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Περίληψη 

 
Σε έναν οπτικοακουστικό και πολυµεσικό κόσµο, το µουσικό βίντεο αποτελεί έναν από 

τους βασικότερους τρόπους που βιώνουµε τη µουσική και έχει τη δυνατότητα να 

επηρεάσει τις στάσεις και τις αντιλήψεις της σύγχρονης κοινωνίας. Οι σηµερινοί 

µαθητές αφιερώνουν σηµαντικό µέρος από τον ελεύθερο χρόνο τους στην ακρόαση-

θέαση µουσικών βίντεο τα οποία είναι αντιπροσωπευτικά της δηµοφιλούς κουλτούρας 

και αποτελούν βάση για τη δόµηση νοηµάτων. Δίνουν πρότυπα συµπεριφοράς που 

µπορούν να επιδράσουν στη διαµόρφωση της προσωπικής και µουσικής ταυτότητας 

των µαθητών.  

 Η κατανόηση των µουσικών βίντεο δηµοφιλούς µουσικής αποτελεί κοµµάτι 

του πολυτροπικού γραµµατισµού. Η χρήση τους στη διδασκαλία-µάθηση της µουσικής 

έχει τη δυνατότητα: να αυξήσει την προσοχή των µαθητών, να γίνει βάση κριτικής 

συζήτησης, να ενισχύσει τη δηµιουργικότητα και την ικανότητα επίλυσης 

προβληµάτων, και να προάγει τη διαπολιτισµική επίγνωση. Επίσης, διαµορφώνει τις 

σχέσεις αλληλεπίδρασης µεταξύ εκπαιδευτικών και µαθητών και µπορεί να συµβάλλει 

θετικά στην κοινωνική-συναισθηµατική και γνωστική-µουσική ανάπτυξη των 

µαθητών.  

 Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό να διερευνήσει τις αντιλήψεις και στάσεις των 

εκπαιδευτικών για τους τρόπους χρήσης των βίντεο δηµοφιλούς µουσικής ως µέσο 

µουσικής διδασκαλίας-µάθησης, µε εστίαση στο επίπεδο που καλύπτονται οι ανάγκες 

και τα ενδιαφέροντα των µαθητών από τα βίντεο δηµοφιλούς µουσικής. Επιπλέον, 

εξετάζει µε ποιον τρόπο το πρόγραµµα σπουδών «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου  

αιώνα) – Νέο Πρόγραµµα Σπουδών» προτείνει τα µουσικά βίντεο δηµοφιλούς 

µουσικής ως εργαλείο για την υλοποίηση των στόχων του. Η έρευνα είναι ποιοτική και 

τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν είναι ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις και 

αποδόµηση του µουσικού προγράµµατος σπουδών. 

 Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, οι εκπαιδευτικοί δεν είναι ακόµα 

εξοικειωµένοι µε τη χρήση των βίντεο δηµοφιλούς µουσικής και τα χρησιµοποιούν 

κυρίως για την επίτευξη εξωµουσικών στόχων. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

παρουσιάστηκαν αρκετά προσεκτικοί στα κριτήρια επιλογής των βίντεο για σχολική 

χρήση. Ακατάλληλα θεωρήθηκαν τα βίντεο µε εικόνες βίας, χυδαιότητας, µε 



 7 

υβριστικούς στίχους και µε ρατσιστικές ιδέες. Γενικά διαπιστώθηκε µία θετική τάση 

για την περίπτωση ένταξης των βίντεο δηµοφιλούς µουσικής στο πρόγραµµα σπουδών. 

 

Λέξεις-κλειδιά: µουσικό βίντεο δηµοφιλούς µουσικής, ψηφιακός πολυτροπικός 

γραµµατισµός, πρόγραµµα σπουδών µουσικής 
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Abstract 

In an audiovisual and multimedia world, music video is one of the most fundamental 

ways we experience music and it has the potential to influence the attitudes and 

perceptions of modern society. Nowadays, students dedicate significant part of their 

free time listening and watching music videos that are representative of the popular 

culture and form the basis for the construction of meanings. They set behavioral 

patterns that can affect the forming of the student’s personal and musical identity. 

 Understanding popular music videos is part of the multimodal literacy. Their 

use in the teaching-learning of music has the ability: to increase the students’ attention, 

to become a basis for critical discussion, to enhance the creativity and the problem-

solving ability, and to promote intercultural awareness. Furthermore, it creates an 

interactive learning relationship between teachers and students and may have a positive 

contribution in the social-emotional and cognitive-musical development of students. 

 This research aims to investigate the perceptions and attitudes of teachers about 

the ways of using popular music videos as a means of music teaching-learning, focusing 

on the level that meets the needs and interests of the students from popular music 

videos. Moreover, it examines in which way the “NEW SCHOOL (School of the 21st 

century – New Curriculum” curriculum proposes popular music videos as a tool for 

achieving its goals. This research is qualitative and the research tools that were used 

are semi-structured interviews and deconstruction of the music curriculum. 

 According to the results of the research, teachers are not yet familiar with the 

use of popular music videos and they mainly use them in order to achieve non-music 

goals. Most teachers appeared to be quite careful with the selection of the criteria for 

the videos that are intended for school use. Videos with images of violence, obscenity, 

abusive lyrics and racist ideas were considered inappropriate. In general, there has been 

a positive trend for the inclusion of popular music videos in the curriculum. 

 

 

 

 

Keywords: popular music videos, digital multimodal literacy, music curriculum  
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Εισαγωγή 
 

 

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας σε όλους τους τοµείς έχει επιφέρει µεγάλες 

αλλαγές στην καθηµερινή ζωή του ανθρώπου καθώς πλέον πρέπει να µαθαίνουµε 

γρηγορότερα αλλά και να σκεφτόµαστε κριτικά και πολυτροπικά. Αυτά, απαιτούν την 

ταυτόχρονη ύπαρξη διαφορετικών ικανοτήτων και καθιστούν την εκπαίδευση ίσως 

σηµαντικότερη από ποτέ. Η τεχνολογία και τα διάφορα τεχνολογικά µέσα έχουν 

µεταµορφώσει τον τρόπο που επικοινωνούµε και κοινωνικοποιούµαστε και η 

εκπαίδευση αποτελεί ίσως ένα από τους βασικότερους χώρους αξιοποίησης των 

τεχνολογικών ωφεληµάτων. Για αυτό το λόγο οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 

αγκαλιάσουν τα καινούρια τεχνολογικά εργαλεία, παρά να τα πολεµούν ή να τα 

φοβούνται, καθώς αποτελούν µέσα για δια βίου µάθηση και όχι εµπόδια στις 

εκπαιδευτικές διαδικασίες. 

 Σε έναν οπτικοακουστικό και πολυµεσικό κόσµο το µουσικό βίντεο αποτελεί 

έναν από τους βασικότερους τρόπους που βιώνουµε τη µουσική.  Σύµφωνα µε την 

εγκυκλοπαίδεια Britannica1, το µουσικό βίντεο είναι µία µικρή ταινία που έχει ως 

στόχο να προωθήσει ένα δηµοφιλές τραγούδι.  O παραπάνω ορισµός αποτυγχάνει να 

περιγράψει επαρκώς τα µουσικά βίντεο καθώς δεν γίνεται ουσιαστική αναφορά στα 

χαρακτηριστικά των βίντεο, τα είδη και του κώδικές τους, παρόλα αυτά υπάρχει η 

αναφορά στον όρο δηµοφιλή µουσική. Ο ακριβής προσδιορισµός της δηµοφιλούς 

µουσικής είναι αρκετά περίπλοκο θέµα. Αφορά τη µουσική που παράγεται από 

επαγγελµατίες µουσικούς, η οποία είναι εναρµονισµένη µε την κουλτούρα της 

εκάστοτε εποχής, παρουσιάζεται και απευθύνεται στο ευρύ κοινό, µε στόχο την 

ευχαρίστηση και τον εµπλουτισµό της καθηµερινότητας του ανθρώπου.   

 Στην εποχή µας, οι µαθητές2 αφιερώνουν σηµαντικό µέρος από τον ελεύθερο 

χρόνο τους στην ακρόαση-θέαση µουσικών βίντεο. Πρόσφατη έρευνα έδειξε πως το 

56% των παιδιών µεταξύ 8 και 12 χρονών παρακολουθούν καθηµερινά βίντεο στο 

YouTube3. Σύµφωνα µε τον Bennett, οι µαθητές, έχουν ένα «ουσιαστικό εκλεκτισµό 

                                                 
1 Carson, T. (2010). Music video. Encyclopedia Britannica. Retrieved February 16, 2020 from: 
<https://www.britannica.com/art/music-video>. 
2 Η χρήση του αρσενικού γένους έγινε για λόγους οικονοµίας και δεν αντανακλά έµφυλα στερεότυπα 
από την πλευρά του ερευνητή. 
3 Census data revisited. (n.d.). Retrieved February 16, 2020, from: 
<https://nypost.com/2019/10/29/number-of-kids-watching-online-videos-every-day-doubles-in-four-
years/>. 
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σε σχέση µε την προηγούµενη γενιά, αναφορικά µε τις µουσικές προτιµήσεις και τις 

στιλιστικές επιλογές» (βλ. Culton & Muñoz, 2016, σελ. 36). Οι νέοι είναι περισσότερο 

εξοικειωµένοι σε εξατοµικευµένες επιλογές, οι οποίες είναι λιγότερο συλλογικές και 

αντανακλούν τη σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία.  

 Η δηµοφιλής µουσική αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινότητας 

τόσο των µαθητών όσο και των εκπαιδευτικών και έχει παρατηρηθεί πως όταν 

επιτυγχάνεται η ενσωµάτωσή της  στο µάθηµα της µουσικής, οι µαθητές επιδεικνύουν 

µία πρωτόγνωρη µουσική κατανόηση. Σε αντίθεση µε αυτή την πραγµατικότητα, η 

µουσική που διδάσκουµε στο σχολείο είναι αποσυνδεδεµένη από αυτή που θέλουν να 

µάθουν οι µαθητές  και παρόλο που ο Elliot (2007) τονίζει ότι το µάθηµα της µουσικής 

πρέπει να είναι προσαρµοσµένο στην κουλτούρα του σήµερα, δεν έχουν αναπτυχθεί 

µουσικοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις και µεθοδολογικά εργαλεία για την ένταξη και 

αξιοποίηση των µουσικών βίντεο δηµοφιλής µουσικής στο µάθηµα της µουσικής.  

 Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών 

µουσικής για τη χρήση του µουσικού βίντεο δηµοφιλής µουσικής στις διαδικασίες του 

µαθήµατος της µουσικής στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Μέσα 

από τις συνεντεύξεις, εν ενεργεία εκπαιδευτικών Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης, θα 

ζητηθούν απαντήσεις στα εξής ερωτήµατα: 

• Με ποιο τρόπο και σε ποιο βαθµό το πρόγραµµα σπουδών «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 

21ου  αιώνα) – Νέο Πρόγραµµα Σπουδών4» προτείνει τα µουσικά βίντεο δηµοφιλούς 

µουσικής ως εργαλείο για την υλοποίηση των στόχων του προγράµµατος;  

• Ποιες είναι οι αντιλήψεις και οι στάσεις των εκπαιδευτικών µουσικής για τη χρήση 

των µουσικών βίντεο δηµοφιλούς µουσικής ως µέρος των εκπαιδευτικών διαδικασιών; 

• Στο πλαίσιο του πολυτροπικού γραµµατισµού, σε ποιο επίπεδο τα µουσικά βίντεο 

δηµοφιλούς µουσικής στο µάθηµα της µουσικής καλύπτουν τις ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντα των σηµερινών µαθητών; 

 Η αξία και η αναγκαιότητα της έρευνας έγκειται πρωτίστως στο γεγονός πως 

έχουν πραγµατοποιηθεί ελάχιστες µελέτες για τη χρήση του µουσικού βίντεο στο 

µάθηµα της µουσικής στον ελλαδικό χώρο και καµία από αυτές δεν έχει διερευνήσει 

τις σχετικές απόψεις των εκπαιδευτικών. Η εκπόνηση αυτής της έρευνας µπορεί να 

λειτουργήσει ως βάση για την ένταξη των µουσικών βίντεο δηµοφιλούς µουσικής στην 

                                                 
4 Ανακτήθηκε στις 20 Απριλίου 2020, από: <https://docplayer.gr/35553779-Neo-sholeio-sholeio-21oy-
aiona-neo-programma-spoydon-me-kodiko-ops-orizontia-praxi-stis-8-p-s-3-p-st-ex-2-p-st-eis.html>. 
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επίσηµη εκπαίδευση και για τον εµπλουτισµό του ισχύοντος προγράµµατος µε 

ανάλογες στοχευµένες δράσεις. Ως εκπαιδευτικός έχω χρησιµοποιήσει τα µουσικά 

βίντεο ως εκπαιδευτικό εργαλείο και ο ενθουσιασµός καθώς και η θετική ανταπόκριση 

των µαθητών µου δηµιούργησε ερωτήµατα αλλά και µου έδωσε κίνητρο να 

προχωρήσω στην πραγµατοποίηση αυτής της έρευνας. 

 Η εργασία αρθρώνεται σε τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται 

η βιβλιογραφική ανασκόπηση και εννοιολογική πλαισίωση των όρων «δηµοφιλής 

µουσική», «µουσικό βίντεο δηµοφιλούς µουσικής», «µουσικά βίντεο δηµοφιλούς 

µουσικής στο µάθηµα της µουσικής» και «γραµµατισµοί» (νέοι µουσικοί 

γραµµατισµοί και ψηφιακός πολυτροπικός γραµµατισµός). 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο καταγράφεται η προβληµατική και η αξία της έρευνας,  

ο σκοπός και τα ερευνητικά ερωτήµατα, τα ερευνητικά εργαλεία που 

χρησιµοποιήθηκαν, καθώς  και το δείγµα της έρευνας. Στη συνέχεια αναλύονται οι 

θεµατικές και τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις. Γίνεται κριτική 

αποδόµηση του προγράµµατος σπουδών «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» (ΝΠΣΜ) αναφορικά µε 

την επαφή µε διαφορά είδη δηµοφιλούς µουσικής, µε τη χρήση βίντεο δηµοφιλούς 

µουσικής ως προτεινόµενο εργαλείο για τις εκπαιδευτικές διαδικασίες, και τη 

συχνότητα εµφάνισης των όρων «δηµοφιλής µουσική», «γραµµατισµός» και 

«ψηφιακός πολυτροπικός γραµµατισµός» εντός του προγράµµατος. Το τελευταίο 

µέρος του κεφαλαίου συζητά τα αποτελέσµατα της έρευνας. 

 Το τρίτο κεφάλαιο συνοψίζει τα αποτελέσµατα και προσδιορίζει τους 

περιορισµούς της έρευνας, καθώς και διατυπώνονται  προτάσεις για µελλοντικές 

έρευνες. Μετά από συζήτησή µε την επιβλέπουσα καθηγήτρια, αποφασίστηκε να 

κλείσω την εργασία µε ένα κείµενο στο οποίο αποτυπώνω τις προσωπικές µου 

εµπειρίες, από την εποχή που άρχισε να διαµορφώνεται η µουσική µου ταυτότητα, 

µέχρι και τον ρόλο µου και τις επιλογές µου ως εκπαιδευτικός µουσικής σε σχολεία 

γενικής εκπαίδευσης. 
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Κεφάλαιο Πρώτο 
 

Εννοιολογική πλαισίωση των όρων της εργασίας 
 

 

1. Δηµοφιλής µουσική 
 

Η επακριβής περιγραφή και ερµηνεία του όρου «δηµοφιλής µουσική» προκαλεί 

αρκετές φορές σύγχυση. Αιτία είναι ίσως το γεγονός ότι η µουσική συνήθως 

κατηγοριοποιείται µε βάση το µουσικό της είδος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που 

το διέπουν. Όµως, η δηµοφιλής µουσική από την εµφάνιση της ως ορολογία το 1573 

εµφανίζεται σε πολλά διαφορετικά στιλ µουσικής (Davis & Blair, 2011). Οι 

παράγοντες που χαρακτηρίζουν µία µουσική ως δηµοφιλή, αφορούν τη µαζικότητα 

στην παραγωγή της, την επίδραση της στο κοινό, το υψηλό επίπεδο κατανάλωσής της 

και την ισχυρή επίδραση της στην κοινωνία (Springer, 2015). Σύµφωνα µε τον 

Bowman «η δηµοφιλής µουσική δηµιουργείται ειδικά για την απόλαυση και τον 

εµπλουτισµό καθηµερινών ανθρώπων στις καθηµερινές ζωές τους» και χαρακτηρίζεται 

από την επικαιρότητά και τη συνεχή µετάλλαξη της στα πλαίσια των χαρακτηριστικών 

της κοινωνίας, µέσω των οποίων γίνεται αντιληπτή και η αξία της (βλ. Davis & Blair, 

2011, σελ. 126). 

 Η  µουσική είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της ανθρώπινης ζωής. Η δηµοφιλής 

µουσική είναι η πλέον κατανοητή και αποδεκτή από τους µαθητές και όλο και 

περισσότερες φωνές ζητάνε την ένταξη της στις εκπαιδευτικές διαδικασίες (Allsup, 

2011), καθώς προσφέρεται για ενεργητική µάθηση και δίνει δυνατότητα στους 

εκπαιδευτικούς να διαπραγµατευτούν δύσκολες έννοιες (Κοκκίδου, 2019). Αυτή η 

ενσωµάτωση θα δράσει καταλυτικά στην προσπάθεια σύνδεσης της κουλτούρας των 

µαθητών µε αυτή του σχολείου (Springer, 2015), ενώ η αλληλεπίδραση τυπικών και 

µη τυπικών µορφών διδασκαλίας συνεπάγεται στη διασύνδεση µεταξύ εκπαιδευτικών 

και µαθητών και διευκολύνει την εµβάθυνση στα στοιχεία της (Allsup, 2011). Η 

µουσική εκπαίδευση, γενικά, θα πρέπει να εµπεριέχει στοιχεία της κουλτούρας των 

µαθητών δεδοµένου ότι τα µουσικά ακούσµατα τους επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό 

από τα µέσα κοινωνικής διαδικτύωσης και τους φίλους. Η ένταξη της µουσικής που 
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αγαπούν µέσα στο µάθηµα, έχει άµεση επίδραση και βοηθάει τους µαθητές να 

αποκοµίζουν θετικές εµπειρίες (Davis & Blair, 2011). 

 Υπάρχουν όµως και αρκετές αντιρρήσεις για την ενσωµάτωση της δηµοφιλούς 

µουσικής στις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Οι βασικότερες θέσεις αυτής της άρνησης 

είναι ότι αφενός η δηµοτικότητα των τραγουδιών είναι εφήµερη και αφετέρου δεν 

υπάρχουν κριτήρια επιλογής. Και οι δύο θέσεις αποτελούν «µία γενικότερη πρόκληση 

του τι µπορεί, πρέπει ή δεν πρέπει να διδαχθεί στην επίσηµη µουσική εκπαίδευση» 

(Κοκκίδου, 2019, σελ. 487). Επιπρόσθετα οι εκπαιδευτικοί δεν είναι προετοιµασµένοι 

καθώς αυτή η µουσική δεν αποτελεί µέρος των σπουδών τους, δεν έχουν τα εφόδια και 

τις στρατηγικές γνώσεις για τη χρήση της ενώ κάποιοι δεν τη θεωρούν και άξια να 

ενσωµατωθεί στις εκπαιδευτικές διαδικασίες (Davis & Blair, 2011). 

 Είναι σηµαντικό ο εκπαιδευτικός να έχει τη διάθεση αλλά και να είναι 

προετοιµασµένος για να µελετήσει τη δηµοφιλή µουσική κουλτούρα. Πρέπει να µπορεί 

να χτίσει µία γέφυρα µεταξύ των δύο κόσµων, όµως αυτή η γέφυρα πρέπει να έχει δύο 

κατευθύνσεις, καθώς η σύνδεση δεν αφορά µόνο την είσοδο της κουλτούρας του 

σχολείου στην καθηµερινή ζωή των µαθητών αλλά και το αντίθετο. Οι εκπαιδευτικοί, 

µέσα από την επαφή τους µε την κουλτούρα των µαθητών, µπορούν να αναπτύξουν 

και τη δική τους κριτική µουσικότητα, όταν το απρόσµενο ανακαλύπτεται µαζί µε 

άλλους (Allsup, 2011). 

 

 

2. Μουσικό βίντεο δηµοφιλούς µουσικής  
 

Με την εµφάνιση της τεχνολογίας κινούµενων εικόνων τη δεκαετία του 1890, η 

µουσική γρήγορα βρήκε πεδίο να εµπλακεί. Το 1894 οι Joseph Stern και Edward Mark, 

επένδυσαν το τραγούδι τους «The Lost Child» µε µία σειρά εικόνων και παρά το 

γεγονός ότι ελάχιστοι ακροατές είχαν τη δυνατότητα να αναπαράγουν το αποτέλεσµα 

στο σπίτι τους, η παρτιτούρα του τραγουδιού πούλησε περισσότερο από 2 εκατοµµύρια 

αντίτυπα, δείχνοντας τη δύναµη της επένδυσης της µουσικής µε εικόνα. Το 1927 µε 

την ταινία «The Jazz Singer», µε τη συµµετοχή του Al Johnson παρουσιάστηκε για 

πρώτη φορά η κινούµενη εικόνα συγχρονισµένη µε τη µουσική και τον ήχο γενικότερα, 

ενώ, το 1929 γυρίστηκε το «St. Lewi’s Blues» της Bessie Smith, µία από τις πρώτες 

προσπάθειες να επενδυθεί ένα τραγούδι µε µία οπτική ιστορία. Τα µικρά αυτά βίντεο 
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παιζόταν πριν τις ταινίες στον κινηµατογράφο ή αργότερα, από το 1940 και µετά, 

εµφανίστηκαν τα οπτικά jukebox στα οποία µε πληρωµή, µπορούσε κάποιος να 

παρακολουθήσει µία κινηµατογραφηµένη εµφάνιση ενός µουσικού ή ενός 

συγκροτήµατος 5. 

 Μέχρι το 1981 τα µουσικά βίντεο αφορούσαν µουσικούς ή συγκροτήµατα που 

εµφανιζόταν και έπαιζαν ζωντανά σε κάποια συναυλία ή πριν την έναρξη κάποιας 

εκποµπής. Αυτό άλλαξε την 1η Αυγούστου 1981 όταν ξεκίνησε να εκπέµπει το 

µουσικό τηλεοπτικό κανάλι MTV, το οποίο καθιέρωσε την αδιάκοπη επί 24ώρου 

βάσεως προβολή µουσικών βίντεο δηµοφιλούς µουσικής. Το συγκρότηµα Τhe 

Buggles, εγκαινίασε, µε µία µικρή δόση ειρωνείας, το νέο αυτό κανάλι µε το τραγούδι 

τους «Video killed the radio star», υπονοώντας ότι  η εικόνα έρχεται να ενισχύσει τον 

ήχο και να προσφέρει όχι µόνο ακουστική αλλά και µια οπτική εµπειρία στον ακροατή 

(Chua, 2009). Από το 1981 το µουσικό βίντεο έχει εξελιχθεί σε µία µορφή τέχνης που 

έχει αντιστρέψει τους όρους του κινηµατογράφου καθιστώντας ως πρωταγωνιστή τον 

ήχο και όχι την εικόνα, δηµιουργώντας πολλές διαφορετικές κατηγορίες που έχουν τη 

δυνατότητα να επηρεάζουν τις στάσεις και τις αντιλήψεις της σύγχρονης κοινωνίας 

(Κοκκίδου, 2019). Σε γενικές γραµµές, οι εικόνες προσθέτουν στο µουσικό βίντεο 

επιπλέον αξία και νόηµα, εµπλουτίζουν το τραγούδι και προσφέρουν µία οπτική 

έκφραση που ενσωµατώνεται και επηρεάζει το περιεχόµενο του (Chua, 2009). 

 Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες κατηγοριοποίησης των µουσικών βίντεο 

δηµοφιλούς µουσικής, µε βάση άλλοτε το µουσικό περιεχόµενο, άλλοτε το οπτικό 

περιεχόµενο και κάποιες φόρες συνδυάζοντας και τα δύο, ενώ παράγοντας στην 

κατηγοριοποίηση υπήρξε και το µουσικό είδος. Σύµφωνα µε την Κοκκίδου (2019) τα 

µουσικά βίντεο µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 17 είδη, που αφορούν τη µορφή και 

το περιεχόµενο που επιλέγεται από το σκηνοθέτη και τον καλλιτέχνη. Συγκεκριµένα 

υπάρχουν τα: 

● Βίντεο εκτέλεσης, που δείχνουν µουσικούς να παίζουν τη µουσική σε 

συναυλίες ή σε επιλεγµένους χώρους 

● Βίντεο αφήγησης, που παρουσιάζεται µία ιστορία σχετική µε το περιεχόµενο 

του τραγουδιού 

                                                 
5 Census data revisited. (n.d.). Retrieved April 22, 2020 from: 
 <https://teachrock.org/lesson/from-illustrated-songs-to-the-music-video-a-history-of-sound-and-
image/>.  
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● Εννοιολογικά βίντεο, όπου παρά το γεγονός ότι έχουν µια βασική ιδέα, δίνουν 

τη δυνατότητα για πολλαπλές ερµηνείες 

● Μεικτά βίντεο, που περιέχουν στοιχεία από διαφορετικά είδη  

● Ψευδό-ντοκιµαντέρ, που συνδυάζουν σκηνές από ζωντανές εµφανίσεις και από 

προσωπικές στιγµές των µουσικών 

● Βίντεο µε στίχους, που εµφανίζουν το σύνολο ή µέρος των στίχων του 

τραγουδιού 

● Αnimation βίντεο, που είναι ψηφιακά βίντεο µε κινούµενες εικόνες 

● Βίντεο cameo, στα οποία ο καλλιτέχνης υποδύεται κάποιον χαρακτήρα στο 

πλαίσιο µίας ιστορίας  

● Ιµπρεσιονιστικά βίντεο, που αποµακρύνουν το κοινό από την πραγµατικότητα 

και το οδηγούν σε µια ονειρική κατάσταση  

● Ψυχεδελικά-σουρεαλιστικά βίντεο, που µε χρήση υπερβατικών χώρων, 

ασυνήθιστων εικόνων και χρωµάτων υποτάσσουν την αφήγηση στο 

συναίσθηµα 

● Αναφορικά-διακειµενικά βίντεο, που ενσωµατώνουν και αναδοµούν υλικό µε 

το οποίο το κοινό είναι εξοικειωµένο ώστε να δηµιουργήσουν νέους δεσµούς 

● Ρastiche βίντεο, που αποτελούν µια µίµηση στο στιλ κάποιου άλλου 

δηµιουργού  

● Βίντεο παρωδίας και χιουµοριστικά, που µε βάση ένα πρωτότυπο έργο ενός 

καλλιτέχνη ανατρέπεται το νόηµα µέσω της παρωδίας 

● Βίντεο κολάζ, που αποτελούν τα µουσικά βίντεο που προκύπτουν από τον 

συνδυασµό προϋπάρχοντων εικόνων 

● Mashup Βίντεο, που είναι ένας συνδυασµός δύο τραγουδιών δηµοφιλούς 

µουσικής  

● Οπτικά άλµπουµ, που αφορά ένα σύνολο βίντεο βασισµένα σε µία κεντρική 

ιδέα ενός άλµπουµ 

● Διαδραστικά βίντεο, που έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό τη µεταβλητότητα µε 

ή χωρίς την παρέµβαση του χρήστη 

 

Σύµφωνα µε τoν Chua (2009) µέσω των µουσικών βίντεο µπορούν να προσδιοριστούν 

τρία αλληλεπικαλυπτόµενα επίπεδα στα οποία τα βίντεο συνδέονται µε τον χώρο και 

τον χρόνο. Πρώτον, ως οπτικοακουστικά µέσα δρουν σε ένα δεδοµένο χώρο και χρόνο, 
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εµπεριέχονται και αποτελούν µέρος της αλληλοσυνδεόµενης παγκόσµιας ροής. 

Δεύτερον, εµπεριέχουν απεικονίσεις τόπων και χώρων και αναπαραστάσεις 

συµπεριφοράς εντός αυτών. Τρίτον, οι χώροι αυτοί έχουν ιδεολογική και εννοιολογική 

επίδραση, καθώς αναπαράγουν διαθέσεις και συνήθειες και διαµορφώνουν την 

κοινωνική πραγµατικότητά µας.  

 

 

3. Μουσικό βίντεο δηµοφιλούς µουσικής στο µάθηµα της µουσικής 
 

Σε ένα κατά κύριο λόγο οπτικοακουστικό και πολυµεσικό κόσµο το µουσικό βίντεο 

δηµοφιλούς µουσικής έχει µετουσιώσει τον τρόπο που βιώνουµε τη µουσική, ενώ και 

εµείς ως µέλη του νέου αυτού ψηφιακού κόσµου είµαστε συνεχώς ενταγµένοι σε 

οπτικοακουστικά περιβάλλοντα (Κοκκίδου, 2019), τα οποία έχουν θεµελιώδη ρόλο 

στην παραγωγή και κατανόηση του νοήµατος. Αυτά τα περιβάλλοντα προσφέρουν τα 

µέσα µε τα οποία συνδεόµαστε και βιώνουµε τον κόσµο και µας δίνουν την αίσθηση 

ότι ανήκουµε σε αυτή την κοινότητα (Chua, 2009).  

