίπτωσης» «case study» του έργου Κοντσέρτο 

Mozart.  

Μέσω της διδασκαλίας αυτής στοχεύουµε στην ουσιαστική αλληλεπίδραση και 

γνωριµία, τη συνεργασία, την έκφραση και την υποκίνηση του ενδιαφέροντος των 

µαθητών, ώστε να καταστούν ικανοί σε ένα αρχικό - εισαγωγικό επίπεδο: (α)να 

αναλύουν ένα έργο στο κλαρινέτο στα βασικά ερµηνευτικά και εκτελεστικά στοιχεία 

του, (β) να ασκούνται συστηµατικά στη διερεύνηση και µελέτη αυτών των στοιχείων, 

(γ) να διερευνούν το ιστορικό-κοινωνικό πολιτιστικό πλαίσιο γέννησης-δηµιουργίας 

του έργου,  (δ) να αναστοχάζονται, αυτοαξιολογούν-αποτιµούν και να βελτιώνουν το 

παίξιµό τους στο κλαρινέτο και (ε) να το αποδίδουν εκτελεστικά-ερµηνευτικά µε τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο.   

Έχοντας ως βασικά µέσα κλαρινέτα, αίθουσα Η/Υ, βιντεοκάµερα ή κινητό 

τηλέφωνο, κατάλληλο οπτικοακουστικό υλικό, φύλλα εργασίας και χαρτί-µολύβι, 

επιδιώκεται η διδακτική αυτή ενότητα να εγείρει το ενδιαφέρον των µαθητών και το 

µάθηµα να γίνει πιο ελκυστικό και αποτελεσµατικό.  

Λαµβάνοντας υπόψη ότι στην εργασία αυτή καταγράφονται τα βήµατα-στάδια 

διεξαγωγής του project, τα µεθοδολογικά εργαλεία, η κατανοµή των δραστηριοτήτων 
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µέσα στο χρόνο και τα εκπαιδευτικά εργαλεία-µέσα, ευελπιστούµε ότι θα µπορούσε 

το προτεινόµενο project να λειτουργήσει ως οδηγός, για τους εκπαιδευτικούς 

µουσικούς που θα ασχοληθούν µε ανάλογα project τουλάχιστον κατά την αρχική τους 

ενασχόληση µε τη µουσική εκπαίδευση στο σχολείο.  

 

ABSTRACT  

In the recent years, in the Greek educational system, there has been introduced the 

concept of “Projects”. A novelty that gives the opportunity to students to actually 

experience the educational process in a much more active, participatory, exploratory 

and empirical way.  

The goal of this study is to propose a Project specially focused on the interpretation 

and performativity of the clarinet, entitled “Exploring the Concert for Clarinet of 

W.A. Mozart in A major K.622 - Analysis and performance”. I managed to end up 

with a model that could later be adapted in music courses in general by using 

philosophical, pedagogical, social and psychological tools. Through bibliography that 

is mainly focused on collaborative projects and papers I narrowed down the 

methodology that is used in this specific Project. My higher aim is to transform the 

music course of Clarinet into a more attractive and effective class.  

The duration of the Project I am presenting here is 4 months and it is a 

collaborative process for 12-14 students, which will split again to groups of 3. The 

educational tools they will use are: clarinets, the school’s computer room, a video 

recording device, audiovisual material, pen and paper.  

This process seeks to create meaningful interaction in between the students. The 

wish is to stimulate them in order to achieve a sufficient analysis of a clarinet piece in 

its basic interpretational elements; to work on their research skills and later study both 

the musical elements and the socio-political situation of the times the piece was 

originally composed; to deeply understand the historical frame of that era; to reflect, 

evaluate and self-evaluate their own performance so that finally they may improve in 

both interpreting and executing the piece through a higher level of understanding.  

The Concert for Clarinet of W.A. Mozart in A major K.622 is a piece that stands 

for its simplicity and clarity in its interpretation. It is a typical piece of the classical 

era and has a rich variety of rhythmical patterns. It is the last instrumental piece that 
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Mozart composed and it is considered one of the greatest clarinet pieces. For all these 

and more reasons, mentioned in the full study, I consider this Concert an ideal 

candidate in order to work on all three levels of skill development: cognitive, affective 

(emotional) and psycho-kinetic.  

This study that I am presenting here, could work as a functioning model for 

Projects. Projects that I wish could be introduced in music courses in schools.  

 



	  
	  

7	  

Πίνακας περιεχοµένων 

 

Εισαγωγή..……………………………………………………………………………..8 

Αꞌ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

1. Μεθοδολογικό πλαίσιο της εργασίας…………………………………………………..10 

2. Γενικά χαρακτηριστικά της Ερευνητικής Εργασίας (Project)………………………11 

2.1.  Σύντοµη περιγραφή της Ερευνητικής Εργασίας…………………………………….11 

2.2.  Η Ερευνητική Εργασία στο Ελληνικό Σχολείο……………………………............. 13 

2.3.  Φιλοσοφία των Ερευνητικών Εργασιών…………………………………………….14 

2.4.  Παιδαγωγικό - Διδακτικό πλαίσιο των Ερευνητικών Εργασιών……………………15 

2.4.1. Βιωµατική µάθηση………………………………………………………….15 

2.4.2. Οµαδοσυνεργατική διδασκαλία –µάθηση…………………………………. 16 

2.4.3. Διερευνητική προσέγγιση της µάθησης & φθίνουσα καθοδήγηση…………18 

2.4.4. Διαφοροποιηµένη µάθηση (differentiated learning)………………………...18 

3. Μουσικολογικά στοιχεία για το Κοντσέρτο Μότσαρτ για κλαρινέτο και ορχήστρα σε 

Λα µείζονα, Κ.622………………………...……………………………………………..19 

 

ΒꞋ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

4. Σχεδιασµός και οργάνωση του προτεινόµενου project……………………………….23 

5. Μεθοδολογικά βήµατα σχεδιασµού και οργάνωσης του προτεινοµένου project…...24 

5.1. Επιλογή θέµατος……………………………………………………………………..24 

5.2. Στοχοθεσία…………………………………………………………………………...25 

5.3. Ερευνητικά ερωτήµατα………………………………………………………………27 

5.4. Παιδαγωγικό - Διδακτικό πλαίσιο του προτεινόµενου project..……………………..28 

5.5. Προγραµµατισµός του project……………………………………………………….29 

5.6. Αξιολόγηση του project ……………………………………………………………..30 

5.7.  Ανάπτυξη και εφαρµογή του προτεινόµενου project……………………………….30 

6. Στάδια ανάπτυξης και εφαρµογής του προτεινόµενου project………………………30 

7. Επίλογος………………………………………………………………………………….37 

8. Βιβλιογραφία……………………………………………………………………………..38 

 

 

  



	  
	  

8	  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αντικείµενο της εργασίας αυτής είναι (α) να διερευνηθούν οι δυνατότητες 

σχεδιασµού και οργάνωσης µουσικού project προσανατολισµένου στη µουσική 

εκτέλεση και ερµηνεία στο κλαρινέτο, (β) να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες αυτές και 

(γ) να σχεδιαστεί και προταθεί µια διδακτική πρόταση που βασίζεται στις αρχές του 

project, προσανατολισµένο στο ερµηνευτικό και εκτελεστικό µέρος για το κλαρινέτο, 

για την τάξη του κλαρινέτου στο πλαίσιο της µουσικής εκπαίδευσης στα Μουσικά 

Σχολεία.  

H Ερευνητική Εργασία-Project έχει εισαχθεί τα τελευταία χρόνια (από το σχ. έτος 

2011-2012) στην εκπαίδευση (Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση-Λύκειο) ως διακριτή 

ενότητα του Προγράµµατος Σπουδών.  

Το  αντικείµενο της έρευνας αυτής, κρίθηκε αναγκαίο, καθόσον: 

(α) Το project είναι ένα νέο αντικείµενο µε νέα διδακτικά και µεθοδολογικά εργαλεία 

και συνεπώς έχει ενδιαφέρον να διερευνηθεί το µεθοδολογικό πλαίσιο και οι 

δυνατότητες που δίνει στον εκπαιδευτικό µουσικό ώστε να οργανώσει project προς 

την κατεύθυνση της ερµηνείας και της εκτέλεσης στο κλαρινέτο σε ένα εισαγωγικό 

επίπεδο. 

(β) Το ερµηνευτικό και εκτελεστικό κοµµάτι του κλαρινέτου είναι το πλέον ίσως 

ουσιαστικό-σηµαντικό κοµµάτι για έναν µουσικό όπως διαπίστωσα και από την 

εµπειρία µου ως καθηγητής κλαρινέτου σε µουσικά σχολεία, αλλά και ως 

µεταπτυχιακός φοιτητής.  

(γ) Παρότι το ερµηνευτικό και εκτελεστικό κοµµάτι του κλαρινέτου είναι πολύ 

σηµαντικό για έναν µουσικό και θα ήταν σκόπιµο να βασίζεται σε διερευνητικές και 

βιωµατικές προσεγγίσεις ώστε να καταστεί πιο ελκυστικό και ενεργό ωστόσο στο 

µουσικό σχολείο συνήθως προσεγγίζεται µε τις παραδοσιακές µεθόδους και δεν 

ενσωµατώνονται νέες διδακτικές και παιδαγωγικές µέθοδοι.  

(δ) Ο ολοκληρωµένος σχεδιασµός και οργάνωση ενός project από την αρχή του 

σχολικού έτους, µε συγκεκριµένους στόχους, µεθοδολογία, δραστηριότητες, 

κατανοµή δραστηριοτήτων µέσα στο χρόνο, διδακτικά εργαλεία και µέσα και 

αυτοαξιολόγηση-αξιολόγηση, συνήθως απουσιάζει ως φιλοσοφία και πρακτική από 

το µουσικό σχολείο και το ελληνικό σχολείο γενικότερα.  
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Βασικά ερωτήµατα της εργασίας 

(α) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του νέου αντικειµένου «Ερευνητικές Εργασίες ή 

Project» ;  

(β) Με βάση το µεθοδολογικό και οργανωτικό πλαίσιο του project µε ποιο τρόπο θα 

σχεδιαστεί και οργανωθεί ένα αποτελεσµατικό µουσικό project προσανατολισµένο 

στη µουσική εκτέλεση και ερµηνεία στο κλαρινέτο που να εξυπηρετεί τους στόχους 

µιας βελτιστοποιηµένης ερµηνείας και  εκτέλεσης στο κλαρινέτο στο πλαίσιο της 

µουσικής εκπαίδευσης;  

(γ) Ποια θα ήταν τα γενικά βασικά χαρακτηριστικά (ερευνητικά ερωτήµατα, 

µεθοδολογία και παιδαγωγικές  αρχές), αυτού του προτεινοµένου project στο 

κλαρινέτο ώστε να κινείται στο πλαίσιο των αρχών και της φιλοσοφίας των 

Ερευνητικών Εργασιών (Διερευνητικό, Βιωµατικό, Ενεργό, Συµµετοχικό); 

(δ) Ποιοι συγκεκριµένοι στόχοι θα τεθούν και ποια συγκεκριµένα είδη 

δραστηριοτήτων θα επιλέγουν ώστε το προτεινόµενο project να γίνει 

αποτελεσµατικότερο; 

(ε) Πώς θα κατανεµηθούν οι δραστηριότητες µέσα στο χρόνο; Ποια διδακτικά 

εργαλεία και µέσα θα εξυπηρετήσουν καλύτερα τους στόχους του προτεινόµενου 

project; Με ποιο τρόπο θα γίνει η αυτοαξιολόγηση και αξιολόγηση του project; 

 

Βασικοί άξονες του θέµατος 

(Α) Το project και τα γενικά χαρακτηριστικά του: Παιδαγωγικά-Οργανωτικά- 

Μεθοδολογικά-Διαδικαστικά, στη Μουσική Εκπαίδευση. 

(B) Στοιχεία για το µουσικό έργο «Κοντσέρτο Mozart». 

(Γ) Σχεδιασµός και οργάνωση project βασισµένου στις αρχές των ερευνητικών 

εργασιών (project) και τις καινοτόµες προσεγγίσεις για τη διδακτική της ερµηνείας 

και εκτέλεσης στο κλαρινέτο του έργου Κοντσέρτο Mozart. 
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Αꞌ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
 

1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για την πραγµατοποίηση της παρούσας εργασίας απαιτήθηκαν τα παρακάτω: 

Α. Βιβλιογραφική έρευνα -Διερεύνηση  

Για το σχεδιασµό και την οργάνωση της παρούσας εργασίας απαιτήθηκε σε ένα 

αρχικό στάδιο να µελετηθεί - διερευνηθεί κυρίως (α) η µεθοδολογία έρευνας 

εκπόνησης των διπλωµατικών εργασιών µέσα από τη σχετική βιβλιογραφία, (β) η 

Ερευνητική Εργασία (Ερ.Ερ. ή Project) δηλαδή η φιλοσοφία, οι στόχοι, οι αρχές και 

το µεθοδολογικό της πλαίσιο µέσα από τη σχετική βιβλιογραφία και τις σχολικές 

εγκυκλίους και (γ) στοιχεία για το µουσικό έργο Κονσέρτο Mozart. 

Β. Σχεδιασµός και οργάνωση του Project  

Με γνώµονα τα βασικά χαρακτηριστικά των Ερ.Ερ. επιχειρήθηκε στη συνέχεια ο 

σχεδιασµός του προτεινόµενου project µε τέτοιο τρόπο ώστε να κινείται µέσα στο 

πλαίσιο των Ερ.Ερ. (αρχές, στόχοι, µεθοδολογία). Στη φάση αυτή απαιτήθηκε  

συνεχής µελέτη της σχετικής µε τις Ερ.Ερ. βιβλιογραφίας προκειµένου να 

αποσαφηνίσω, εµβαθύνω και αντλήσω συγκεκριµένα στοιχεία.   

Για την επιλογή του συγκεκριµένου θέµατος του project και τη διδακτική  

προσέγγισή του, έγινε προσπάθεια να τηρηθούν κάποια κριτήρια που είναι και τα 

κριτήρια επιλογής θέµατος και γενικής µεθοδολογίας των Ερευνητικών Εργασιών.   

Ακολούθησε ο σχεδιασµός και η οργάνωση συγκεκριµένων στόχων, ερευνητικών 

ερωτηµάτων και συγκεκριµένων δραστηριοτήτων κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι 

προτεινόµενοι στόχοι να συνδέονται µε τις προτεινόµενες δραστηριότητες. Επίσης 

έγινε προσπάθεια να τεθούν στόχοι και να σχεδιαστούν οι σχετικές δραστηριότητες 

που εξυπηρετούν και τα τρία επίπεδα ανάπτυξης ικανοτήτων-δεξιοτήτων του µαθητή 

(γνώσεις, αξίες και στάσεις, συµπεριφορά). 

Για την οργάνωση των στόχων και δραστηριοτήτων (στοχοθεσία, κατανοµή των 

δραστηριοτήτων µέσα στο χρόνο, διδακτικά εργαλεία και µέσα), απαιτήθηκε η 

διερεύνηση και µελέτη ανάλογων εργασιών από τη σχετική βιβλιογραφία. 
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2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(PROJECT)  
 

2.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Η Ερευνητική Εργασία (Ερ.Ερ.) γεννήθηκε από τα σχέδια εργασίας (projects) που 

χρησιµοποιούνται διεθνώς στην εκπαίδευση και είναι προσανατολισµένα στην 

έρευνα/διερεύνηση (Ιnquiry Learning Projects).  Είναι  µία µαθητοκεντρική 

βιωµατική διαδικασία διδασκαλίας - µάθησης που έχει τις ρίζες της στο κίνηµα της 

προοδευτικής αγωγής µε εκπροσώπους µεταξύ άλλων τους Kilpatrick, Dewey, Freire, 

κ.ά.  (Ντιούι, 1980 · Χρυσαφίδης, 1996 · Ματσαγγούρας, 1995 & 2011). 

Κατά την εκπόνηση του project, πραγµατοποιείται µελέτη ή διερεύνηση ενός 

θέµατος βάσει σχεδιασµού και οργάνωσης της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας που 

έχει ως σκοπό την ολοκλήρωση ενός µαθησιακού έργου. Η διερεύνηση γίνεται µέσω 

ερευνητικών ερωτηµάτων που οργανώνονται γύρω από το κεντρικό θέµα. 

Το κεντρικό θέµα επιλέγεται από την πραγµατική ζωή και τα βιώµατα του µαθητή, 

ώστε να τον ενδιαφέρει και να τον αφορά, να υποκινεί τα προσωπικά του 

ενδιαφέροντα και να καλλιεργεί τις ιδιαίτερες δεξιότητές του (Ντιούι, 1980 ·  

Χρυσαφίδης, 1996).  

Το κεντρικό προς µελέτη θέµα εξακτινώνεται θεµατικά ώστε να προσεγγιστεί και 

φωτιστεί από όσες το δυνατόν περισσότερες πτυχές και να αναφανούν όσες το 

δυνατόν περισσότερες διαστάσεις του (διεπιστηµονική - διαθεµατική προσέγγιση) 

(Ματσαγγούρας, 2003). 

Το µοντέλο εκπαίδευσης µέσω των Ερ. Ερ. επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της 

κριτικής σκέψης και την ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή. Αυτό έχει ως συνέπεια να 

θέτουµε στόχους που κινούνται σε τρία επίπεδα: Γνωστικό (ικανότητες και 

δεξιότητες), συναισθηµατικό (αξίες και στάσεις), ψυχοκινητικό (δράση, 

συµπεριφορές) (Bloom & Krathwohl, 1986 a&b).  

Επιδιώκουµε η γνώση που παρέχουµε µέσα από το project, να µπορεί να 

εφαρµοστεί και σε άλλες περιπτώσεις (γενίκευση και µεταφορά της νέας γνώσης) 

(Ματσαγγούρας, 2011). 



	  
	  

12	  

Στο πλαίσιο ενός project, η µάθηση εκτυλίσσεται σε ένα πλούσιο 

πολυαισθητηριακό µαθησιακό περιβάλλον που έχει διερευνητικό, συνεργατικό, 

βιωµατικό και ενεργό χαρακτήρα. 

Κατά την εκπόνηση του project, ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι συµβουλευτικός 

και καθοδηγητικός, συντονιστικός και επικοινωνιακός. Φροντίζουµε δηλαδή να 

δηµιουργήσουµε ένα συναισθηµατικά ασφαλές και ενθαρρυντικό µαθησιακό 

περιβάλλον µέσα στο οποίο οι µαθητές να µπορούν να εκφράζονται, να τολµούν και 

να καινοτοµούν. Δίνουµε έµφαση στην ετερότητα - διαφορετικότητα φροντίζοντας να 

υποστηρίζουµε όλα τα παιδιά. 

Οι µαθητές διερευνούν ένα θέµα συλλογικά, εµπλεκόµενοι σε δραστηριότητες 

βασισµένες σε οµαδικές εργασίες αλλά και ατοµικά µε δραστηριότητες ατοµικές 

(Χρυσαφίδης, 1996 · Κόκκος & Λιοναράκης, 1998).  

Κατά τη διάρκεια του project το θέµα και τα ερευνητικά ερωτήµατα 

συνδιαµορφώνονται µέσα από το διάλογο ανάµεσα στον εκπαιδευτικό και στους 

µαθητές. Η µελέτη ενός θέµατος µπορεί να αλλάξει κατεύθυνση ανάλογα µε το 

ενδιαφέρον και τη συµµετοχή των µαθητών. Αυτό έχει ως συνέπεια µία πιθανή 

τροποποίηση των ερευνητικών ερωτηµάτων, των στόχων και των δραστηριοτήτων 

(Ματσαγγούρας, 2011).  

Μέσω του project, επιδιώκεται η ολοκλήρωση ενός έργου το οποίο µπορεί να έχει 

τη µορφή τελικού προϊόντος που ονοµάζεται «τέχνηµα» (κατασκευή, βιβλίο, 

παρουσίαση, συναυλία, κ.ά.). Το «τέχνηµα» προσφέρει στους µαθητές την επιλογή, 

τους δίνει βήµα για προσωπική έκθεση και προβολή και προσωποποιεί την 

µαθησιακή διαδικασία (Ματσαγγούρας, 2011).  

Η αξιολόγηση των εργασιών του µαθητή αλλά και του project συνολικά, είναι 

ευέλικτη και αναστοχαστική. Στόχος της αξιολόγησης είναι κυρίως η 

ανατροφοδότηση και η συνεχής βελτίωση και ενίσχυση της δουλειάς του κάθε 

µαθητή και της κάθε οµάδας ( Ματσαγγούρας, 2011).  
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2.2. Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Η Ερευνητική εργασία εισάγεται στο ελληνικό σχολείο το 2011-12 στην Αʹ′ τάξη 

ΓΕΛ (βλ. Γ2/97364/30-08-2011) και Αʹ′ τάξη ΕΠΑΛ (βλ. Γ2/113182/30-09-11) και το 

2012-13 στη Βʹ′ τάξη ΓΕΛ (Γ2/47143/27-04-2012), Β ʹ′ τάξη ΕΠΑΛ ηµερήσιου και Γʹ′ 

ΕΠΑΛ εσπερινού (Γ2/79980/12-07-2012) ως Ειδική Θεµατική (ΥΠΔΜΘ 2011:13, 

ΦΕΚ 1213, τχ. Β/2011). Αυτή η Ερ.Ερ. είναι σύµφωνη µε τις σύγχρονες αντιλήψεις 

για τη φύση και το διδακτικό προσανατολισµό των Προγραµµάτων Σπουδών και µε 

τις πρακτικές που ισχύουν δεκαετίες τώρα στα εκπαιδευτικά συστήµατα άλλων 

χωρών. 

Το όλο project εκτυλίσσεται στα εξής βασικά στάδια: 

ü Επιλογή υπό µελέτη θέµατος - Σχεδιασµός και Οργάνωση κεντρικών ερευνητικών 

ερωτηµάτων και στόχων· 

ü Σχεδιασµός και Προγραµµατισµός των δραστηριοτήτων· Σύνδεση στόχων µε 

δραστηριότητες· 

ü Υλοποίηση του project-Αξιολόγηση· 

Στο πλαίσιο των Ερ.Ερ. δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνεργασία µεταξύ των 

εκπαιδευτικών. Μέσω της συνεργασίας αυτής εξυπηρετείται η διεπιστηµονικότητα-

διαθεµατικότητα.  