 Το µουσικό βίντεο δηµοφιλούς µουσικής επιδράει άµεσα στον ανθρώπινο 

εγκέφαλο και δηµιουργεί ερεθίσµατα στα διάφορα µέρη του. Πρωτίστως, επιδρά στις 

λεκτικές/γλωσσικές, οπτικές/χωρικές, µουσικές/ρυθµικές και συναισθηµατικές 

γνώσεις, που είναι κάποιες από τις βασικές γνώσεις του εγκεφάλου. Οι λεκτικές και 

οπτικές γνώσεις εξελίσσονται µεταξύ των άλλων µε το διάβασµα και την ακρόαση, οι 

οπτικές και χωρικές µέσω της όρασης και της κατασκευής φανταστικών εικόνων, οι 

µουσικές και ρυθµικές µέσω της ακρόασης και του τραγουδιού, ενώ τα µουσικά βίντεο 

µπορούν να δηµιουργήσουν πολλαπλές συναισθηµατικές εµπειρίες (Berk, 2009), ενώ 

η χρήση των βίντεο στην τάξη έχει 20 αποτελέσµατα: 

1. Να προκαλέσει το ενδιαφέρον των µαθητών 

2. Να ενισχύσει τη συγκέντρωση των µαθητών 

3. Να δηµιουργήσει ένα γενικότερο ενδιαφέρον στην τάξη 

4. Να δηµιουργήσει µία αίσθηση προσµονής του µαθήµατος 

5. Να ενεργοποιήσει ή να χαλαρώσει τους µαθητές για τη συµµετοχή σε µία 

άσκηση 

6. Να βασίσει τις εκπαιδευτικές διαδικασίες πάνω στη φαντασία των µαθητών  
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7. Να βελτιώσει τη συµπεριφορά απέναντι στο περιεχόµενο και τη µάθηση 

γενικότερα 

8. Να χτίσει δεσµούς µεταξύ µαθητών και εκπαιδευτικού 

9. Να ενισχύσει τη µνήµη του περιεχοµένου 

10. Να ενισχύσει την κατανόηση 

11. Να προωθήσει τη δηµιουργικότητα 

12. Να υποκινήσει τη ροή ιδεών 

13. Να προωθήσει τη βαθύτερη κατανόηση 

14. Να προσφέρει ευκαιρίες για ελεύθερη έκφραση 

15. Να λειτουργήσει ως µέσο συνεργασίας 

16. Να εµπνεύσει και να παρακινήσει τους µαθητές 

17. Να κάνει τη διδακτική διαδικασία διασκεδαστική 

18. Να θέσει τον κατάλληλο τόνο ή διάθεση στο µάθηµα  

19. Να µειώσει το άγχος και την ένταση σε δύσκολα θέµατα 

20. Να δηµιουργήσει αξιοµνηµόνευτες οπτικές εικόνες  

 

Η χρήση των µουσικών βίντεο δηµοφιλούς µουσικής µέσα στην τάξη έχει πολλά 

πλεονεκτήµατα όπως τη δυνατότητα επαναπροβολής, είτε ολόκληρου του βίντεο είτε 

αποσπασµατικά, µε σκοπό την εστίαση σε συγκεκριµένα µουσικά, οπτικά ή 

οπτικοακουστικά συµβάντα και την πληθώρα επιλογών από τις διάφορες πλατφόρµες 

του κατάλληλου βίντεο για την εκπλήρωση των µαθησιακών στόχων. (Κοκκίδου, 

2019). Επιπρόσθετα, η δυνατότητα εναλλαγής της ταχύτητας προβολής καθώς και τα 

παγώµατα, καθιστά δυνατό στον θεατή-ακροατή να επεξεργαστεί κριτικά τις 

διαδεχόµενες πληροφορίες που εµφανίζονται µε εξαιρετική ταχύτητα, επιτρέποντας τη 

διαλεκτική θεώρηση, την εµβάθυνση, την ανάλυση και την κριτική αντίληψη των 

πολλαπλών δεδοµένων που προσλαµβάνει (Φύκαρης, 2012). Ακόµα, η ίδια η φύση του 

µουσικού βίντεο δηµοφιλούς µουσικής το καθιστά κατάλληλο για χρήση µέσα στην 

τάξη, καθώς έχει µικρή διάρκεια, είναι εύκολα προσβάσιµο µε µεγάλη ποικιλία 

επιλογής και οι µαθητές είναι εξοικειωµένοι µε αυτή τη µορφή καλλιτεχνικής 

έκφρασης. Επιπρόσθετα, µέσω της µελέτης των µουσικών βίντεο δηµοφιλούς 

µουσικής, οι µαθητές µπορούν να εξετάσουν τα µηνύµατα που υπάρχουν στα 

τραγούδια και να διερευνήσουν ζητήµατα ταυτότητας και κοινωνικών αξιών 

(Κοκκίδου, 2019). Ακόµα ως παιδαγωγικό εργαλείο, δίνει τη δυνατότητα στους 

µαθητές να συµµετέχουν σε αυθεντικές εµπειρίες µάθησης µε νέες ευκαιρίες 
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αλληλεπίδρασης µεταξύ εκπαιδευτικών και µαθητών. Επίσης, καθιστά τους µαθητές 

πιο ικανούς για ανάγνωση και αποκωδικοποίηση των διαφόρων πληροφοριών σε 

σύγχρονα οπτικοακουστικά περιβάλλοντα. Ως µέρος της δηµοφιλούς κουλτούρας, τα 

µουσικά βίντεο συνδέονται άµεσα µε την καθηµερινότητα των µαθητών και γίνονται 

αντιληπτά από τους µαθητές ως σηµαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο (McClain, 2016). 

Επιπρόσθετα,  καθώς η παραδοσιακή µέθοδος διδασκαλίας προσεγγίζει τη µάθηση 

περισσότερο γλωσσικά, σε αντίθεση µε την πολυτροπική φύση των βίντεο, προσθέτει 

µεταξύ άλλων και τη λογική, την αφήγηση και την αισθητική. Με αυτό το τρόπο µπορεί 

να απευθυνθεί σε µεγαλύτερο εύρος µαθητών εξυπηρετώντας τις ανάγκες 

πολυγραµµατισµού (Curse, 2007). 

 Η πραγµατικότητα της νέας ψηφιακής κοινωνίας δεν µπορεί να µην επηρεάσει 

και τον εκπαιδευτικό τοµέα. Η µουσική εκπαίδευση στην προσπάθεια της να 

εναρµονιστεί µε τη νέα ψηφιακή εποχή, έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στην έρευνα 

νέων καινοτόµων παιδαγωγικών προσεγγίσεων και άτυπων µορφών διδασκαλίας 

(Παπαζαχαρίου-Χριστοφόρου, 2017). O συνδυασµός άτυπων µορφών µάθησης µε 

τεχνικές συµµετοχικής κουλτούρας θέτει τις βάσεις για τη δηµιουργία µίας κοινωνίας 

από εκτελεστές, ακροατές και µαθητές εντός της τάξης που εκτείνονται σε µία 

µεγαλύτερη κοινότητα µέσω των µέσων κοινωνικής διαδικτύωσης (Cayari, 2015). 

  Η αυτοκατευθυνόµενη µάθηση αποτελεί σηµαντικό κοµµάτι, ενώ η 

αφοµοίωση της µουσικής γνώσης γίνεται µε ολιστικούς τρόπους.  Η άτυπη µάθηση 

ξεκινάει µε την επιλογή της µουσικής από τους ίδιους τους µαθητές και ο κύριος τρόπος 

απόκτησης δεξιοτήτων εµπεριέχει την ακρόαση. Επιπρόσθετα, η διαδικασία της 

µάθησης γίνεται χωρίς δοµηµένη καθοδήγηση, ενώ η ακρόαση, η εκτέλεση ο 

αυτοσχεδιασµός και η σύνθεση ενώνονται καθ’ όλη τη µαθησιακή διαδικασία (Green, 

2008). Ακόµα, καθώς οι νέοι θέλουν περισσότερο να µιλάνε και να συζητάνε πάρα να 

είναι µέρος µίας παραδοσιακής διάλεξης, µε τη χρήση των νέων µέσων εµβαθύνουν 

και διατηρούν τη γνώση περισσότερο (Κοκκίδου, 2019). Η συµµετοχική κουλτούρα 

ενθαρρύνει τους µαθητές να χρησιµοποιήσουν δεδοµένα από το διαδίκτυο για να 

µάθουν, προσφέροντας και ταυτόχρονα λαµβάνοντας πληροφορίες και γνώσεις, 

ανταλλάσσοντας ανατροφοδότηση µε ένα µη δοµηµένο και αυτοκατευθυνόµενο 

τρόπο. Ένα παράδειγµα αυτής της κουλτούρας είναι και η θέαση µουσικών βίντεο στο 

YouTube  (Cayari, 2015). 

 Σύµφωνα µε την Κοκκίδου (2019, σελ. 11), «τα µουσικά βίντεο είναι αυτόνοµα 

καλλιτεχνικά αντικείµενα, µία σύγχρονη και σύνθετη µορφή καλλιτεχνικής έκφρασης 
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σε µία συνθήκη διαρκούς πειραµατισµού». Η κατανόηση των µουσικών βίντεο 

αποτελεί κοµµάτι του πολυτροπικού  γραµµατισµού και έχει διαπιστωθεί ερευνητικά 

ότι η χρήση τους στη διδασκαλία-µάθηση της µουσικής προκαλεί και αυξάνει την 

προσοχή των µαθητών, αποτελεί βάση κριτικής συζήτησης, εξελίσσει τη 

δηµιουργικότητα και ενισχύει την ικανότητα επίλυσης προβληµάτων, µε θετική 

επίδραση στην κοινωνική-συναισθηµατική και γνωστική-µουσική ανάπτυξή τους 

(Κοκκίδου, Τσαλίκη & Αναστασιάδου, 2017). Η αξία µελέτης µουσικών βίντεο 

δηµοφιλούς µουσικής εντός της τάξης δεν περιορίζεται µόνο στην ανταµοιβή, τη 

διασκέδαση και το κίνητρο στους µαθητές. Τα µουσικά βίντεο είναι αντιπροσωπευτικά 

της δηµοφιλούς κουλτούρας και αποτελούν βάση για τη δόµηση στάσεων και 

νοηµάτων, εµπλέκουν τους µαθητές σε αυθεντικές εµπειρίες µάθησης, συνεισφέρουν  

στον µουσικό και οπτικό γραµµατισµό, δηµιουργούν µια αλληλεπιδραστική σχέση 

µάθησης µεταξύ εκπαιδευτικού και µαθητή, δίνουν πρότυπα συµπεριφοράς που 

µπορούν να επιδράσουν στη διαµόρφωση της ταυτότητας του µαθητή και προάγουν τη 

διαπολιτισµική επίγνωση (Κοκκίδου, 2019). Επίσης, οι διαστάσεις της διδασκαλίας 

διευρύνονται µε στοχαστικό και ευέλικτο τρόπο και έτσι εξάπτεται η φαντασία των 

µαθητών, ενώ εγείρεται το ενδιαφέρον και δηµιουργούνται συνθήκες για διάλογο και 

προβληµατισµό µε τη δηµιουργία διαφόρων ερεθισµάτων (Φύκαρης, & Μήτση, 2013). 

Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε την Κοκκίδου (2019, σελ. 489) η µελέτη των βίντεο µπορεί 

να βοηθήσει τους µαθητές: 

● Να στοχάζονται και να είναι πιο διεισδυτικοί αναφορικά µε όλα τα αντικείµενα 

της δηµοφιλής κουλτούρας 

● Να αναπτύξουν οπτικοακουστικό γραµµατισµό 

● Να αναπτύξουν κριτική και δηµιουργική σκέψη 

● Να αναπτύξουν ικανότητα ερµηνείας ιδεών και πληροφοριών 

● Να εξετάσουν τα µηνύµατα που υπάρχουν στα τραγούδια 

● Να διερευνήσουν ζητήµατα ταυτότητας και κοινωνικών αξιών 

 

Ωστόσο µια σύγχρονη πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς είναι να κατανοήσουν τις 

ορίζουσες της δηµοφιλούς κουλτούρας και να προσαρµόσουν τις διδακτικές πρακτικές 

τους στις εµπειρίες των µαθητών, µε απώτερο σκοπό να ισχυροποιηθούν οι δεσµοί 

µεταξύ σχολείου και καθηµερινότητας. Τα παιδιά, σύµφωνα µε  τον Prensky (2001), 

θεωρούνται «ψηφιακοί γηγενείς» και έχουν γεννηθεί και µεγαλώσει σε ένα περιβάλλον 
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διαφορετικό από αυτό των γονιών και των εκπαιδευτικών τους, οι οποίοι ως «ψηφιακοί 

µετανάστες» οφείλουν να προσαρµοστούν στους ρυθµούς της εποχής. Η πραγµατική 

πρόκληση είναι ο επαναπροσδιορισµός βασικών αρχών διδασκαλίας της µουσικής και 

κυρίως της σχέσης µαθητή-εκπαιδευτικού.  

 Η διδασκαλία του µαθήµατος µε τη χρήση των βίντεο και της δηµοφιλούς 

µουσικής δίνει την ευκαιρία για τη δηµιουργία µίας πιο δηµοκρατικής τάξης, στην 

οποία ο εκπαιδευτικός δεν είναι ο απόλυτος γνώστης αλλά οδηγός και διαχειριστής των 

γνώσεων που φέρνουν οι µαθητές (Allsup, 2011). Εντούτοις, το ερευνητικό κενό 

σχετικά µε τις εφαρµογές των βίντεο και η έλλειψη κατάρτισης των εκπαιδευτικών, 

τους φέρνει αντιµέτωπους µε την πραγµατικότητα ότι για την ένταξη των βίντεο 

δηµοφιλούς µουσικής απαιτούνται «γνώσεις και δεξιότητες πολυτροπικής 

αποκωδικοποίησης και ερµηνείας» (Κοκκίδου, 2019, σελ. 491) και οι ίδιοι δεν είναι 

προετοιµασµένοι ούτε από το ΝΠΣΜ αλλά ούτε και από το περιεχόµενο των 

πανεπιστηµιακών ή ωδειακών τους σπουδών. Αρκετά ερωτήµατα χρήζουν απάντηση 

πριν την εισαγωγή του βίντεο δηµοφιλούς µουσικής στο µάθηµα όπως: Ποια είναι η 

φύση του και µε ποιους τρόπους επηρεάζουν τον γραµµατισµό; Ποιες είναι οι 

δυνατότητες και τι µπορώ να κάνω αλλά και τι δεξιότητες θα αναπτυχθούν µε τη χρήση 

του; (Κοκκίδου, 2019). Ο Φύκαρης (2012), αναφέρει πως το βίντεο θα πρέπει να είναι 

προσεχτικά επιλεγµένο ώστε να ανταποκρίνεται στην ηλικία των µαθητών. Ο 

εκπαιδευτικός οφείλει να έχει δει και µελετήσει το βίντεο µόνος του, προς αποφυγή 

δυσάρεστων καταστάσεων. Επίσης, θα πρέπει να έχει προϊδεάσει διδακτικά τους 

µαθητές και να τους έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον και την περιέργεια, έχοντας εισάγει 

τους βασικούς προβληµατισµούς που πιθανόν να έρθουν αντιµέτωποι. Επιπρόσθετα, 

να τους έχει προετοιµάσει και παρακινήσει σε κριτική αντιπαράθεση µεταξύ των 

µέσων που χρησιµοποιούνται αλλά και των πληροφοριακών µηνυµάτων που 

προέρχονται από αυτά. Τέλος, πρέπει ο τόπος προβολής, να εξασφαλίζει στους µαθητές 

την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας και ήχου, ώστε να δηµιουργηθεί µια ενδιάθετη 

ατµόσφαιρα, µε σωστή επιλογή τύπου οθόνης και λοιπών τεχνικών χαρακτηριστικών.  

Αυτό όµως πολλές φορές αποτελεί  πρόβληµα καθώς πολλά σχολεία δεν διαθέτουν την 

κατάλληλη υλικοτεχνική δοµή (Αγγελίδου, 2016). Εξίσου σηµαντικό όµως είναι και 

«να αφουγκράζεται τους µαθητές  για να προσαρµόσει το πλάνο του και στις δικές τους 

ιδέες, στις εµπειρίες τους και στην καθηµερινότητά τους» (Κοκκίδου, 2019, σελ. 493), 

χωρίς παρόλα αυτά να εγκαταλείπει τους παραδοσιακούς τρόπους διδασκαλίας. 
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 Τα κριτήρια για την επιλογή ενός βίντεο δηµοφιλούς µουσικής είναι το πλέον 

σηµαντικό στάδιο για τον εκπαιδευτικό και απαιτεί προσεκτική µελέτη. Θα πρέπει να 

εξασφαλιστεί ότι το περιεχόµενο δεν θα έχει καµία αρνητική επίδραση στον ψυχισµό 

των µαθητών. Ειδικότερα, βίντεο που µπορεί να έχουν σκληρό περιεχόµενο πρέπει να 

αποκλείονται, παρόλο που προσφέρονται για συζήτηση σε θέµατα κοινωνικής 

καταπίεσης. Αυτονόητο είναι πως µουσικά βίντεο µε άσεµνο και χυδαίο περιεχόµενο, 

προσβλητικό ως προς οποιαδήποτε κοινωνική οµάδα και µε απεικόνιση ακραίων 

συµπεριφορών, δεν είναι κατάλληλα για σχολική χρήση (Κοκκίδου, 2019). Αυτοί οι 

περιορισµοί πρέπει να είναι απόλυτοι παρά το γεγονός ότι οι µαθητές στην 

καθηµερινότητα τους µπορεί να παρακολουθούν και τέτοιου είδους βίντεο. Μέσω της 

συζήτησης είναι σηµαντικό να αναπτύξουν οι µαθητές την κριτική σκέψη και να 

αντιληφθούν τους λόγους που κάποια βίντεο αποκλείονται. Δεδοµένου ότι η µουσική 

σκέψη και η µουσικότητα των σηµερινών µαθητών αναπτύσσεται µέσω των ψηφιακών 

τους εµπειριών, καθώς αφιερώνουν σηµαντικό χρόνο στην παρακολούθηση βίντεο 

στην καθηµερινή τους ζωή, χρειάζονται εργαλεία ώστε να µπορούν να κατανοήσουν 

και να αξιολογήσουν το νόηµα τους (Κοκκίδου, 2019). 

 

 

4. Νέοι µουσικοί γραµµατισµοί 
 

Ο γραµµατισµός αποτελεί για τους µαθητές µία συνεχή δραστηριότητα σκέψης και 

ανάλογα µε την εποχή εµπεριέχει διαφορετικό περιεχόµενο, καθώς βρίσκεται σε 

συνάρτηση µε την εξέλιξη της κοινωνίας αναφορικά µε τις αντιλήψεις και τις ιδέες των 

ανθρώπων, καθώς και την κατανόηση της φύσης και της γνώσης (Sang, 2017· 

Κοκκίδου, 2016). Η διευρυµένη ερµηνεία του όρου «γραµµατισµός» αναφέρεται στην 

ανάπτυξη δεξιοτήτων αποκωδικοποίησης σηµείων, συµπεριφορών και φαινοµένων και 

περιλαµβάνει την αναζήτηση, την επιλογή, την αξιολόγηση και την αποθήκευση 

πληροφοριών (Κοκκίδου, 2015), µε στόχο τη δόµηση νοήµατος σε κάθε έκφανση της 

καθηµερινής ζωής, προσδιορίζοντας τον λειτουργικό γραµµατισµό. Στη σηµερινή 

εποχή ο γραµµατισµός, αντικατοπτρίζει σε πολύ µεγάλο βαθµό και την ικανότητα να 

χρησιµοποιούµε την τεχνολογία για να επικοινωνούµε και να συλλέγουµε 

πληροφορίες. Σε αυτή τη βάση οι γραµµατισµοί των σηµερινών µαθητών είναι πολύ 

διαφορετικοί από αυτούς των γονέων τους (Pilgrim, & Martinez, 2013).  
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 Σύµφωνα µε το New London Group, ο όρος πολυγραµµατισµός επινοήθηκε για 

να εκφράσει µία πιο σύγχρονη οπτική του γραµµατισµού, ο οποίος αντικατοπτρίζει τις 

πολλαπλές φόρµες επικοινωνίας και περιεχοµένου, εντός µιας παγκόσµιας κοινότητας 

µε πολιτισµική και γλωσσική πολυµορφία (Pilgrim, & Martinez, 2013· Angay-

Crowder, Choi, & Yi, 2013). Για την κατασκευή του νοήµατος απαιτείται η 

συµπερίληψη πολλαπλών τρόπων και γραµµατισµών µε δύο σηµαντικές πτυχές: τη 

µεταβλητότητα της δηµιουργίας του νοήµατος εντός διαφορετικών κοινωνικών και 

πολιτισµικών πλαισίων και την αποδοχή ότι το νόηµα δηµιουργείται πολυτροπικά µε 

τρόπους οι οποίοι διασυνδέονται µεταξύ τους (Angay-Crowder, Choi, & Yi, 2013). Δεν 

αρκεί να χρησιµοποιήσουµε τα υλικά που θα βρούµε ως έχουν, αλλά πρέπει να τα 

διαµορφώσουµε και να τα ανακατασκευάσουµε (Cope & Kalantzis, 2009). Όλοι οι 

τρόποι που συνθέτουν το κείµενο, είτε είναι ένα γραπτό κείµενο, µία φωτογραφία ή 

ένα βίντεο, έχουν ίση σηµασία και συµβάλουν στην πολυτροπικότητα του 

(Καραγιώρας, 2017). Οι ορισµοί των γραµµατισµών εξαρτώνται από τα πεδία και τα 

τεχνολογικά εργαλεία που προκύπτουν. Αυτοί οι δύο παράγοντες σηµαίνουν 

διαφορετικούς τρόπους πρόσληψης και επικοινωνίας του νοήµατος, εντός πολλαπλών 

µέσων και τροπικών µορφών που αποτελούν συνιστάµενες των γραµµατισµών 

(Pilgrim, & Martinez, 2013).   

Η διαφορά των νέων γραµµατισµών από τους παλιούς έγκειται κυρίως στο 

γεγονός ότι οι νέοι επικεντρώνονται στις εξελίξεις της τεχνολογίας και των πρακτικών 

της κουλτούρας που συνδέεται, και εµπεριέχουν πρακτικές κατασκευής νοήµατος 

χρησιµοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες (Sang, 2017). Αφορούν το σύνολο των 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων όπου αλληλεπικαλύπτεται ο ακουστικός, ο οπτικός και ο 

ψηφιακός γραµµατισµός και περιλαµβάνει τη δυνατότητα κατανόησης της δύναµης 

εικόνας και ήχου, αναγνώρισης και χρήσης της, και του µετασχηµατισµού των 

ψηφιακών µέσων, ώστε να προσαρµοστούν σε νέες µορφές (Jenkins, 2006).  

Τρόποι, όπως ο λεκτικός, ο ακουστικός, ο οπτικός, ο συµπεριφορικός, ο χωρικός 

και οι χειρονοµίες, καθορίζουν την επικοινωνία και συµβάλλουν στη δηµιουργία 

νοήµατος (Pilgrim, & Martinez, 2013). Αποτελεί πρόκληση για την εκπαίδευση και για 

τους εκπαιδευτικούς το εύρος των ψηφιακών µέσων που θα χρησιµοποιήσουν εντός 

της τάξης (Walsh, 2010). Η επιλογή των υλικών εξαρτάται από τον πολιτισµό αλλά και 

τα ενδιαφέροντα των παιδιών (Tomlinson, 2013). Οι µαθητές πρέπει να µάθουν να 

ενσωµατώνουν τις γνώσεις που λαµβάνουν από µέσα όπως η µουσική, τα βίντεο, οι 

βάσεις δεδοµένων κ.ά. και σκεπτόµενοι κριτικά να διαχειρίζονται τις πληροφορίες που 
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µπορούν να βρουν άµεσα από οποιοδήποτε µέρος του κόσµου (Jenkins, 2006). Παρόλο 

που τα παιδαγωγικά οφέλη του γραπτού και προφορικού λόγου είναι αδιαµφισβήτητα, 

η ψηφιακή τεχνολογία έδωσε τη δυνατότητα για ένα διαφορετικό τρόπο στη σκέψη και 

στον επανασχεδιασµό του νοήµατος προσφέροντας πολλούς τρόπους διαµόρφωσης και 

µετάδοσης της γνώσης (Tomlinson, 2013). Έτσι, οι µαθητές χρειάζεται να µάθουν πώς 

να αφοµοιώνουν τη γνώση που δέχονται από πολλαπλές πηγές και να επεξεργάζονται 

κριτικά τις πληροφορίες που λαµβάνουν (Jenkins, 2006). Με την εξέλιξη της 

τεχνολογίας στο τοµέα της επικοινωνίας, δηµιουργήθηκε πρόσφορο έδαφος 

συνδυασµού της γραφής και της ανάγνωσης µε διάφορα και περίπλοκα µέσα, όπως η 

εικόνα, η φωτογραφία, το βίντεο, ο ήχος, κ.ά., δηµιουργώντας διάφορες µορφές 

οπτικοακουστικών ψηφιακών γραµµατισµών (Walsh, 2010).  

 Ο µουσικός γραµµατισµός παραδοσιακά συσχετιζόταν µε την ικανότητα 

ανάγνωσης και γραφής, και αργότερα µε την προσθήκη της θεωρίας και της ιστορίας 

της µουσικής. Πλέον είναι αποδεκτό πως περιλαµβάνει πέραν των παραπάνω, την 

ενεργητική και συνειδητή πρόσληψη της µουσικής και την κριτική στάση απέναντι στα 

µουσικά ερεθίσµατα και τις µουσικές εµπειρίες. Ειδικότερα, σχετίζεται µε µουσικές 

γνώσεις και δεξιότητες που αποκοµίζονται µέσα από µουσικές δραστηριότητες, όπως 

η ακρόαση και η αξιολόγηση έργων, το παίξιµο µουσικής σε άτυπες και τυπικές 

συνθήκες, ο αυτοσχεδιασµός και η σύνθεση µουσικής. Επιπρόσθετα, σηµαντικές 

συνισταµένες είναι η κριτική επεξεργασία πληροφοριών αναφορικά µε τη µουσική, η 

σύνδεση µε άλλα καλλιτεχνικά πεδία, η εφαρµογή γνώσεων στην καθηµερινή ζωή, η 

κατανόηση µουσικών εννοιών αλλά και του φαινοµένου της µουσικής γενικότερα 

(Κοκκίδου, 2015).  

 Οι νέοι µουσικοί γραµµατισµοί περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων, καινούριες 

δεξιότητες που απαιτούνται για τις νέες τεχνολογίες, αλλάζουν τακτικά παράλληλα µε 

την τεχνολογία, η κατανόηση τους είναι χρήσιµη από πολλές απόψεις, ενώ η χρήση 

τους είναι ουσιαστική για τη συµµετοχή σε µία παγκόσµια κοινότητα. Πάνω σε αυτή 

τη βάση, οι σύγχρονες µορφές γραµµατισµού είναι ο πολυτροπικός και ο ψηφιακός 

(Κοκκίδου, Τσαλίκη, & Αναστασιάδου, 2017). Αυτοί οι γραµµατισµοί περιλαµβάνουν 

τη χρήση και τη σύνδεση όλων των µουσικών εµπειριών και είναι απαραίτητοι για τη 

µουσική εξέλιξη (Barton, 2013). Μεταξύ άλλων περιλαµβάνουν τη µουσική µε παίξιµο 

οργάνων ή του σώµατος, τραγούδι και χορό, τη γλώσσα, τα µουσικά σύµβολα και 

κείµενα, διάφορες εικόνες σχετικές µε τη µουσική, ταινίες και βίντεο (Κοκκίδου, 

2019). Με την προσθήκη τεχνολογικών ικανοτήτων στα προγράµµατα µουσικής 
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εκπαίδευσης, οι µαθητές µπορούν να βελτιώσουν τις παραδοσιακές δεξιότητες της 

εκτέλεσης, της ερµηνείας και της ανάλυσης (Cayari, 2015).  

 Σύµφωνα µε τους Lankashear και Knobel, η τεχνολογία υπάρχει ως εργαλείο 

διδασκαλίας στα σχολεία από τις αρχές του 20ου αιώνα, µέσω της χρήσης τηλεοράσεων, 

ραδιοφώνων και υπολογιστών, όµως σε αντίθεση µε την παλιότερη χρήση της 

τεχνολογίας στην τάξη, που αφορούσε απλές µορφές παραγωγής, ο νέος ψηφιακός 

γραµµατισµός είναι ένα υβρίδιο πολυτροπικών µέσων όπως κείµενα, εικόνες, µουσική, 

βίντεο κ.ά. που είναι πολύ εύκολα προσβάσιµα µέσα από το διαδίκτυο (βλ. Sang, 2017, 

σελ. 16). Ο Tobias προτείνει πως τα σηµερινά µαθήµατα µουσικής πρέπει να 

εµπεριέχουν πρακτικές όπως η διασκευή, η ενορχήστρωση, η σάτιρα και η παρωδία, 

το remix, η παραγωγή µουσικής µε δείγµατα, η συζήτηση και ο σχολιασµός, σύµφωνα 

µε τα δεδοµένα της συµµετοχικής κουλτούρας (βλ. Cayari, 2015, σελ. 42).  

 Το µάθηµα της µουσικής είναι από τη φύση του πολυτροπικό. Περιλαµβάνει 

εκτός της ακρόασης, την εκτέλεση οργάνου, τη χρήση του σώµατος, την ανάγνωση 

µουσικών κειµένων κ.ο.κ. Αυτό από µόνο του δηµιουργεί την ανάγκη χρήσης 

πολυτροπικών γραµµατισµών (Κοκκίδου, 2019). Είναι σηµαντικό να κατανοήσουµε 

πως το νόηµα του µουσικού γραµµατισµού εξαρτάται από το περιεχόµενο και έχει 

υποστεί πολλές αλλαγές, καθώς βρίσκεται σε εξάρτηση µε τις αντιλήψεις και τις ιδέες 

των ανθρώπων (Κοκκίδου, 2016) και καθώς η κουλτούρα της εποχής είναι κυρίως 

ψηφιακή, οι γνώσεις και οι δεξιότητες για τις νέες τεχνολογίες πρέπει να την αφορούν. 

Υπάρχουν πολλά διαφορετικά µουσικά περιβάλλοντα και διαφορετικές κουλτούρες και 

για αυτόν τον λόγο έχουµε ένα πλουραλισµό σε γραµµατισµούς και όπως αναφέρει και 

η Βarton «είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε ποιος γραµµατισµός είναι ο κατάλληλος 

ώστε να µπορέσουµε να επικοινωνήσουµε µουσικά µε σαφήνεια και 

αποτελεσµατικότητα» (βλ. Κοκκίδου, 2016, σελ. 17). 

 Ο ψηφιακός µουσικός πολυτροπικός γραµµατισµός εστιάζει σε σηµειωτικά 

συστήµατα και τρόπους και στην αλληλεπίδραση τους, δηµιουργώντας ένα δίκτυο 

σχέσεων (Κοκκίδου, 2019).  Είναι σε συνάρτηση δύο βασικών παραγόντων: α) των 

εξελίξεων στην τεχνολογία καθώς και την επίδραση στην επικοινωνιακή διαδικασία, 

β) της σύλληψης και οριοθέτησης της έννοιας του γραµµατισµού στο εκπαιδευτικό 

πλαίσιο (Μιχάλης, 2016). Υπό αυτό το πρίσµα,  αφορά «το σύνολο των δεξιοτήτων 

που απαιτούνται για την κατανόηση των σύγχρονων περιβαλλόντων έκφρασης και 

επικοινωνίας» (Κοκκίδου, 2019, σελ. 484). Οι δεξιότητες αυτές είναι κυρίως: η γνώση 

συστηµάτων κατασκευής νοήµατος, η σχηµατική γνώση για την κατανόηση κάθε 
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ψηφιακού κειµένου, η γνώση της τεχνολογίας αλλά και της δυνατότητας χειρισµού και 

εφαρµογής της, και η γνώση της γλώσσας ως δοµικό σύστηµα για την παραγωγή και 

την πρόσληψη κάθε µορφής κειµένου (Μιχάλης, 2016). Επιπρόσθετα,  η σύνδεση του 

ψηφιακού πολυτροπικού γραµµατισµού µε την κουλτούρα που αναδύεται µέσω της 

τεχνολογίας, προσφέρει πληθώρα ευκαιριών για µουσικές εµπειρίες (Καραγιώρας, 

2017) και περιλαµβάνει εκτός από τα µουσικά και τα οπτικά-µουσικά αντικείµενα της 

καθηµερινότητας των µαθητών (Κοκκίδου, 2019). 
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Κεφάλαιο Δεύτερο  
 

Η έρευνα 
 
 

1. Προβληµατική και αξία της έρευνας    
       

Η αξία και η αναγκαιότητα της έρευνας έγκειται πρωτίστως στο γεγονός πως έχουν 

πραγµατοποιηθεί ελάχιστες µελέτες για τη χρήση του µουσικού βίντεο στο µάθηµα της 

µουσικής στον ελλαδικό χώρο και καµία από αυτές δεν έχει διερευνήσει τις σχετικές 

απόψεις των εκπαιδευτικών. Η εκπόνηση αυτής της έρευνας µπορεί να λειτουργήσει 

ως βάση για την ένταξη των µουσικών βίντεο στην επίσηµη εκπαίδευση, καθώς και για 

τον εµπλουτισµό του ισχύοντος προγράµµατος µε ανάλογες στοχευµένες δράσεις. Ως 

εκπαιδευτικός έχω χρησιµοποιήσει το µουσικό βίντεο δηµοφιλούς µουσικής ως 

εκπαιδευτικό εργαλείο και ο ενθουσιασµός καθώς και η θετική ανταπόκριση των 

µαθητών, µου δηµιούργησε ερωτήµατα αλλά και µου έδωσε κίνητρο να προχωρήσω 

στην πραγµατοποίηση αυτής της έρευνας. 