Η υλοποίηση ενός project σε σχολικές τάξεις προϋποθέτει καλή προετοιµασία, 

καλό σχεδιασµό και αποτελεσµατική συνεργασία ανάµεσα σε εκπαιδευτικό και 

µαθητές.  

Στο µουσικό σχολείο, το project µπορεί να εφαρµοστεί κατάλληλα οργανωµένο 

και διαφοροποιηµένο στο πλαίσιο των µουσικών συνόλων.  
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2.3. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Το φιλοσοφικό πλαίσιο των Ερευνητικών Εργασιών θεµελιώνεται στις θεωρίες 

µάθησης του εποικοδοµητισµού (constructivist learning) και έχει τις ρίζες του στην 

ενεργή και βιωµατική µάθηση και την κριτική και δηµιουργική σκέψη έτσι όπως 

διαµορφώθηκαν µεταξύ άλλων από τους Piaget, Dewey, Frey, Vygotsky, Freire, 

Mezirow, Kegan (Ντιούι, 1980 · Vygotsky, 1988 · Κόκκος & Λιοναράκης 1998 · 

Ματσαγγούρας, 2011).  

Κύριες ιδέες της φιλοσοφίας των Ερευνητικών Εργασιών συνοψίζονται στα 

παρακάτω.  

 Η  πολυπλοκότητα της πραγµατικότητας και η ανάπτυξη της σύνθετης κριτικής 

σκέψης του αυριανού πολίτη 

Ο σηµερινός µαθητής, αυριανός πολίτης έχει να αντιµετωπίσει µία πολύπλοκη 

πραγµατικότητα γεµάτη προκλήσεις. Ο αυριανός αυτός πολίτης θα πρέπει να είναι 

εφοδιασµένος µε γνώσεις, ικανότητες, αξίες και συµπεριφορές που θα του 

επιτρέψουν να επιλύει προβληµατικές καταστάσεις οι οποίες συνδέονται µε την 

προσωπική του ζωή, την επαγγελµατική του αποκατάσταση, τις τοπικές κοινότητες 

και τον κόσµο γενικότερα (Κόκκος & Λιοναράκης, 1998 · Γουρνάς, 2011). 

Για να ανταποκριθούν οι σύγχρονες κοινωνίες στις προκλήσεις των καιρών, ένας 

αυξανόµενος αριθµός εκπαιδευτικών, σχολείων και εκπαιδευτικών συστηµάτων 

πολλών κρατών έχουν υιοθετήσει µοντέλα εκπαίδευσης βασισµένα στις Ερ.Ερ. 

(projects) που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και την 

ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή (ανάπτυξη γνωστική, συναισθηµατική 

ψυχοκινητική). 

Συγκεκριµένα οι µαθητές καθώς εµπλέκονται µέσω του project σε πραγµατικές 

προβληµατικές καταστάσεις που τους αφορούν, σε οµαδοσυνεργατικές διαδικασίες 

και συνεχείς αναστοχασµούς και αξιολογήσεις – αυτοαξιολογήσεις, µαθαίνουν να 

προγραµµατίζουν και να σχεδιάζουν, να επιχειρηµατολογούν, να επανεξετάζουν 

κριτικά, να καινοτοµούν και να θέτουν νέους στόχους, εµπλέκονται δηλαδή σε 

δραστηριότητες που εξασκούν ικανότητες επίλυσης προβληµάτων οι οποίες είναι 

ανωτέρου επιπέδου δεξιότητες - ικανότητες της σκέψης.  

Το  µοντέλο διδασκαλίας - µάθησης των Ερ.Ερ. υιοθετείται σήµερα λοιπόν ως µία 

βασική στρατηγική για την εκπαίδευση του 21ου αιώνα που αποσκοπεί στον 

ολοκληρωµένο και δηµοκρατικό πολίτη. Έναν πολίτη που θα λειτουργεί υπεύθυνα 
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και θα είναι ικανός µέσα από τη δια βίου εκπαίδευση να ανταποκρίνεται δηµιουργικά 

και αποτελεσµατικά στις προκλήσεις της πολύπλοκης πραγµατικότητας και τις 

απρόβλεπτες εξελίξεις της πολυπολιτισµικής και παγκοσµιοποιηµένης κοινωνίας. 

 

2.4. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Κατά την εκπόνηση των Ερευνητικών Εργασιών, επιδιώκουµε να δηµιουργήσουµε  

ένα πλούσιο παιδαγωγικό – µαθησιακό περιβάλλον όπου ο µαθητής χρησιµοποιεί 

όσες το δυνατόν περισσότερες αισθήσεις (ακούει, βλέπει, αγγίζει, κινείται). Δίνοντας 

έµφαση στην ενεργό και βιωµατική µάθηση, τη διερεύνηση και την αυτενέργεια, 

αποφεύγουµε τις «βιβλιοκεντρικές» και «δασκαλοκεντρικές» προσεγγίσεις σύµφωνα 

µε τις οποίες ο δάσκαλος µιλάει και οι µαθητές ακούνε (Κόκκος & Λιοναράκης, 1998 

· Ματσαγγούρας, 2011).  

Το παιδαγωγικό - διδακτικό πλαίσιο των Ερ. Ερ., έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 1. 

Βιωµατικό και Ενεργό, 2. Οµαδοσυνεργατικό, 3. Διερευνητικό µε Φθίνουσα 

καθοδήγηση  και  4.  Διαφοροποιηµένη διδασκαλία - µάθηση».  

 

2.4.1. Βιωµατική µάθηση 

Η  Ερευνητική Εργασία (Ερ. Ερ. ή  Project) βασίζεται στη βιωµατική  διδασκαλία- 

µάθηση που έχει τις ρίζες της στο κίνηµα της προοδευτικής αγωγής µε εκπροσώπους 

µεταξύ άλλων τους Kilpatrick, Dewey, Freire, κ.ά.   

Στη βιωµατική µάθηση, ο µαθητής αντιµετωπίζεται ως ενεργός, µικρός ερευνητής 

και ως δηµιουργός που έρχεται σε άµεση επαφή µε το αντικείµενο το οποίο θέλει να 

γνωρίσει µέσα από την εµπειρία  (Ντιούι, 1980 · Χρυσαφίδης, 1996 · Ματσαγγούρας, 

1995 & 2011). 

Κατά τη βιωµατική µάθηση δηλαδή, ο µαθητής δεν είναι καταναλωτής µιας 

προαποφασισµένης και ετοιµοπαράδοτης γνώσης και ο εκπαιδευτικός δεν είναι 

δέσµιος του αναλυτικού προγράµµατος.  Συνήθως δεν χρησιµοποιείται συγκεκριµένη 

διδακτική ύλη, ούτε προκαθορισµένα βιβλία, διότι µαθητές και εκπαιδευτικός 

συµµετέχουν ενεργά σε καινοτόµες δραστηριότητες και στη συνέχεια τις 

αναστοχάζονται µε σκοπό οι µαθητές να εµπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να 

καλλιεργήσουν ικανότητες (Ντιούι, 1980 · Χρυσαφίδης, 1996 ).   
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Η πραγµατικότητα, τα προσωπικά βιώµατα και οι βιωµατικές καταστάσεις 

αποτελούν στη βιωµατική διδασκαλία – µάθηση την αφετηρία της διδακτικής πράξης 

και το ισχυρό έναυσµα για την πρόκληση του ενδιαφέροντος των µαθητών. Τα 

βιώµατα αυτά µπορεί να σχετίζονται µε το άµεσο µέλλον των µαθητών, µε τα 

επαγγελµατικά τους ενδιαφέροντα, µε θέµατα πολιτισµού και τέχνης, µε κοινωνικές 

σχέσεις, µε καυτά θέµατα-προβλήµατα της τοπικής ή της ευρύτερης κοινωνίας,  κ.ά.  

Για να είναι αποτελεσµατική - αποδοτική µία βιωµατική εκπαιδευτική διαδικασία 

απαιτείται καταρχήν εξάσκηση των µαθητών στην οµαδική εργασία ώστε να µπορούν 

τα µέλη της να λειτουργούν δεµένα, να επικοινωνούν, να συνεργάζονται και να είναι 

ικανά να φέρουν σε πέρας µία εργασία που έχουν αναλάβει. Για να επιτευχθούν τα 

παραπάνω, απαιτείται να δοθεί µεγάλη βαρύτητα στην πρώτη φάση του project 

σχηµατισµού και δέσιµου της οµάδας (Γουρνάς, 2011 · Τοδούλου, 2011).  

 

2.4.2. H Οµαδοσυνεργατική Προσέγγιση Μάθησης  (cooperative learning) 

Βασικό χαρακτηριστικό της Ερ.Ερ. (Project) είναι ότι αυτή βασίζεται στην  

οµαδοσυνεργατική προσέγγιση µάθησης (cooperative learning). Οι θεωρητικές 

βάσεις της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας µπορούν να αναζητηθούν: (α) στην 

εποικοδοµητική θεωρία µάθησης (νέο-Βυγκοτσιανή) που δίνει έµφαση στη 

συλλογική δράση, στην µετανεοτερική επιστηµολογία σύµφωνα µε την οποία η 

γνώση θεωρείται «κοινωνική κατασκευή» που οικοδοµείται µέσα σε ένα ιστορικό - 

πολιτιστικό πλαίσιο και (γ) στις νευροεπιστήµες (Γουρνάς, 2011 · Schacter, Gilbert & 

Wegner, 2012).    

Κατά την οµαδοσυνεργατική διδασκαλία-µάθηση  η τάξη οργανώνεται  σε µικρο-

οµάδες µαθητών και αξιοποιείται η δυναµική της οµάδας ως κινητήριος δύναµη των 

µαθησιακών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων. Ο αριθµός των συνεργαζόµενων 

µελών κάθε οµάδας είναι συνήθως τέσσερις, ενώ δεν αποκλείονται και φάσεις 

ατοµικής εργασίας (Τοδούλου, 2011).                                        

Σήµερα γνωρίζουµε ότι η νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου εξελίσσεται σε όλη 

τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου µέσα από µία διεργασία κατά την οποία ο 

ανθρώπινος νους αναπτύσσεται από την αλληλεπίδραση των νευροφυσιολογικών 

διεργασιών και των διαπροσωπικών σχέσεων.  Σύµφωνα µε τη θεωρία της 

Διαπροσωπικής Νευροβιολογίας, η σχέση και η συνοµιλία, η επικοινωνία µε τον 

άλλον, αλλάζει τις νευρωνικές οδούς και ενισχύει τις συνάψεις ιδιαίτερα όταν αυτή η 
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συνοµιλία, είναι σηµαντική για το άτοµο και συµβαίνει µέσα σ’ ένα πλαίσιο 

συναισθηµατικής εγρήγορσης, συντονισµού, ασφάλειας και ισχυρών 

συναισθηµατικών δεσµών (Κόκκος & Λιοναράκης, 1998 · Γουρνάς, 2011 · Schacter, 

Gilbert & Wegner, 2012).  

Κατά την εφαρµογή της οµαδικής εργασίας συχνά εµφανίζονται δυσκολίες καθώς 

τα µέλη της οµάδας αδυνατούν να χειριστούν τα συναισθήµατα τους µε αποτέλεσµα 

να δηµιουργούνται υποοµάδες και να επέρχεται διάσπαση της οµάδας. Οι υποοµάδες 

δεν είναι κατ’ ανάγκη αρνητικές αντίθετα όταν αξιοποιούνται σωστά αποτελούν 

ευκαιρία για περαιτέρω βελτίωση. Ο συντονιστής εκπαιδευτικός πρέπει να είναι 

ενήµερος των δικών του συναισθηµάτων και των προσδοκιών του  για  την οµάδα 

παίρνοντας υπ’ όψη τις προσωπικές τους ιδιαιτερότητες. Επειδή δεν µπορούµε να 

αλλάξουµε άµεσα τη δυναµική της οµάδας, πρέπει να είµαστε σε εγρήγορση, να 

παρατηρούµε µε προσοχή και κυρίως να µπορούµε να διακρίνουµε τους 

αναδυόµενους «ρόλους στην οµάδα». Σε µία φάση µπορεί το κεντρικό ζητούµενο να 

είναι η οικειότητα, ενώ σε επόµενη η διαχείριση των διαφορετικών απόψεων 

(Γουρνάς, 2011 · Τοδούλου, 2011). 

Το «Συµβόλαιο Σχέσεων» µπορεί να βοηθήσει τη δυναµική της οµάδας να πάει 

προς µία θετική κατεύθυνση διότι συµβάλλει στην ανάπτυξη της υπευθυνότητας των 

µαθητών και την κατανόηση της αξίας της δέσµευσης σε συµφωνηµένους κανόνες 

συµπεριφοράς (Σακκάς & Μπαρδάνης, 2011). 

Η εφαρµογή της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας µάθησης στην εκπαιδευτική 

πρακτική δεν είναι βέβαια εύκολη υπόθεση. Παρότι στις µέρες µας έχουν αυξηθεί οι 

θεωρητικοί οπαδοί της, εκείνοι που την εφαρµόζουν στην τάξη είναι λίγοι. Αυτό 

οφείλεται στις εγγενείς δυσκολίες που δηµιουργούνται µε την εφαρµογή της αλλά και 

στην έλλειψη επιµόρφωσης και στην ανυπαρξία καθοδηγητικής βιβλιογραφίας 

(Ματσαγγούρας, 1995). 
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2.4.3. Διερευνητική προσέγγιση της µάθησης και φθίνουσα καθοδήγηση 

Η διερευνητική προσέγγιση είναι µία εναλλακτική προσέγγιση µάθησης που εστιάζει 

στην έρευνα – διερεύνηση ενός θέµατος και βασίζεται στην παιδαγωγική αρχή ότι η 

µάθηση συνδέεται άµεσα µε την ενεργό δράση του µαθητή. 

Η όλη προσέγγιση ξεκινάει µε ενδιαφέροντα ερωτήµατα και προχωράει µε 

διερευνητική µελέτη των διαθέσιµων δεδοµένων, προκειµένου να δώσουν οι µαθητές 

τεκµηριωµένες απαντήσεις στα ερωτήµατα που τέθηκαν, να προτείνουν λύσεις και να 

λάβουν αποφάσεις για τη δηµιουργία του τελικού προϊόντος-τεχνήµατος (Σλαβούδης, 

2013). 

Στο πλαίσιο των Ερ.Ερ., ο εκπαιδευτικός ακολουθεί την προσέγγιση 

της φθίνουσας καθοδήγησης (fading scaffolding) σύµφωνα µε την οποία ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού ως δασκάλου που διδάσκει και οι µαθητές ακούνε, περιορίζεται και 

µετακινείται πλέον από το ρόλο του εκπαιδευτικού «ειδήµονα» στο ρόλο του 

εκπαιδευτή, εµψυχωτή και διευκολυντή, γεγονός που απαιτεί αλλαγή φιλοσοφίας και 

στάσης εκ µέρους του ίδιου του εκπαιδευτικού. Δεν διδάσκουµε δηλαδή µε τον 

παραδοσιακό τρόπο αλλά εµπνέουµε, ενθαρρύνουµε, ασκούµε εποπτεία και 

συµβουλεύουµε. Η φθίνουσα καθοδήγηση γίνεται µε πολλούς τρόπους, και 

αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο ο εκπαιδευτικός (α) διδάσκει, (β) παροτρύνει 

και (γ) εµψυχώνει τους µαθητές (Σλαβούδης, 2013). 

 

2.4.4. Διαφοροποιηµένη µάθηση (differentiated learning) 

Η διαφοροποιηµένη διδασκαλία έχει τις βάσεις της στις θεωρίες του 

εποικοδοµητισµού  (constructivism) και της αλληλεπίδρασης (Vygotsky, 1988) και 

στη θεωρία της πολλαπλής νοηµοσύνης του Gardner.  Η θεωρία της πολλαπλής 

νοηµοσύνης, πατέρας της οποίας θεωρείται ο Howard Gardner, συνοψίζεται στην 

παιδαγωγική παραδοχή ότι δεν µαθαίνουµε όλοι µε τον ίδιο τρόπο διότι υπάρχουν 

πολλά διαφορετικά µαθησιακά στυλ και ευφυΐες (Καλδή, 2013 · Αγγελίδου, 2014). 

Κατά τη διαφοροποιηµένη διδασκαλία-µάθηση η διδασκαλία προσαρµόζεται ώστε 

να απευθύνεται σε όλους τους µαθητές µέσα από διαφοροποιηµένες προσεγγίσεις που 

λαµβάνουν υπόψη τους τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες και δυνατότητες κάθε 

παιδιού, τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά του, τα ξεχωριστά βιώµατά του, τους δικούς του 

ρυθµούς µάθησης, το προσωπικό του στυλ µάθησης, το πολιτισµικό του υπόβαθρο, 

την αυτο-αντίληψή του. 
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Οι Ερευνητικές Εργασίες δίνουν πολλές δυνατότητες διαφοροποίησης καθώς 

µπορούν να διαφοροποιηθούν ως προς: 

-Το περιεχόµενο και τους στόχους· 

-Τη διαδικασία-µεθοδολογία·  

-Τις δραστηριότητες – υποερωτήµατα·  

-Το σηµείο εισόδου·  

-Την αξιολόγηση: Διαφορετικοί τρόποι µε τους οποίους οι µαθητές θα εκφράσουν 

αυτά που έµαθαν (Αγγελίδου, 2014). 

 

3. ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ  
ΜΟΤΣΑΡΤ ΓΙΑ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΣΕ ΛΑ 
ΜΕΙΖΟΝΑ Κ.622  

Tο Κοντσέρτο Mozart, είναι από τα πλέον σηµαντικά και εκλεπτυσµένα έργα του 

ρεπερτορίου για κλαρινέτο και ένα από πλέον αντιπροσωπευτικά έργα της κλασσικής 

εποχής  (Hoeprich, 2008).  

Η µουσική εκπαίδευση κατά τα τέλη του 18ου αιώνα 

Η µουσική εκπαίδευση κατά τα τέλη του 18ου αιώνα (εποχή κατά την οποία 

δηµιουργήθηκε το συγκεκριµένο έργο) ήταν ιδιαίτερα αναπτυγµένη και δεν µπορεί να 

συγκριθεί µε αυτήν της εποχής µας. Στην πραγµατικότητα κάθε διακεκριµένος 

κλαρινετίστας στα τέλη του 18ου αιώνα έπαιζε πολλά διαφορετικά όργανα. Πολύ 

συχνά, ανάµεσα σε αυτά τα διαφορετικά όργανα που έπαιζε ήταν το βιολί καθώς και 

άλλα πνευστά όργανα, πράγµα που δεν συµβαίνει στις µέρες µας. Ο Anton Stadler 

µάλιστα προτείνει σε κάθε µουσικό να συµπεριλάβει στο µουσικό του πλάνο και το 

να µάθει να παίζει βιολί και να πάρει µαθήµατα τραγουδιού (Hoeprich, 2008).  

Η επικρατούσα αντίληψη που εκφράζεται από µουσικούς και θεωρητικούς του 

18ου αιώνα είναι ότι ο µουσικός, κατά την προσέγγιση της µουσικής θα πρέπει να 

διερευνήσει τις προθέσεις του συνθέτη και το πώς ερµηνεύονται αυτές από 

κλαρινετίστες κατά καιρούς. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι προθέσεις του συνθέτη είναι 

προφανείς όµως η λεπτοµερής και σε βάθος µελέτη συχνά οδηγεί σε διαφορετικές 

ερµηνείες (Hoeprich, 2008).  

Κατά τον 18ο αιώνα υπήρχε επίσης µία διαφορά/ασυµφωνία για το πώς παίζονται 

νότες µε τελείες «staccato» ή µε παύλες «portanto», λαµβάνοντας υπόψη ότι οι πιο 
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πολλές µέθοδοι κλαρινέτου αναφέρονται στις νότες που σηµειώνονται «staccato» σαν 

νότες µικρής διάρκειας.  Κατά τον Leopold Mozart (πατέρα του Βόλφγκανγκ 

Αµαντέους Μότσαρτ), οι νότες µε παύλα (portanto) θεωρούνται ως µικρής διάρκειας 

αλλά πιο «βαρειές» νότες από τις staccato, ενώ ο Daniel Gottlob Türk, υποστηρίζει το 

αντίθετο. Οι Γαλλικές  µέθοδοι κλαρινέτου είναι πιο συγκεκριµένες προτείνοντας 

µεγαλύτερη διάρκεια και απαλότητα για τις staccato νότες παρά  για τις portanto.  

Υπάρχει συµφωνία ότι γενικά µικρής διάρκειας νότες παίζονται µε µεγαλύτερη 

διάρκεια σε ένα Adagio παρά σε ένα Allegro και οι µικρής διάρκειας νότες συχνά 

γίνονται αντιληπτές ως πιο δυνατές (σε ένταση) από τις νότες µε µεγάλη διάρκεια 

(Hoeprich, 2008).  

 Κοντσέρτο για Κλαρινέτο του W.A. Mozart  σε Λα µείζονα K.622 

Πρόκειται για έργο ανθολογίας για το κλαρινέτο που συνέθεσε ο W.A. 

Mozart (Βόλφγκανγκ Αµαντέους Μότσαρτ) τον Οκτώβριο του 1791, λίγους µήνες  

(έξι µόλις εβδοµάδες) πριν από τον θάνατό του.  To έργο αυτό φέρει τον αριθµό 622 

στον κατάλογο Καίχελ µε την εργογραφία του σπουδαίου αυστριακού συνθέτη και 

είναι το τελευταίο ολοκληρωµένο ορχηστρικό έργο του (τελευταία οργανική του 

σύνθεση). 

Το έργο είναι γραµµένο για τον διακεκριµένο βιεννέζο κλαρινετίστα Anton Stadler 

Άντον Στάντλερ (1753-1812), που έπαιζε έναν ιδιαίτερο τύπο κλαρινέτου µε 

περισσότερες χαµηλές νότες (basset clarinet) προσφέροντας έτσι ένα µεγάλο φάσµα 

εκφραστικών δυνατοτήτων στον συνθέτη. Ο Μότσαρτ είχε γράψει αρκετά έργα στη 

διάρκεια των προηγούµενων πέντε χρόνων για αυτόν τον βιρτουόζο κλαρινετίστα µε 

τον οποίο τους συνέδεε φιλία (Hoeprich, 2008). 

Το συγκεκριµένα έργο ξεκίνησε να γράφεται το 1789 και ολοκληρώθηκε έξι 

εβδοµάδες  πριν το θάνατο του συνθέτη το 1791. Το έργο πρωτοπαρουσιάστηκε 

στις 16 Οκτωβρίου του 1791 σε φιλανθρωπική συναυλία στην Πράγα. Το κοινό 

αντέδρασε θερµά, ενώ πολύ θετικές ήταν και οι κριτικές. 