 
 
2. Σκοπός και ερευνητικά ερωτήµατα της έρευνας. 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι χρήση του βίντεο δηµοφιλούς µουσικής στο 

µάθηµα της µουσικής µέσα από την αποδόµηση του προγράµµατος σπουδών και 

σύµφωνα µε τις απόψεις εκπαιδευτικών µουσικής. Ειδικότερα θα αναζητηθούν 

απαντήσεις στα εξής ερωτήµατα: 

• Με ποιον τρόπο και σε ποιον βαθµό το πρόγραµµα σπουδών «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» 

προτείνει το µουσικό βίντεο δηµοφιλούς µουσικής  ως εργαλείο για την υλοποίηση των 

στόχων του προγράµµατος; 

• Ποιες είναι οι αντιλήψεις και οι στάσεις των εκπαιδευτικών µουσικής για τη χρήση 

του µουσικού βίντεο δηµοφιλούς µουσικής ως µέρος των εκπαιδευτικών διαδικασιών; 

• Στο πλαίσιο του πολυτροπικού γραµµατισµού, σε ποιο επίπεδο το βίντεο δηµοφιλούς 

µουσικής στο µάθηµα της µουσικής καλύπτει τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των 

σηµερινών µαθητών; 
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3. Ερευνητικά εργαλεία της έρευνας 
 

Η παρούσα µελέτη εντάσσεται στο πεδίο της ποιοτικής εκπαιδευτικής έρευνας και 

ειδικότερα στην επισκόπηση πεδίου. Η ποιοτική έρευνα δίνει περισσότερη έµφαση 

στην παρατήρηση ενός φαινοµένου που δεν έχει διερευνηθεί εις βάθος (Ίσαρη, 

Πουρκός, 2015),  από την πλευρά των ίδιων των υποκειµένων (Lapan, Quartaroli & 

Riemer, 2012). Τα ερευνητικά εργαλεία συλλογής δεδοµένων ήταν: 

α) Αποδόµηση του προγράµµατος µουσικής «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ως προς τον άξονα του 

πολυτροπικού γραµµατισµού και τη χρήση του µουσικού βίντεο δηµοφιλούς µουσικής 

αλλά και της χρήσης της δηµοφιλούς µουσικής στις προτεινόµενες εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες. 

β) Ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις µε εκπαιδευτικούς µουσικής. Οι ερωτήσεις της 

συνέντευξης διαµορφώθηκαν οριστικά µετά από πιλοτική έρευνα µε δύο 

εκπαιδευτικούς µουσικής εκτός του δείγµατος. 

 Η αποδόµηση του προγράµµατος σπουδών βασίζεται στο µοντέλο της 

Κοκκίδου (2006), που προσαρµόστηκε σύµφωνα µε τις ιδιαιτερότητες του ερευνητικού 

υλικού. Σε πρώτο στάδιο έγινε εξαντλητική µελέτη του προγράµµατος. Σε δεύτερο 

στάδιο έγινε κριτική ανάγνωση µε στόχο την εξέταση συγκεκριµένων όρων και πεδίων. 

Σε αυτό το στάδιο σηµειώθηκαν και οι αβλεψίες του προγράµµατος (γραµµατικά και 

τυπογραφικά λάθη). Η ανάλυση των δεδοµένων από τις συνεντεύξεις έγινε µε τη 

µέθοδο της θεµατικής ανάλυσης. Στην εν λόγω µέθοδο οι κανόνες διαφέρουν ανάλογα 

µε το υπό έρευνα θέµα και το θεωρητικό υπόβαθρο, για την εξαγωγή συµπερασµάτων 

από την ανάλυση των γραπτών κειµένων. Στην παρούσα έρευνα έγινε διάκριση σε 

κατηγορίες, οι οποίες είναι επί της ουσίας κωδικοποίηση των δεδοµένων, και 

αποτελούν τους άξονες της ανάλυσης (Κυριαζή, 1998). Στο τελικό στάδιο 

συνδυάστηκαν και αξιολογήθηκαν κριτικά τα δεδοµένα και από τα δυο εργαλεία της 

έρευνας σε µία συνολική προοπτική. 

 

 

4. Δείγµα της έρευνας 
 

Οι συµµετέχοντες στην έρευνα αποτελούνται από δώδεκα εκπαιδευτικούς µουσικής, 

οχτώ γυναίκες και τέσσερις άνδρες που εργάζονται στην A/θµια και Β/θµια 
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Εκπαίδευση. Οι 12 εκπαιδευτικοί εργάζονται σε αστικά και ηµιαστικά κέντρα. Δέκα 

από τους συµµετέχοντες της έρευνας εργάζονται στην κεντρική και δυτική Μακεδονία, 

µία στην Αθήνα και µία στην Αργολίδα. Οι συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν από τον 

Αύγουστο µέχρι τον Οκτώβριο του 2020 εξ αποστάσεως, λόγω των περιοριστικών 

µέτρων που επιβλήθηκαν για την αντιµετώπιση της πανδηµίας Covid-19. Αναλυτικά 

τα δηµογραφικά στοιχεία των συµµετεχόντων υπάρχουν στον πίνακα 1. 

 
Κωδικός Φύλλο Ηλικία Ακαδηµαϊκοί 

τίτλοι 

Μουσικοί 

τίτλοι 

σπουδών 

Γνώσεις 

Τεχνολογίας 

Διδακτική 

εµπειρία 

Μουσικές 

προτιµήσεις 

ΕΜ1 Γυναίκα 36 1) Α.Π.Θ., 

ΤΜΣ 

 

2) ΠΑ.ΜΑΚ. 

ΤΜΕΤ, 

κατεύθυνση 

Βιολιού 

Αρµονία, 

αντίστιξη, 

φούγκα, 

πτυχίο 

βιολιού 

Αρκετά καλές Α/θµια 

Εκπ. 10 

χρόνια, 

Β/θµια 

Εκπ. 2 

χρόνια 

 

Ξένη µουσική της 

δεκαετίας ‘80-‘90 

ΕΜ2 Άντρας 45 1) Α.Π.Θ., 

ΤΜΣ 

  

2) Α.Π.Θ., 

ΤΜΣ 

κατεύθυνση 

σύνθεσης 

Αρµονία, 

αντίστιξη, 

φούγκα 

Πολύ καλές Α/θµια 

Εκπ. 6 

µήνες, 

Β/θµια 

Εκπ. 11 

χρόνια 

 

Λόγια Δυτική, 

rock, metal 

ΕΜ3 Γυναίκα 42 Α.Π.Θ., ΤΜΣ 

 

Αρµονία, 

αντίστιξη, 

φούγκα, 

δίπλωµα 

πιάνου 

Λίγες Α/θµια 

Εκπ. 15 

χρόνια 

Έντεχνη 

ελληνική, παλιά 

ξένη rock  

ΕΜ4 Γυναίκα 44 Α.Π.Θ., ΤΜΣ 

 

Αρµονία, 

αντίστιξη 

Μέτριες  Α/θµια 

Εκπ. 17,5 

χρόνια, 

Β/θµια 

Εκπ. 6 

µήνες 

 

Κλασσική, jazz 
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ΕΜ5 Άντρας 43 Α.Π.Θ., ΤΜΣ 

 

Αρµονία, 

αντίστιξη, 

φούγκα 

Άριστες 

 

Α/θµια 

Εκπ. 12 

χρόνια 

Κινηµατογραφική 

µουσική 

ΕΜ6 Άντρας 43 1) Ιόνιο 

Πανεπιστήµιο, 

ΤΜΣ 

 

2) Tyrolean 

State 

Conservatory, 

Innsbruck, 

Austria  

 

3) 

Μεταπτυχιακό 

στη Σύνθεση 

 

4) 

Διδακτορικό 

  

Αρµονία, 

ωδική, 

αντίστιξη, 

φούγκα, 

ενοργάνωση, 

διεύθυνση 

µπάντας, 

δίπλωµα 

βυζαντινής 

µουσικής, 

δίπλωµα 

σύνθεσης 

Άριστες Α/θµια 

Εκπ. 

11χρόνια, 

Β/θµια 

Εκπ. 2 

χρόνια 

 

Λόγια έντεχνη 

20ου-21ου αιώνα, 

balkan, 

κλασσική, 

βυζαντινή, rock 

ΕΜ7 Γυναίκα 42 1) Ε.Κ.Π.Α., 

ΤΜΣ  

 

2) 

Μεταπτυχιακό 

στη µουσική 

παιδαγωγική 

Αρµονία, 

αντίστιξη, 

δίπλωµα 

πιάνου, 

δίπλωµα 

Μονωδίας 

Μέτριες  Α/θµια 

Εκπ. 6 

χρόνια, 

Β/θµια 

Εκπ. 10 

χρόνια 

 

Όπερα, jazz, 

λόγια Δυτική, 

tango, γαλλική 

µουσική 

ΕΜ8 Γυναίκα 41 Ε.Κ.Π.Α., 

ΤΜΣ 

Αρµονία, 

αντίστιξη, 

φούγκα, 

δηµιουργική 

εµψύχωση 

Αρκετά καλές  Α/θµια 

Εκπ. 15 

χρόνια 

Ελληνική 

έντεχνη, ethnic, 

µουσική 

κινηµατογράφου 

ΕΜ9 Γυναίκα 40 1) ΠΑ.ΜΑΚ, 

ΤΜΕΤ 

 

2) 

Μεταπτυχιακό 

στην ειδική 

αγωγή 

Αρµονία, 

δίπλωµα 

µονωδίας 

Άριστες  Α/θµια 

Εκπ. 10 

χρόνια, 

Β/θµια 

Εκπ. 5 

χρόνια 

 

Rock, metal, 

λόγια Δυτική, 

ελληνική 

(Χατζιδάκη, 

Σπανουδάκη) 
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ΕΜ10 Άντρας 44 1) Α.Π.Θ., 

ΤΜΣ 

 

2) 

Μεταπτυχιακό 

στις 

εφαρµογές 

του ήχου και 

της εικόνας 

για την 

εκπαίδευση 

και την 

παραγωγή 

- Άριστες 

(Επιµορφωτής 

Β επιπέδου 

Τ.Π.Ε.) 

Α/θµια 

Εκπ. 7 

χρόνια,  

Β/θµια 

Εκπ. 9 

χρόνια 

 

Συγκεκριµένα 

κοµµάτια από 

όλα τα είδη 

ΕΜ11 Γυναίκα 36 1) Α.Π.Θ., 

ΤΜΣ 

 

2) Ε.Κ.Π.Α. 

στην ειδική 

εκπαίδευση 

Αρµονία, 

αντίστιξη, 

φούγκα 

Καλές  Α/θµια 

Εκπ. 7 

χρόνια, 

Β/θµια 

Εκπ. 3 

χρόνια 

 

Ραδιόφωνο 

ΕΜ12 Γυναίκα 36 Ε.Κ.Π.Α., 

ΤΜΣ 

Αρµονία, 

δίπλωµα 

Μονωδίας 

Καλές  Α/θµια 

Εκπ. 4 

χρόνια, 

Β/θµια 

Εκπ. 2 

χρόνια 

 

Όπερα, λόγια 

Δυτική, 

παραδοσιακά. 

 
Πίνακας 1. Δηµογραφικά στοιχεία εκπαιδευτικών µουσικής 

 
 
5. Αποτελέσµατα της έρευνας: Κριτική αποδόµηση του ΝΠΣΜ σε 

σχέση µε τα βίντεο δηµοφιλούς µουσικής 
 

Το πρόγραµµα σπουδών (ΠΣ) αποτελείται από µαθήµατα ποικίλων γνωστικών 

περιοχών αντικειµένων (στόχοι και περιεχόµενο) και από θεµελιώδεις αρχές σχετικά 

µε τις βασικές διαδικασίες που σχετίζονται µε τη διδασκαλία, αναφορικά µε 

συγκεκριµένα κοινωνικά και εκπαιδευτικά νοήµατα (Doyle & Carter, 2003). Είναι ένα 
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«µέσο για να αλλάξει η σκέψη» και «θέτει µία ατζέντα για τη νοητική ανάπτυξη» των 

µαθητών (Eisner, 2002, σελ.148). Βασικά συστατικά ενός ΠΣ είναι οι σκοποί, οι 

στόχοι, οι διδακτικές προτάσεις και µεθοδολογίες, και οι µέθοδοι αξιολόγησης (Doyle 

& Carter, 2003). Τα κορυφαία εκπαιδευτικά συστήµατα έχουν ευέλικτα προγράµµατα 

σπουδών και µεγαλύτερη εµβάθυνση σε στοιχεία του περιεχοµένου (Scott, 2016).    

  Το πιο πρόσφατο ελληνικό πρόγραµµα σπουδών µουσικής, «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

(Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραµµα Σπουδών» (ΝΠΣΜ) σχεδιάστηκε το 2011 και 

αναθεωρήθηκε το 2014 από το Ινστιτούτο εκπαιδευτικής πολιτικής του Ελληνικού 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Αναπτύσσεται σε 194 σελίδες6 και είναι 

κοινό για όλες τις τάξεις της υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ελληνικού σχολείου 

(Νηπιαγωγείο, Δηµοτικό και Γυµνάσιο). Οι πρώτες 17 σελίδες είναι κοινές για όλες τις 

βαθµίδες και εµπεριέχουν τους σκοπούς, τους στόχους, τις επιδιώξεις καθώς και 

επισηµάνσεις για τις µεθοδολογίες της διδασκαλίας. Επίσης, παρουσιάζεται και 

αναλύεται ο κορµός του προγράµµατος σε τέσσερις θεµατικούς οργανωτές, οι οποίοι 

είναι κοινοί για όλες τις τάξεις. Οι οργανωτές είναι:  

1) Προσεγγίζω και κατανοώ τις έννοιες και τα βασικά στοιχεία της µουσικής 

2) Γνωρίζω τα είδη της µουσικής συγχρονικά, διαχρονικά και γεωγραφικά 

3) Συνδέω τη µουσική µε άλλες τέχνες και επιστήµες 

4) Η µουσική στη ζωή εντός και εκτός σχολείου.  

 

Ακολουθούν 176 σελίδες µε διδακτικές προτάσεις που θα οδηγήσουν στην επίτευξη 

των στόχων του προγράµµατος. Οι τάξεις του Δηµοτικού σχολείου είναι σε οµάδες 

(Α΄-Β΄, Γ΄-Δ΄, Ε΄-ΣΤ΄), ενώ παρουσιάζονται ξεχωριστά οι τρεις τάξεις του Γυµνασίου. 

Στην ενότητα αυτή θα εξεταστεί κατά πόσο υπάρχουν στο ΝΠΣΜ αναφορές 

στη δηµοφιλή µουσική και στα µουσικά βίντεο δηµοφιλούς µουσικής, όσο και σε 

έννοιες όπως ο γραµµατισµός και ο ψηφιακός πολυτροπικός γραµµατισµός. Η 

διερεύνηση του προγράµµατος αφορά σε στόχους, στο περιεχόµενο και σε 

προτεινόµενες µεθοδολογίες. Τα αποσπάσµατα από το ΝΠΣΜ είναι αυτούσια και 

οποιεσδήποτε αβλεψίες (τυπογραφικές, γραµµατικές, συντακτικές) παρουσιάζονται 

χωρίς διορθώσεις. Ό,τι εντοπίστηκε σχετικά µε αυτές θα συζητηθεί στο πλαίσιο της 

αποδόµησης τους προγράµµατος 

                                                 
6 Στο ΝΠΣΜ υπάρχει αναντιστοιχία των σελίδων του pdf αρχείου µε τα περιεχόµενα. Στην αποδόµηση 
ακολουθήθηκε η αρίθµηση των σελίδων του pdf, καθώς οι σελίδες στο έγγραφο δεν έχουν αρίθµηση.  
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Οι όροι «δηµοφιλής µουσική» και «δηµοφιλή µουσικά ρεύµατα», καθώς και η 

χρήση τους ως εκπαιδευτικό εργαλείο, εµφανίζονται δεκαέξι φορές µέσα στο ΝΠΣΜ 

και σε οκτώ σελίδες (9, 94, 100, 137, 168, 169, 185 και 188). Τέσσερις συνολικά 

διδακτικές προσεγγίσεις είναι αφιερωµένες εξ ολοκλήρου στα δηµοφιλή µουσικά 

ρεύµατα (94, 137, 168 και 185). Όλες ανήκουν στον δεύτερο οργανωτή («Γνωρίζω τα 

είδη της µουσικής συγχρονικά, διαχρονικά και γεωγραφικά»), και συγκεκριµένα στην 

πέµπτη διδακτική προσέγγιση (2.5), και εµφανίζονται στις παραπάνω σελίδες στους 

στόχους του µαθήµατος, στο περιεχόµενο και στις προτεινόµενες δραστηριότητες. 

Συγκεκριµένα, στις σελίδες 94 και 185 προτείνεται για τους µαθητές: 

● Να ακούν συγκεντρωµένα ένα ευρύ ρεπερτόριο µουσικών ακροάσεων το οποίο 

συµπεριλαµβάνει δηµοφιλή µουσικά ρεύµατα του 20ου -21ου αιώνα. 

 ● Να τραγουδούν ατοµικά η οµαδικά- µε µελωδική ακρίβεια, ορθό ρυθµό και σταθερή 

ταχύτητα τραγούδια που ανήκουν σε µουσικά είδη και ρεύµατα του 20ου και 21ου 

αιώνα. 

● Να αυτοσχεδιάζουν και να συνθέτουν µε βάση ρυθµικά,  µελωδικά και µορφολογικά 

στοιχεία δηµοφιλών ρευµάτων του 20ου -21ου αιώνα. 

Στο πλαίσιο περιγραφής των στόχων των διδακτικών προσεγγίσεων στις σελίδες 137 

και 168 προτείνεται οι µαθητές: 

● Να γνωρίσουν µουσικές δηµοφιλών µουσικών ρευµάτων του 20ου και 21ου αιώνα. 

● Να ακούν συγκεντρωµένα ένα ευρύ ρεπερτόριο µουσικών ακροάσεων το οποίο 

συµπεριλαµβάνει και δηµοφιλή µουσικά ρεύµατα του 20ου -21ου αιώνα. 

● Να τραγουδούν ατοµικά και σε οµάδες µε µελωδική ακρίβεια ορθό ρυθµό,  σταθερή 

ταχύτητα τραγούδια που ανήκουν σε δηµοφιλή µουσικά ρεύµατα του 20ου και 21ου  

αιώνα. 

 ● Να αυτοσχεδιάζουν και να συνθέτουν δίνοντας έµφαση σε έννοιες των ειδών 

µουσικής και µουσικών ρευµάτων του 20ου -21ου αιώνα. 

 Στις ίδιες σελίδες γίνεται επίσης αναφορά στους όρους, στη στήλη µε τα 

περιεχόµενα: «Δηµοφιλή µουσικά ρεύµατα του 20ου – 21ου  αιώνα. jazz, rock and roll, 

rock, pop, disco, reggae rap, hip-hop ,κ.ά.». Πρέπει να τονιστεί ότι στις 

προαναφερθείσες σελίδες υπάρχουν σηµαντικές διάφορες ως προς τα είδη που 

περιλαµβάνονται στα δηµοφιλή µουσικά ρεύµατα. Επίσης, σχετική δραστηριότητα 

εµφανίζεται στη σελίδα 100,  «[...] Στο πλαίσιο προσέγγισης της αφοαµερικάνικης 

µουσικής και των ιστορικών, γεωγραφικών και κοινωνικών παραγόντων που 

διαµόρφωσαν δηµοφιλή µουσικά ρεύµατα του 20ου αιώνα οι µαθητές µαθαίνουν 
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χαρακτηριστικά gospel και blues τραγούδια [...]». Τέλος στις σελίδες 97, 111 και 177 

εντοπίστηκαν δραστηριότητες που εµπεριέχουν κάποια στοιχεία δηµοφιλούς 

µουσικής. 

 Οι προτεινόµενες δραστηριότητες στις παραπάνω σελίδες περιλαµβάνουν 

ενεργητική ακρόαση, εκτέλεση µουσικής και δηµιουργίας µουσικής µε χρήση Τ.Π.Ε. 

Αναλυτικά, στη σελίδα 94 προτείνεται η ακρόαση της «Πέµπτης Συµφωνίας» του 

Beethoven σε τρεις διαφορετικές διασκευές, disco, heavy metal και techno-acoustic 

fusion και να διατυπωθούν αξιολογικές κρίσεις αναφορικά µε τη σύγκριση των 

διασκευών µε το αυθεντικό έργο. Αξίζει να αναφερθεί ότι στη συγκεκριµένη 

δραστηριότητα υπάρχουν δύο λάθη που είναι ενδεικτικά της απουσίας µιας 

συστηµατικής µελέτης για τη δηµοφιλή µουσική. Εντοπίζονται στο απόσπασµα: 

«Ενεργητική Ακρόαση. Ακούν στο Διαδίκτυο τρεις διασκευές της Πέµπτης Συµφωνίας 

του Beethoven στο πλαίσιο τριών διαφορετικών µουσικών ιδιωµάτων: disco “A fifth 

of Beethoven” (Peter Murphy), heavy metal (Metallica), techno-acoustic fusion 

(Vanessa Mae),» (σελ. 94). Αρχικά, τη διασκευή «A fifth of Beethoven» την έχει κάνει 

ο Walter Murphy, ενώ οι Metallica ουδέποτε έχουν παίξει την «Πέµπτη Συµφωνία». 

Στο διαδίκτυο και το YouTube αυτό είναι σύνηθες λάθος, όµως το µόνο heavy metal 

συγκρότηµα που έχει κάνει κάτι ανάλογο είναι οι T.S.O. (Trans Syberian Orchestra) µε 

το κοµµάτι τους «Requiem (The fifth)» συνδυάζοντας την «Πέµπτη Συµφωνία» του 

Beethoven µε το «Requiem» του Mozart.  

 Επίσης, στη δραστηριότητα της δηµιουργίας µουσικής µε χρήση Τ.Π.Ε. 

προτείνει να δηµιουργήσουν οι µαθητές ένα hip-hop τραγούδι: µουσική, στίχοι, 

ηχογράφηση. Αυτό δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί εντός µίας διδακτικής ώρας και θα 

ήταν προτιµότερο να υλοποιηθεί ως project τριµήνου. Οι υπόλοιπες δύο 

δραστηριότητες αφορούν την εκµάθηση του τραγουδιού «Yellow Submarine» των 

Beatles και την αναζήτηση από τους µαθητές στο διαδίκτυο βίντεο ζωντανών 

εµφανίσεων καλλιτεχνών που ανήκουν σε δηµοφιλή µουσικά ρεύµατα µε στόχο την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων στην οργανογνωσία καθώς και τη σύνδεση του αισθητικού στιλ 

µε την αντίστοιχη εποχή. 

 Στη σελίδα 134, οι σχετικές δραστηριότητες αφορούν την εκµάθηση 

τραγουδιών και τη σύγκριση µεταξύ διαφορετικών µουσικών ειδών. Επιπρόσθετα, 

υπάρχει µία δραστηριότητα ενεργητικής ακρόασης µε χρήση Τ.Π.Ε. που προτείνει να 

δηµιουργήσουν οι µαθητές ένα βίντεο για ένα επιλεγµένο τραγούδι σε κάποιο 

λογισµικό. Αυτό δεν άπτεται της σχολικής πραγµατικότητας, καθώς πολύ λίγα σχολεία 
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έχουν αίθουσα µουσικής µε πολλούς υπολογιστές. Ακόµα, ο εκπαιδευτικός µουσικής 

δεν µπορεί να χρησιµοποιήσει χωρίς επιµόρφωση τουλάχιστον πρώτου επιπέδου την 

αίθουσα πληροφορικής. Τέλος, είναι αµφίβολο αν οι εκπαιδευτικοί µουσικής έχουν 

τόσο ειδικές γνώσεις και σε επίπεδο που µπορούν να τις εξηγήσουν στους µαθητές 

τους. Στη δραστηριότητα δηµιουργίας µουσικής µε χρήση Τ.Π.Ε. (σελ.169), η 

εφαρµογή «Μικρή εφαρµογή για νέους µπλουζίστες» δεν µπορεί να λειτουργήσει λόγω 

µη υποστήριξης του Adobe Flash Player. 

 Οι προτεινόµενες δραστηριότητες της σελίδας 185 αφορούν κυρίως ακροάσεις 

τραγουδιών µε σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων οργανογνωσίας, τη σύγκριση 

µουσικών ειδών και την κατανόηση αρµονικής συγχορδιακής διαδοχής. Σε δύο από 

αυτές τις δραστηριότητες απαιτούνται πιανιστικές δεξιότητες από την πλευρά του 

εκπαιδευτικού. Επιπρόσθετα, η δραστηριότητα «εκτέλεση µουσικής» (σελ. 188), 

περιλαµβάνει τόσα πολλά στοιχεία και είναι πολυδιάστατη. Επί της ουσίας, θα 

µπορούσε να υλοποιηθεί µόνο ως project, σε ένα χρονικό πλαίσιο 2-3 µηνών 

  Πρέπει να σηµειωθεί πως και σε αυτά τα µέρη του ΝΠΣΜ παρατηρούνται 

πολλά λάθη. Συγκεκριµένα, υπάρχει ασυνέπεια στη χρήση κενού πριν και µετά την 

παύλα: «20ου -21ου» στις σελίδες 94, 137, 168 και 185, και «20ου-21ου» στη σελίδα 188, 

«οµαδικά- µε µελωδική ακρίβεια» στη σελίδα 94 και «πιάνο-  το όργανο της ragtime- 

κι έπειτα [...]» στη σελίδα 185. Ασυνέπεια στον τρόπο χρήσης µικρής και µεγάλης 

παύλας («hip-hop» και «Hip – hop» στη σελ. 95, «Ι – IV -I-V-IV-I»  στη σελ. 186 και 

«20ου -21ου» και «20ου – 21ου αιώνα», στη σελ. 94), αλλά και στον τρόπο γραφής του 

Τ.Π.Ε. («ΤΠΕ» στη σελ. 138 και «Τ.Π.Ε.» στη σελ. 95).  

  Επιπρόσθετα, εντοπίστηκαν ορθογραφικά λάθη: «στυλ», στη σελίδα 95, 

«αφοαµερικάνικης», στη σελίδα 100, «εικατικών», στη σελιδα 137 και «µππλουζ», στη 

σελίδα 169. Ακόµα, υπάρχει ένα λάθος στη σελίδα 138 µε µία επαναλαµβανόµενη λέξη 

(«αντίστοιχου δηµιουργούν - δηµιουργούν»). Επίσης, παρατηρείται ασυνέπεια στη 

χρήση κεφαλαίων γραµµάτων (hip-hop» και «Hip – hop», στη σελ. 95, «jazz» και 

«Jazz», στη σελ.186). Τέλος στη σελίδα 94 δεν υπάρχει τόνος στο διαζευκτικό «ή» 

(«Να τραγουδούν ατοµικά η οµαδικά-[...]»). 

 Στα περιεχόµενα, ενώ στη σελίδα 94 µεταξύ της reggae και rap βάζει κόµµα 

(«reggae, rap»), στις σελίδες 137, 168 και 185 δεν βάζει («reggae rap»), ενώ στη σελίδα 

169 το γράφει και µε τους δύο τρόπους. Έτσι, δεν είναι ξεκάθαρο αν αναφέρεται σε 

ένα επιπλέον µουσικό είδος ή είναι παράλειψη. Επίσης, στη σελίδα 137 και στους 



 37 

στόχους, ενώ έχει κουκκίδες για τον κάθε ένα από τους πέντε στόχους σε ξεχωριστή 

γραµµή, οι στόχοι τρία και τέσσερα είναι στην ίδια σειρά:  

«Οι µαθητές να µπορούν: [...] 

● Να εκφράζουν και να αιτιολογούν τα συναισθήµατα,  τις απόψεις και τις προτιµήσεις 

τους για µουσικά έργα από διάφορα µουσικά είδη,  ● Να τραγουδούν ατοµικά και σε 

οµάδες µε µελωδική ακρίβεια ορθό ρυθµό,  σταθερή ταχύτητα τραγούδια που ανήκουν 

σε δηµοφιλή µουσικά ρεύµατα του 20ου  και 21ου  αιώνα. [...]».  

 Τέλος, εντοπίστηκαν µεµονωµένα λάθη σε απουσία εισαγωγικών («It’s a 

wonderful world”», στη σελ. 137), παράλειψη τελείας («το φαινόµενο της συγκοπής 

Τραγουδά τους φθόγγους της», στη σελ. 185) και άλλο χρώµα γραµµατοσειράς («Οι 

µαθητές  αναζητούν», στη σελ. 169). 

Στο ΝΠΣΜ εντοπίστηκαν ελάχιστες αναφορές χρήσης των βίντεο. Τις 

περισσότερες φορές εµπεριέχονται σε δραστηριότητες µε τη µορφή «Ενεργητική 

ακρόαση µε χρήση ΤΠΕ». Υπάρχει µόνο µία αναφορά χρήσης βίντεο δηµοφιλούς 

µουσικής ως προτεινόµενο εργαλείο για τη διδασκαλία του µαθήµατος της µουσικής, 

που επικεντρώνεται περισσότερο σε θέµατα οργανογνωσίας και ενορχήστρωσης, παρά 

στη χρήση του µουσικού βίντεο ως εργαλείο ανάπτυξης του µαθητή. Συγκεκριµένα 

αναφέρεται: «Οι µαθητές αναζητούν στο Διαδίκτυο βίντεο ζωντανών εµφανίσεων 

µουσικών και µουσικών συνόλων της jazz, rock and roll, rock, pop, disco, reggae, rap, 

hip-hop και techno µουσικής. Παρατηρούν ποια µουσικά όργανα παίζουν, ποια 

πρωταγωνιστούν και βάσει των κινηµατογραφηµένων πλάνων συνδέουν το στυλ της 

µουσικής µε τη γενικότερη αισθητική της περιόδου» (σελ. 95). 

Η παρακολούθηση βίντεο µε µαγνητοσκοπηµένη ζωντανή εκτέλεσης ορχήστρας ή 

χορωδίας, εµφανίζεται οκτώ φορές: 

1) «Οι µαθητές προσεγγίζουν ολιστικά τα µουσικά όργανα µέσα από αντίστοιχο 

εκπαιδευτικό λογισµικό που περιλαµβάνει βίντεο µε ζωντανή εκτέλεσή τους, 

πληροφορίες-σχεδιαγράµµατα για τον τρόπο κατασκευής τους, εικόνες ή 

φωτογραφίες εποχής που συνδέουν τα όργανα µε το ιστορικό, γεωγραφικό και 

κοινωνικοπολιτισµικό τους πλαίσιο.» (σελ.52) 

2) «Οι µαθητές παρακολουθούν από το Διαδίκτυο βίντεο µε µαγνητοσκοπηµένη 

ζωντανή εκτέλεση του τρίτου µέρους Molto Allegro από το έργο του 

W.A.Mozart “Sonata for Two Pianos in D major K.448 και παρατηρούν τη 

«συνδιαλλαγή» µεταξύ των εκτελεστών στα δυο πιάνα. Στη συνέχεια, ακούν το 
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ίδιο µέρος του έργου σε εκτελεσµένο στο pianoforte και συγκρίνουν το 

ηχόχρωµά του µε εκείνο του πιάνου.» (σελ. 58) 

3) «Αναζητούν και παρακολουθούν στο Διαδίκτυο βίντεο µαγνητοσκοπηµένης 

συναυλίας όπου εκτελείται τo µουσικό έργο “Suite from Harry Potter and the 

Sorcerer’s Stone” από την Boston Pops Orchestra υπό τη διεύθυνση του ίδιου 

του συνθέτη John Williams. Παράλληλα ο εκπαιδευτικός δίνει στους µαθητές 

ένα φυλλάδιο όπου απεικονίζονται οι βασικοί ήρωες του βιβλίου. Καθώς ακούν 

τη µουσική, φαντάζονται τις αντίστοιχες σκηνές από το οµώνυµο βιβλίο ή την 

κινηµατογραφική ταινία και παράλληλα παρατηρούν την ενοργάνωση του 

έργου [...]». (σελ. 96) 

4) «Οι µαθητές αναζητούν στο Διαδίκτυο µαγνητοσκοπηµένα βίντεο εκτελέσεων 

του έργου του B. Britten «Οδηγός των Νέων για την Ορχήστρα» -“Young 

Person’s Guide to the Orchestra” και παρατηρούν σε σχέση µε το ηχόχρωµα 

κάθε οργάνου που ακούν τη µορφή, το µέγεθος και το υλικό κατασκευής του, 

τον τρόπο εκτέλεσης του, την εκφραστικότητα.» (σελ. 120) 

5)  «Οι µαθητές αναζητούν στο Διαδίκτυο εικόνες µουσικών οργάνων της 

αναγεννησιακής ορχήστρας. Έπειτα παρακολουθούν στο Διαδίκτυο βίντεο 

µαγνητοσκοπηµένων αποσπασµάτων από την όπερα «L’Orfeo» του 

C.Monteverdi που βασίζεται στο µύθο του Ορφέα και της Ευριδίκης. 