Το κοντσέρτο που διαρκεί περίπου 28 λεπτά, αποτελείται από τρία µέρη µε τις 

διαθέσεις να εναλλάσσονται και οι αλλαγές της διάθεσης ακολουθούν καθαρά τη 

διαίρεση αυτή:  

• Allegro (Αλέγκρο) 

• Adagio (Αντάτζιο) 
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• Rondo (Ρόντο: Αλέγκρο) 

Σύµφωνα µε ένα σχολιασµό- ανάλυση του έργου (βλ: http://peri-
texnon.blogspot.gr/2011/04/622.html):  

«Στο πρώτο µέρος, το Allegro, το γνώριµο θέµα προβάλλεται από το κλαρινέτο και 

δύο βιολιά. Βαθµιαία, άλλα όργανα - τα φαγκότα, τα κόρνα, τα φλάουτα και 

περισσότερα βιολιά - ενώνονται και το θέµα επαναλαµβάνεται µε τον πλήρη όγκο 

ολόκληρης της ορχήστρας. Η αναταραχή σβήνει αφήνοντας το κλαρινέτο και δυο 

βιολιά να συνεχίσουν το θέµα και υπάρχει ένα είδος διαλόγου ανάµεσα σε αυτά και 

τις βιόλες. Για άλλη µια φορά η ορχήστρα τα προλαβαίνει µε ένα κύµα επιβλητικών, 

άγριων σκιρτηµάτων. Το κλαρινέτο προηγείται σταθερά µόνο, είτε αλλάζοντας 

κατεύθυνση µε διαφορετικές µελωδίες ή επαναλαµβάνοντας τα γνώριµα θέµατα σε 

τόνους που είναι άλλοτε χαρµόσυνοι και άλλοτε ευγενικοί και σκεπτικοί. 

Στο δεύτερο µέρος, το Adagio, το κλαρινέτο επιβραδύνει το θέµα σε έναν 

επιβλητικότερο βηµατισµό, αποτυγχάνοντας να φτάσει στα ίδια χαρµόσυνα ύψη όπου 

είχε ανέλθει λίγο πριν. Ο τόνος γίνεται στοχαστικός, σχεδόν µελαγχολικός και µοιάζει 

να µεταφέρει τα συναισθήµατα ενός ανθρώπου που γνωρίζει ότι πρόκειται να 

πεθάνει. Σε µια φάση η διάθεση είναι καθαρά θρησκευτική, έπειτα υποχωρεί σαν να 

αναγνωρίζει ότι αποµακρύνθηκε επικίνδυνα. 

Το τρίτο µέρος, το Rondo, ανασύρει τον ελαφρότερο τόνο του πρώτου µέρους. Το 

κλαρινέτο φαίνεται να αναστενάζει µε ανακούφιση που διάβηκε µια σκοτεινή περίοδο 

σχετικά άθικτο. Παρόλα αυτά έχει πληρώσει κάποιο τίµηµα: η διάθεση δεν είναι τόσο 

ελαφριά αλλά βέβαιη - σαν να υποχώρησε η νεανική ορµή εµπρός στην ωριµότητα. Ο 

τόνος στο τέλος είναι περισσότερο συµφιλιωµένος και το κοντσέρτο τελειώνει µε µια 

καθησυχαστική διάθεση». 

Το έργο αυτό αποτελεί ένα από τα γοητευτικότερα κοντσέρτα του Αυστριακού 

κλασικού συνθέτη και φανερώνει βαθιά κατανόηση των δεξιοτεχνικών και 

εκφραστικών δυνατοτήτων αλλά και των ηχητικών ιδιαιτεροτήτων του οργάνου. Οι 

ηχοχρωµατικές διαφοροποιήσεις στις διάφορες περιοχές του κλαρινέτου 

αξιοποιούνται από τον συνθέτη για να αποδώσουν λεπτές διαφοροποιήσεις 

διαθέσεων. 

Το συγκεκριµένο έργο παρουσιάζει ενδιαφέρον ως προς τα ερµηνευτικά στοιχεία 

του καθόσον στην επιφάνεια της µουσικής του Μότσαρτ υπάρχει λαµπρότητα και 
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ευθυµία ενώ στο βάθος υφέρπει µία µελαγχολία που δίνει στο έργο του αµφιθυµία 

µαγευτική και προκλητική (Kennedy, 1985). 

Ο Μότσαρτ χειρίζεται το ηχόχρωµα του κλαρινέτου σαν ανθρώπινη φωνή που 

µιλάει σε εξοµολογητικό τόνο, χαρίζοντάς µας µια µουσική διάφανης οµορφιάς 

(Hoeprich, 2008).  

Γραµµένο µε νοσταλγικό λυρισµό, αλλά και µοναδική ζωντάνια, το έργο είναι ένα 

από τα πιο όµορφα κοµµάτια που έχουν γραφτεί ποτέ. Λέγεται και «Φθινοπωρινό», 

εξαιτίας του λυρικού του αντάτζιο που αποτελεί το πιο γνωστό τµήµα του 

κοντσέρτου. Το δεύτερο µέρος του Κοντσέρτου, το τρυφερότατο αντάτζιό του 

δηλαδή, έχει χρησιµοποιηθεί στο βραβευµένο µε Όσκαρ ροµαντικό δράµα του Σίντνεϊ 

Πόλακ: "Πέρα από την Αφρική". Αυτό είχε ως συνέπεια η φήµη του έργου να 

εκτοξευτεί στο ευρύ κοινό.  

Το έργο είναι πολυπαιγµένο από ορχήστρες, σε ακροάσεις, σε συναυλίες µουσικών 

σχολείων κ.ά. Υπάρχουν πολλές εκτελέσεις του έργου στην Ελλάδα και το εξωτερικό 

από µεγάλες ορχήστρες και διακεκριµένους σολίστ στο κλαρινέτο. Ενδεικτικά 

αναφέρουµε:  

Mostly Mozart Orchestra, Chamber Music Northwest, New York City, 1984.  Solist 

David Shifrin: Clarinet - Conductor: Gerard-Schwarz. 

English chamber orchestra, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Φεβρουάριος 2011. 

Σολίστ Michel Portal: Κλαρινέτο - Διεύθυνση Ορχήστρας: Νίκος Αθηναίος.  

Ορχήστρα των χρωµάτων, Στέγη Ωνάση. Μαΐος 2011. Σολίστ Marie-Cécile Boulard: 

Κλαρινέτο - Διεύθυνση ορχήστρας: Μίλτος Λογιάδης.     

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Ηρώδειο, 2012. Σολίστ Διονύσης Γραµµένος: 

Κλαρινέτο - Διεύθυνση ορχήστρας: Στέφανος Τσιαλής.  

Καµεράτα (Armonia Atenea), Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών, Μάιος 2015. Σολίστ  

Σπύρος Μουρίκης: Κλαρινέτο - Μαραθώνιος Μότσαρτ (Εφτά κοντσέρτα του 

Βόλφγκανγκ Αµαντέους Μότσαρτ παιγµένα από όργανα κλασικής εποχής -

διαφορετικά από αυτά της εποχής µπαρόκ). 

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Φεστιβάλ Αθηνών,  Ηρώδειο, Αύγουστος 2016. 

Σολίστ Ντιµίτρι Ασκενάζυ: Κλαρινέτο - Διεύθυνση ορχήστρας Βλαντιµίρ Ασκενάζυ.  
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ΒꞋ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 

4. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 
PROJECT 

Εφαρµόζοντας τα χαρακτηριστικά των Ερευνητικών Εργασιών κατά το σχεδιασµό 

και οργάνωση του προτεινόµενου project, απαιτήθηκε να προσδιοριστούν σε ένα 

αρχικό επίπεδο τα παρακάτω: 

Θέµα του Project:  

«Διερευνώντας το Κονσέρτο για Κλαρινέτο του W.A. Mozart σε λα µείζονα K.622: Ανάλυση 

και εκτέλεση».  

Αριθµός και επίπεδο µαθητών: 

12-14 µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου (Τάξη κλαρινέτου Μουσικού σχολείου) (3 οµάδες 

µαθητών/τριών διαφορετικού επιπέδου ως προς το κλαρινέτο) 

Γενική Μεθοδολογία και Μαθησιακό περιβάλλον:  

Μελέτη Περίπτωσης (Case study): Ανάλυση -Μελέτη και Εκτέλεση συγκεκριµένου µουσικού 

έργου Κονσέρτο Mozart.  

ü Διαδικτυακή – βιβλιογραφική έρευνα 

ü Διερευνητική και Διαθεµατική προσέγγιση µε Φθίνουσα καθοδήγηση (fading 

scaffolding) 

ü Εργασία σε οµάδες και ατοµική 

ü Ενεργή – Βιωµατική µαθησιακή προσέγγιση  

ü Διαφοροποιηµένη διδασκαλία 

Μέσα:  
Κλαρινέτα, αίθουσα Η/Υ, βιντεοκάµερα, ή κινητό τηλέφωνο, κατάλληλο οπτικοακουστικό 

υλικό, φύλλα εργασίας και χαρτί–µολύβι. 

Διάρκεια:  
1 τετράµηνο. 
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5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 

PROJECT  
Εφαρµόζοντας τα χαρακτηριστικά των Ερευνητικών Εργασιών κατά το σχεδιασµό 

και οργάνωση του προτεινόµενου project, ακολουθήθηκαν τα εξής βήµατα:  

(α) Επιλογή του θέµατος   

(β) Στοχοθεσία 

(γ) Θέτουµε τα κεντρικά ερευνητικά ερωτήµατα 

(δ) Σχεδιάζουµε το παιδαγωγικό – διδακτικό πλαίσιο  

(ε) Προγραµµατίζουµε τo όλο project 

(στ) Σχεδιάζουµε την αξιολόγηση  

(ζ) Εφαρµογή και Ανάπτυξη του προτεινόµενου project σε επιµέρους συγκεκριµένες 

δραστηριότητες. 

 

5.1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Η επιλογή του θέµατος του project κατέχει κεντρική θέση στο πλαίσιο εκπόνησης του 

Project. Λαµβάνοντας υπόψη το φιλοσοφικό και µεθοδολογικό πλαίσιο των Ερ.Ερ., 

καθώς και τη σπουδαιότητα που κατέχει η ερµηνεία και εκτέλεση στην εκµάθηση του 

κλαρινέτου για τους µαθητές/τριες, κρίθηκε σκόπιµο να ληφθούν υπόψη τα 

παρακάτω κριτήρια επιλογής του θέµατος της προτεινόµενης Ερευνητικής Εργασίας, 

µε Θέµα: «Διερευνώντας το Κοντσέρτο για Κλαρινέτο του W.A. Mozart σε λα 

µείζονα K.622: Ανάλυση και εκτέλεση».  

 

Κριτήρια επιλογής θέµατος  

Το θέµα που επιλέχθηκε, θεωρήθηκε ότι: 

ü Υποκινεί τα προσωπικά ενδιαφέροντα των µαθητών/τριών, τους αφορά και τους 

εµπλέκει άµεσα και προάγει τους προβληµατισµούς τους, καθώς σχετίζεται µε την 

επαγγελµατική τους ζωή και εξέλιξη, ως υπεύθυνων αυριανών µουσικών µε 

ικανότητες/δεξιότητες και δηµιουργικές ανησυχίες. 