Παρατηρούν την ενορχήστρωση που επέλεξε ο συνθέτης για να αποδώσει 

διαφορετικές σκηνές του έργου [...]». (σελ. 133) 

6) «Οι µαθητές παρακολουθούν στο διαδίκτυο βιντεοσκοπηµένες ζωντανές 

εκτελέσεις αφρικανικής παραδοσιακής µουσικής και παρατηρούν τα 

διαφορετικά ηχοχρώµατα και τον τρόπο εκτέλεσης των αφρικανικών µουσικών 

οργάνων και τη συνήχησή τους.» (σελ. 136) 

7) «Οι µαθητές αναζητούν στο Διαδίκτυο βίντεο από παράσταση της όπερας 

(Tragédie enmusique) “Atys” του Jean-Baptiste Lully. Παρακολουθούν τη 

σκηνή  “Entrée Des Phrygiens από την Πρώτη Πράξη και παρατηρούν την 

ατµόσφαιρα που δηµιουργούν ο χορός και η µουσική. Συζητούν για το γεγονός 

ότι οι χοροί των ευγενών κατά την περίοδο του Μπαρόκ δεν ήταν εκφραστικοί 

των παθών αλλά εναρµονίζονταν µε την επιθυµία τους να «ταυτιστούν» µε τα 

ιδεώδη της ελληνικής αρχαιότητας και µέσω των τεχνών να εκφράσουν τη 

γαλήνη, την αρµονία και την τάξη, τη µεγαλοπρέπεια, την τρυφερότητα και την 

ευθυµία.» (σελ. 139) 
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8) «Οι µαθητές ανοίγουν την εφαρµογή “Shamisen koto shakuhachi” και 

παρακολουθούν βίντεο παραδοσιακής ιαπωνικής µουσικής µε τα µουσικά 

όργανα κότο, σαµιζέν και σακουχάτσι. Παρατηρούν το ιδιαίτερο ιδίωµα της 

µουσικής, το ύφος της, το µέγεθος και το σχήµα.» (σελ. 167)  

 

Τέλος, η χρήση µουσικών βίντεο εµφανίζεται σε τρεις ακόµα περιπτώσεις µε στόχο 

τη γνωριµία µε την αρχαιοελληνική µουσική, την ινδική ράγκα και την προσέγγισή 

της και τη λόγια Δυτική µουσική κατά τις περιόδους του Μεσαίωνα, της 

Αναγέννησης και του Μπαρόκ.  

1) «Οι µαθητές αναζητούν στο Διαδίκτυο εικόνες, αρχεία ήχου, πληροφορίες και 

βίντεο που αφορούν την αρχαία ελληνική µουσική και τα αρχαία ελληνικά 

µουσικά όργανα.» (σελ.120) 

2) «Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού λογισµικού «Εµµέλεια» και της ιστοσελίδας 

http://melodisia προσεγγίζουν στοιχεία που αφορούν την Αρχαία Ελληνική 

Μουσική και τη Λόγια Δυτική παράδοση κατά τα Μεσαίωνα, την Αναγέννηση 

και το Μπαρόκ. Χωρίζονται σε οµάδες εργασίας και µε τη βοήθεια του 

Καθηγητή Μουσικής και του Καθηγητή Πληροφορικής δηµιουργούν 

ιστοσελίδες σχετικές µε τα παραπάνω περιεχόµενα οι οποίες θα ενσωµατώνουν 

ακροάσεις µουσικής και προβολή αντίστοιχων βίντεο.» (σελ.143) 

3) «Οι µαθητές ανοίγουν την παρουσίαση «Raag Bhimpalashi» που αφορά την 

ινδική Ράγκα ως σύστηµα (τρόπος). Με αφήγηση και οπτικοποιηµένη ανάλυση 

παρουσιάζεται η Ράγκα ως σύστηµα που περιλαµβάνει όλα τα µελωδικά 

στοιχεία µιας σύνθεσης. Εδώ παρουσιάζεται µε βίντεο και ταυτόχρονη 

αφήγηση η Raag Bhimpalashi.» (σελ.151) 

  

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η χρήση των βίντεο έχουν ως βασικό στόχο την 

ανάπτυξη µουσικών γνώσεων και δεξιοτήτων, όπως η οργανογνωσία και ο τρόπος 

εκτέλεσης, καθώς και την εκφραστικότητα, την ενοργάνωση, την ενορχήστρωση, την 

ιστορία της µουσικής και τη µορφολογία της. Το βίντεο προτείνεται για συγκεκριµένα 

είδη µουσικής, κυρίως ορχηστρικής, µε βασικότερο είδος τη Δυτική λόγια µουσική 

κατά το Μεσαίωνα, την Αναγέννηση, το Μπαρόκ και την Κλασσική περίοδο, 

παραδοσιακή µουσική άλλων χωρών (Αφρικής, Ινδίας, Ιαπωνίας) και την 

αρχαιοελληνική µουσική. Μόνο σε µία δραστηριότητα (ΝΠΣΜ, σελ. 139) προτείνεται 

η σύνδεση της µουσικής και των οργάνων µε το κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο της 
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εποχής που δηµιουργήθηκε το έργο, ενώ και η καλλιέργεια της φαντασίας των µαθητών 

παρατηρείται επίσης µόνο σε µία δραστηριότητα (ΝΠΣΜ, σελ. 56). Ακόµη, υπάρχει 

µία δραστηριότητα κατά την οποία υπάρχει ενσωµάτωση ακρόασης-θέασης βίντεο 

χωρίς όµως να αναφέρεται κάτι παραπάνω αναφορικά µε τον τρόπο χρήσης του. Σε 

κανένα σηµείο δεν γίνεται αναφορά για τη σηµασία της προσέγγισης της κουλτούρας 

των µαθητών.  

 Στις παραπάνω δραστηριότητες παρατηρούνται µερικές ασάφειες και 

προβλήµατα. Συγκεκριµένα, στη δραστηριότητα που βρίσκεται στη σελίδα 52 

προτείνει ακρόαση-θέαση από λογισµικό που δεν παρέχεται στα σχολεία (CD ROM 

«Ελληνικά λαϊκά µουσικά όργανα» του συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής) αλλά και 

του εκπαιδευτικού λογισµικού «Εµµέλεια» το οποίο είναι µία διαδικτυακή σελίδα στην 

οποία πολλά χαρακτηριστικά της από 31 Δεκεµβρίου, 2020,  είναι µη προσβάσιµα, 

λόγω της µη υποστήριξης του Adobe Flash Player.  Στη δραστηριότητα της σελίδας 58, 

«Sonata for Two Pianos in D major K.448» του Mozart, βίντεο υπάρχει µόνο για την 

εκτέλεση µε πιάνο, ενώ και η διατύπωση έχει συντακτική αβλεψία («ακούν το ίδιο 

µέρος του έργου σε εκτελεσµένο στο pianoforte»).  

 Επίσης, παρατηρούνται ασυνέπειες στη χρήση κεφαλαίων γραµµάτων 

(«διαδίκτυο» στη σελ. 133 και «Διαδίκτυο» στη σελ. 139) αλλά και αυθαίρετη χρήση 

κεφαλαίων γραµµάτων («Καθηγητής» στη σελ. 134 και στη σελ. 143, «Μουσικής», 

«Πληροφορικής», «Λόγια», στη σελ. 143). Ακόµα, δεν υπάρχει κενό στο όνοµα του 

Mozart και του Monteverdi («W.A.Mozart» στη σελ.58, «C.Monteverdi» στη σελ. 133) 

και δεν κλείνουν τα εισαγωγικά («“Sonata for Two Pianos in D major K.448», στη σελ. 

58, «“Entrée Des Phrygiens», στη σελ. 139). Επίσης, ενώ στις περισσότερες ξένες 

λέξεις χρησιµοποιεί ξένα εισαγωγικά, σε κάποιες χρησιµοποιεί ελληνικά εισαγωγικά 

(«Raag Bhimpalashi», στη σελ. 151, «Harry Potter and the Sorcerer’s Stone», στη σελ. 

96 και «L’Orfeo», στη σελ. 133). Επιπρόσθετα υπάρχει ασυνέπεια στη χρήση µικρής 

και µεγάλης παύλας («“Hedwig’s Flight” – η  Hedwig [...]» και «“Fluffy and his harp” 

- ο µεγαλόσωµος [...]» στη σελ. 96), καθώς και στα κενά που υπάρχουν πριν και µετά 

τις παύλες («κοιµισµένο -κι εποµένως ακίνδυνο φύλακα της Μυστικής Κάµαρας- 

περιγράφεται [...]» στη σελ. 93). Ακόµα, κενό δεν θα έπρεπε να υπάρχει πριν το κόµµα 

(«τον τρόπο διεύθυνσης του µαέστρου ,  κ. ά.», στη σελ. 120) αλλά θα έπρεπε να 

υπάρχει µετά την παρένθεση («β)τα υπόλοιπα» στη σελ. 133). Τέλος, υπάρχουν λάθος 

γραµµένες λέξεις («Οι µαθητΑναζητούν» στη σελ. 133 και «εκπαιδεΥτικού» στη σελ. 

143).  
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 Στη δραστηριότητα της σελίδας 136 σχετικά µε την παραδοσιακή µουσική στην 

Αφρική, η πολυπολυτισµικότητα της Αφρικής αλλά και η διαφορά στην κουλτούρα και 

τη γλώσσα µεταξύ των περιοχών κάθε χώρας ξεχωριστά καθιστά πολύ επιφανειακή και 

αόριστη τη µελέτη της παραδοσιακής µουσικής µίας ολόκληρης ηπείρου. Πέραν 

τούτου, στα πλαίσια ακρόασης-θέασης βίντεο ζωντανών εκτελέσεων, από τα 

προτεινόµενα βίντεο του διαδραστικού σχολικού βιβλίου µουσικής Α’ Γυµνασίου τα 

τρία δεν λειτουργούν ενώ και οι σύνδεσµοι του ιστότοπου “photodentro.edu.gr” που 

παρέχονται στα υλικά-µέσα, επίσης δεν λειτουργούν. 

 Στη σελίδα 120, αναφέρεται λάθος η διεύθυνση της «Μελοδύσσειας» της 

Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (http://melodisia.mmb.org.gr/)  µέσω 

της οποίας οι µαθητές θα είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν βίντεο σχετικά µε 

την αρχαία ελληνική µουσική.  

 Γενικά, τα περισσότερα βίντεο που προτείνει το ΝΠΣΜ από σελίδες όπως το 

«Φωτόδεντρο» (photodentro.edu.gr) και «Εµµέλεια» (https://ts.sch.gr/) δεν 

λειτουργούν καθώς από 31 Δεκεµβρίου 2020, η Adobe σταµάτησε να υποστηρίζει τον 

Flash Player. Οι σελίδες αυτές έχουν σε µεγάλο βαθµό στηρίξει τη λειτουργία τους 

στον Flash player και έτσι δεν µπορεί να γίνεται πλέον αναπαραγωγή Flash 

περιεχοµένου, συµπεριλαµβανοµένου του οπτικοακουστικού υλικού. Αυτό φυσικά δεν 

αποτελεί λάθος του ΝΠΣΜ καθώς χιλιάδες ιστοσελίδες στον πλανήτη αντιµετωπίζουν 

παρόµοιο πρόβληµα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα πρέπει να ενηµερώνεται η 

εκπαιδευτική κοινότητα µε σχετική εγκύκλιο και να προτείνονται, κατά περίπτωση, 

νέες εναλλακτικές λύσεις. 

  Συνολικά, οι προτεινόµενες δραστηριότητες που αφορούν την ακρόαση-θέαση 

βίντεο δεν είναι ιδιαίτερα δηµιουργικές καθώς περιορίζονται σε συζήτηση αναφορικά 

µε στοιχεία οργανογνωσίας και ενορχήστρωσης. Οι µαθητές καλούνται απλά να 

παρατηρήσουν και να συγκρίνουν ηχοχρώµατα, µε εξαίρεση τη δραστηριότητα για την 

ακρόαση-θέαση της σουίτας «Harry Potter and the Sorcerer’s Stone», της όπερας 

«L’Orfeo» και των αποσπασµάτων της όπερας του Lully «Atys», που δίνουν την 

προοπτική για την ενίσχυση της φαντασίας των µαθητών. 

Τέλος, το ΝΠΣΜ δεν αναφέρει σε κανένα σηµείο τους όρους «Γραµµατισµός» και 

«Ψηφιακός Πολυτροπικός Γραµµατισµός». Οι εν λόγω όροι χρησιµοποιούνται στην 

πρόσφατη διεθνή βιβλιογραφία που επιχειρεί να περιγράψει και να αναλύσει τις 

µουσικές οπτικοακουστικές εµπειρίες των µαθητών στα σύγχρονα ψηφιακά 

περιβάλλοντα (Κοκκίδου, 2016). 
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Συνολικά, στο ΝΠΣΜ ο όρος «δηµοφιλής µουσική» ή «δηµοφιλή µουσικά 

ρεύµατα» εµφανίζεται δεκαέξι φορές. Υπάρχουν τέσσερις διδακτικές προσεγγίσεις που 

έχουν ως στόχο την ανάπτυξη µουσικών και συναισθηµατικών ικανοτήτων των 

µαθητών αλλά και τη γνωριµία µε µουσικά ρεύµατα του 20ου-21ου αιώνα. 

Εντοπίστηκαν δώδεκα δραστηριότητες µε χρήση βίντεο αλλά µόνο µία αφορά τη 

χρήση του βίντεο δηµοφιλούς µουσικής. Οι δραστηριότητες έχουν κυρίως ως στόχο 

την ανάπτυξη γνώσεων οργανογνωσίας και την παρατήρηση του ηχοχρώµατος των 

οργάνων, την κατανόηση της αισθητικής της εκάστοτε εποχής, ενώ µία δραστηριότητα 

συµπεριλαµβάνει και τη φαντασία των µαθητών. Γενικότερα, δεν υπάρχει κάποια 

εµβάθυνση στα πολυτροπικά χαρακτηριστικά του βίντεο, ενώ δεν γίνεται και χρήση 

του ως µέσο προσέγγισης της σύγχρονης κουλτούρας. Στις δραστηριότητες, επίσης, 

εντοπίστηκαν λάθη στους συντελεστές των τραγουδιών. 

Στο ΝΠΣΜ και στις ενότητες που αφορούν τα µουσικά βίντεο και τη δηµοφιλή 

µουσική παρατηρήθηκαν συντακτικά και γραµµατικά λάθη, λανθασµένη χρήση των 

σηµείων στίξης και ασυνέπεια στη χρήση πεζών και κεφαλαίων γραµµάτων. Επίσης 

προβλήµατα εντοπίστηκαν στη χρήση του ψηφιακού υλικού καθώς η παύση 

υποστήριξης συγκεκριµένου λογισµικού (Adobe flash player) έχει καθιστήσει κάποιες 

διαδικτυακές εφαρµογές µη λειτουργικές.  

 Οι περισσότερες από τις δραστηριότητες του ΝΠΣΜ που σχετίζονται µε τη 

δηµοφιλή µουσική και τη χρήση βίντεο είναι πολυδιάστατες και δεν είναι δυνατόν να 

πραγµατοποιηθούν εντός µίας σχολικής ώρας µαθήµατος. Αυτό µπορεί να ερµηνευτεί 

σε µία θετική προοπτική κατά την έννοια ότι οι πολλές ώρες δίνουν αξία στη µελέτη 

αυτών των αντικειµένων. Παρά τα πολλά λάθη που εντοπίστηκαν, ο αριθµός των 

προτάσεων για τα σχετικά πεδία είναι ένα θετικό βήµα για την ανατροπή της 

ηγεµονικής θέσης της Δυτικής λόγιας µουσικής στη σχολική µουσική εκπαίδευση. 

Τέλος, είναι σηµαντικό, ότι οι προτεινόµενες δραστηριότητες έχουν ένα δηµιουργικό 

δυναµικό, δηλαδή καλούν τους µαθητές να συµµετέχουν σε µουσικές πράξεις µε 

ενεργητικό τρόπο. 
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6. Αποτελέσµατα της έρευνας: Συνεντεύξεις 

 

6.1. Η χρήση των βίντεο δηµοφιλούς µουσικής στο µάθηµα της µουσικής 

 

Η χρήση των βίντεο δηµοφιλούς µουσικής είναι µία κατηγορία που περιλαµβάνει 

παράγοντες που διαµορφώνουν τους λόγους χρήσης ή µη χρήσης των βίντεο, καθώς 

και τους τρόπους που οι εκπαιδευτικοί το εντάσσουν στις εκπαιδευτικές διαδικασίες. 

Κατά την ανάλυση των συνεντεύξεων διαπιστώθηκε πως δεν συµπεριλαµβάνουν όλοι 

οι εκπαιδευτικοί τα βίντεο δηµοφιλούς µουσικής στα διδακτικά τους µέσα, παρά το 

γεγονός πως είναι όλοι θετικοί τόσο στη χρήση της τεχνολογίας στο µάθηµα της 

µουσικής, όσο και των βίντεο γενικότερα. 

 Οι εκπαιδευτικοί που αποτιµούν θετικά τη χρήση των βίντεο δηµοφιλούς 

µουσικής στο µάθηµα της µουσικής αναφέρθηκαν στα ζητήµατα  της  διασύνδεσης των 

σχολικών εµπειριών µε αυτές της πραγµατικής ζωής των µαθητών και της επικοινωνίας 

µε τους µαθητές. Άλλοι στόχοι ήταν να κερδίσουν το ενδιαφέρον των µαθητών τους 

και να συµβαδίζουν µε την εποχή (ΕΜ2, ΕΜ4), να διασυνδέσουν τις δικές του 

εµπειρίες µε αυτές των µαθητών τους (ΕΜ2, ΕΜ7),  καθώς και να ολοκληρώσουν το 

µάθηµα µε κάτι που αρέσει στους µαθητές, σαν ένα είδος χαλάρωσης ή επιβράβευσης 

(ΕΜ3, ΕΜ4). Χαρακτηριστικές απαντήσεις είναι: 

 

[…] είναι καλό να τους τα δείχνουµε και γιατί κάπως βλέπουν ότι το µάθηµα έχει 

κάποια σχέση και µε την καθηµερινότητα τους, δεν είναι ξεκοµµένο, αποκοµµένο 

από αυτό που βιώνουν κάθε µέρα, ακόµα και αν αυτό είναι µουσικό βίντεο που 

ακούν απλά για ευχαρίστηση. (ΕΜ1) 

 

Χρησιµοποιώ ας πούµε τα βίντεο αυτά για να µιλήσουµε και για τις δικές µου 

εµπειρίες, γιατί πιστεύω τα παιδιά το θέλουν αυτό, δηλαδή ότι οι καθηγητές δεν είναι 

ξερόλες, ότι έρχονται στο δικό µας τον κόσµο και πως µπορούν να τον προσεγγίσουν 

και όλας. (ΕΜ2) 

 

[…] βέβαια το εντάσσω, γιατί είναι η κοινή συγχορδία για τη διατονική νοοτροπία 

θα έλεγα εγώ σαν µουσικός, για να επικοινωνείς µαζί µε τα παιδιά. Πώς θα πάω; 
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Να τους πετάξουµε ένα κλασικό, «ε ρε δάσκαλε τώρα τι είναι αυτά που µας βάζεις» 

θα µας πουν και είναι και λογικό. (ΕΜ6) 

 

Τα παιδιά ενθουσιάζονται πολύ µε την ιδέα της αποδοχής της µουσικής τους 

κουλτούρας από τον καθηγητή µουσικής. (ΕΜ7)  

 

[…] επιβραβεύω µε κάποιον τρόπο ας πούµε κάτι, γιατί τους βάζω σε οµαδούλες 

και δουλεύουν οπότε, επιβραβεύω την οµάδα µε το αγαπηµένο τους τραγούδι. (ΕΜ3) 

 

Το εντάσσω όπως σου είπα, όχι πολύ συχνά, θα το βάλω στο τέλος του µαθήµατος, 

όταν έχουµε κάνει το µάθηµά µας για χαλάρωση ή και ως επιβράβευση στα παιδάκια 

(ΕΜ4) 

 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί συζητούν κυρίως τα παιδαγωγικά-εξωµουσικά οφέλη 

των βίντεο δηµοφιλούς µουσικής παρά τα µουσικά, καθώς θεωρούν ότι τα βίντεο έχουν 

«κοινωνιολογικές προεκτάσεις» (ΕΜ12) και ότι τα παιδιά επηρεάζονται άµεσα από την 

κουλτούρα και το περιεχόµενό τους. Σε αυτό το πλαίσιο, εστίασαν συγκεκριµένα στους 

τρόπους που τα βίντεο «πλασάρουν» τρόπους ζωής (ενδυµατολογικούς και έµφυλους 

κώδικες, ηθικές αξίες) και στο ότι είναι ένα αποτελεσµατικό εργαλείο για να 

αναπτύξουν οι µαθητές κριτική στάση ως προς τα στερεότυπα της δηµοφιλούς 

κουλτούρας και τον σύγχρονο τρόπο ζωής: 

 

Και γενικά για τα παιδιά που είναι στην εφηβεία και είναι λίγο πιο µεγάλα, µπορούν 

να πάρουν πολύ περισσότερα πράγµατα από ένα µουσικό βίντεο. (ΕΜ1) 

 

[...] έχει και παιδαγωγική αξία γιατί µπορείς να τους πεις ποιο είναι το καλό, ποιο 

είναι το κακό, γιατί είναι το ένα καλό, γιατί είναι το άλλο κακό και να κερδίσεις έτσι 

ας πούµε κάποια πράγµατα. (ΕΜ2) 

 

Νοµίζω ότι τα επηρεάζουν τα παιδιά τα βίντεο κλιπ. Δηλαδή όπως είναι ντυµένη µια 

τραγουδίστρια - χορεύτρια ας πούµε τους επηρεάζει στη ζωή τους, ναι επηρεάζονται 

πολύ. Έχουνε πρότυπα δηλαδή αυτοί, όπως και εµείς τους είχαµε. (ΕΜ3) 

 



 45 

[...] θίγονται και άλλα θέµατα, αλλά µπορούµε να συζητήσουµε γενικά και τον τρόπο 

ζωής που συνδέεται µε αυτά τα βίντεο, το στιλ, την εµφάνιση την ενδυµατολογική. 

(ΕΜ4) 

 

Εννοείται πως υπάρχει µία ολόκληρη κουλτούρα σε κάθε βίντεο µουσικό, το οποίο 

εκτός των άλλων µπορεί να δώσει πληροφορίες και ιδέες σε κάθε παιδί πέραν των 

µουσικών πληροφοριών που µπορεί να αποκοµίσει από ένα µουσικό βίντεο. (ΕΜ7) 

 

[...] και να δείξω στα παιδιά την κουλτούρα που πρεσβεύει η trap µέσα από τα βίντεο 

σε σχέση µε τη θεοποίηση του χρήµατος, τη θέση της γυναίκας και όλα αυτά είναι 

πάρα πολύ καλό εργαλείο. Οπότε το θεωρώ πολύ καλό για να διδάξω στα παιδία 

εξωµουσικές έννοιες και όχι µουσικές έννοιες. [...] Η µουσική που πρεσβεύει 

συγκεκριµένα ρεύµατα, παραδείγµατος χάριν hip-hop και trap, ότι µπορεί να έχουν 

και κάποια άλλα νοήµατα που τα παιδιά µπορεί να µην καταλαβαίνουν και το 

µουσικό βίντεο µας δίνει αυτή την ευκαιρία, ώστε τα παιδιά να δούνε και άλλες 

πλευρές και να τα δούνε λίγο πιο κριτικά. Αυτό κυρίως, για να δείξω εξωµουσικά 

πράγµατα, ώστε τα παιδιά να δουν κριτικά όλο αυτό που ακούν και όλη αυτή την 

κουλτούρα που µας πλασάρουν. (ΕΜ8) 

 

Πιστεύω ότι ισχύουν και κοινωνιολογικές προεκτάσεις, καθώς σηµαντικό ρόλο 

παίζει η ενδυµατολογία των καλλιτεχνών, η σκηνοθεσία, η φωτογένεια που µπορεί 

να µεταδίδει ένας ερµηνευτής ή η δηµοφιλία ενός οργανοπαίχτη και τα τεχνολογικά 

µέσα που χρησιµοποιεί στις ηχογραφήσεις για παράδειγµα. (ΕΜ12) 

 

Αρκετοί εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τις µουσικές πληροφορίες που υπάρχουν στα 

µουσικά βίντεο δηµοφιλούς µουσικής και τα χρησιµοποιούν ως εργαλείο για τη 

µουσική κατανόηση. Τα πεδία εφαρµογής που αναφέρουν είναι ο ρυθµός, τα µουσικά 

όργανα, τα είδη µουσικής, τα µελωδικά µοτίβα, οι τρόποι φωνητικής εκτέλεσης και οι 

δράσεις χορού. Μόνο µία εκπαιδευτικός αναφέρθηκε στη δηµιουργική χρήση των 

βίντεο: «Ε, είχαµε φτιάξει και µε τα παιδιά ένα βιντεάκι µε ήχους και µουσική» (ΕΜ1). 

 

Ας πούµε να χρησιµοποιήσουµε ένα κοµµάτι που τους αρέσει και να χτυπήσουµε, να 

παίξουµε κάποιον ρυθµό στα όργανα κάτι τέτοιο. (ΕΜ3) 
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[...] να µην είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο που να µην µπορούν να το µάθουν τα 

παιδάκια, µικρές µελωδικές γραµµές. [...] θα πάρουµε πληροφορίες για τα µουσικά 

όργανα που χρησιµοποιούνται, για το στιλ του τραγουδιού, τη σύνδεσή τους µε άλλες 

τέχνες κυρίως το χορό, γιατί αυτά χορεύονται. (ΕΜ4) 

 

Τους βάζω να το ακούσουν και τους λέω να µιλήσουµε τώρα, τι είδατε από αυτό το 

βίντεο, τι καταλάβαµε από αυτό το βίντεο, πώς µπήκαµε µέσα σ΄ αυτό το βίντεο, τι 

όργανα παίζουν, πώς τραγουδούν, πώς κινούνται, ο κόσµος πώς συµµετέχει, αυτό 

ήταν δυνατή µουσική, απαλή µουσική. (ΕΜ6) 

 

[...] αλλά µε το σκεπτικό της διαµόρφωσης µιας ευρύτερης µουσικής κουλτούρας, µε 

πληθώρα ερεθισµάτων, προκειµένου να έχουν µία γεύση από το διαφορετικό που 

υπάρχει µουσικά σε όλο τον πλανήτη, µε σκοπό τη διεύρυνση των µουσικών τους 

οριζόντων. (ΕΜ7) 

 

Το έχω εντάξει σε µερικές περιπτώσεις όπως το lion king, πειρατές της καραϊβικής 

και άλλα έτσι ώστε να κάνω ρυθµική αγωγή µε τους µικρούς και εκµάθηση στο 

µεταλλόφωνο µε τους µεγάλους µαθητές. (ΕΜ10) 

 

[…] θεωρώ ότι οι γνώσεις είναι µόνο µουσικές [...] (ΕΜ12) 

 

Ο ρυθµός είναι η µουσική έννοια που αναφέρθηκε σε µεγαλύτερο ποσοστό από τους 

εκπαιδευτικούς. Ειδικότερα, δήλωσαν ότι χρησιµοποιούν το βίντεο ως εργαλείο 

ανάπτυξης ρυθµικών δεξιοτήτων, είτε µε τη χρήση µουσικών οργάνων, είτε µε τη 

χρήση body percussion.  

 

[…] προσπαθώ να βρίσκω τραγούδια που τους αρέσουν και να φτιάχνω, ειδικά µε 

τα µεγαλύτερα παιδιά, ρυθµικά σύνολα µε τα οποία θα µπορούσαµε να τα 

συνδυάσουµε πάνω στο κοµµάτι που ακούν. [...] Όταν κάτι πάµε να φτιάξουµε 

ρυθµικά σχήµατα δικά µας, όταν έχουµε µάθει τις ρυθµικές αξίες και προσπαθούµε 

να βρούµε ένα ρυθµικό σχήµα που να ταιριάζει σε κάθε τραγούδι. (ΕΜ1) 

 

[...] τώρα αυτό έκανα πολύ περισσότερο ας πούµε, ακόµα κάναµε το «Cup Song» 

αυτό µε τα ποτήρια και χτυπούσαµε το θρανίο µε το ρυθµό και το κάναµε σταδιακά 
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σε διάφορους παλµούς, δηλαδή το ένα αργό, σε αργή µορφή µετά πιο γρήγορα, 

δηλαδή µάθαµε για το ρυθµό, για τον παλµό της µουσικής, πως µπορούµε να 

συνοδέψουµε ένα κοµµάτι. (ΕΜ3) 

 

Το χρησιµοποιούσα σε συγκεκριµένες περιπτώσεις όπως παραδείγµατος χάριν για 

play along µε τα boomwhackers για να παίζουµε ταυτόχρονα [...] (ΕΜ8) 

 

Επίσης, συνηθισµένη δραστηριότητα των βίντεο δηµοφιλούς µουσικής είναι και η 

φωνητική εκτέλεση (τραγούδι), συχνά σε διασύνδεση µε τον χορό. 

[…] εγώ πρώτα τους το διδάσκω χωρίς µουσική, µετά τους δίνω τους στίχους και 

µετά προσπαθούµε να το τραγουδήσουµε µε το µουσικό βίντεο, το αυθεντικό. (ΕΜ1) 

[...] µετά για να φαίνονται τα lyrics σε τραγούδια που αρέσουν στα παιδιά, σε 

δηµοφιλή τραγούδια και τα έβρισκα σε καραόκε ώστε να τραγουδάνε ταυτόχρονα µε 

το καραόκε τα δηµοφιλή τραγούδια που αρέσουν στα παιδιά. [...] να βάλουµε body 

perccusion, ταυτόχρονα µε ένα καραόκε που έχουµε βάλει σε ένα τραγούδι που τους 

αρέσει, να τους δώσω τα όργανα που έχω µέσα στην τάξη και να τους 

ενορχηστρώσω σε οµαδούλες, να φτιάξουν τις δικές τους χορογραφίες που τις 

κάνουν τόσο ωραία και να το παρουσιάσουν στο τραγούδι που τους αρέσει. (ΕΜ8)  

[...] µου ζητάνε να τα τραγουδήσουµε, µου ζητάνε να τα χορογραφήσουµε, µου 

ζητάνε τέτοια πραγµατάκια. (ΕΜ11) 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι συγκεκριµένοι εκπαιδευτικοί δεν είναι 

αρνητικοί στη χρήση των µουσικών βίντεο δηµοφιλούς µουσικής αλλά όπως δήλωσαν 

δεν έχουν µεγάλη εξοικείωση ή έχουν λίγες γνώσεις για το αντικείµενο και λίγες 

τεχνολογικές γνώσεις. Ακόµα, κάποιοι οµολογούν ότι οι µαθητές γνωρίζουν 

περισσότερα για τα µουσικό βίντεο δηµοφιλούς µουσικής από ό,τι οι ίδιοι και ζητούν 

από τους µαθητές να τους «διδάξουν» (ΕΜ4). Η έλλειψη υλικοτεχνικών δοµών 

αποτελεί εξίσου αρνητικό παράγοντα, ενώ οι ΕΜ3 και ΕΜ8 θεωρούν πως τα βίντεο 

δεν είναι κατάλληλα για βιωµατικές δράσεις: 

Βέβαια εντάξει είναι πολύ µακριά από εµένα αυτά, νιώθω ότι πραγµατικά µεγαλώνω 

και ότι υπάρχει τεράστιο χάσµα και βρίσκω κάποιες φορές κάποια ωραία πράγµατα 
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αλλά συνήθως µου φαίνονται έτσι λίγο περίεργα. [...] Εντάξει δεν είµαι και καλή 

γνώστης τώρα, εγώ σου λέω τα παιδιά τι µου δείχνουν. Αυτά τουλάχιστον των 

παιδιών θεωρώ ότι δύσκολα µε την εικόνα, δεν τα συνδέω µε την εικόνα. […] Θα 

΄ταν ωραία κάποια στιγµή, αν µας παρείχαν τα µέσα [...] Μου αρέσει βέβαια το 

διαδραστικό µάθηµα περισσότερο εµένα, δηλαδή το να πάρω το αρµόνιο στην τάξη, 

να πάρουν τα παιδιά τα όργανα [...]  (ΕΜ3)  

Δεν ασχολήθηκα πάρα πολύ µε την τεχνολογία είναι η αλήθεια. [...] Συνήθως 

αναλαµβάνουν τα ίδια τα παιδιά να τα παρουσιάσουν. Εγώ επικουρικά. Γιατί 

πραγµατικά, αυτά τα γνωρίζουν περισσότερο και τ΄ ακούν καθηµερινά. [...] Αυτό 

που λέω στα παιδάκια είναι ότι αυτά τα ξέρετε εσείς, πρέπει εσείς να µου τα διδάξετε, 

εγώ είµαι εδώ για να σας διδάξω άλλα πράγµατα. (ΕΜ4) 

Δεν το εντάσσω πάρα πολύ γιατί δεν έχω τα µέσα και είµαι πιο πολύ του βιωµατικού. 

(ΕΜ8) 

 

Δεν προκρίνουν, όµως, όλοι οι εκπαιδευτικοί τη χρήση των βίντεο δηµοφιλούς 

µουσικής καθώς θεωρούν ότι η µουσική τους «δεν είναι κάτι σοβαρό» (ΕΜ9) και ότι 

τα παιδιά είναι ήδη εξοικειωµένα µε αυτό το είδος µουσικής. Επίσης εκφράστηκε η 

άποψη πως «δεν ξέρω κατά πόσο το βίντεο κλιπ µπορεί να λειτουργήσει σε σχέση µε 

το µάθηµα µας» (ΕΜ3) ενώ υπήρχε διάσταση απόψεων σχετικά µε το κατά πόσο τα 

παιδιά δίνουν σηµασία στην εικόνα. 

 

Νοµίζω ότι αυτή η µουσική που ακούνε, δεν ξέρω κατά πόσο το βίντεο κλιπ µπορεί 

να λειτουργήσει σε κάτι σε σχέση µε το µάθηµα µας. Τώρα µου έρχονται κάτι εικόνες, 

αυτό. Δεν ξέρω αν δίνουνε τόση σηµασία στην εικόνα δηλαδή, δεν ξέρω, νοµίζω 

πως περισσότερο στον ήχο, αυτό τους ενδιαφέρει, δηλαδή το τραγουδάνε, το 

χορεύουν, το beat ας πούµε, αυτό και όχι τόσο στην εικόνα.» (ΕΜ3) 

 

[...] γιατί αν πάρουµε τη µουσική δεν είναι κάτι σοβαρό. Πέντε συνδέσεις εκεί 

οποιοσδήποτε γράφει. Οπότε ο στόχος δεν είναι µουσικός, να µάθουµε µουσικές 

έννοιες εκεί πέρα, γι’ άλλο λόγο το προβάλλουµε  στην ουσία. [...] το παιδί θα 

επηρεαστεί από την εικόνα, δεν θα κάτσει να ακούσει πρώτα τον ήχο, θα επηρεαστεί 
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από την εικόνα. Και δυστυχώς δεν είναι και πολύ κοµψά δοσµένα κάποια πράγµατα 

µέσα σε κάποια βίντεο. (ΕΜ9) 

 

Αυτά τα επαναλαµβανόµενα µοτίβα, δηλαδή συνήθως πολλά τραγούδια έχουν ένα 

µοτίβο, τελεία, ένα µοτίβο.. αυτό, που παίζεται και παίζεται και παίζεται. [...] Είµαι 

λίγο της άποψης ότι κάτι που τα παιδιά µπορούν να δουν και να κάνουν µόνα τους 

στο σπίτι, όπως για παράδειγµα να δουν το τραγούδι που ήδη ξέρουν, εµένα δεν µε 

χρειάζονται. [...] το βίντεο θεωρώ ότι οκ είναι κάτι το οποίο µπορεί να γίνει ανά 

πάσα ώρα και στιγµή, δεν ξέρω κατά πόσο χρειάζεται µουσικολόγος να το κάνει 

αυτό. (ΕΜ11) 

 

Στα παραπάνω αποσπάσµατα έχουν ενδιαφέρον οι απαντήσεις των ΕΜ3 και ΕΜ9 που 

έρχονται σε αντίθεση καθώς η πρώτη πιστεύει πως τα παιδιά δεν δίνουν σηµασία στην 

εικόνα, ενώ η δεύτερη πιστεύει πως θα επηρεαστούν από την εικόνα. Αυτό δείχνει ότι 

χρειάζεται οι εκπαιδευτικοί να έχουν πρόσβαση σε µελέτες για το τι συµβαίνει τελικά 

στη σχέση µαθητών και ψηφιακής εικόνας. 

      Οι δράσεις που πλαισιώνουν την ακρόαση-θέαση των βίντεο δηµοφιλούς µουσικής 

εκτός από τις αµιγώς µουσικές, είναι αναφορικά µε το περιεχόµενο και τις ιδέες τους. 

Κατά κύριο λόγο, οι περισσότεροι συµµετέχοντες επικεντρώνονται σε συζήτηση 

σχετικά µε τους στίχους και την εικόνα των βίντεο, σε µία µαθητοκεντρική προοπτική. 

Μεταξύ αυτών, κάποιοι επεκτείνουν τη συζήτηση σε ζητήµατα ιδεολογίας και 

κοινωνικών προβληµατισµών (ΕΜ2), σε συναισθήµατα (ΕΜ6) αλλά και προσωπικό 

αναστοχασµό (ΕΜ6).  

 

[…] όταν κάνουµε µάθηµα και ακούµε κάποιο µουσικό κοµµάτι και είναι στο τέλος 

κάποιο ίσως σε συνδυασµό µε εικόνα για να δουν αν µπορούν να ταιριάξουν τις 

εικόνες που φτιάξανε στο µυαλό τους µε αυτό που βλέπουνε. (EM1) 

[...] είµαι και ένας τύπος που µου αρέσει να ξεφεύγω πάντα από ένα τραγούδι ή ένα 

κοµµάτι και να µιλάµε και για τις φιλοσοφικές του προεκτάσεις, ναι. Όχι κάνουµε 

και ανάλυση. Πολλές φορές, ας πούµε θα µιλήσουµε για τον στίχο, τι θέλει να πει, 

γιατί ένα τραγούδι που ας πούµε µιλάει ξέρω ‘γω µόνο για την αγάπη, άξιο, οκ καλό 

είναι, αλλά κάπου φτάνει, ενώ ένα τραγούδι που µιλάει, ξέρω ‘γω, για την 

καταπίεση, το ρατσισµό ή οτιδήποτε άλλο, έχει και κάτι έξτρα να πει, πέρα από τη 
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µουσική αλλά πρώτα θα µιλήσω για τη µουσική και µετά θα πάω στα υπόλοιπα 

µηνύµατα. […] Μπορεί να το κάνω ας πούµε σε ανύποπτο χρόνο, δηλαδή εκεί που 

µιλάω για Beethoven, να βάλω ένα rock για να κερδίσω το ενδιαφέρον τους ή να 

τους πω, ας πούµε, µου αρέσει αυτή η σύνδεση που κάνω πάντα, ότι θα ήταν ο ροκάς 

της εποχής µας. (ΕΜ2) 

[...] τι αισθάνεσαι καθώς είδες αυτό το βίντεο, τι προοπτικές έχεις µε αυτό, µετά τι 

θέλεις να κάνεις από αυτό το βίντεο, θέλεις να κοιµηθείς, θέλεις να δουλέψεις, θέλεις 

να διεκδικήσεις πράγµατα από την καθηµερινότητα σου µε έναν άλλο τρόπο πιο 

ευφυή, πιο κιµπάρικο; Φτιάχτηκε η διάθεσή µου και µπορώ να παίξω τη µπάλα µου 

πιο καλά, µπορώ να βγω και να χαρώ τους φίλους µου πιο καλά, δηλαδή τι κερδίζεις 

από αυτό το βίντεο, σαν άνθρωπος, σαν ψυχοσύνθεση, τι αισθάνεσαι, αισθάνεσαι 

καλύτερα ή χειρότερα. [...] Τους βάζω να το ακούσουν και τους λέω να µιλήσουµε 

τώρα, τι είδατε από αυτό το βίντεο, τι καταλάβαµε από αυτό το βίντεο, [...] τι 

συναισθήµατα σου δηµιούργησε εσένα, χαίρεσαι, λυπάσαι, σ΄ έκανε να αισθανθείς 

λίγο πιο νευρικά, όλα αυτά. (ΕΜ6) 

 

[…] κι όταν κάποιο παιδί µου λέει για τους στίχους, αναλύουµε και τους στίχους. 

Δηλαδή τι νοµίζεις ότι εννοεί. Δηλαδή παίρνω feedback από τα παιδιά. Δεν πάω 

κάπου εγώ τη συζήτηση, ό,τι µου λεν ρωτάω. (EM9)  

 

Εν κατακλείδι από την ανάλυση των συνεντεύξεων, προκύπτει πως η χρήση των βίντεο 

δηµοφιλούς µουσικής από τους εκπαιδευτικούς γίνεται κατά κύριο λόγο για να 

κεντρίσουν το ενδιαφέρον των µαθητών και να έρθουν σε καλύτερη επαφή µαζί τους, 

καθώς και για να αναπτυχθεί συζήτηση κυρίως για εξωµουσικά στοιχεία. Σε πολλές 

περιπτώσεις, στόχος είναι η µουσική κατανόηση, και συγκεκριµένα η οργανογνωσία, 

η ανάπτυξη ρυθµικών δεξιοτήτων, όπως και η ανάλυση της δοµής και των 

χαρακτηριστικών ενός τραγουδιού. Σε λίγες όµως περιπτώσεις, στόχος είναι η 

επιβράβευση των µαθητών ή η αποθεραπεία, χωρίς να γίνεται κάποια περεταίρω 

ανάλυση του κοµµατιού. 

 Οι λόγοι που οι εκπαιδευτικοί δεν χρησιµοποιούν συχνά τα βίντεο είναι είτε 

επειδή δεν έχουν πολλές ειδικές γνώσεις, είτε επειδή είναι αρνητικοί προς το είδος της 

µουσικής και σε όσα αυτό υποδηλώνει. Κάποιοι δήλωσαν πως είναι ικανοποιηµένοι µε 

τα αποτελέσµατα που έχει το εκπαιδευτικό τους έργο και συνεπώς δεν χρειάζεται να 



 51 

εντάξουν τα βίντεο δηµοφιλούς µουσικής στο µάθηµά τους. Αυτή η υποοµάδα δεν 

αναγνωρίζει τα παιδαγωγικά οφέλη των βίντεο. Η έλλειψη υλικοτεχνικής δοµής 

δηλώθηκε ως αποτρεπτικός παράγοντας, σε ελάχιστες όµως περιπτώσεις, ενώ 

παρατηρήθηκε και η αντίληψη πως τα βίντεο δεν προσφέρονται για βιωµατικές 

δραστηριότητες.  

 Αναφορικά µε τις δράσεις αξιοποίησης των µουσικών βίντεο, εκτός της 

ακρόασης-θέασης, οι περισσότεροι συµµετέχοντες αναφέρθηκαν στην εκτέλεση του 

τραγουδιού και στον χορό, στην ανάπτυξη ρυθµικών δεξιοτήτων, στη συζήτηση 

σχετικά µε τη θεµατολογία του τραγουδιού και στην ανάλυση της εικόνας και των 

στίχων.  

 

6.2. Κριτήρια επιλογής µουσικών βίντεο δηµοφιλούς µουσικής για το µάθηµα της  

µουσικής 

 

Τα κριτήρια που θέτουν οι εκπαιδευτικοί για να επιλέξουν ποια βίντεο δηµοφιλούς 

µουσικής θα προβάλουν στην τάξη αφορούν κατά κύριο λόγο το περιεχόµενό τους, µε 

έµφαση στις ιδεολογίες και τις ηθικές αξίες, και κατά πόσο αυτό συµβαδίζει µε την 

ηλικία των µαθητών. Η υλοποίηση συγκεκριµένων µουσικοπαιδαγωγικών στόχων 

αποτελεί ένα ακόµα κριτήριο καθώς και ο συνδυασµός τους µε το περιεχόµενο του 

εκάστοτε µαθήµατος. Οι συµµετέχοντες ανέφεραν επίσης και τους αποτρεπτικούς 

παράγοντες: βίαιες εικόνες, χυδαιότητα, πρόστυχο ή ρατσιστικό περιεχόµενο, 

τροµακτικές εικόνες, υβριστικοί στίχοι και να µην είναι προσβλητικό.  

 Το βασικότερο κριτήριο επιλογής βίντεο δηµοφιλούς µουσικής σχετίζεται µε 

το περιεχόµενο των βίντεο, αναφέροντας πως «Κύριο µέληµα είναι να µην 

παραβαίνουν τους κανόνες ηθικής» (ΕΜ12), αλλά και καταλληλότητά του σχετικά µε 

τις ηλικίες των µαθητών: 

 

[...] αρκεί να µην περιέχουν βίντεο µε βία ή κάτι το οποίο δεν είναι αρκετά σωστό 

για να δούνε τα παιδιά. Οτιδήποτε άλλο όµως θέλουν τα παιδιά και έχει σχέση µε 

την καθηµερινότητα τους, θεωρώ ότι είναι καλό να τους τα δείχνουµε. [...] να µην 

είναι προσβλητικό, να είναι όµορφο, να είναι ευχάριστο, αστείο. (ΕΜ1) 
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Νοµίζω να µην έχει απαγορευµένες εικόνες, δηλαδή κάτι χυδαίο µέσα, έτσι; Όµως 

στα περισσότερα βίντεο των παιδιών κάτι τέτοιες εικόνες βλέπω και για αυτό ίσως 

δεν τα χρησιµοποιώ [...]. (ΕΜ3) 

 

Κοιτάζω λιγάκι τους στίχους, να µπορούν να παρουσιαστούν σε σχολείο [...]. (ΕΜ4) 

 

Ένα βίντεο κλιπ να µην έχει πρόστυχο περιεχόµενο γιατί συνήθως τα παιδιά ακούνε 

πολύ πρόστυχα τραγούδια [...]. (ΕΜ5) 

 

Φοβάµαι µην κάποιο από τα µικρά παιδάκια, µιλάω τώρα πρώτη, δευτέρα, δει µια 

σκηνή, µην φοβηθεί, γιατί το κάνει αυτό, τι φάτσα ήταν αυτή, γιατί έγινε αυτή η 

φάτσα, εγώ φοβήθηκα κύριε […] Την είχα πατήσει εγώ, από ένα παιδί πρώτης 

δηµοτικού και κατέγραψε το αυτό, είδε µία φάτσα και έκλαιγε, µήπως έρθει να µε 

φάει. (ΕΜ6) 

 

Να µην έχουν ρατσιστικό περιεχόµενο, αν και ακόµα και αν έχουν, µια φορά το είχα 

χρησιµοποιήσει για να δείξω στα παιδιά τι γίνεται, αλλά κυρίως δεν θέλω να έχουν 

ρατσιστικό περιεχόµενο, να µην έχουνε βρισιές. Αυτά τα δύο κυρίως. Ό,τι άλλο 

αρνητικό το χρησιµοποιώ για να το δείξω στα παιδιά. (ΕΜ8) 

 

[...] χρειάζεται όµως ιδιαίτερη προσοχή τόσο στους στίχους όσο και στις εικόνες 

των προβαλλόµενων βίντεο καθώς πολλά από αυτά έχουν ακατάλληλο περιεχόµενο 

για προβολή στην σχολική τάξη. (ΕΜ10) 

[...] Εξαρτάται από το περιεχόµενο. Δεν θα επιλέξω ένα τύπου βιντεοκλίπ το οποίο 

δεν είναι για την ηλικία των παιδιών, έτσι; [...] απλά θεωρώ ότι αυτά τα τραγούδια 

δηµοφιλούς µουσικής πρέπει να είναι πάρα πολύ καλά φιλτραρισµένα για να 

χρησιµοποιηθούν ως εργαλεία. [...] Το βασικό θέµα θα ήταν, είτε να µην έχει λόγια, 

είτε να έχει λόγια που επιθυµώ εγώ. Επιθυµώ εγώ... κρίνω ότι είναι σωστό για τα 

παιδιά ηλικίας Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’ τάξης. (ΕΜ11) 

Σηµαντικό είναι ότι ο εκπαιδευτικός ΕΜ6 προτρέπει τα παιδιά να µην βλέπουν ποτέ 

µόνα τους βίντεο αλλά «πάντα µε κάποιον που µας καθοδηγεί πώς θα βλέπουµε το 

βίντεο». 
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Αυτό είναι µια βασική ερώτηση που τους κάνω πάντα και εφιστώντας τους την 

προσοχή, παιδιά δεν βλέπουµε βίντεο ποτέ µόνοι µας. Πάντα µε κάποιον που µας 

καθοδηγεί πώς θα βλέπουµε το βίντεο. (ΕΜ6) 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει πως οι µόνοι εκπαιδευτικοί που δεν έκαναν αναφορά στο 

ζήτηµα της ακαταλληλότητας του περιεχοµένου είναι οι εκπαιδευτικοί ΕΜ2, ΕΜ7 και 

ΕΜ9 οι οποίοι έχουν τα περισσότερα χρόνια προϋπηρεσία στη Β/θµια Εκπαίδευσή. 

Συγκεκριµένα ο εκπαιδευτικός ΕΜ2 ανέφερε πως «αν µου κάνει και το περιεχόµενο 

των lyrics θα εµβαθύνω και εκεί, αλλά σε δεύτερο επίπεδο». Αντίστοιχα απάντησε η 

ΕΜ9 που είπε ότι οι στίχοι είναι κριτήριο, χωρίς όµως να εµβαθύνει περισσότερο στην 

απάντησή της. Τέλος η ΕΜ12 ανέφερε πως είναι προτιµότερο τα βίντεο δηµοφιλούς 

µουσικής να χρησιµοποιούνται στη Β/θµια Εκπαίδευση λόγω του περιεχοµένου:  

 

Συνήθως τέτοιου είδους µουσικά βίντεο είναι χρήσιµο να παίζονται σε γυµνάσια ή 

λύκεια. Αυτή είναι η δική µου άποψη. Οι µαθητές έχουν την τάση να συγκρίνουν 

µελωδίες, ερµηνευτές και φωνές όπως και οργανοπαίχτες. Τα θεωρούν πρότυπα και 

αναπτύσσουν τη δική τους προσωπικότητα. Δε συνίσταται εποµένως για µικρές 

τάξεις τα σύγχρονα µουσικά µοντέλα γιατί προβάλλονται και άλλα ερεθίσµατα που 

είναι αρνητικά. [...] Πρέπει να χρησιµοποιούνται µε µέτρο εάν και εφόσον το 

επιτρέπει η διδακτέα ύλη. (ΕΜ12) 

 

Η επιλογή του είδους των βίντεο αποτελεί εξίσου σηµαντικό κριτήριο. Ένας µεγάλος 

αριθµός εκπαιδευτικών επιλέγει βίντεο εκτέλεσης που δείχνουν το συγκρότηµα ή τον 

καλλιτέχνη σε συναυλία, ώστε οι µαθητές να µπορούν να παρατηρήσουν τα µουσικά 

όργανα, την ερµηνευτική διαδικασία και τη χορογραφία: 

 

Ναι καλύτερα να είναι συναυλία ή κάποια ιστορία που να υπάρχει σε συνδυασµό µε 

τη µουσική. Συναυλίες κυρίως για να παρακολουθούν και τα µουσικά όργανα που 

παίζουνε. (ΕΜ1) 

 

[...] και µετά σε ό,τι αφορά ξέρεις, µια περιοχή που βλέπουµε ένα περίεργο όργανο 

που τα παιδιά δεν έχουν ξανά ακούσει, δεν έχουν ξανά δει, το πώς παίζουν οι 

µουσικοί, τώρα µου µιλάς για τα δικά τους όµως, οπότε ναι αυτό. (ΕΜ3) 
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Ας πούµε υπάρχουν δύο Κορεάτισες που παίζουν πολύ ωραία µε µία κιθάρα 

Jayesslee cover λέγονται και έκαναν το «Gangnam Style». Αυτό το βάζω ή ας πούµε 

Daft Punk, ένας τύπος ο οποίος παίζει όλη τη µουσική των Daft Punk µε το στόµα 

του. (ΕΜ5) 

 

Ως επί το πλείστον µ’ αρέσει να βάζω ζωντανή µουσική για να πιάνω τον 

ψυχολογικό χρόνο στο παιδί, να δουν πώς λειτουργεί ο ερµηνευτής εκείνη τη στιγµή. 

Πώς πασχίζει να βγάλει τον ήχο, να το δει πώς ιδρώνει, πώς αγωνιά για να βγει ο 

ήχος σωστός. (ΕΜ6) 

 

Εγώ κυρίως live θέλω να βλέπουνε, γιατί σου δείχνει πώς παίζει ο άλλος το όργανο 

και πώς τραγουδάει. Και τα είδη, απ’ όλα τα είδη. Όχι τα extreme βέβαια, αλλά και 

jazz και rock και pop και συναυλίες [...] και θα το συζητήσουµε αυτό γιατί το live 

το θέλω για τα όργανα, για κάποια χορευτικά, µπορεί να συζητήσουµε γιατί κάνανε 

αυτή τη χορογραφία και δεν κάνανε κάτι άλλο. (ΕΜ9) 

 

[...] ωφέλιµο να εντάσσεται η συµµετοχή καλλιτεχνών στα έντεχνα τραγούδια, 

παραδοσιακά, νησιώτικα και επετειακά. (ΕΜ12) 

 

[...] και ίσως για να µιλήσουµε για τη διαφορετικότητα, για το χορευτικό, το τι 

χορευτικό ας πούµε χρησιµοποίει, κάτι να µου κινήσει την περιέργεια, να είναι κάτι 

πολύ έντονο χωρίς να είναι απαγορευτικό. (ΕΜ3)  

 

Βασικό κριτήριο επιλογής είναι και η συσχέτιση του βίντεο µε τη θεµατολογία του 

εκάστοτε µαθήµατος και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από τον 

εκπαιδευτικό: µε «ποιον διδακτικό στόχο έχω» (ΕΜ6), «µε αυτό που θέλω να δείξω» 

(ΕΜ4) και «σύµφωνα µε το µάθηµα που έχουµε» (ΕΜ5). 

 

Είναι ανάλογα το µάθηµα, είτε µουσικολογίας και λαϊκής µουσικής και pop 

µουσικής και rock µουσικής και κλασσικής µουσικής και λαϊκής µουσικής, σχεδόν 

τα πάντα. (ΕΜ1) 
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[…] και ανάλογα παίρνω και αφορµή και από τις θεµατικές ενότητες του βιβλίου. 

(ΕΜ9) 

 

Το µόνο κριτήριο επιλογής θα πρέπει να είναι η καταλληλότητα για την το στόχο που 

θέλεις να επιτύχεις, ρυθµική αγωγή, µεταλλόφωνο κτλ. (ΕΜ10) 

 

Σηµαντικό κριτήριο είναι και τα µουσικά οφέλη αλλά και στόχοι που επιδιώκουν να 

πετύχουν εκπαιδευτικοί από τα βίντεο. Πολλοί συµµετέχοντες δήλωσαν πως «πρώτα 

θα ξεκινήσω µε τη µουσική» (ΕΜ2). Η ανάπτυξη των ρυθµικών δεξιοτήτων και η 

οργανογνωσία –«ενορχήστρωση, τα µουσικά όργανα» κατά την ΕΜ9– αποτελούν 

σηµαντικά κριτήρια στην επιλογή του βίντεο, κάτι που συνάδει και µε τις χρήσεις του, 

όπως αναφέρθηκαν στην προηγούµενη ενότητα: 

 

Οπότε προτιµώ να βρίσκω τραγούδια τα οποία µπορεί να µην είναι κάπως 

φτιαγµένα, αλλά µπορεί να είναι σαν διασκευές λίγο πιο ήρεµες για να µπορούνε τα 

παιδιά να βρούνε πιο εύκολα ρυθµικό σχήµα. (ΕΜ1) 

 

[...] την ποιότητα του µουσικού κοµµατιού, να µην είναι κάτι φτηνό και εύκολο, να 

έχει λίγο µουσικό ζουµί να δώσει, την ευκολία της µάθησης επίσης, να µην είναι κάτι 

πάρα πολύ δύσκολο που να µην µπορούν να το µάθουν τα παιδάκια, µικρές 

µελωδικές γραµµές αλλά ποιοτικές ούτως ή άλλως. (ΕΜ4) 

 

Άµα είναι δηµοφιλής µουσικής, όπως είπα πρέπει να έχει κάποια παραλλαγή 

ενδιαφέρουσα να έχει παραπάνω µουσικότητα, να µην έχει µόνο το beat. Θέλω για 

να επικεντρωθεί ο µαθητής στη µουσική να µην έχει beat και να προσέχει τη 

µουσική, τις µελωδίες και τους ρυθµούς χωρίς το beat, χωρίς τα ντραµς. [...] και να 

είναι µουσικό, να έχει µελωδία, να έχει κάτι διαφορετικό, κάτι ασυνήθιστο. […] 

πάντα ψάχνω κάτι που να είναι διαφορετικό, να είναι πιο ενδιαφέρον. (ΕΜ5)  

 

Παραδείγµατος χάρη κιθάρα, όργανο κιθάρα, τα έγχορδα, θα παρουσιάσω την 

κιθάρα πως χρησιµοποιείται από τον έναν από τον άλλον, πώς ο άλλος τη βιώνει 

την κιθάρα, πώς είναι ο άλλος σε µία συναυλία που χοροπηδάει από πάνω µέχρι 

κάτω, βάλε ένα ρεσιτάλ κλασικής κιθάρας ή ένα κονσέρτο για κιθάρα και ορχήστρα 

και τότε λες ή βλέπεις ότι και η κιθάρα ουσιαστικά είναι ένα κοµµάτι του εαυτού 
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µας, δηλαδή το µουσικό όργανο είναι µια προέκταση του εαυτού µας. Και 

ανάλογα  µε το τι βιώνουν βλέπω πως τα εκφράζουν τα διάφορα είδη. [...] Βέβαια 

πάντα ανάλογα µε την τάξη, σπάνια βάζω βίντεο εγώ µε πολύ µουσική πληροφορία 

σε µικρές τάξεις. Θα βάλω µε δύο τρία όργανα ή µε µία ορχήστρα αλλά πιο απαλά 

πράγµατα, για να µην πνιγεί στην πληροφορία το παιδί. (ΕΜ6) 

Το δεύτερο είναι µουσικολογικά να έχει φόρµες και µορφές που µπορώ να τους 

δείξω. Να έχει µουσικά όργανα που µπορούµε να γνωρίσουµε, να έχει ηχοχρώµατα 

τα οποία να µας προβληµατίσουν και να δούµε πού αλλού µπορούµε να βρούµε αυτό 

το ηχόχρωµα, α! βρίσκεται και στις τάδε χώρες, δείτε πώς είναι εκείνο το τραγούδι 

και να έχει µία διαπολιτισµική δηλαδή αξία όλο αυτό. (ΕΜ11) 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προοπτική ενός εκπαιδευτικού της 

δευτεροβάθµιας (ΕΜ2) που δήλωσε ότι επιλέγει τα βίντεο δηµοφιλούς µουσικής όχι 

µόνο για το ενδιαφέρον που έχουν σε σχέση µε τα µουσικά στοιχεία αλλά και για την 

απουσία αυτών: 

 

[...] ή αν είναι πολύ καλό θα το επιλέξω, παράδειγµα όπως έλεγα η Billie Eilish, ή 

αν είναι πολύ κακό. Ας πούµε υπάρχουν κάτι παραδείγµατα από τη rap µου έρχονται 

εντελώς τυχαία ή από pop, που τους δείχνω ότι, γιατί δεν έχει να προσφέρει κάτι είτε 

µέσω ενορχήστρωσης, είτε µέσω µελωδιών, είτε µέσω οργάνων που 

χρησιµοποιούνται ή δοµής. Γενικότερα δηλαδή µουσικών χαρακτηριστικών που 

είναι βασικά για µια µουσική, για ένα τραγούδι. (ΕΜ2) 

 

Κριτήριο επιλογής βίντεο δηµοφιλούς µουσικής αποτελεί και το οπτικό υλικό τους και, 

ειδικά, η  σχέση της εικόνας µε τη µουσική. Χαρακτηριστικά αποσπάσµατα είναι: 

 

[...] να είναι σωστή εικόνα, τρίτον να ταιριάζει όσο το δυνατόν η εικόνα πιο σωστά 

µε το τραγούδι, αν είναι κάτι το οποίο είναι αυθεντικό, δηλαδή το βίντεο να το 

κυκλοφόρησε το συγκρότηµα που έβγαλε και το κοµµάτι τους. Ε, κυρίως αυτά. Πιο 

πολύ µε ενδιαφέρει η ποιότητα και ο συνδυασµός που ήχος και εικόνα, να είναι πιο 

σωστός. (ΕΜ1) 
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[...] υπάρχουν βίντεο τα οποία µπορείς να τα βάλεις [...] «Η Λιλιπούπολη» ξέρω 

‘γω, δηλαδή να δουν κάποια εικόνα και µετά [....] της περιγραφικότητας στη 

µουσική κίνηση. (ΕΜ6) 

 

Επίσης κάποιοι εκπαιδευτικοί έχουν ως κριτήριο τις προτιµήσεις των µαθητών, µε 

απαντήσεις όπως: «προσπαθώ να βρίσκω τραγούδια που τους αρέσουν» (ΕΜ1). 

Ενδιαφέρον έχει η απάντηση του ΕΜ6 που δηλώνει ότι βασίζεται σε ένα 

ερωτηµατολόγιο που δίνει στους µαθητές στην αρχή της χρονιάς: «Τα κριτήρια είναι η 

αποδοχή από τα παιδιά, δηλαδή από το ερωτηµατολόγιο που τους είχα κάνει.» 

 Σε µεµονωµένες απαντήσεις εντοπίστηκαν τα κριτήρια της διασύνδεσης του 

βίντεο µε άλλα µαθήµατα (ΕΜ4), της αισθητικής ποιότητας του βίντεο (ΕΜ7) και τη 

διαχρονικότητα του τραγουδιού (ΕΜ12). Πολύ περιεκτική είναι η παρακάτω 

απάντηση:   

Τα κριτήρια έχουν να κάνουν µε την αισθητική ποιότητα που προσφέρει ένα βίντεο 

στους µαθητές. Μέχρι τώρα όλοι οι µαθητές παρακολουθούν µε ενδιαφέρον τα 

βίντεο που τους παρουσιάζω, τα οποία προσπαθώ να είναι κοντά στη µουσική 

αντιληπτική τους ικανότητα, προσπαθώντας όµως παράλληλα να ξεφύγω από τα 

τετριµµένα και πολυακουσµένα και πολυπροβεβληµένα που ούτως ή άλλως µπορούν 

και µόνα τους να βρουν και να ακούσουν. (ΕΜ7) 

Συνοψίζοντας, οι περισσότεροι είναι αρκετά προσεκτικοί στην επιλογή των βίντεο 

δηµοφιλούς µουσικής που θα προβάλουν στα παιδιά. Όλοι όσοι εργάζονται στην 

Α/θµια Εκπαίδευση έχουν αυστηρά κριτήρια µε βασικότερο το περιεχόµενο των βίντεο 

σε σχέση µε τη βία, τη χυδαιότητα, το πρόστυχο ή το ρατσιστικό περιεχόµενο, τις 

τροµακτικές εικόνες, τους υβριστικούς στίχους και την καταλληλότητα ανάλογα µε την 

ηλικία των µαθητών. Η υλοποίηση µουσικών στόχων αποτελεί επίσης κριτήριο, 

ιδιαίτερα για την ανάπτυξη των ρυθµικών δεξιοτήτων και την οργανογνωσία. 