ü Εµπλέκει τους µαθητές/τριες σε διαδικασίες διερεύνησης και καλλιεργεί τις 

ιδιαίτερες δεξιότητές τους. 

ü Προάγει τη διαθεµατική προσέγγιση. 

ü Αξιοποιεί το περιεχόµενο, τα εννοιολογικά σχήµατα και τις µεθοδολογικές 

προσεγγίσεις του µουσικού µαθήµατος στο κλαρινέτο. 
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ü Επιτρέπει την ανάληψη δράσης εκ µέρους των µαθητών/τριών και αφήνει θετικό 

αποτύπωµα στους ίδιους τους µαθητές/τριες και στη σχολική κοινότητα.  

  

Κριτήρια επιλογής του συγκεκριµένου έργου «Κοντσέρτο Mozart».  

Επιλέγουµε για ανάλυση και εκτέλεση το συγκεκριµένο έργο για τους παρακάτω 

λόγους:  

ü Είναι από τα πλέον σηµαντικά και εκλεπτυσµένα έργα του ρεπερτορίου για 

κλαρινέτο και ένα από τα πλέον αντιπροσωπευτικά έργα της κλασικής εποχής  

(Hoeprich, 2008). 

ü Χαρακτηρίζεται από απλότητα ωστόσο η απλότητα αυτή είναι δύσκολο να 

αποδοθεί µε καθαρότητα. Χαρακτηρίζεται δηλαδή από τη «δυσκολία της 

απλότητας». 

ü Παρουσιάζει ενδιαφέρον ως προς την τεχνική του: (α) ως προς την καθαρότητα 

στον ήχο, (β) ως προς την αρτιότητα στη ρυθµική αγωγή.  

ü Παρουσιάζει ενδιαφέρον ως προς τα ερµηνευτικά στοιχεία του καθόσον η 

µουσική του Μότσαρτ απαιτεί συναίσθηµα, λαµπρότητα και ευθυµία σε 

συνδυασµό µε µια µελαγχολία και ωριµότητα που δίνει στο συνολικό έργο του 

αµφιθυµία µαγευτική και προκλητική (Kennedy, 1985). 

ü Συγκαταλέγεται στα τελευταία ολοκληρωµένα έργα του συνθέτη. Είναι το 

τελευταίο ολοκληρωµένο καθαρά instrumental έργο του συνθέτη που η σύνθεσή 

του έγινε στο τέλος µιας σπουδαίας για τη µουσική εποχής, της κλασικής εποχής, 

από έναν από τους πλέον αντιπροσωπευτικούς και καταξιωµένους δηµιουργούς 

της εποχής αυτής.   

 

5.2.  ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ   

Κατά το σχεδιασµό και οργάνωση του προτεινόµενου project, έγινε προσπάθεια να 

τεθούν στόχοι που εξυπηρετούν και τα τρία επίπεδα ανάπτυξης ικανοτήτων-

δεξιοτήτων του µαθητή, δηλαδή:  

1. Στόχοι του γνωστικού τοµέα  

2. Στόχοι του συναισθηµατικού τοµέα, ανάπτυξη δηλαδή αξιών και στάσεων  

3. Στόχοι του ψυχοκινητικού τοµέα, ανάπτυξη δηλαδή της έκφρασης, κίνησης, κ.ά.  
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Ενδεικτικοί στόχοι του Project 

Οι µαθητές/τριες επιδιώκεται,  

ü Να αποκτήσουν ικανότητες/ανάλυσης ενός µουσικού έργου· 

ü Να απαριθµούν τα βασικά στοιχεία από τα οποία εξαρτάται η εκτέλεση και 

ερµηνεία ενός µουσικού έργου· 

ü Να ασκηθούν στην προσεκτική ακρόαση ενός συγκεκριµένου έργου προκειµένου 

να εντοπίζουν βασικά διαφοροποιά στοιχεία διαφορετικών εκτελέσεων του ίδιου 

έργου· 

ü Να αρχίσουν να συνεργάζονται ώστε να αναλύουν το συγκεκριµένο έργο και να 

διακρίνουν και αποτυπώνουν τα τεχνικά εκείνα στοιχεία (όπως Ύφος, φόρµα, 

φράσεις, ρυθµό) που χαρακτηρίζουν ένα µουσικό έργο· 

ü Να αποκτήσουν ικανότητες διερεύνησης ερευνώντας το ιστορικό-πολιτιστικό 

υπόβαθρο του µουσικού έργου, να γνωρίζουν δηλαδή ποια εποχή δηµιουργήθηκε 

το έργο καθώς και το πλαίσιο  µέσα στο οποίο γεννήθηκε· 

ü Να συσχετίσουν το πλαίσιο δηµιουργίας του µουσικού έργου µε τις 

αντανακλάσεις/επιδράσεις στο έργο· 

ü Να αλληλεπιδράσουν µέσα από την εργασία σε οµάδες ώστε να επικοινωνήσουν 

και να συνεργαστούν· 

ü Να καλλιεργήσουν ικανότητες προσεκτικής ακρόασης και σεβασµού της γνώµης 

των άλλων (συµµαθητών τους)· 

ü Να ασκηθούν στην αξιολόγηση – αυτοαξιολόγηση - αποτίµηση – κριτική 

θεώρηση και αναστοχασµό, εντοπίζοντας βασικές αδυναµίες στο εκτελεστικό και 

ερµηνευτικό µέρος κατά το παίξιµο το δικό τους και των συµµαθητών τους στο 

κλαρινέτο (αξιολόγηση-αυτοαξιολόγηση)· 

ü Να αλληλεπιδράσουν παίζοντας ο ένας στον άλλον το µουσικό έργο που µελετούν 

και να υποκινηθεί το ενδιαφέρον τους για βελτίωση· 

ü Να βελτιώσουν το παίξιµό τους στο κλαρινέτο (εκτελεστικά –ερµηνευτικά)· 

ü Να αποδίδουν το έργο παίζοντας και ερµηνεύοντάς το µπροστά σε κοινό (σχολική 

κοινότητα)· 

ü Να ασκηθούν στη χρήση του Η/Υ·  

ü Να ασκηθούν στη στοχευµένη αναζήτηση στοιχείων από το διαδίκτυο·  

ü Να ασκηθούν στην επεξεργασία και σύνθεση δεδοµένων·  

ü Να καλλιεργήσουν ικανότητες καταγραφής και σύνθεσης στοιχείων σε 

βιντεοκάµερα, κ.ά. 
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Οι παραπάνω στόχοι αποτέλεσαν οδηγό προκειµένου να σχεδιαστούν οι κατάλληλες 

δραστηριότητες που εξυπηρετούν αυτούς τους στόχους, να κατανεµηθούν οι 

δραστηριότητες µέσα στο χρόνο και να επιλεγούν κατάλληλα διδακτικά εργαλεία και 

µέσα που θα εξυπηρετήσουν καλύτερα τους στόχους του προτεινόµενου project. 

 

5.3.  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

Λαµβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα του κατέχουν τα ερευνητικά ερωτήµατα στην 

εκπόνηση ενός Project, δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στο σηµείο αυτό.  Τα ερωτήµατα 

αυτά διατυπώνονται στην ολοµέλεια του «Τµήµατος Ενδιαφέροντος», όπου τίθενται 

τα ερωτήµατα-υποερωτήµατα και οι µαθητές µε την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού 

επιλέγουν τα βήµατα και τις δράσεις της έρευνας/διερεύνησης. Συνεπώς τα 

ερωτήµατα αυτά παραµένουν ανοικτά και θα επαναδιατυπωθούν µετά από την 

αλληλεπίδραση µε τους µαθητές/τριες.   

Ερευνητικά ερωτήµατα 

1. Το ίδιο µουσικό έργο π.χ. το «Κοντσέρτο Mozart » αποδίδεται µε τον ίδιο τρόπο 

από τους διαφορετικούς εκτελεστές-ερµηνευτές του; 

2. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία (όπως Ύφος, φόρµα, φράσεις, ρυθµό) που 

χαρακτηρίζουν ένα µουσικό έργο π.χ. το «Κοντσέρτο Mozart»;  

3. Σε ποια βασικά στοιχεία στηριζόµαστε για να αναλύσουµε ένα µουσικό έργο; 

4. Ποιο είναι το ιστορικό-πολιτιστικό υπόβαθρο του µουσικού έργου «Κοντσέρτο 

Mozart » (ποια εποχή δηµιουργήθηκε το έργο καθώς και το πλαίσιο µέσα στο οποίο 

γεννήθηκε); 

5. Βάσει ποιών κριτηρίων θα αξιολογήσουµε την προσωπική µας βελτίωση στο 

παίξιµο και ερµηνεία µέρους του έργου «Κοντσέρτο Mozart»; 
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5.4.  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 

PROJECT  

Με γνώµονα τα βασικά χαρακτηριστικά των Ερ.Ερ., κατά το σχεδιασµό και 

οργάνωση του προτεινόµενου project, επιδιώχθηκε: 

 

(Α) Πλούσιο µαθησιακό περιβάλλον  

Επιδιώκουµε τη διαµόρφωση κατάλληλου περιβάλλοντος, όπου ο µαθητής/τρια 

χρησιµοποιεί όσες το δυνατόν περισσότερες αισθήσεις. Δηµιουργούµε δηλαδή ένα 

πολυαισθητηριακό περιβάλλον µε ερεθίσµατα (οπτικά, εικαστικά, ηχητικά). 

Διαµορφώνουµε το χώρο, τον χρόνο, τα µέσα και τους ρόλους ώστε να 

λειτουργήσουν υποστηρικτικά για τους µαθητές και τις µαθήτριες.  

 

(Β) Μαθησιακό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από: «Οµαδοσυνεργατικότητα»  

«Βιωµατικότητα» «Διερευνητική µάθηση» «Διαφοροποιηµένη διδασκαλία» και  

«Διαθεµατικότητα»  

 

i. Μαθησιακό Περιβάλλον οµαδοσυνεργατικό  

Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην οµαδική εργασία η οποία και χαρακτηρίζει τη 

µεθοδολογία των Ερ.Ερ. Εστιάζουµε στην αρχική φάση συγκρότησης των οµάδων 

των µαθητών (βλ. Στάδιο 1: Δραστηριότητα 1: συγκρότηση οµάδων). Λαµβάνοντας 

υπόψη την ιδιαίτερη φύση του µουσικού µαθήµατος στο κλαρινέτο, η οµαδική 

εργασία δεν παραµένει ως ο µοναδικός τρόπος εργασίας των µαθητών/τριών αλλά 

συνδυάζεται µε την ατοµική εργασία προκειµένου οι µαθητές/τριες να ασκηθούν 

ατοµικά στο παίξιµο και την ερµηνεία µέσω του οργάνου.   

 

ii. Διερευνητική µάθηση και Φθίνουσα καθοδήγηση 

Στο πλαίσιο του προτεινόµενου project αποφεύγονται οι «βιβλιοκεντρικές» και 

δασκαλοκεντρικές προσεγγίσεις. Προκειµένου οι µαθητές/τριες να δώσουν 

απαντήσεις στα κύρια ερευνητικά ερωτήµατα, επιδιώκεται η όλη προσέγγιση να 

ξεκινάει µε ενδιαφέροντα ερωτήµατα και να προχωράει µε διερευνητική µελέτη. 

Κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, ακολουθείται η προσέγγιση της φθίνουσας 

καθοδήγησης (fading scaffolding), δηλαδή ο ρόλος του εκπαιδευτικού περιορίζεται 

στο να επεξηγεί, να διευκρινίζει, να παροτρύνει, να εµψυχώνει και να δίνει βασικές 

πληροφορίες µόνο όταν οι ανάγκες κατανόησης και εφαρµογής το απαιτούν. 
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iii. Βιωµατικό – Ενεργό µαθησιακό περιβάλλον  

Δίνεται έµφαση στην ενεργό και βιωµατική µάθηση και την αυτενέργεια. Δεν 

διδάσκουµε δηλαδή µε τον παραδοσιακό τρόπο αλλά ασκούµε εποπτεία και 

συµβουλεύουµε. Επιδιώκουµε επίσης η γνώση που παρέχουµε να µπορεί να 

εφαρµοστεί και σε άλλες περιπτώσεις (γενίκευση και µεταφορά της νέας γνώσης 

κατά την ανάλυση και εκτέλεση άλλων µουσικών έργων). 

 

iv. Διαφοροποιηµένη διδασκαλία και δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης, 

ενθάρρυνσης και συναισθηµατικής ασφάλειας  

Κατά την εφαρµογή του project, δίνεται ιδιαίτερα βαρύτητα στην περίπτωση παιδιών 

µε  δυσκολίες ή αρχικό επίπεδο στο κλαρινέτο, προβλέπεται δηλαδή να δοθούν επί 

µέρους δραστηριότητες, π.χ. δραστηριότητες που δεν απαιτούν «δύσκολες 

ακαδηµαϊκού τύπου» ικανότητες ώστε να βρουν πεδίο έκφρασης και δηµιουργίας 

όλοι οι µαθητές/τριες.  

 

v. Διεπιστηµονικότητα-Διαθεµατικότητα 

Επιδιώκουµε να δηµιουργήσουµε ένα µαθησιακό περιβάλλον όπου συνυπάρχουν και 

«συνοµιλούν» οι επιστήµες, η έρευνα, η τέχνη και η έκφραση.  Προσπαθούµε δηλαδή 

µέσα από το project, να συνδυάσουµε στοιχεία και να κτίσουµε γέφυρες µέσα από 

διαφορετικά µαθήµατα και πεδία όπως Γλώσσα, Ιστορία, Μουσική.  Για το σκοπό 

αυτό π.χ. σχεδιάζονται σχετικές δραστηριότητες όπως π.χ. διερευνούµε το κοινωνικό 

ιστορικό πλαίσιο δηµιουργίας του έργου.  

 

5.5.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤOY PROJECT 

Κατά το σχεδιασµό του προτεινόµενου project, προγραµµατίζουµε µέσα στο χρόνο το 

όλο project µε τις δραστηριότητες σε 5 (πέντε) στάδια µε τρόπο που να διευκολύνει 

και προωθεί τη δηµιουργικότητα των µαθητών/τριών.  
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5.6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ PROJECT 

Κατά την αξιολόγηση του project, ο σκοπός δεν είναι η βέλτιστη απόδοση 

(εκτελεστική και ερµηνευτική) του µουσικού έργου, ούτε ο έλεγχος της 

«ακαδηµαϊκής» γνώσης, αλλά η συνεχής βελτίωση και ενίσχυση του παραγόµενου  

έργου. Για το λόγο αυτό προτείνεται µία συνεχής διαδικασία αυτοαξιολόγησης και 

αξιολόγησης µέσα από κατάλληλες δραστηριότητες µε βιντεοσκοπήσεις του 

παιξίµατος. 

 

5.7. ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ PROJECT  

Οργανώνουµε τα στάδια και τις επιµέρους συγκεκριµένες δραστηριότητες του 

προτεινόµενου project (βλ. αµέσως παρακάτω). 

 

 

6. ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ  PROJECT 
Το όλον project οργανώνεται σε στάδια και κάθε στάδιο περιλαµβάνει συγκεκριµένες 

δραστηριότητες.  

 

ΣΤΑΔΙΟ 1: ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

 Συγκρότηση οµάδων (Γνωριµία, αλληλεπίδραση, αρχική επικοινωνία, δέσιµο οµάδας)  

Τεχνική συγκρότησης οµάδων: Δυάδες -Τετράδες µαθητών/τριών 

• Σχηµατισµός δυάδας (διάρκεια 5-10 min) 

Οι µαθητές όρθιοι σε κύκλο επιλέγουν ένα συµµαθητή τους µε κριτήριο τον λιγότερο γνωστό 

(όχι φίλο όχι διπλανό στο ίδιο θρανίο) και σχηµατίζουν δυάδα. 

Κάθονται και ένας αφηγείται στον άλλον· 

Οδηγία 1: 

Αφηγηθείτε ο ένας στον άλλον: Γιατί ασχολήθηκα µε το κλαρινέτο; Ποιά ήταν η πρώτη 

κινητήρια εµπειρία/επαφή µου µε το κλαρινέτο; πως, τι και από ποιόν υποκινήθηκε το 

ενδιαφέρον µου να ασχοληθώ µε το κλαρινέτο;  

Ακούστε πολύ προσεκτικά την αφήγηση του άλλου διότι ο ένας θα πει την αφήγηση του 

άλλου στη συνέχεια κατά το σχηµατισµό τετράδας (Κατά αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η 

προσεκτική ακρόαση). 
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• Σχηµατισµός  τετράδας (διάρκεια 5-10 min) 

Οι µαθητές µετά τις αφηγήσεις τους ξανασηκώνονται όρθιοι και επιλέγουν µία δυάδα µε 

κριτήριο την λιγότερο γνωστή (όχι φίλους, όχι διπλανούς). 

 Οδηγία 2: 

Αφηγηθείτε στην οµάδα σας (τετράδα) ο ένας την αφήγηση του άλλου. Ορίστε έναν 

γραµµατέα που θα καταγράψει και θα παρουσιάσει στην ολοµέλεια και τις 4 αφηγήσεις.  

Παρουσίαση στην ολοµέλεια της τάξης (5-10 Min) 

Οι οµάδες παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα των εργασιών τους στην τάξη. 

 

ΣΤΑΔΙΟ 2: ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Διευκρινίζεται ότι κατά την εκπόνηση των project, είναι σκόπιµο η επιλογή του 

θέµατος να γίνεται µαζί µε τους µαθητές στην Ολοµέλεια του «Τµήµατος 

Ενδιαφέροντος» διότι το θέµα πρέπει  πρωτίστως  να  τους αφορά, να τους εµπλέκει  

και να υποκινεί τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα.  Ωστόσο για λόγους που 

διευκολύνουν τη διεξαγωγή της εργασίας αυτής, προτείνεται ως θέµα του project 

«Διερευνώντας το Κονσέρτο για Κλαρινέτο του W.A. Mozart σε λα µείζονα K.622: 

Ανάλυση και εκτέλεση».  

 

ΣΤΑΔΙΟ 3: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ / ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ 

ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Διάρκεια: 1  ½  µήνας  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1  

Διερευνώ, εντοπίζω και ακούω προσεκτικά διαφορετικές εκτελέσεις του έργου «Κοντσέρτο 

Mozart» - Επιλογή µιας και µοναδικής εκτέλεσης 

• Ατοµική και Οµαδική  Εργασία Μαθητών/τριών 

• Μέσα: Η/Υ (Διαδίκτυο You Tube), Κινητό Τηλέφωνο, CD Player 

• Ερώτηση κλειδί: Γιατί επιλέγεται αυτή την εκδοχή απόδοσης (εκτέλεσης και ερµηνείας) 

του συγκεκριµένου έργου;  

• Οδηγία:  

- Διερευνήστε ο καθένας µόνος του (ατοµική εργασία) και εντοπίστε τουλάχιστον τρείς (3) 

εκτελέσεις του µουσικού έργου στο διαδίκτυο (YouTube) που σας αρέσουν πιο πολύ. 

Ακούστε τις εκτελέσεις αυτές όσο περισσότερες φορές µπορείτε, προσπαθώντας να 

εντοπίσετε διαφορές.  
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- Εργαζόµενοι σε οµάδες συζητείστε και σηµειώστε τις διαφορές  που εντοπίσατε µεταξύ 

των τριών εκτελέσεων.  

- Προτείνετε µία και µόνο εκτέλεση που θα χρησιµοποιηθεί ως οδηγός στη συνέχεια. 

• Παρουσίαση στην τάξη  

Οι οµάδες παρουσιάζουν και αιτιολογούν την επιλογή τους στην ολοµέλεια της τάξης. 

Επιλέγεται µία εκτέλεση του έργου που θα αποτελέσει οδηγό για την περαιτέρω µελέτη 

διερεύνησή του.  

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  2 

 Διερευνώ το πλαίσιο µέσα στο οποίο γεννήθηκε το έργο «Κοντσέρτο Mozart» 

• Διδακτική προσέγγιση: Διαδικτυακή και έντυπη έρευνα 

• Οµαδική  Εργασία Μαθητών/τριών 

• Μέσα: Η/Υ 

• Οδηγία:  

- Διερευνείστε στο διαδίκτυο και σε έντυπο υλικό (µουσικά βιβλία και περιοδικά)  

πληροφορίες σχετικά µε τα παρακάτω:  

- Ποια εποχή δηµιουργήθηκε το έργο; 

- Σε ποια φάση της καλλιτεχνικής πορείας του συνθέτη; 

- Με ποια αφορµή και  

- Γενικότερα σε ποιο πλαίσιο ιστορικό,  κοινωνικό, πολιτιστικό, κ.ά, 

Στη συνέχεια δηµιουργείστε µία οµαδική εργασία δύο (2) σελίδων. 

• Παρουσίαση στην τάξη  

Οι οµάδες παρουσιάζουν τις εργασίες τους στην ολοµέλεια της τάξης.  

• Συζήτηση στην τάξη  

Ακολουθεί συζήτηση στην τάξη βασισµένη στο ιστορικό πλαίσιο δηµιουργίας του έργου  

• Ερώτηση κλειδί κατά τη συζήτηση: Το πλαίσιο δηµιουργίας του έργου αντανακλάται στο 

ύφος του έργου; Ποια στοιχεία του έργου το µαρτυρούν; 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  3   

Ατοµική µελέτη βασισµένη στην επιλεγµένη εκτέλεση του έργου «Κοντσέρτο Mozart» 

• Ατοµική  Εργασία Μαθητών/τριών 

• Μέσα: Κλαρινέτο 
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• Οδηγία: Μελετήστε το έργο και προσπαθήστε να το αποδώσετε όσο το δυνατόν 

καλύτερα (ο κάθε µαθητής ανάλογα µε το επίπεδό του επιδιώκει να αποδώσει µέρη του 

έργου σε ένα αρχικό επίπεδο).  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 

 Σύνθεση ατοµικού video καταγραφής της αρχικής ατοµικής εκτέλεσης του έργου (1η 

βιντεοσκόπηση) 

• Ατοµική  Εργασία Μαθητών/τριών 

• Μέσα: Κλαρινέτο, Βιντεοκάµερα ή Κινητό Τηλέφωνο. 