Αναφορικά µε το είδος των βίντεο οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί προτιµούν να δείξουν 

αποσπάσµατα από συναυλία ή µε τους καλλιτέχνες να ερµηνεύουν µουσική (βίντεο 

εκτέλεσης), χωρίς να απορρίπτουν όµως και τις υπόλοιπες µορφές. Τέλος, τα αισθητικά 

κριτήρια, η διαθεµατικότητα και η διαχρονικότητα του τραγουδιού, αποτελούν επίσης 

κριτήρια που όµως προτείνονται από µεµονωµένους εκπαιδευτικούς. 
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6.3. Μουσικά και εξωµουσικά οφέλη των βίντεο δηµοφιλούς µουσικής 

 

Οι εκπαιδευτικοί ερωτήθηκαν τι είδους γνώσεις µπορούν να αποκοµίσουν οι µαθητές 

από την ακρόαση-θέαση βίντεο δηµοφιλούς µουσικής και οι απαντήσεις τους 

διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: τις µουσικές και τις εξωµουσικές γνώσεις. 

Γενικότερα, υπάρχει η πεποίθηση πως τα µουσικά βίντεο εµπεριέχουν πολλές 

πληροφορίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στις εκπαιδευτικές διαδικασίες: 

«Πληροφορίες, πάρα πολλές µπορούµε να πάρουµε µέσα από τέτοια βίντεο» (ΕΜ11). 

Αναφορικά µε τις µουσικές γνώσεις και δεξιότητες, επισηµάνθηκαν: το τραγούδι και η 

ανάλυση των δοµικών του στοιχείων, η ανάπτυξη των ρυθµικών δεξιοτήτων µέσω της 

συνοδείας ενός τραγουδιού, οι γνώσεις οργανογνωσίας και η δηµιουργία νέων 

κοµµατιών µε τεχνολογικά µέσα. Από αρκετούς εκπαιδευτικούς τονίσθηκε η 

προτεραιότητα στους µουσικούς στόχους κατά την προσέγγιση και χρήση των βίντεο: 

«πρώτα θα µιλήσω για τη µουσική και µετά θα πάω στα υπόλοιπά µηνύµατα» (ΕΜ2):  

 

Οπότε προτιµώ να βρίσκω τραγούδια τα οποία µπορεί να µην είναι κάπως 

φτιαγµένα αλλά µπορεί να είναι σαν διασκευές λίγο πιο ήρεµες για να µπορούνε 

τα παιδιά να βρούνε πιο εύκολα ρυθµικό σχήµα. Κυρίως µε το ρυθµό όµως αλλά 

πολλές φορές επειδή τους αρέσουνε και κάποια ακόµα θέλουν να τραγουδήσουνε 

κάποια παιδιά από την τάξη [...] (ΕΜ1) 

 

[...] πάντα ανάλογα µε την τάξη, σπάνια βάζω βίντεο εγώ µε πολύ µουσική 

πληροφορία σε µικρές τάξεις. Θα βάλω µε δύο τρία όργανα ή µε µία ορχήστρα 

αλλά πιο απαλά πράγµατα, για να µην πνιγεί στην πληροφορία το παιδί. (ΕΜ6) 

 

Ξεκινήσαµε από το άλφα, από τη rock µουσική που γνωρίσαµε και λίγο πιο 

κλασικά συγκροτήµατα και τα λοιπά και τα λοιπά, τα οποία συνεργάστηκαν µε 

συµφωνικές ορχήστρες και από εκεί γνωρίσαµε τη metal όπερα και τη δοµή της 

συµφωνικής ορχήστρας και ξαφνικά καταλήξαµε ότι µας αρέσει το τσέλο. [...] 

Εµένα µε χρειάζονται στο σηµείο που στο τραγούδι που ξέρουν, θα τους δείξω 

κάτι καινούριο που δεν το παρατήρησαν, θα τους δείξω οτιδήποτε. Από ένα 

µουσικό όργανο, µέχρι µία µουσική έννοια, µέχρι µία επέκταση. (ΕΜ11) 
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Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που συµβάλλουν στην πολυδηµιουργικότητα των 

µαθητών. Ακουστικοί και οπτικοί τύποι µαθητών παίρνουν πολλές ιδέες και οι 

ίδιοι µπορούν να παράξουν έργα, σύνθεση, µουσικά εφέ, γνώσεις ηχοληψίας, 

είναι σηµαντικοί παράγοντες για τη σύγχρονη εποχή. (ΕΜ12) 

Παράλληλα µε τα µουσικά οφέλη αρκετοί εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν και 

εξωµουσικά οφέλη, ενώ υπήρξαν και οι απόψεις που προτείνουν τα βίντεο δηµοφιλούς 

µουσικής αποκλειστικά για εξωµουσικά οφέλη: «το θεωρώ πολύ καλό για να διδάξω 

στα παιδιά εξωµουσικές έννοιες και όχι µουσικές έννοιες» (ΕΜ8). Τα οφέλη αυτά 

αφορούν κατά κύριο λόγο τη δυνατότητα που παρέχουν τα βίντεο για συζήτηση πάνω 

σε θέµατα όπως ο σχολικός εκφοβισµός, ο αποκλεισµός, ο ρατσισµός και η καταπίεση. 

 Γενικότερα αναδύθηκε η πεποίθηση πως το περιεχόµενο των βίντεο µπορεί να 

γίνει εφαλτήριο για πολυεπίπεδες συζητήσεις µε κοινωνιολογικές προεκτάσεις καθώς 

«µέσα στη θεµατολογία των τραγουδιών θίγονται θέµατα» (ΕΜ4) αλλά και ως 

εργαλείο ανάπτυξης του συναισθηµατικού κόσµου των παιδιών. Επίσης εκφράστηκε 

και η άποψη πως ο λόγος που τα βίντεο µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο για 

εξωµουσικά οφέλη είναι ότι δεν έχουν να προσφέρουν κάτι σχετικό µε τους µουσικούς 

στόχους: «Γιατί αν πάρουµε τη µουσική δεν είναι κάτι σοβαρό» (ΕΜ9). 

 

Ένα  τραγούδι που µιλάει, ξέρω ‘γω, για την καταπίεση, το ρατσισµό ή οτιδήποτε 

άλλο, έχει και κάτι έξτρα να πει, πέρα από τη µουσική (ΕΜ2)  

 

Τον αποκλεισµό, το bullying, έχει αρκετά µουσικά βίντεο και µε αυτά και από 

εκεί µπορείς να ξεκινήσεις να κάνεις και κάποια άλλα γκρουπ που αφορούν και 

άλλα θέµατα [...]. Και γενικά για τα παιδιά που είναι στην εφηβεία και είναι λίγο 

πιο µεγάλα, µπορούν να πάρουν πολύ περισσότερα πράγµατα από ένα µουσικό 

βίντεο και µπορούν να σου πουν και τα ίδια τα παιδιά ότι έχουν εστιάσει σε κάτι 

που µπορεί εµείς να µην το έχουµε προσέξει και να µας πούνε τη γνώµη τους. 

(ΕΜ1) 

 

[...] ενώ θεωρώ ότι οι γνώσεις είναι µόνο µουσικές, πιστεύω ότι ισχύουν και 

κοινωνιολογικές προεκτάσεις, καθώς σηµαντικό ρόλο παίζει η ενδυµατολογία 

των καλλιτεχνών, η σκηνοθεσία, η φωτογένεια που µπορεί να µεταδίδει ένας 
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ερµηνευτής ή η δηµοφιλία ενός οργανοπαίχτη και τα τεχνολογικά µέσα που 

χρησιµοποιεί στις ηχογραφήσεις για παράδειγµα. (ΕΜ12) 

 

Αναφορά για την καθαυτού µελέτη των µουσικών βίντεο ως αυτόνοµη τέχνη έκανε 

µόνο η ΕΜ1 λέγοντας: «Να δουν ένα είδος όπως είναι τα animation, τα οποία µπορεί 

να µην ξέρουν πως γίνεται ή διαφορετικά είδη animation στο ίδιο κοµµάτι που είναι 

και αυτό κάτι καινούριο που αφορά την τέχνη». 

 Συνολικά, σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν στα 

µουσικοπαιδαγωγικά οφέλη της χρήσης µουσικών βίντεο. Κάποιοι τόνισαν ότι 

προσφέρονται για ειδικές µουσικές δράσεις και εµπειρίες ενώ άλλοι έδωσαν βαρύτητα 

στα εξωµουσικά τους οφέλη. Επιπρόσθετα, η δυνατότητα προσέγγισης των µαθητών 

και η πρόκληση του ενδιαφέροντός τους προς το µάθηµα της µουσικής µέσα από την 

ακρόαση-θέαση των βίντεο και την ταύτιση µε την καθηµερινότητα τους, 

αναφέρθηκαν ως σηµαντικά οφέλη. Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι 

κανένας από τους συµµετέχοντες δεν µίλησε για αξιολόγηση της αποκτηθείσας 

γνώσης.  

 

6.4. Σύνδεση του µαθήµατος µουσικής µε τη µουσική κουλτούρα των µαθητών 

 

6.4.1. Στάσεις και πρακτικές προσέγγισης της µουσικής κουλτούρας των µαθητών 

στην τάξη 

 

Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, συζητήθηκε η σύνδεση του µαθήµατος της 

µουσικής µε την κουλτούρα της πραγµατικής ζωής των µαθητών. Συγκεκριµένα, οι 

συµµετέχοντες ερωτήθηκαν κατά πόσο συζητάνε µε τους µαθητές τους τις εµπειρίες 

της ακρόασης-θέασης βίντεο δηµοφιλούς µουσικής εκτός του σχολείου. Ακόµα, 

καταγράφηκαν οι απόψεις τους, σχετικά µε τη σύγχρονη δηµοφιλή κουλτούρα και µε 

τον τρόπο που την προσεγγίζουν στο µάθηµα της µουσικής.  

 Αναφορικά µε τη σύνδεση της κουλτούρας των µαθητών µε αυτή του σχολείου, 

οι ΕΜ1, ΕΜ8 και ΕΜ9 θεωρούν πως υπάρχει και τόνισαν ότι είναι σηµαντικός ο ρόλος 

«του εκπαιδευτικού ως συνδετικός κρίκος ώστε να µπορέσει να τα συνδέσει µε την 

πραγµατικότητα των µαθηµάτων» (ΕΜ8) και «εξαρτάται από τον εκπαιδευτικό, κατά 

πόσο θα θέσει όρια πάνω σε αυτό» (ΕΜ9). Η ΕΜ1, τονίζοντας τη σηµαντικότητα αυτής 
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της σύνδεσης, ανέφερε πως «αυτός είναι και ο σκοπός µας στο κάτω κάτω [...] αλλιώς 

δεν υπάρχει λόγος να κάνουµε και το µάθηµα αυτό». Οι ΕΜ2, ΕΜ3 και ΕΜ4 θεωρούν 

ότι υπάρχει σύνδεση αλλά όχι πάντα. 

 Η σύνδεση της σύγχρονης κουλτούρας των µαθητών µε αυτήν του σχολείου 

επιτυγχάνεται µε την ενσωµάτωση της σε διάφορες δραστηριότητες. Όπως  

χαρακτηριστικά αναφέρει η ΕΜ1, στόχος είναι «να προσαρµόσω τις δικές µου 

δραστηριότητες πάνω σε αυτό που ακούνε τα ίδια τα παιδιά». Η αξιοποίηση των 

τραγουδιών γίνεται µε δράσεις εκτέλεσης και χορού, δράσεις δηµιουργίας, θεωρητικές 

γνώσεις (εµβάθυνση στα δοµικά στοιχεία ενός τραγουδιού, οργανογνωσία) και µε τη 

γενικότερη χρήση της τεχνολογίας: 

 

[…] προσπαθώ να βρίσκω τραγούδια που τους αρέσουν και να φτιάχνω, ειδικά µε 

τα µεγαλύτερα παιδιά, ρυθµικά σύνολα µε τα οποία θα µπορούσαµε να τα 

συνδυάσουµε πάνω στο κοµµάτι που ακούν [...] να φτιάξουν ringtones ακόµα για 

το κινητό τους γιατί κάποια τραγούδια τους αρέσουνε ή ακόµα να πειράξουν τη φωνή 

τους, να πειράξουν τη φωνή των συµµαθητών τους, να πειράξουν τα τραγούδια τους, 

να κόψουν, να ράψουν. Να τραγουδάµε τα τραγούδια τους σωστά που εκεί βοηθάει 

η χορωδία, που εκεί µπορούνε να µάθουν πώς τοποθετούνε τη φωνή τους για να 

βγουν να τραγουδήσουν εκτός από τα τραγούδια της χορωδίας και τα τραγούδια που 

τους αρέσουνε [...]. (ΕΜ1)  

 

Με το να εµβαθύνουµε για παράδειγµα στη δοµή ενός κοµµατιού. Βλέπουµε κάπως 

τα παιδιά και µου λένε ξέρω ‘γω άκουσα έτσι το τάδε κοµµάτι, κατάλαβα πού είναι 

το ρεφρέν, το κουπλέ, εισαγωγή, πρόσεξα τα όργανα, λίγο µε τη µελωδία στη 

χορωδία τραγουδάνε, µαθαίνουν καινούρια τραγούδια και εκτιµάνε περισσότερο 

πλέον κάποια τραγούδια αλλά και τις µελωδίες. (ΕΜ2) 

 

Ας πούµε να χρησιµοποιήσουµε ένα κοµµάτι που τους αρέσει και να χτυπήσουµε, να 

παίξουµε κάποιο ρυθµό στα όργανα κάτι τέτοιο. (ΕΜ3) 

 

 [...] όταν φέρνουν τραγούδια που τους αρέσουν, παρόλο που εµένα µπορεί να µην 

µου αρέσουν, να προσπαθήσω µέσα από τα εργαλεία που χρησιµοποιώ εγώ, να τα 

εντάξουµε, ώστε να µην είναι µόνο το στιλ που κάθονται και δεν τα ακούνε, δηλαδή 

να βάλουµε body purccusion, ταυτόχρονα µε ένα καραόκε που έχουµε βάλει σε ένα 



 62 

τραγούδι που τους αρέσει, να τους δώσω τα όργανα που έχω µέσα στην τάξη και να 

τους ενορχηστρώσω σε οµαδούλες, να φτιάξουν τις δικές τους χορογραφίες που τις 

κάνουν τόσο ωραία και να το παρουσιάσουν στο τραγούδι που τους αρέσει. (ΕΜ8) 

Ζητάω από τους µαθητές να φτιάξουν τους δικούς τους στίχους, είτε µε 

οµοιοκαταληξία, είτε σε ελεύθερη µορφή χωρίς ασήµαντες έννοιες και λέξεις, στη 

συνέχεια προτείνουν διαφορετικές µελωδίες σε µουσικές φράσεις [...] (ΕΜ12) 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως αρκετοί εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι υπάρχει 

σύνδεση του µαθήµατος µε την πραγµατική ζωή των µαθητών, όµως µε τρόπο 

µονοκατευθυντικό: η κουλτούρα του σχολείου εισχωρεί στην πραγµατική ζωή και όχι 

το αντίθετο. Ό,τι µαθαίνουν τα παιδιά «µεταφέρεται στην καθηµερινότητα έξω από το 

σχολείο» (ΕΜ7) και µε αυτόν τον τρόπο το σχολείο αποτελεί «έναν ζωντανό κόσµο 

αλληλενέργειας µεταξύ µαθητών, διδασκόντων και γονέων» (ΕΜ7). Η ιδέα ότι η 

κουλτούρα ξεκινά από το σχολείο και κατευθύνεται προς την πραγµατική ζωή των 

µαθητών, και όχι το αντίστροφο, θεωρείται αυτονόητο για κάποιους εκπαιδευτικούς 

που έχουν στόχο για τους µαθητές «να αλλάξουν, δηλαδή να εκπαιδευτούν, να 

γνωρίσουν τον κόσµο, να γνωρίσουν πράγµατα που δεν τα έχουν κατά νου» (ΕΜ11).  

Ας πούµε για παράδειγµα, έχει έρθει ένα παιδί µία φορά από τη χορωδία και µου 

λέει κύριε ακούω rap και τελικά έχετε δίκιο. Δεν έχει καθόλου µελωδία, ενώ, λέει, 

στη χορωδία τραγουδάω νότες µελωδικές, µελωδία, νότες στη σειρά. Επιτυγχάνεται 

κάποιες φορές αυτή τη σύνδεση µε τα έξω ακούσµατα. (ΕΜ2)  

[...] υπάρχει µία µικρή συνδεσούλα σε αυτό, αλλά δυστυχώς όχι µεγάλη, γιατί όπως 

είπαµε η µουσική του τώρα, όντως είναι διαφορετική από αυτό που διδάσκεται στην 

τάξη [...] αυτά που διδάσκω πολλές φορές τα µεταφέρουν στο σπίτι τους. (ΕΜ4) 

Ναι έχει υπάρξει πάρα πολλές φορές, φέτος για παράδειγµα, µου είπαν ότι οι 

µαθητές βγήκανε στην περιοχή και παίζανε τα κάλαντα µε φλογέρα ή πολλές φορές 

ακούω από τους γονείς ότι πράγµατα που συζητάµε στη µουσική στην τάξη ή βίντεο 

που βλέπουµε µέσα στην τάξη τα βάζουνε στους γονείς τους να τα δούνε και τους 

αρέσουν πολύ και ασχολούνται και στο σπίτι. (ΕΜ5) 
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Χορωδία, οµαδικές εργασίες και διάφορα projects φέρνουν κοντά τα παιδιά, τα 

οποία επικοινωνούν πολλές φορές για τους σκοπούς του µαθήµατος και εκτός 

σχολείου. (ΕΜ7) 

[...] ότι µπορούµε να φτιάξουµε και να παίξουµε µουσική µε οτιδήποτε ή ότι τη 

στιγµή που αισθάνοµαι ότι είµαι στο δωµάτιο µόνος µου και βαριέµαι, µπορώ τελικά 

να παίξω µουσική και ας µην έχω µουσικό όργανο ή να γράψω ένα τραγούδι, ναι 

έχει σύνδεση και επηρεάζει πάρα πολύ την καθηµερινότητα των παιδιών. (ΕΜ11) 

Φυσικά και πιστεύω ότι υπάρχει σύνδεση των εµπειριών του σχολείου µέσα από το 

δικό µου µάθηµα της µουσικής και τις εκδηλώσεις χορωδίας. Οι µαθητές των 

µικρών τάξεων συνήθως µιµούνται τα µοτίβα, τα τραγούδια του µαθήµατος και στο 

χώρο του σπιτιού, µιµούνται χορευτικές φιγούρες που είναι και το πιο εύκολο να 

διαδοθούν από τους µεγαλύτερους µαθητές σε µικρότερους, είτε είναι αδέρφια 

µεταξύ τους, αυτή η σύνδεση τίθεται σε εφαρµογή σε σχολικές γιορτές [...]. (ΕΜ12) 

Εκτός από τις παραπάνω απόψεις, µερικοί συµµετέχοντες εκφραστήκαν µε 

υποτιµητικό τρόπο για την κουλτούρα των µαθητών, µε αποτέλεσµα να απορρίπτουν 

κάθε ιδέα για την προσέγγισή της. Ο ΕΜ5 υποστηρίζει σθεναρά ότι η αποκλειστική 

οδός είναι από το σχολείο προς την πραγµατική ζωή των µαθητών λέγοντας 

χαρακτηριστικά: «Εγώ τους δίνω κουλτούρα για το σπίτι». Η αιτιολόγηση για αυτή τη 

λειτουργία έγκειται στην απαξίωση της σύγχρονης κουλτούρας των µαθητών «γιατί η 

κουλτούρα που κουβαλάνε τα παιδιά σπάνια είναι κάτι το ενδιαφέρον». Ο ίδιος 

συµπλήρωσε πως «όταν µιλάµε στο διάλειµµα καταλαβαίνω τη µουσική που ακούνε 

και καταλαβαίνω ότι αυτό που ακούνε είναι υποκουλτούρα» (ΕΜ5). Οµοίως, ο ΕΜ6 

θεωρεί πως οι µαθητές δε διαµορφώνουν από το σπίτι τους κάποια κουλτούρα καθώς 

«γενικότερα η µουσική είναι ανοίγω το ραδιόφωνο να µε συντροφεύσει για να πάω να 

βάψω τα νύχια µου και να γυρίσω, δεν υπάρχει κουλτούρα το παιδί να δει». 

Χαρακτηριστικά αποσπάσµατα είναι: 

Να τους βάλω εγώ µέσα στην τάξη αποκλειστικά και µόνο ένα τραγούδι, που το 

ακούνε συνέχεια στο σπίτι ή στα πάρτι τους και το έχουν, όπως το έχουν στο µυαλό 

τους, δεν ξέρω κατά πόσο, από µόνο του δηλαδή, για επιβράβευση, για οτιδήποτε 

αυτό προσφέρει κάτι. (ΕΜ11) 
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[…] η κουλτούρα που κουβαλάνε τα παιδιά σπάνια είναι κάτι το ενδιαφέρον, βέβαια 

φέτος ας πούµε, καλέσαµε και ένα γονιό που έπαιζε παραδοσιακή µουσική, τον 

καλέσαµε σε κάποια τάξη να µας παίξει και φέραµε την κουλτούρα του σπιτιού µέσα 

στη τάξη [...] απλά τους ρωτάω κάποιες φορές πως ακούνε µουσική και µαθαίνω 

ότι πιο πολύ ακούνε µουσική από το YouTube. [...] Τώρα που το σκέφτοµαι δεν 

θυµάµαι να έχω βάλει κάτι που απλά τους αρέσει. Δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό. [...] 

προσπαθώ να τους δείξω ότι υπάρχουν και άλλες κουλτούρες, τους βάζω και 

εθνοµουσικολογικά κοµµάτια, τους βάζω κλασσική, jazz και από pop µουσική τους 

βάζω pop τα οποία είναι διασκευασµένα. (ΕΜ5) 

Η απουσία σύνδεσης µεταξύ σχολείου και πραγµατικής ζωής παρατηρήθηκε από τον 

ΕΜ10 από την προοπτική των εκπαιδευτικών. Ειδικότερα, ο ΕΜ10 θεωρεί πως αιτία 

της αποσύνδεσης είναι η αδιαφορία των εκπαιδευτικών να προσεγγίσουν τη σύγχρονη 

κουλτούρα των νέων: «οι εκπαιδευτικοί µουσικής έχουν στο µυαλό τους συγκεκριµένα 

µουσικά είδη, δεν ασχολούνται και δεν γνωρίζουν τα νέα είδη µουσικής που ακούν οι 

νεότεροι», ενώ σηµειώνει πως ίσως ο λόγος αδιαφορίας από τους εκπαιδευτικούς είναι 

και ότι «οι νέοι ακούν κυρίως ακατάλληλα κοµµάτια µε βρισιές κτλ.»:  

Έτσι λοιπόν έρχεται το παιδί µ’ ένα φτωχό λεξιλόγιο απέναντι στη µουσική και σ΄ 

αυτό φταίµε εµείς οι γονείς. [...] αυτά που υπάρχουν µέσα στο σχολείο µε την τάξη 

και την καθηµερινότητα των παιδιών δεν υπάρχει σύµπλευση. (ΕΜ6) 

Η προσπάθεια προσέγγισης της κουλτούρας των µαθητών επιτυγχάνεται µέσα από τη 

συζήτηση. Όπως αναφέρουν οι ΕΜ1, ΕΜ2, ΕΜ3 και ΕΜ9, η πρώτη ερώτηση που 

κάνουν, όταν γνωρίζουν τους µαθητές, είναι τι µουσική ακούν και ποιες είναι οι 

µουσικές τους εµπειρίες. Επ’ αυτού, η ΕΜ4 πιστεύει πως τέτοιες συζητήσεις µπορούν 

να γίνουν «κυρίως µε τους µεγαλύτερους µαθητές οι οποίοι µπορούν να κάνουν και 

κάποια κουβέντα πάνω σε αυτό». Διάφορα είδη ερωτηµατολογίων, είτε από το σχολικό 

εγχειρίδιο της E’ τάξης, είτε κατασκευασµένα από τον εκπαιδευτικό, µπορεί να 

αποτελέσουν, επίσης, βάση της συζήτησης: 

Ναι, φυσικά το συζητάµε γιατί το πρώτο πράγµα που συνήθως κάνω µέσα στην τάξη 

για να γνωρίσω και τα παιδιά, είναι να τους ρωτάω τι τους αρέσει να κάνουν και τι 

τους αρέσει να ακούνε στον ελεύθερο τους χρόνο. (ΕΜ1) 
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Στην αρχή δίνω ένα ερωτηµατολόγιο. Αυτό µε διασφαλίζει, το ερωτηµατολόγιο, σε 

σχέση µε τα παιδιά, µην θίξω προσωπικότητα παιδιών του στιλ «και ποιος πάει και 

ακούει τώρα µπουζούκια» κι ένα παιδί έχει µάθει από τον µπαµπά του τα 

µπουζούκια από την κούνια. Εκείνη τη στιγµή εισβάλλεις στον ψυχολογικό του χώρο 

και τον ρηµάζεις. «Δηλαδή εγώ τόσα χρόνια κύριε δεν ήµουν σωστός; έχω 

πρόβληµα;» [...] ποιο είδος µουσικής σ’ αρέσει, ποιο σε ξεκουράζει, ποιο σου δίνει 

µεγαλύτερη ενέργεια, ποιο είναι το αγαπηµένο σου όργανο, ποιος είναι ο 

αγαπηµένος σου τραγουδιστής, έχεις πάει ποτέ σε συναυλιακό χώρο και τα λοιπά κι 

έτσι διαµορφώνω µία άποψη και µετά για κάθε ένα παιδί προσδιορίζω διαφορετικά 

µέσα στην τάξη πως θα λειτουργήσω. (ΕΜ6) 

[...] µέσα από διάλογο και επιχειρηµατολογία µεταξύ µας γνωρίζω τα µουσικά τους 

περιβάλλοντα, όσο κι αν είναι µακριά ή και σε αντίθεση ακόµα από τις δικές µου 

προτιµήσεις. Ενθουσιάζονται πολύ µε την ιδέα της αποδοχής της µουσικής τους 

κουλτούρας από τον καθηγητή µουσικής, οπότε το διασκεδάζουµε παρέα. (ΕΜ7) 

Και κάνω µια συνέντευξη, µια ωραία συζήτηση, τους λέω κι εγώ βέβαια ποια είδη 

ακούω και πρώτα εγώ εκθέτω τον εαυτό µου, τους βάζω, τα επιτρεπόµενα, εγώ τι 

ακούω, µου λένε και τα παιδιά τι ακούν, τα βάζουµε και λέω για κάτσε να δούµε και 

κάποιο άλλο είδος, πρώτα γίνεται αυτό το feedback και µετά σιγά σιγά τους βάζω 

και ακούνε κι άλλα και µετά πάνω στο µάθηµα, παίρνω αφορµή από την 

εκπαιδευτική ενότητα. (ΕΜ9) 

Στα µαθήµατα της µουσικής ναι. Βρίσκουν χώρο και ίσως είναι από τα ελάχιστα 

σηµεία που βρίσκουν πραγµατικά χώρο, γιατί θεωρώ ότι τα παιδιά έχουν 

προβληµατισµούς που ακόµα και µέσα στο σπίτι µπορούν να µην το συζητήσουν µε 

την οικογένειά τους [...]. Ενώ κατά τη διάρκεια µίας µουσικής δηµιουργίας ή 

µουσικής εκπαίδευσης, θα το συζητήσουν. Και ναι και το σχολείο αυτόν το ρόλο έχει 

[...]. Όχι θα µου δώσει στεγνή γνώση πάρε αυτό και παπαγαλιστό [...] µετά 

σηµειώνουν τα παιδιά τα θέλω τους, τις ιδέες τους, την καθηµερινότητά τους 

ανάλογα τι concept θα βάλουµε στη συνάντηση αυτή της γνωριµίας. (ΕΜ11) 

Αποτέλεσµα αυτών των συζητήσεων είναι πρωτίστως η κατανόηση της κουλτούρας 

των µαθητών από τους εκπαιδευτικούς και, στη συνέχεια, η ενσωµάτωσή της στις 

εκπαιδευτικές διαδικασίες: «Από εκεί λοιπόν αρχίζω και καταλαβαίνω περίπου το 
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background των µαθητών που έχω µες στην τάξη και τι περίπου είδη τους αρέσουν, 

ώστε να προσαρµοστώ και εγώ ανάλογα» (EM1). Αυτό φυσικά προϋποθέτει ότι οι 

εκπαιδευτικοί θα ασχοληθούν µε τις προτιµήσεις των µαθητών ώστε να οργανώσουν 

σε αυτή τη βάση τα µαθήµατά τους.  

[...] και προσπαθώ, πάω σπίτι µετά και ακούω κάποια από αυτά που µου λένε και 

προσπαθώ να δω τι ακούνε. Τις περισσότερες φορές δεν µου αρέσει αυτό που 

ακούνε, αλλά αυτό είναι άλλο θέµα.[…] παράδειγµα η Billie Eilish, την οποία εγώ 

δεν την εκτιµούσα στην αρχή, αλλά ακούγοντας κάποια τραγούδια της άρχισα να την 

εκτιµώ και εγώ και τους λέω ας πούµε και τις δικές µου εµπειρίες πάνω σε αυτό, ότι 

µπορώ και εγώ να κάνω κακή εκτίµηση ενός καλλιτέχνη και µετά να τους εξηγήσω 

γιατί όµως τελικά αυτός ο καλλιτέχνης έχει κάποια ποιότητα. Τι είναι αυτό που τον 

κάνει να είναι καλός; (ΕΜ2)  

Και καταγράφω λίγο πολλές φορές γιατί εγώ δεν τα ξέρω αυτά τα κοµµάτια που 

ακούνε και τα ακούµε µετά. Δηλαδή λίγο το προχωράω αυτό το µάθηµα και ακούµε 

τα κοµµάτια τους. (ΕΜ3) 

[...] αν θέλουν τα µοιράζονται µαζί µου µιλώντας, γιατί κάποια παιδιά ντρέπονται, 

δεν θέλουν να πουν τη γνώµη τους, ειδικά στην αρχή, τα συλλέγω όµως εγώ, τα 

µελετάω µετά στο σπίτι µου ήσυχα και φτιάχνω µετά το πλάνο κάθε τάξης. (ΕΜ11) 

Αξίζει να αναφερθεί πως στις περιπτώσεις που η σύνδεση κουλτούρας και σχολείου 

αποτιµάται θετικά, οι όροι προσέγγισης φανερώνουν µία δασκαλοκεντρικότητα στις 

διαδικασίες. Δηλαδή, παρόλο που οι εκπαιδευτικοί αποδέχονται ότι είναι σηµαντικό να 

ακούνε τις «φωνές των µαθητών», τελικά παίρνουν τις αποφάσεις τους µε κριτήρια που 

εξυπηρετούν αποκλειστικά τους δικούς τους στόχους. Βεβαίως, δεν µπορούν να 

ενταχθούν στο σχολείο όλα όσα προτείνουν οι µαθητές καθώς είναι σοβαρό το ζήτηµα 

της καταλληλότητας του υλικού αλλά, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται ότι έχουν δείκτες 

«ποιότητας» στις οποίες οι µαθητές «οφείλουν» να συµφωνήσουν.   

Το βασικό θέµα θα ήταν, είτε να µην έχει λόγια, είτε να έχει λόγια που επιθυµώ εγώ. 