• Οδηγία: Καταγράψτε µε τη χρήση βιντεοκάµερας την εκτέλεση του έργου (µέρος του 

έργου) όταν έχετε ολοκληρώσει την µελέτη του.  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5   

1η Ακρόαση στην τάξη ατοµικών εκτελέσεων του έργου - 2η Βιντεοσκόπηση των 

ατοµικών εκτελέσεων – Αυτοαξιολόγηση των εκτελέσεων 

• Ατοµική  Εργασία Μαθητών/τριών 

• Μέσα: Κλαρινέτο, Βιντεοκάµερα ή Κινητό Τηλέφωνο. 

• Σύντοµη περιγραφή: Στην τάξη ο κάθε µαθητής παρουσιάζει /παίζει το έργο (µέρη του 

έργου). Οι µαθητές/τριες ακούνε προσεκτικά.  

• Οδηγία: 

- Ακούστε προσεκτικά την εκτέλεση του καθενός και κρατήστε σηµειώσεις µε τα πλέον 

θετικά και αρνητικά σηµεία για το παίξιµο των άλλων.  

- Επιλέξτε ο καθένας ένα συµµαθητή σας που θα βιντεοσκοπήσει το παίξιµό σας.  

- Στο σπίτι, συγκρίνετε τις δυο βιντεοσκοπηµένες προσωπικές εκτελέσεις του έργου, 

εντοπίσετε θετικά και αρνητικά σηµεία και κρατείστε σηµειώσεις στον ατοµικό σας 

φάκελο. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  6   

Αξιολόγηση (έτερο-αξιολόγηση) των εκτελέσεων 

• Οµαδική Εργασία Μαθητών/τριών 

• Μέσα: Φύλλο Εργασίας.  

• Οδηγία:  

- Έχοντας καταγράψει όλες τις ατοµικές εκτελέσεις (βλ. αµέσως παραπάνω, 

Δραστηριότητα 5) συζητείστε στην οµάδα σας και στη συνέχεια συµπληρώστε στο φύλλο 
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εργασίας συγκεκριµένες αδυναµίες και θετικά σηµεία (ως προς την αναπνοή, τη στάση, 

το ύφος, την άρθρωση, στακάτο, φράσεις, δυναµικές, κ.ά.).  

- Επιχειρείστε να αξιολογήσετε τις εκτελέσεις και να το αιτιολογήσετε (ποιο παίξιµο σας 

άρεσε περισσότερο και γιατί;). 

• Παρουσίαση στην ολοµέλεια της τάξης 

Οι οµάδες παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα των εργασιών τους (αξιολόγηση και αιτιολόγηση) 

στην τάξη). 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  7  

Ανάλυση του έργου 

• Δοµηµένη Συζήτηση στην τάξη 

Οι µαθητές αναλύουν σε ολοµέλεια της τάξης, µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, τα βασικά 

στοιχεία της προεπιλεγµένης εκτέλεσης του έργου (τεχνικά, εκτελεστικά στοιχεία, 

ερµηνευτικά) όπως  ύφος,  ήχος, φράσεις, δυναµικές , ρυθµός, κ.ά. 

• Μέσα: Η/Υ (Youtube), CD Player. 

 

 

ΣΤΑΔΙΟ 4:  ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  

 

Διάρκεια: Δύο (2) µήνες 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  1:  

Έννοια του στακάτο  & Μελέτη του έργου ως προς το στακάτο 

• Διδακτική προσέγγιση: Διαδικτυακή και έντυπη έρευνα –µελέτη  

• Οµαδική και Ατοµική Εργασία Μαθητών/τριών 

• Μέσα: Η/Υ (διαδίκτυο)  

• Οδηγία:  

- Εργαζόµενοι οµαδικά διερευνήστε ποια είναι η λειτουργία του στακάτο και συνθέστε µία 

εργασία µίας σελίδας σηµειώνοντας την τεχνική και τη σηµασία του στακάτο στο 

παίξιµο. 

- Στη συνέχεια µελετήστε ατοµικά το έργο δίνοντας έµφαση στην τεχνική του στακάτο. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  2,3,4 

 Μελέτη του έργου ως προς τις Φράσεις, Δυναµικές, Ρυθµό 

(Οι µαθητές/τριες εργάζονται όπως και στη δραστηριότητα 1, βλ. αµέσως παραπάνω) 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5 

Αυτοαξιολόγηση – 2η Ακρόαση στην τάξη ατοµικών εκτελέσεων του έργου - 3η 

Βιντεοσκόπηση των ατοµικών εκτελέσεων  

• Σύντοµη περιγραφή  

Στην τάξη ο κάθε µαθητής παρουσιάζει /παίζει το έργο ή µέρος του έργου. Οι µαθητές/τριες 

ακούνε προσεκτικά. 

• Ατοµική Εργασία Μαθητών/τριών 

• Οδηγία:  

- Ακούστε προσεκτικά την εκτέλεση του έργου (µέρος του έργου) από κάθε µαθητή και 

κρατείστε σηµειώσεις µε τα θετικά και αρνητικά  

- Επιλέξτε ο καθένας ένα συµµαθητή σας που θα βιντεοσκοπήσει το παίξιµό σας.  

- Στο σπίτι, συγκρίνετε τις τρεις (3) βιντεοσκοπηµένες προσωπικές εκτελέσεις του έργου, 

εντοπίσετε θετικά και αρνητικά σηµεία και κρατείστε σηµειώσεις στον ατοµικό σας 

φάκελο. 

- Συγκρίνετε τις τρεις διαφορετικές καταγραφές/βιντεοσκοπήσεις  του παιξίµατός σας. 

- Εντοπίστε τυχόν βελτιώσεις και καταγράψτε τες στον ατοµικό σας φάκελο.   

 
ΣΤΑΔΙΟ 5: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ 

 

Διάρκεια: ½ µήνας 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

Σύνθεση Video (προετοιµασία για τελική εκδήλωση παρουσίαση) 

• Οµαδική Εργασία Μαθητών/τριών 

• Μέσα: Η/Υ, Βιντεοκάµερα, Κινητό Τηλέφωνο 

• Οδηγία:  

- Δηµιουργία δύο (2) οµάδων. (α) και (β) 

- Λαµβάνοντας υπόψη τις εργασίες σας µε θέµα το «Το ιστορικό-πολιτιστικό πλαίσιο 

γέννησης του έργου «Κοντσέρτο Mozart» και βασισµένοι στο βιντεοσκοπηµένο υλικό 

από τις ατοµικές εκτελέσεις στην τάξη, προσπαθήστε να δηµιουργήσετε ένα δεκάλεπτο 

Video ως εξής: 
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- Οµάδα (α): Συνθέστε 10 δεκάλεπτο Video µε περιεχόµενο σχετικό µε βασικά σηµεία 

από τη ζωή και το έργο του συνθέτη W.A. Mozart και το πλαίσιο δηµιουργίας του 

συγκεκριµένου έργου.  

- Οµάδα (β): Συνθέστε 10 δεκάλεπτο Video µε χαρακτηριστικά στιγµιότυπα από τις 

βιντεοσκοπηµένες εκτελέσεις στο κλαρινέτο του έργο και βασικά µεθοδολογικά σηµεία 

σχετικά µε το πώς; δουλέψαµε από την αρχική φάση µέχρι την ολοκλήρωση του Project.   

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 

Σύνθεση µικρής πρόσκλησης (προετοιµασία για τελική εκδήλωση παρουσίαση) 

• Οµαδική Εργασία Μαθητών/τριών 

• Μέσα: Η/Υ, Εκτυπωτής 

• Οδηγία:  

Δηµιουργείστε µία ελκυστική πρόσκληση µέσω της οποίας θα προσκαλείτε τη σχολική 

κοινότητα να συµµετάσχει στην παρουσίαση του project που έχετε ολοκληρώσει. 

Φιλοτεχνείστε την πρόσκληση µε σχετική φωτογραφία και δώσετε µε σύντοµο τρόπο µε 

λέξεις κλειδιά βασικά σηµεία από το έργο «Κοντσέρτο Mozart» που πρόκειται να ακούσουν.  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 

Τελική παρουσίαση του Project  

• Σύντοµη περιγραφή: 

Σε εκδήλωση της σχολικής κοινότητας, οι οµάδες παρουσιάζουν µε τη χρήση 

βιντεοπροβολέα τα video που έχουν προετοιµάσει (βλ. αµέσως παραπάνω δραστηριότητες 1 

και 2). Στη συνέχεια οι µαθητές επί σκηνής αποδίδουν όλο το πρώτο µέρος ή το δεύτερο 

µέρος του έργου, παίζοντας ο ένας µετά τον άλλον προεπιλεγµένα µέρη του έργου ανάλογα 

µε το επίπεδό τους.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Ολοκληρώνοντας την εργασία αυτή, διαπιστώνω, ότι: 

Το project είναι ένα εξαιρετικό µεθοδολογικό – διδακτικό  εργαλείο για την 

οργάνωση και το σχεδιασµό µιας διδασκαλίας στο πλαίσιο της µουσικής 

εκπαίδευσης. Μέσα από την ενασχόληση µε το project, εξελίσσεται και ο 

εκπαιδευτικός καθώς εµπλουτίζει τις γνώσεις του σχετικά µε το θέµα που διερευνάται 

και βελτιώνει τις ικανότητες σχεδιασµού, οργάνωσης και διαχείρισης πολλών 

θεµάτων όπως χρόνου, διδακτικών µέσων, εργαλείων και τεχνικών, κ.ά. Το 

σπουδαιότερο όµως είναι ότι αρχίζει να διαφοροποιείται ο ρόλος του ως 

εκπαιδευτικού και η φιλοσοφία του καθώς αρχίζει να µετακινείται από το ρόλο του 

εκπαιδευτικού «ειδήµονα» στο ρόλο του εκπαιδευτή, συνδιαµορφωτή, εµψυχωτή και 

διευκολυντή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον και µεγάλη παιδαγωγική αξία έχει η δηµιουργία 

ενός πλούσιου πολυαισθητηριακού και συνεργατικού µαθησιακού περιβάλλοντος 

µέσα στο οποίο οι µαθητέ/τριες προβληµατίζονται, ανακαλύπτουν ενδιαφέροντα, 

αποκτούν δεξιότητες, οικοδοµούν τη σχέση τους µε τον «άλλο», αναπτύσσουν 

στάσεις και αξίες, κατακτούν την ολοκληρωµένη «εικόνα» του θέµατος που 

ερευνούν, εµβαθύνουν και δηµιουργούν στο πεδίο της επιστήµης και των τεχνών.  

Το project όµως ταυτόχρονα είναι και ένα απαιτητικό εργαλείο. Η προσπάθεια που 

κατέβαλα για την ολοκλήρωση του ήταν µεγάλη και το αποτέλεσµα (τελική εργασία) 

λόγω χρονικών περιορισµών, ενδέχεται να έχει ελλείψεις-παραλείψεις και αρκετά 

σηµεία που επιδέχονται βελτίωσης.   

Παρά τις δυσκολίες και ατέλειες, αυτή η εµπειρία ήταν ωστόσο πολύ ωφέλιµη, 

εποικοδοµητική και πολύ χρήσιµη για την επαγγελµατική µου εξέλιξη ως 

εκπαιδευτικού σε µουσικό σχολείο. Υποκινήθηκε το ενδιαφέρον µου να συνεχίσω τη 

διερεύνηση αυτού του θέµατος αλλά και άλλων ανάλογων και έλαβα µεγάλη 

ικανοποίηση µε την ολοκλήρωσή της.   
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