Επιθυµώ εγώ (_ ) κρίνω ότι είναι σωστό για τα παιδιά ηλικίας [...]. (ΕΜ11) 
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Αν αυτό το τραγούδι έχει ποιότητα βεβαίως και γίνεται µια σύγκριση και µια 

συζήτηση µε το µαθητή και οµαδικά και καταλήγουµε σε συµπεράσµατα. (ΕΜ12) 

[...] επειδή τους βάζω ήδη αρκετά βίντεο εγώ, τα οποία θέλω να πιστεύω ότι είναι 

πολύ επιτυχηµένα, µάλλον καταλαβαίνουν και τα ίδια ότι αυτά που βλέπουν είναι 

υποκουλτούρα και δεν µου λένε τις δικές τους εµπειρίες γιατί είναι µάλλον ασύγκριτα 

χαµηλότερης ποιότητας και επιπέδου από αυτά που τους βάζω, οπότε δεν µπορούν 

να ταυτίσουν τη δικιά τους εµπειρία µε του βίντεο που τους βάζω εγώ (ΕΜ5) 

[…] το αποτέλεσµα που λαµβάνω από αυτή τη συζήτηση είναι ότι τελικά είναι 

παθητικοί ακροατές. Δηλαδή όταν τους ζητάω ας πούµε να µου πουν τη δοµή, τι 

όργανα χρησιµοποιούνται µέσα, πώς κινείται η µελωδία της φωνής, δεν µπορούν να 

µου τα αναλύσουνε, άρα δεν κάνουν ενεργητική ακρόαση. Δεν καταλαβαίνουν σε 

βάθος δηλαδή αυτό που ακούνε. Και από κει ας πούµε εγώ παίρνω έτσι αφορµή και 

κουβεντιάζω τα δικά µου και λέω αυτά που θέλω και πρέπει να πω. (ΕΜ2) 

Η σύγχρονη κουλτούρα των µαθητών δεν γίνεται κατανοητή από όλους τους 

εκπαιδευτικούς που, παρά την όποια προσπάθεια τους, δυσκολεύονται να την 

προσεγγίσουν καθώς δεν έχουν αρκετές σχετικές γνώσεις. Έτσι, αποφεύγουν να 

εµπλακούν σε ανάλογες συζητήσεις, δίνοντας όµως την ευκαιρία στους µαθητές να 

εκφραστούν. Για παράδειγµα, η ΕΜ7 δήλωσε:  «Η αλήθεια είναι πως είµαι λίγο µακριά 

από αυτήν». Ανάλογες απαντήσεις είναι: «Εντάξει δεν είµαι και καλή γνώστης τώρα, 

εγώ σου λέω τα παιδιά τι µου δείχνουν» (ΕΜ3) και «γιατί πραγµατικά, αυτά τα 

γνωρίζουν περισσότερο και τ’ ακούν καθηµερινά» (EM4). Στους εκπαιδευτικούς που 

τάσσονται υπέρ αυτής της στάσης διαπιστωθήκαν και αντιφάσεις. Από τη µία πλευρά, 

ασκούν κριτική στον εαυτό τους για όσα «δεν κάνουν» και, από την άλλη πλευρά, δεν 

δείχνουν διατεθειµένοι να προσπαθήσουν για να γεφυρώσουν την απόστασή τους από 

τους µαθητές. 

[...] δεν το έχω σκεφτεί να τους ρωτήσω τι κάνατε εχθές, ακούσατε µουσική, ή 

πήγατε σε ένα πάρτι, ας πούµε, τι µουσική ακούσατε κάπως έτσι. [...] Βέβαια, εντάξει 

είναι πολύ µακριά από εµένα αυτά, νιώθω ότι πραγµατικά µεγαλώνω και ότι υπάρχει 

τεράστιο χάσµα και βρίσκω κάποιες φορές κάποια ωραία πράγµατα, αλλά συνήθως 

µου φαίνονται έτσι λίγο περίεργα. […] Δεν αγγίζω, δηλαδή σου λέω το άλλο το 
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κοµµάτι, να τους βάζω τα δικά τους γιατί ακούνε τώρα αυτή την περίεργη rap πως 

την λένε. (ΕΜ3) 

Δεν είναι από αυτά που θα βάλω να δω ή να ακούσω ή θα επιδιώξω να κάνουµε 

στο µάθηµα. Αυτό που λέω στα παιδάκια είναι ότι αυτά τα ξέρετε εσείς, πρέπει εσείς 

να µου τα διδάξετε, εγώ είµαι εδώ για να σας διδάξω άλλα πράγµατα. [...] Συνήθως 

αναλαµβάνουν τα ίδια τα παιδιά να τα παρουσιάσουν. Εγώ επικουρικά. (ΕΜ4)  

Όχι ιδιαίτερα και η αιτία είναι ότι οι εκπαιδευτικοί µουσικής έχουν στο µυαλό τους 

συγκεκριµένα µουσικά είδη, δεν ασχολούνται και δεν γνωρίζουν τα νέα είδη 

µουσικής που ακούν οι νεότεροι. Θα µπορούσαν να κάνουν ένα βήµα παραπάνω, 

έτσι ώστε να προσεγγίσουν τους µαθητές µε νέα είδη µουσικής, θα πρέπει όµως να 

σηµειωθεί ότι οι νέοι ακούν κυρίως ακατάλληλα κοµµάτια. (ΕΜ10)  

Εν κατακλείδι, σύµφωνα µε τις απόψεις των εκπαιδευτικών, η σύνδεση της σύγχρονης 

κουλτούρας των µαθητών µε αυτή του µαθήµατος της µουσικής εξαρτάται σε πολύ 

µεγάλο βαθµό από τη διάθεση αλλά και τις γνώσεις των εκπαιδευτικών, καθότι αυτοί 

αποτελούν το συνδετικό κρίκο µεταξύ των δύο κόσµων. Η ενσωµάτωση της σύγχρονης 

κουλτούρας των µαθητών στις εκπαιδευτικές διαδικασίες γίνεται είτε µέσω των 

τραγουδιών που τους αρέσουν, είτε µέσω της χρήση της τεχνολογίας καθώς µέσω και 

της ακρόασης-θέασης βίντεο δηµοφιλούς µουσικής. Είναι φανερή η τάση των 

εκπαιδευτικών να επεκτείνονται σε συζητήσεις κοινωνικού και ιδεολογικού 

περιεχοµένου, τρόπου ζωής και ηθικών αξιών, είτε µε αφετηρία τη µουσική αξιοποίηση 

αυτού του υλικού είτε ανεξάρτητα από αυτή. Αρκετοί από τους συµµετέχοντες 

συµφώνησαν πως υπάρχει σχέση της σύγχρονης κουλτούρας των µαθητών µε αυτήν 

της σχολικής τάξης, όµως θεωρούν ότι αυτή επιτυγχάνεται µονοκατευθυντικά: από την 

τάξη προς το σπίτι και όχι το αντίθετο. Τα αίτια είναι η µη αποδοχή, η υποτίµηση αλλά 

και η έλλειψη γνώσεων για την κουλτούρα των µαθητών καθώς και η έλλειψη διάθεσης 

από πλευράς τους να προσεγγίσουν τα ακούσµατα των παιδιών. Στις ελάχιστες 

περιπτώσεις που δηλώθηκε ότι δεν υπάρχει καµία σύνδεση, αναφέρθηκαν ως λόγοι η 

έλλειψη κουλτούρας στο σπίτι, καθώς και η αδιαφορία των εκπαιδευτικών για να 

προσαρµοστούν και να ενηµερωθούν. 

 



 69 

6.4.2. Σύνδεση του µαθήµατος µουσικής µε την κουλτούρα των µαθητών: Η 

περίπτωση των µουσικών βίντεο δηµοφιλούς µουσικής 

Αναφορικά µε τα βίντεο δηµοφιλούς µουσικής, αρκετοί συµµετέχοντες δήλωσαν ότι η 

ακρόαση-θέαση των βίντεο βοηθάει στην προσέγγιση της κουλτούρας των µαθητών 

καθώς µέσα από αυτά τα παιδιά µπορούν να νιώσουν ότι το µάθηµα «έχει σχέση και 

µε την καθηµερινότητα τους, δεν είναι ξεκοµµένο, αποκοµµένο από αυτό που βιώνουν 

κάθε µέρα» (ΕΜ1). Αλλά και ο ίδιος ο εκπαιδευτικός µπορεί µέσα να πάρει «κάποιες 

γνώσεις σχετικά µε τη θεµατολογία, τη σύνδεσή τους ίσως µε την καθηµερινή ζωή» 

(ΕΜ4) και να επικοινωνήσει τις δικές του εµπειρίες στους µαθητές. Όπως αναφέρουν 

οι ΕΜ2 και ΕΜ4, θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να συµβαδίζει µε την εποχή καθώς οι 

µαθητές «ενθουσιάζονται πολύ µε την ιδέα της αποδοχής της µουσικής τους 

κουλτούρας από τον καθηγητή µουσικής» (ΕΜ7). Παρόλα αυτά, αξίζει να αναφερθεί 

πως η χρήση των βίντεο στις εκπαιδευτικές διαδικασίες έχει κυρίως στόχο την επαφή 

µε τις ιδεολογίες που απορρέουν από το περιεχόµενο τους παρά την ανάπτυξη 

µουσικών γνώσεων. 

Και χρησιµοποιώ ας πούµε τα βίντεο αυτά για να µιλήσουµε και για τις δικές µου 

εµπειρίες, γιατί πιστεύω τα παιδιά το θέλουν αυτό, δηλαδή ότι οι καθηγητές δεν είναι 

ξερόλες, ότι έρχονται στο δικό µας τον κόσµο και πως µπορούν να τον προσεγγίσουν 

και όλας. (EM2)  

[...] δεν εντάσσω βίντεο µε το σκεπτικό της δηµοφιλίας τους, αλλά µε το σκεπτικό 

της διαµόρφωσης µιας ευρύτερης µουσικής κουλτούρας, µε πληθώρα ερεθισµάτων, 

προκειµένου να έχουν µία γεύση από το διαφορετικό που υπάρχει µουσικά σε όλο 

τον πλανήτη, µε σκοπό τη διεύρυνση των µουσικών τους οριζόντων. (ΕΜ7)   

[...] θίγονται και άλλα θέµατα αλλά µπορούµε να συζητήσουµε γενικά και τον τρόπο 

ζωής που συνδέεται µε αυτά τα βίντεο, το στιλ, την εµφάνιση την ενδυµατολογική, 

έχει διάφορα θέµατα. (ΕΜ4) 

Εννοείται πως υπάρχει µία ολόκληρη κουλτούρα σε κάθε βίντεο µουσικό, το οποίο, 

εκτός των άλλων, µπορεί να δώσει πληροφορίες και ιδέες σε κάθε παιδί πέραν των 

µουσικών πληροφοριών που µπορεί να αποκοµίσει από ένα µουσικό βίντεο. (ΕΜ5) 
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Κάποια πράγµατα ντρέπονται να τα λένε, εγώ τους ρωτάω, γιατί σου αρέσει αυτό το 

κοµµάτι, το τραγούδι. Γιατί κυρία έχει ωραίο βίντεο κλιπ ας πούµε. Τι σου αρέσει 

στο βίντεο κλιπ; Που χορεύουν, που αυτός ραπάρει, που λέει αυτά, διάφορα τέτοια. 

[...] Δηλαδή παίρνω feedback από τα παιδιά. Δεν πάω κάπου εγώ τη συζήτηση, ό,τι 

µου λεν ρωτάω. (ΕΜ9)  

Η κουλτούρα και ο τρόπος ζωής που µεταφέρουν τα βίντεο δηµοφιλούς µουσικής είναι 

επίσης ένα σηµαντικό πεδίο που σχολίασαν οι συµµετέχοντες. Το lifestyle, ο 

υπερκαταναλωτισµός, οι ενδυµατολογικοί κώδικες, το χρήµα και οι έµφυλες σχέσεις 

«είναι ένας καθρέπτης που µεγαλώνει το παιδί» (ΕΜ6) και είναι χρήσιµο να τα 

χρησιµοποιούµε στις εκπαιδευτικές διαδικασίες, καθώς πολλές φορές οι µαθητές δεν 

µπορούν να αντιληφθούν όλα τα νοήµατα της µουσικής που ακούνε: «παραδείγµατος 

χάριν hip-hop και trap, ότι µπορεί να έχουν και κάποια άλλα νοήµατα που τα παιδιά 

µπορεί να µην καταλαβαίνουν και το µουσικό βίντεο µας δίνει αυτή την ευκαιρία» 

(ΕΜ8). Σε αυτές τις περιπτώσεις, η συζήτηση επικεντρώνεται κυρίως στον τρόπο ζωής 

που παρουσιάζει και προάγει το βίντεο, ενίοτε µε την κριτική ή/και την αποδοκιµασία 

των ιδεολογιών που κοµίζει.  

[...] και να δείξω στα παιδιά την κουλτούρα που πρεσβεύει η trap µέσα από τα βίντεο 

σε σχέση µε τη θεοποίηση του χρήµατος, τη θέση της γυναίκας και όλα αυτά είναι 

πάρα πολύ καλό εργαλείο. Οπότε το θεωρώ πολύ καλό για να διδάξω στα παιδιά 

έξωµουσικές έννοιες και όχι µουσικές έννοιες. [...] Όλο αυτό το lifestyle που 

δείχνουν στα µουσικά βίντεο, γιατί δείχνουν ένα πολύ συγκεκριµένο lifestyle, το 

οποίο τα παιδιά δεν αντιλαµβάνονται σε ένα πρώτο επίπεδο, όπως και εγώ δεν θα 

αντιλαµβανόµουν, αποτελεί πολύ καλό εργαλείο, ώστε τα παιδιά να δουν κριτικά 

όλο αυτό που ακούν και όλη αυτή την κουλτούρα που µας πλασάρουν. Της 

πολυτέλειας, του χρήµατος, της οµορφιάς, του σέξι και όλα αυτά, µε την άσχηµη 

πλευρά. (ΕΜ8)  

Κάποιο παιδί µπορεί να µην µπορεί να ζήσει το lifestyle ή κάποιο παιδί µπορεί να 

είναι αντίθετο σ΄ αυτό. Όλο αυτό το lifestyle θέλει πολύ προσοχή πως θα το 

παρουσιάσεις σ΄ αυτές τις ηλικίες. [...] Έρχεται µια σύγκρουση, το ακριβό ρούχο, το 

ακριβό γυαλί, το ακριβό βραχιολάκι κι εκείνη τη στιγµή, αυτή η ευµάρεια που 

υπάρχει σ΄ ένα δηµοφιλές βίντεο και το βλέπεις, βέβαια υπάρχουν κι άλλα βίντεο 
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δηµοφιλή, που δεν παρουσιάζουν τέτοια πράγµατα, είναι πιο λιτά. Εκεί τουλάχιστον 

είναι πιο καλά. Το προσέχω δηλαδή πια θα βάλω. (ΕΜ6) 

Είναι η εποχή του take a glance. Άµα κρίνουµε και από το γεγονός ότι πιο πολλά 

likes παίρνουν οι φωτογραφίες που αναρτούµε στις πλατφόρµες επικοινωνίας, παρά 

η µουσική που ανεβάζουµε […]. Δυστυχώς αυτό ζούµε και νοµίζω ότι το ξέρουν 

αυτοί που είναι στη µουσική βιοµηχανία, το γνωρίζουν πολύ καλά. (ΕΜ9)  

Αναφορικά µε σύνδεση του µαθήµατος µε την κουλτούρα των παιδιών µέσα από την 

ακρόαση-θέαση των µουσικών βίντεο, οι περισσότεροι συµµετέχοντες θεωρούν ότι η 

συζήτηση των εµπειριών των µαθητών είναι η πιο πρόσφορη οδός προσέγγισης. Οι 

εκπαιδευτικοί ερωτήθηκαν αν αφιερώνουν χρόνο σε τέτοιου είδους συζητήσεις, καθώς 

και ποιο είναι το περιεχόµενο τους. Από τις απαντήσεις τους προκύπτουν διάφορα 

στοιχεία, τόσο από αυτούς που κάνουν συζητήσεις, όσο και από αυτούς που θεωρούν 

πως µία τέτοια διαδικασία δεν είναι ουσιαστική. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι συζητήσεις 

αποτελούν βάση για ανάλυση των στοιχείων του βίντεο µε στόχο την επίτευξη των 

εκπαιδευτικών στόχων αλλά και τον αναστοχασµό του µαθητή. Σε µεµονωµένες 

περιπτώσεις, η συζήτηση έχει ως στόχο τη συναισθηµατική έκφραση των παιδιών: «τι 

κερδίζεις από αυτό το βίντεο, σαν άνθρωπος, σαν ψυχοσύνθεση, τι αισθάνεσαι, 

αισθάνεσαι καλύτερα ή χειρότερα» (ΕΜ6) και την ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης, 

κυρίως αναφορικά µε τους στίχους και το νόηµά τους («τι νοµίζεις ότι εννοεί;», ΕΜ9).  

Οπότε οι επόµενες πληροφορίες που τους ρωτάω [ενν. τους µαθητές] είναι ποια 

πράγµατα τους αρέσουνε, για ποιο λόγο τους αρέσουνε, τι τους αρέσει περισσότερο, 

τι έχουνε προσέξει περισσότερο σε κάποιο συγκρότηµα, ούτως ώστε να καταλάβουν 

κάτι αν τους αρέσει επειδή απλά και µόνο είναι γνωστό ή επειδή εστιάζουν σε κάτι 

που τους είναι ενδιαφέρον. (ΕΜ1) 

Συνήθως συζητάµε επειδή µελετάµε τα διάφορα είδη µουσικής στην έκτη δηµοτικού, 

ας πούµε, για ποιον λόγο επιλέγουν τα συγκεκριµένα είδη, τι είναι αυτό που τους 

αρέσει στα συγκεκριµένα είδη και µε ποιες δραστηριότητες τα συνδυάζουν. Ποιες 

ώρες ας πούµε ακούν αυτά τα είδη µουσικής και τι κάνουν εκείνη την ώρα. (ΕΜ4) 

Όντως αρκετοί µαθητές παρακολουθούν µουσικά βίντεο και θέτω τις παρατηρήσεις 

τους στην τάξη, συνήθως στην αρχή του µαθήµατος ή µετά το διάλειµµα. [...] οι 
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µαθητές µιµούνται τα µοτίβα και τα τραγούδια του µαθήµατος και στο χώρο που 

βρισκόµαστε στην τάξη. Αυτά τα σχολιάζουν και κάνουν σύγκριση µε τα τραγούδια 

που βλέπουνε στο σπίτι και αυτό βέβαια είναι αντικείµενο σχολιασµού, κυρίως στην 

αρχή του µαθήµατος και λίγο πριν µπούµε στην τάξη. (ΕΜ12) 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι λόγοι που αποφεύγονται τέτοιου είδους συζητήσεις εντός 

της τάξης. Ως τέτοιοι εντοπίστηκαν: χρονικός περιορισµός, δυσκολία ελέγχου του 

περιεχοµένου της συζήτησης (λόγο πιθανής ακαταλληλότητας των βίντεο), 

περιορισµός στη δηµιουργική σκέψη, προσήλωση στο πρόγραµµα, υποτίµηση της 

κουλτούρας των παιδιών, έλλειψη ενδιαφέροντος από την πλευρά των µαθητών προς 

τα µουσικά βίντεο αλλά και η πιθανή αµηχανία τους να εκφραστούν. Ο ΕΜ10 δήλωσε 

πως: «όσες φορές προσπάθησα η συζήτηση εξετράπη, καθώς οι µαθητές βλέπουν 

ακατάλληλα για την εκπαιδευτική διαδικασία βίντεο», ενώ η ΕΜ3 είπε πως ο λόγος 

που δεν το κάνει είναι γιατί δεν έχει σκεφτεί να ρωτήσει κάτι τέτοιο τα παιδιά. Σε µία 

µεµονωµένη περίπτωση η ΕΜ11 είπε πως: «δεν θεωρώ ότι παρακολουθούν πολλές 

ώρες τα παιδιά µουσικά βίντεο γιατί υπάρχουν και παιδιά που παρακολουθούν άλλου 

είδους, έχουν άλλου είδους δραστηριότητες», ενώ εξέφρασε και τον γενικότερο 

προβληµατισµό της προς τα βίντεο δηµοφιλούς µουσικής: «Στο βίντεο θεωρώ ότι οκ 

είναι κάτι το οποίο µπορεί να γίνει ανά πάσα ώρα και στιγµή, δεν ξέρω κατά πόσο 

χρειάζεται µουσικολόγος να το κάνει αυτό». Τέλος, ο ΕΜ5 χαρακτηρίζει τα µουσικά 

βίντεο των µαθητών ως υποκουλτούρα και θεωρεί πως τα παιδιά τον θεωρούν 

απόµακρο, οπότε δεν υπάρχει το κατάλληλο έδαφος για συζήτηση. 

Νοµίζω ότι δεν το έχω σκεφτεί περισσότερο, παρά ότι το αποφεύγω και ότι δεν 

έχουµε χρόνο, δηλαδή µπαίνω και λέω τώρα έχουµε να κάνουµε αυτό, αυτό και 

αυτό. (ΕΜ3) 

Πολύ σπάνια το συζητάµε, […] επειδή τους βάζω ήδη αρκετά βίντεο εγώ, τα οποία 

θέλω να πιστεύω ότι είναι πολύ επιτυχηµένα, µάλλον καταλαβαίνουν και τα ίδια ότι 

αυτά που βλέπουν είναι υποκουλτούρα και δεν µου λένε τις δικές τους εµπειρίες, 

γιατί είναι µάλλον ασύγκριτα χαµηλότερης ποιότητας και επιπέδου από αυτά που 

τους βάζω, οπότε δεν µπορούν να ταυτίσουν τη δικιά τους εµπειρία µε του βίντεο 

που τους βάζω εγώ. (ΕΜ5)  
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Κοίτα δεν το συζητάµε πάρα πολύ. Αυτό που συζητάµε είναι σε σχέση µε το τι τους 

αρέσει, ποια τραγούδια τους αρέσουν και αν κάνουν χορό σε σχέση µε αυτά που 

ακούνε, τα τραγούδια που ακούνε τα κάνουν χορογραφίες και συζητάµε πολύ, ποια 

τραγούδια τους αρέσουν και αυτά που τους αρέσουν να µας τα πουν στην τάξη να 

δούµε αν µπορούµε να τα κάνουµε. (ΕΜ8) 

Είµαι λίγο της άποψης ότι κάτι που τα παιδιά µπορούν να δουν και να κάνουν µόνα 

τους στο σπίτι, όπως για παράδειγµα να δουν το τραγούδι που ήδη ξέρουν, εµένα δεν 

µε χρειάζονται [...] Όταν πρωτοµπαίνω στην τάξη δεν έχουν το θάρρος τα παιδιά 

να συζητήσουν τέτοια θέµατα. Λίγο αργότερα όµως τους βάζω κι εγώ τις συνθήκες, 

δηλαδή αρχίζω και κατευθύνω λίγο αυτή την παρακολούθηση των βίντεο. (ΕΜ11) 

[...] γιατί υπάρχουν τραγούδια που τους έκαναν εντύπωση θετικά αλλά και άλλα τα 

οποία αδιαφορούν ή θυµώνουν, µε την έννοια την αδιάκριτη γιατί πολλές φορές τα 

παιδιά είναι αυθόρµητα στις επιλογές των τραγουδιών και µπορεί να σχολιάσουν ή 

να κρίνουν αν κάτι δεν τους άρεσε ή κάτι τους άρεσε σε άκουσµα ήχου. Οπότε αυτό 

θα το σχολιάσουν και µπορεί να το κοροϊδέψουν. (ΕΜ12)  

Προκαλεί ερωτηµατικά το γεγονός ότι παρόλο που αρκετοί εκπαιδευτικοί δήλωσαν 

πως χρησιµοποιούν τα βίντεο δηµοφιλούς µουσικής, το κάνουν είτε για να 

αποδοκιµάσουν µε αυτό το τρόπο τις ιδεολογίες του, είτε για να προστατεύσουν τα 

παιδιά από ένα τρόπο ζωής που οι ίδιοι θεωρούν ότι δεν είναι εποικοδοµητικός. Σε 

αυτό το πλαίσιο παρατηρήθηκαν αντιφάσεις στον λόγο των εκπαιδευτικών: από τη µία 

πλευρά είναι η δήλωση τους ότι χρησιµοποιούν τα βίντεο και από την άλλη η ρητή 

αρνητική τους στάση απέναντι σε αυτό, στην ακαταλληλότητά του και την κουλτούρα 

που φέρει. Ο ΕΜ6 θεωρεί πως η κουλτούρα που εµπεριέχεται στα βίντεο δηµοφιλούς 

µουσικής δίνει λάθος πρότυπα: «σε αυτά της δηµοφιλούς δεν βλέπεις µία εντός 

εισαγωγικών προοπτική το να γίνοµαι καλύτερος αλλά να περνάω καλά» και ότι 

γενικότερα η ζωή που παρουσιάζεται στα βίντεο είναι αντίθετη από αυτή που υπάρχει 

στην πραγµατική ζωή των µαθητών: «Απλά αυτό που παρουσιάζει εκεί, υπάρχει αυτή 

η χλίδα. Μα δεν υπάρχει χλίδα στην πραγµατικότητά µας και έρχεται µια σύγκρουση». 

Τέλος, σε µία µεµονωµένη περίπτωση, ενώ ο ΕΜ5 υποτιµά την κουλτούρα που 

προβάλλεται από τα βίντεο δηµοφιλούς µουσικής και δεν τα χρησιµοποιεί στις 

εκπαιδευτικές διαδικασίες, παρόλα αυτά θεωρεί ότι υπάρχουν γνωστικά οφέλη από την 

ακρόαση-θέαση των βίντεο, τόσο µουσικά όσο και κοινωνιολογικά.  
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[…] επειδή τα παιδιά θέλουνε να είναι µια οµάδα δεν θέλουν να είναι διαφορετικά 

και θέλω να καταλάβουν ότι δεν είναι κακό να είσαι διαφορετικός και πολλές φορές 

είναι και πιο ωραίο να είσαι διαφορετικός, οπότε δεν είναι µόνο θέµα µουσικής, 

είναι και θέµα αντίληψης. (ΕΜ5) 

Βέβαια το εντάσσω, γιατί είναι η κοινή συγχορδία για την διατονική νοοτροπία, θα 

έλεγα εγώ σαν µουσικός, για να επικοινωνείς µαζί µε τα παιδιά. [...] Θεωρώ ότι η 

πλειάδα των βίντεο που υπάρχουν είναι αντίθετη µε µία ψυχολογική ευρωστία του 

µαθητή. [...] Να µην δώσω ποσοστό, αλλά η πλειάδα δεν είναι στη σωστή 

κατεύθυνση, είµαστε στον υπερκαταναλωτισµό και στην έννοια της διαφήµισης και 

επίσης του πάλι να περάσω καλά. (ΕΜ6)  

Ως προς τον άξονα κατά πόσο γίνονται συζητήσεις για τις εµπειρίες των µαθητών κατά 

την ακρόαση-θέαση µουσικών βίντεο στο σπίτι τους, οι αντιλήψεις ήταν µοιρασµένες. 

Από τη µία πλευρά, υποστηρίχθηκε ότι αυτές οι συζητήσεις είναι σηµαντικές καθώς 

φέρνουν τους εκπαιδευτικούς σε µεγαλύτερη επαφή µε τους µαθητές. Μέσα από τα 

βίντεο δηµοφιλούς µουσικής, τα παιδιά µπορεί να συναντήσουν εικόνες από την 

καθηµερινή τους ζωή και αυτό αποτελεί εργαλείο για να συµβαδίζει ο εκπαιδευτικός 

µε την εποχή. Από την άλλη πλευρά, οι συζητήσεις αυτές θεωρήθηκαν προβληµατικές 

είτε γιατί το περιεχόµενο των βίντεο είναι ακατάλληλο, είτε γιατί αντιπροσωπεύει µία 

υποκουλτούρα αλλά ακόµα και γιατί δεν πιστεύουν πως έχουν οι ίδιοι επαρκείς γνώσεις 

για να εµπλακούν σε τέτοιου είδους συζητήσεις. Επιπρόσθετα, η αντίθεση της ζωής 

που παρουσιάζεται στα βίντεο δηµοφιλούς µουσικής σε σχέση µε την πραγµατικότητα 

των µαθητών αλλά και η επιφανειακή προσέγγιση της µουσικής, αποτέλεσαν 

αποτρεπτικούς λόγους χρήσης τους στο σχολείο. 

 

6.5. Το ΝΠΣΜ ως οδηγός για τις πρακτικές των εκπαιδευτικών σχετικά µε τα 

βίντεο δηµοφιλούς µουσικής 

 

Σε αυτή τη θεµατική αποτυπώνονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη σύνδεση του 

Νέου Προγράµµατος Σπουδών Μουσικής (ΝΠΣΜ) µε τις εκπαιδευτικές διαδικασίες 

που εµπεριέχουν τα µουσικά βίντεο δηµοφιλούς µουσικής. Από τις συνεντεύξεις 

διαπιστώθηκε, ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν ακολουθούν το ΝΠΣΜ και κατά 

συνέπεια αγνοούν ότι οι αναφορές στα βίντεο δηµοφιλούς µουσικής είναι ελάχιστες. 
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Στο ερώτηµα για ποιον λόγο είναι λιγοστές οι σχετικές  αναφορές στο ΝΠΣΜ, οι 

απόψεις είναι ποικίλες, µε επικρατέστερες την παλαιότητα του προγράµµατος, τις 

επιφυλάξεις προς την τεχνολογία και τον προβληµατισµό για το γενικότερο επίπεδο 

του ΝΠΣΜ.  

 Στην ανάγκη ανανέωσης του ΝΠΣΜ αναφέρθηκαν οι ΕΜ1, ΕΜ3 και ΕΜ7. Και 

οι τρεις συµφώνησαν πως κατά την περίοδο που συντάχθηκε το ΝΠΣΜ, τα βίντεο 

δηµοφιλούς µουσικής, ή η παιδαγωγική τους αξία,  δεν ήταν τόσο διαδεδοµένα: 

«Πιστεύω ότι όταν φτιάχτηκε, τα βίντεο δεν ήταν τόσο διαδεδοµένα, παρότι γίνανε 

αρκετά χρόνια πριν» (ΕΜ1). 

 

Εγώ θεωρώ ότι σιγά σιγά θα µπει αυτό αναγκαστικά. [...] Ότι αν τώρα βγει ένα άλλο 

πρόγραµµα σπουδών θα συµπεριληφθεί αναγκαστικά νοµίζω γιατί βλέπεις ότι όλα 

τα παιδιά έχουν ένα laptop στα χέρια τους. (ΕΜ3)  

 

Τα προγράµµατα σπουδών πρέπει να ανανεώνονται σε πολύ συντοµότερο χρονικό 

διάστηµα και µετά από σεµινάρια, ηµερίδες και γενικά ενεργό συµµετοχή όσο το 

δυνατών περισσότερων εκπαιδευτικών µουσικής και από τις δύο βαθµίδες. Άρα δεν 

µου κάνει καµία εντύπωση που το 2014 δεν συµπεριλαµβανόταν το video στην 

καθηµερινή πρακτική διδακτικής στα προγράµµατα σπουδών. (ΕΜ7) 

 

Ο φόβος προς την τεχνολογία, η άγνοια για τα παιδαγωγικά οφέλη των βίντεο, η 

έλλειψη υποδοµών στα σχολεία, τα θέµατα σχετικά µε τα πνευµατικά δικαιώµατα, η 

προώθηση του εκπαιδευτικού υλικού που ήδη υπάρχει σε συνδυασµό µε την 

περιορισµένη αντίληψη της συγγραφικής οµάδας του ΝΠΣΜ για τις νέες τεχνολογικές 

ανάγκες των µαθητών, καθώς και η µη δυνατότητα διαχείρισης του περιεχοµένου των 

βίντεο από τους εκπαιδευτικούς, ήταν οι υπόλοιποι λόγοι που αναφέρθηκαν. 

Συγκεκριµένα οι ΕΜ5 και ΕΜ6 θεωρούν πως υπάρχει ένας γενικότερος φόβος προς 

την τεχνολογία: «θεωρώ ότι είναι λίγο ακόµα πίσω η ελληνική κοινωνία στην έννοια 

της τεχνολογίας και στην έννοια του υπολογιστή. [...] σαν να τη βλέπουµε φοβικά την 

τεχνολογία». (ΕΜ6). Ο ΕΜ2 θεωρεί πως άγνοια του υπουργείου σχετικά µε τα 

παιδαγωγικά οφέλη των βίντεο είναι ο λόγος που δεν δίνει έγκριση για τη χρήση τους 

στις εκπαιδευτικές διαδικασίες: «Δηλαδή κατά πόσο είναι παιδαγωγικά σωστά αυτά τα 

βίντεο» (ΕΜ2). Η έλλειψη εµπιστοσύνης στη δυνατότητα διαχείρισης του 

περιεχοµένου των βίντεο από τους εκπαιδευτικούς  είναι κατά τις ΕΜ9 και ΕΜ12 η 
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αιτία που δεν αναφέρονται δραστηριότητες στο ΝΠΣΜ, ενώ ο ΕΜ6 θεωρεί πως το 

ΝΠΣΜ είναι πρόχειρα γραµµένο, αγνοώντας την τεχνολογία που είναι κάτι «πάρα πολύ 

σηµαντικό». Γενικά, ο τρόπος που οι συµµετέχοντες αναφέρθηκαν στο πρόγραµµα έχει 

αρνητικό σθένος, τόσο σε σχέση µε την τεχνολογία όσο και µε την αξιοποίηση των 

µουσικών βίντεο: 

 

[...] οπότε θεωρώ ότι κανένας δεν µπήκε στη διαδικασία να σκεφτεί ότι θα 

µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν τα µουσικά βίντεο στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

(ΕΜ1)  

 

Φαντάζοµαι για δυο λόγους, πρώτον γιατί δεν υπάρχει υποδοµή και δεύτερον 

υπάρχει η άγνοια και ο φόβος. Δηλαδή αυτοί που έγραψαν τώρα πρόγραµµα 

σπουδών, φοβούνται το διαδίκτυο δηλαδή δεν ξέρουν ότι έχει χρήσιµα πράγµατα 

µέσα, δε µπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. (ΕΜ5)  

 

Ενδεχοµένως οι συγγραφείς µην έχουν δώσει την έµφαση που θα έπρεπε στην 

τεχνολογία, ενδεχοµένως γιατί τους είναι αδιάφορη, έχουν αρνητική στάση 

δεδοµένης της ηλικίας και των παιδιών που για εµένα καταρρίπτεται, ανάλογα πως 

θα το χρησιµοποιήσεις το κάθε αντικείµενο είναι. (ΕΜ6) 

 

Επειδή ίσως γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει σωστός εξοπλισµός σε όλα τα σχολεία, ή 

µπορεί να είναι και κάτι πιο βαθύ, ότι µπορεί ο εκπαιδευτικός να παρασυρθεί από 

τις πολύ προσωπικές του προτιµήσεις και να βάλει κάτι που να µην είναι και τόσο 

παιδαγωγικό. (ΕΜ9) 

 

Προφανώς δεν λήφθηκαν υπόψη οι ανάγκες και οι επιθυµίες των µαθητών, είναι 

όµως κάτι που µπορεί να το κάνει ο εκπαιδευτικός µουσικής. (EM10) 

[...] κάποια µαθήµατα εκτός µουσικής δεν χρήζουν απαραίτητη λήψη ή προβολή 

βίντεο και πιστεύω ότι για αυτό τον λόγο δεν περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα 

σπουδών γιατί µπορεί να είναι άνευ σηµασίας στους αρµόδιους [...]. (ΕΜ12)  

Σε δύο µεµονωµένες περιπτώσεις, ΕΜ8 και ΕΜ11, εκφράζεται η αντίληψη ότι δεν 

χρειάζεται ειδική αναφορά για τη χρήση των βίντεο δηµοφιλούς µουσικής καθώς αυτό 
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είναι µέρος του προτεινόµενου διαδικτυακού υλικού. Συγκεκριµένα η ΕΜ11 τονίζει 

ότι το Υπουργείο έχει διαδικτυακές σελίδες οι οποίες προτείνουν τη χρήση βίντεο. 

Επιπρόσθετα, θεωρεί ότι το πρόγραµµα σπουδών δεν είναι κανόνας αλλά οδηγός και 

για αυτό τον λόγο δεν είναι απαραίτητη η αναφορά των βίντεο ώστε να τα χρησιµοποιεί 

ο εκπαιδευτικός. Σε ανάλογο πνεύµα, η ΕΜ8 δήλωσε ότι υπάρχουν δραστηριότητες 

Τ.Π.Ε. οπότε αυτονόητα εµπεριέχονται και τα µουσικά βίντεο: «Ενδεικτικές 

δραστηριότητες. Όχι πολλές αλλά τουλάχιστον δέκα που χρησιµοποιεί το βίντεο σε 

διαφορετικές περιπτώσεις και µε δηµοφιλή µουσική, οπότε θεωρώ ότι αυτό δεν είναι 

αληθές». Στη συνέχεια ανέφερε ότι πραγµατικά είναι διαφορετικά πράγµατα και ότι ο 

µη διαχωρισµός αδικεί το ΝΠΣΜ: «είναι σαν αδικούµε έτσι το πρόγραµµα σπουδών 

και γιατί έξι, εφτά δραστηριότητες τις θεωρώ πολύ καινοτόµες». Επιπρόσθετα ανέφερε 

πως ο όρος είναι αρκετά καινούριος και για αυτό τον λόγο δεν εµπεριέχεται, όµως 

υπονοείται:   

[...] υπάρχουν σελίδες στο διαδίκτυο, τώρα αυτή τη στιγµή δεν θυµάµαι ακριβώς, 

αλλά τις έχω χρησιµοποιήσει, υπάρχουν σελίδες που έχουνε βίντεο επιτρεπτά από το 

Υπουργείο για τις τάξεις. [...] Θέλω να πω, ότι στο σχολείο ειδικά εµείς που είµαστε 

εκπαιδευτικοί της µουσικής, είναι πολύ σηµαντικό να γνωρίζουµε πως αυτός ο 

Οδηγός Σπουδών που έχουµε είναι Οδηγός Σπουδών (_ ) είναι οδηγός δεν είναι ο 

κανόνας. Δηλαδή τον  ακολουθούµε τον Οδηγό Σπουδών µε τις συµβουλές και 

ανάλογα µε τα παιδιά και το ενδιαφέρον τους να µπορούµε να εξελίξουµε τις 

δυνατότητές τους, την αγάπη τους για τη µουσική και να τα οδηγούµε τα παιδιά εκεί 

που χρειάζεται. (ΕΜ11) 

Γίνεται συγκεκριµένη αναφορά  στη χρήση των Τ.Π.Ε. που το βίντεο είναι µέσα στα 

Τ.Π.Ε., απλά δεν κάνει συγκεκριµένη αναφορά και να πει ότι χρησιµοποίησε το 

βίντεο έτσι γιατί θεωρεί ότι από τη στιγµή που λέµε ότι χρησιµοποιούµε τις νέες 

τεχνολογίες στην εκπαίδευση το βίντεο είναι αυτονόητο. [...] Θεωρώ ότι ο όρος 

βίντεο στη δηµοφιλή µουσική επειδή είναι κάτι τελευταίο, που το προωθεί η 

Κοκκίδου, δεν θεωρώ ότι το 2014, που έγινε και η τελευταία αναθεώρηση του 

προγράµµατος σπουδών, θεωρώ ότι απλά δεν έχει προστεθεί τόσο αναλυτικά. 

(ΕΜ8) 
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, δείχνουν να 

µην ακολουθούν το ΝΠΣΜ στον σχεδιασµό του µαθήµατος της µουσικής, ενώ αρκετοί 

βασίζονται στα σχολικά εγχειρίδια διαµορφώνοντας το µάθηµα «ανάλογα την ενότητα 

του βιβλίου» (ΕΜ2). Ωστόσο και τα εγχειρίδια έγιναν αποδέκτες κριτικής για την 

προχειρότητα στη γραφή και στο περιεχόµενό τους. Τελικά, συγκεκριµένες ενότητες 

στα εγχειρίδια φαίνεται να είναι ο λόγος που κάποιοι εκπαιδευτικοί εντάσσουν τα 

µουσικά βίντεο στα µαθήµατά τους.  

 

[...] στην τρίτη γυµνασίου που υπάρχει ενότητα δηµοφιλούς µουσικής και πρέπει να 

δείξεις βίντεο δηµοφιλούς µουσικής και στην πρώτη γυµνασίου το κάνω. (ΕΜ2) 

 

Στοχευµένη αναφορά θα γίνει στην έκτη δηµοτικού που µελετάνε τα διάφορα είδη 

µουσικής και εκεί θα τα δούµε λίγο περισσότερο. (ΕΜ4) 

 

Κατεξοχήν προσπαθώ να δίνω πολλά ερεθίσµατα, ως επί το πλείστων µέσα από 

αυτά που, για να υπάρχει µια σύµπλευση µε το βιβλίο, τη διδακτέα ύλη [...] γιατί 

βασιζόµαστε κυρίως στη διδακτική του βιβλίου µέσα στην τάξη (ΕΜ6) 

 

Εν κατακλείδι, υπάρχει µία οµάδα εκπαιδευτικών που θεωρούν πως κακώς δεν 

αναφέρεται εκτενέστερα η χρήση των βίντεο δηµοφιλούς µουσικής στο ΝΠΣΜ και 

πιστεύουν πως είναι απαραίτητο. Ως αίτια µη συµπερίληψης των βίντεο δηµοφιλούς 

µουσικής εντοπίστηκαν η τεχνοφοβία, η έλλειψη υποδοµών, η παλαιότητα του ΝΠΣΜ, 

τα πνευµατικά δικαιώµατα αλλά και η απουσία γνώσεων αναφορικά µε τα παιδαγωγικά 

οφέλη των βίντεο. Παρόλα αυτά, υπάρχουν και απόψεις που υποστηρίζουν ότι οι 

προτάσεις για εποπτικά µέσα και χρήση Τ.Π.Ε. συµπεριλαµβάνουν και τα βίντεο 

δηµοφιλούς µουσικής και επίσης, ότι δεν έχει ιδιαίτερη σηµασία που απουσιάζουν οι 

ρητές αναφορές, καθώς ο κάθε εκπαιδευτικός µπορεί να το χρησιµοποιήσει 

ανεξαρτήτως του τι γράφει το ΝΠΣΜ. Μία αντίληψη που ανιχνεύθηκε σε κάποιες 

απαντήσεις είναι ότι το πρόγραµµα είναι ταυτόσηµο µε το εγχειρίδιο. Επίσης, αξίζει να 

αναφερθεί πως αρκετοί εκπαιδευτικοί θεωρούν το ΝΠΣΜ παλιό παρά το γεγονός ότι 

αναθεωρήθηκε το 2014. 
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6.6. Ψηφιακός πολυτροπικός γραµµατισµός: Υπόβαθρο των εκπαιδευτικών 

 

Τα µουσικά βίντεο µπορούν να γίνουν κατανοητά σύµφωνα µε τη θεωρία του 

πολυτροπικού ψηφιακού γραµµατισµού και ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει 

µελετήσει και αποφασίσει ποια βίντεο είναι κατάλληλα για την ολόπλευρη ανάπτυξη 

των µαθητών (Κοκκίδου, 2019). Σε αυτό το πλαίσιο οι εκπαιδευτικοί ερωτήθηκαν αν 

γνωρίζουν τους όρους «γραµµατισµός» και «ψηφιακός πολυτροπικός γραµµατισµός». 

Από τις απαντήσεις προκύπτει πως οι περισσότεροι είτε δεν τους έχουν ακούσει 

καθόλου, είτε τους γνωρίζουν απλά χωρίς να έχουν εµβαθύνει στη σηµασία τους, ενώ 

λίγοι γνώριζαν την έννοιά τους. 

 Οι ΕΜ1, ΕΜ7, ΕΜ8 και ΕΜ9 δήλωσαν πως δεν τους έχουν ακούσει ποτέ, ούτε 

και συναντήσει σε κάποια προσωπική µελέτη τους: «Σαν έννοιες όχι, µπορεί αν µου τις 

εξηγήσεις να τις ξέρω σαν βίωµα, αλλά σαν έννοιες όχι». (ΕΜ1). Οι ΕΜ3, ΕΜ6 και 

ΕΜ10 τους έχουν συναντήσει ως ορολογία χωρίς να έχουν ασχοληθεί διεξοδικά: «Τους 

γνωρίζω καθαρά λεξικολογικά. Δεν έχω εντρυφήσει» (ΕΜ6), ενώ οι ΕΜ2, ΕΜ4, ΕΜ5 

και ΕΜ12 γνωρίζουν κάποιους από αυτούς: «Την πολυτροπικότητα την ξέρω. Είναι ο 

συνδυασµός κειµένου, βίντεο και τα λοιπά, ναι, τα άλλα δεν τα ξέρω» (ΕΜ2). 

 

Έχω διαβάσει περίπου τι είναι. Έχω διαβάσει δηλαδή τι είναι αυτό το πράµα, αλλά 

δεν έχω ασχοληθεί καθόλου, δηλαδή, όχι. Δεν το έψαξα, έτυχε και το είδα. Όχι δεν 

το συναντάς συχνά νοµίζω. Εγώ. Σαν όροι έτσι; (ΕΜ3) 

 

Τον ψηφιακό γραµµατισµό ναι και είναι κάτι το οποίο προσπαθώ να βάλω και στη 

ζωή µου, να παίζει µεγαλύτερο βαθµό. Την πολυτροπικότητα και τον πολυτροπικό 

γραµµατισµό δεν τα γνώριζα. (ΕΜ4) 

 

Πολυτροπικότητα και ψηφιακός πολυτροπικός γραµµατισµός, όχι, όχι. 

Γραµµατισµός το ξέρω, αλλά δεν καταλαβαίνω η πολυτροπικότητα που κολλάει. 

Ψηφιακός γραµµατισµός ξέρω, αλλά πολυτροπικότητα δεν ξέρω. (ΕΜ5) 

 

Νοµίζω ότι είναι µεθοδολογίες εκµάθησης σε µια σχολική τάξη από τον 

εκπαιδευτικό του σχολείου. Και το λέω αυτό γιατί πέρσι πρόσφατα είχα διδαχθεί ένα 

σεµινάριο της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και σηµειώσεις που µου είχαν στείλει 

είχαν αυτούς τους δύο ορισµούς περισσότερο σαν ορολογίες, που αφορούσαν τον 
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τρόπο µετάδοσης και εκµάθησης, όχι απαραίτητα της µουσικής αλλά γνώσεων. 

(ΕΜ12) 

 

Αξίζει να αναφερθεί πως στο πλαίσιο της συζήτησης και µετά την επεξήγηση της 

έννοιας των ορισµών οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δήλωσαν πως είναι κάτι που το 

κατανοούν και το εφαρµόζουν µε διάφορους τρόπους στην τάξη, απλά δεν γνώριζαν 

τον ορισµό. 

 

[...] ο εκπαιδευτικός που ενδιαφέρεται για τη δουλειά του προσπαθεί να το κάνει 

ούτως ή άλλως εµπειρικά, αυτοί οι όροι απλώς το οριοθετούν και το 

θεωρητικοποιούν ας πούµε. Αλλά το κάνουµε ούτως ή άλλως αν ενδιαφερόµαστε 

για τη δουλειά µας και προσπαθούµε να χρησιµοποιήσουµε διάφορα οπτικά µέσα 

για να ενεργοποιήσουµε µε διαφορετικό τρόπο τις αισθήσεις και τη νόηση και όλα 

αυτά. Ερεθίσµατα ποικίλα. (ΕΜ4) 

 

Όχι είναι θέµα εκπαίδευσης, πιστεύω ότι σιγά σιγά µε την τριβή µε τα παιδιά και µε 

όλο αυτό, την προσέγγιση µε την εκπαίδευση σε οδηγεί εκεί. Δηλαδή ακόµη κι αν δεν 

έχεις διδαχθεί κάτι ή αν δεν το θυµάσαι, θα χρειαστεί να το κάνεις στην πράξη. Και 

ξέρεις τι.. µπορεί κάποιοι άνθρωποι να το κάνουν στην πράξη, απλά να µην το έχουν 

συνδέσει µε τη λέξη. (ΕΜ11) 

 

Εν κατακλείδι, οι εκπαιδευτικοί δεν έδειξαν εξοικείωση µε τις ορολογίες 

«γραµµατισµός» και «πολυτροπικός γραµµατισµός», καθώς οι περισσότεροι τους 

γνώριζαν είτε καθόλου, είτε µόνο επιγραµµατικά. Επίσης, κανένας δεν γνώριζε αν 

επεξηγούνται ή αναφέρονται εντός του ΝΠΣΜ,  όµως όλοι µετά την επεξήγηση των 

εννοιών κατανόησαν και δήλωσαν πως είναι δεξιότητες που εφαρµόζουν στις 

εκπαιδευτικές διαδικασίες. 

 

6.7 Ποιοτικά Χαρακτηριστικά  

 

Σε µία έρευνα που χρησιµοποιεί το εργαλείο των συνεντεύξεων, εκτός από το 

περιεχόµενο και τις θεµατικές κατηγορίες που προκύπτουν, είναι σηµαντικό να 

περιγράφεται και µία γενική εικόνα που αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Στην 
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παρούσα έρευνα όλες οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν σε χαλαρό κλίµα και κανένας 

εκπαιδευτικός δεν επικαλέστηκε υποχρεώσεις για να σταµατήσει τη συνέντευξη. Οι 

περισσότεροι ήταν πρόθυµοι για να την ολοκληρώσουν πέρα από τα δοσµένα χρονικά 

όρια και έδειξαν ιδιαίτερη διάθεση για περαιτέρω συζήτηση. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις παρατηρήθηκε ικανοποιητική έκταση των απαντήσεων ενώ µέσα από την 

κουβέντα υπήρξε ενδιαφέρον για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε το θέµα της 

έρευνας, καθώς και διάθεση για ενηµέρωση για τα αποτελέσµατα της. Σε ελάχιστες 

περιπτώσεις χρειάστηκε να δοθούν εξηγήσεις επι των ερωτήσεων, οι οποίες 

χαρακτηρίστηκαν γενικά ως κατανοητές, εξίσου κατανοητές ήταν και οι απαντήσεις 

(µόνο σε µία περίπτωση οι απαντήσεις ήταν δυσνόητες). Μετά το τέλος της 

συνέντευξης αρκετοί εκπαιδευτικοί σχολίασαν τη σηµαντικότητα της έρευνας και του 

ενδιαφέροντος που παρουσιάζει το θέµα, εκφράζοντας την ελπίδα πως οι υπεύθυνοι 

σχεδιασµού σχολικών προγραµµάτων θα τη διαβάσουν και θα λάβουν υπόψη τους τα 

αποτελέσµατά της.  

 Όλοι οι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν µιλώντας για τις πρακτικές που 

χρησιµοποιούν στο ά πρόσωπο δείχνοντας µία ευθύτητα στην προσπάθεια τους να 

επικοινωνήσουν την προσωπική τους εµπειρία, ενώ σε λίγες περιπτώσεις 

παρατηρήθηκε δασκαλοκεντρικότητα. Στις λίγες περιπτώσεις που οι συµµετέχοντες 

εκφραστήκαν µε ά πληθυντικό, επιχειρώντας να εντάξουν τις πρακτικές τους στο 

πλαίσιο µίας κοινής αντίληψης, παρατηρήθηκε µια τάση για δασκαλοκεντρικότητα.  

 Ως προς τις έννοιες που διαπραγµατεύεται η παρούσα έρευνα παρατηρήθηκε, 

σε κάποιες περιπτώσεις, σύγχυση σχετικά µε τον όρο «δηµοφιλής µουσική», όπως και 

επίσης µε τους όρους «πολυτροπικότητα» και «ψηφιακός γραµµατισµός». Σε αυτή τη 

βάση δόθηκαν διευκρινήσεις που αποτέλεσαν αφορµή για σχόλια και σύντοµες 

συζητήσεις. 

 
 
7. Συζήτηση 
 

Από τη θεµατική ανάλυση των απαντήσεων των συµµετεχόντων, αναδύθηκαν 

συγκεκριµένα ζητήµατα σχετικά µε τους τρόπους χρήσης των µουσικών βίντεο 

δηµοφιλούς µουσικής στο µάθηµα της µουσικής αλλά και τους λόγους µη χρήσης τους, 

τα κριτήρια επιλογής των βίντεο, και τα µουσικά και εξωµουσικά οφέλη που µπορούν 
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να αποκοµίσουν οι µαθητές. Επιπρόσθετα, σηµαντικά ευρήµατα προέκυψαν 

αναφορικά µε τη σύνδεση του µαθήµατος της µουσικής µε την κουλτούρα των 

µαθητών, καθώς και τις πρακτικές προσέγγισής της και τον ρόλο του βίντεο 

δηµοφιλούς µουσικής σε αυτό το εγχείρηµα. Ακόµα, αποτυπώθηκαν ενδιαφέρουσες 

απόψεις που αφορούν τους στόχους και το περιεχόµενο του ΝΠΣΜ ως οδηγό για τις 

πρακτικές που ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί σχετικά µε τα βίντεο δηµοφιλούς 

µουσικής και τον πολυτροπικό γραµµατισµό.  

 Το σύνολο των συµµετεχόντων τοποθετήθηκε θετικά ως προς τη χρήση της 

τεχνολογίας στο µάθηµα της µουσικής. Συγκεκριµένα, εκτός από τα υλισµικά, όπως 

laptop, iPad και προτζέκτορας, που όλοι δήλωσαν πως χρησιµοποιούν, αναφέρθηκαν 

και σε µουσικά λογισµικά (Audacity, Musescore, Hydrogen, Garage Band, και άλλα 

DAWs), ενώ αναφορά έγινε και σε διαδικτυακές εφαρµογές (Ιncredibox και Εµµέλεια). 

Σε µία περίπτωση επισηµάνθηκε η ανάγκη για δηµιουργία περισσότερων λογισµικών 

ανοικτού κώδικα (open source) ώστε να έχουν ελεύθερη πρόσβαση οι µαθητές. Η 

χρήση της τεχνολογίας και τα οφέλη των νέων γραµµατισµών στις εκπαιδευτικές 

διαδικασίες από τους εκπαιδευτικούς επισηµαίνεται και στην πρόσφατη βιβλιογραφία 

(Κοκκίδου, 2019· Sang, 2017· Cayari, 2015).    

Παρά το γεγονός όµως ότι οι περισσότεροι συµµετέχοντες αποτιµούν θετικά τη 

χρήση της τεχνολογίας, διαπιστώθηκε πως δεν συµπεριλαµβάνουν όλοι βίντεο 

δηµοφιλούς µουσικής στα διδακτικά τους µέσα. Οι συµµετέχοντες που εµφανίστηκαν 

θετικοί στη χρήση των βίντεο δηµοφιλούς µουσικής αναφέρθηκαν στα ζητήµατα της 

διασύνδεσης των σχολικών εµπειριών µε αυτές της πραγµατικής ζωής των µαθητών 

και θεωρούν το βίντεο σηµαντικό µέσο για να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των µαθητών, 

να επικοινωνήσουν µαζί τους και να αναπτυχθεί συζήτηση, κυρίως για εξωµουσικά 

στοιχεία. Πέραν της επίτευξης στόχων µουσικής κατανόησης, αναφέρθηκε πως η 

χρήση των βίντεο γίνεται και ως επιβράβευση ή αποθεραπεία στο τέλος του 

µαθήµατος. Όλα τα παραπάνω συνάδουν και µε τη βιβλιογραφία που τονίζει ότι τα 

βίντεο ως µέρος της δηµοφιλούς κουλτούρας συνδέονται µε την καθηµερινότητα των 

µαθητών, γίνονται αντιληπτά ως σηµαντικό παιδαγωγικό εργαλείο, εξάπτουν τη 

φαντασία και εγείρουν το ενδιαφέρον, διευρύνοντας τις διαστάσεις της διδασκαλίας-

µάθησης (Κοκκίδου, 2019· McClain, 2016· Φύκαρης, & Μήτση, 2013· Berk, 2009). 

 Αναφορικά µε τις δράσεις αξιοποίησης των µουσικών βίντεο, εκτός της 

ακρόασης-θέασης, οι περισσότεροι συµµετέχοντες αναφέρθηκαν στην εκτέλεση του 

τραγουδιού και στον χορό, στην ανάπτυξη ρυθµικών δεξιοτήτων και στη συζήτηση 
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σχετικά µε τη θεµατολογία του τραγουδιού. Ένα µικρό ποσοστό µόνο δήλωσε ότι 

προχωρά στην ανάλυση της εικόνας και των στίχων. 

 Στον αντίποδα, οι συµµετέχοντες που δήλωσαν πως δεν κάνουν καθόλου χρήση 

βίντεο ή το χρησιµοποιούν σπάνια, αιτιολόγησαν την απόφασή τους µε δύο 

επιχειρήµατα: έλλειψη ειδικών γνώσεων και αποδοκιµασία προς το είδος της 

δηµοφιλής µουσικής. Είναι γεγονός ότι η είσοδος της δηµοφιλούς µουσικής στην τάξη 

έχει αντιµετωπιστεί αρνητικά από µερίδα εκπαιδευτικών σε παγκόσµια κλίµακα µε 

κύριο λόγο την υποτίµηση της κουλτούρας των νέων (Springer, 2015· Davis & Blair, 

2011· Allsup, 2011). Επιπρόσθετα, διατυπώθηκε και ως αιτία µη χρήσης, η 

εµπιστοσύνη στα αποτελέσµατα του εκπαιδευτικού τους έργου, καθώς και η πεποίθηση 

πως η χρήση των βίντεο δεν συνεπάγεται παιδαγωγικά οφέλη. Αυτή η άποψή έρχεται 

σε αντίθεση µε τη βιβλιογραφία (Berk, 2009). Ακόµα, η έλλειψη γνώσεων πάνω στο 

πεδίο αυτό αποτελεί αίτιο για τη µη συµπερίληψη των βίντεο στις εκπαιδευτικές 

διαδικασίες, παρατήρηση που επισηµαίνουν και οι Davis και Blair (2011). Σε ελάχιστες 

περιπτώσεις ως αποτρεπτικός παράγοντας αναφέρθηκε και η έλλειψη υλικοτεχνικών 

δοµών που σε κάποια σχολεία πράγµατι παρατηρείται (Αγγελίδου, 2016).  

 Τα κριτήρια επιλογής βίντεο δηµοφιλούς µουσικής για το µάθηµα της 

µουσικής, είναι ένα πεδίο που απασχολεί τους εκπαιδευτικούς. Στη βιβλιογραφία 

τονίζεται πως το περιεχόµενο των βίντεο πρέπει να είναι προσεχτικά επιλεγµένο 

(Κοκκίδου, 2019· Φυκάρης, 2012). Οι περισσότεροι συµµετέχοντες παρουσιάστηκαν 

αρκετά προσεκτικοί στην επιλογή των βίντεο που θα χρησιµοποιήσουν, ενώ 

παρατηρήθηκε και µία επιπλέον αυστηρότητα στα κριτήρια από τους συµµετέχοντες 

που εργάζονται στην Α/θµια Εκπαίδευση. Αυτή η διαφοροποίηση µεταξύ των 

εκπαιδευτικών των δύο βαθµίδων δεν εντοπίστηκε στη βιβλιογραφία.  

Το βασικότερο κριτήριο επιλογής αφορούσε το περιεχόµενο των βίντεο 

αναφορικά µε τη βία, τη χυδαιότητα, το πρόστυχο ή το ρατσιστικό περιεχόµενο, τις 

τροµακτικές εικόνες και τους υβριστικούς στίχους καθώς και την καταλληλότητα 

ανάλογα µε την ηλικία των µαθητών. Τα παραπάνω κριτήρια συνάδουν και µε τη 

βιβλιογραφία (Κοκκίδου, 2019). Η δυνατότητα υλοποίηση των µουσικών στόχων, 

ιδιαίτερα για την ανάπτυξη των ρυθµικών δεξιοτήτων και την οργανογνωσία, αποτελεί 

εξίσου σηµαντικό κριτήριο, ενώ από µεµονωµένους εκπαιδευτικούς αναφέρθηκαν ως 

κριτήρια η διαθεµατικότητα, η διαχρονικότητα και το αισθητικό ενδιαφέρον. Τέλος, 

αναφορικά µε το είδος των βίντεο οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί τείνουν στη χρήση 
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αποσπασµάτων από συναυλίες χωρίς να απορρίπτουν όµως και τις υπόλοιπες µορφές. 

Αντίστοιχου τύπου βίντεο προτείνονται, κατά κανόνα, και από το ΝΠΣΜ. 

 Σχετικά µε τα µουσικά και εξωµουσικά οφέλη των βίντεο, διαφάνηκε η άποψη 

πως περιέχουν πολλές πληροφορίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στις 

εκπαιδευτικές διαδικασίες. Οι συµµετέχοντες αναφέρθηκαν τόσο στα 

µουσικοπαιδαγωγικά οφέλη των βίντεο, τονίζοντας ότι προσφέρονται για ειδικές 

µουσικές δράσεις και εµπειρίες, όσο και  στα εξωµουσικά οφέλη, καθώς τα µηνύµατα 

που υπάρχουν στα τραγούδια δίνουν τη δυνατότητα για τη διερεύνηση ζητηµάτων 

ταυτότητας και κοινωνικών αξιών (Κοκκίδου, 2019). Επίσης, επισηµάνθηκε η 

δυνατότητα της άµεσης προσέγγισης των µαθητών, η πρόκληση του ενδιαφέροντός 

τους για το µάθηµα της µουσικής και η ταύτιση µε την καθηµερινότητά τους. 

Γενικότερα, αναδύθηκε η πεποίθηση πως το περιεχόµενο των βίντεο µπορεί να γίνει 

εφαλτήριο για πολυεπίπεδες συζητήσεις µε κοινωνιολογικές προεκτάσεις. Αυτή η 

διαπίστωση συµφωνεί µε τους Φύκαρη και Μήτση (2013) που υποστηρίζουν πως µέσα 

από τα βίντεο δηµιουργούνται συνθήκες για διάλογο και προβληµατισµό. Τέλος, 

ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι κανένας από τους συµµετέχοντες δεν µίλησε 

για αξιολόγηση  της αποκτηθείσας γνώσης.  

Μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα θεµατική που προέκυψε από τις συνεντεύξεις ήταν 

και η σύνδεση της µουσικής κουλτούρας των µαθητών µε αυτή του µαθήµατος της 

µουσικής. Οι στάσεις και οι πρακτικές µε τις οποίες προσεγγίζεται η κουλτούρα των 

µαθητών από τους εκπαιδευτικούς αποτελεί ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον κοµµάτι, 

καθώς η χρήση των διαθέσιµων υλικών σύµφωνα µε τα ενδιαφέροντά τους βοηθάει 

στο να έρθουν σε επαφή οι µαθητές µε το περιεχόµενο των µαθηµάτων (Tomlinson, 

2013). Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, η σύνδεση της σύγχρονης 

κουλτούρας των µαθητών µε αυτήν του µαθήµατος της µουσικής εξαρτάται σε πολύ 

µεγάλο βαθµό από τη διάθεση αλλά και τις γνώσεις των εκπαιδευτικών, καθότι αυτοί 

αποτελούν τον συνδετικό κρίκο µεταξύ των δύο κόσµων. Διατυπώθηκε η 

αναγκαιότητα ενσωµάτωσης της κουλτούρας των µαθητών στις εκπαιδευτικές 

διαδικασίες, η οποία γίνεται είτε µέσω των τραγουδιών που τους αρέσουν, είτε µέσω 

της χρήση της τεχνολογίας καθώς και µέσω της ακρόασης-θέασης βίντεο δηµοφιλούς 

µουσικής. Με αφετηρία ή/και ανεξάρτητα από την αξιοποίηση του υλικού των βίντεο, 

παρατηρήθηκε η τάση των εκπαιδευτικών να επεκτείνονται σε συζητήσεις κοινωνικού 

και ιδεολογικού περιεχοµένου. Αρκετοί συµµετέχοντες συµφώνησαν πως υπάρχει 

σύνδεση µε την κουλτούρα των µαθητών, που όµως είναι κυρίως µονοκατευθυντική: 
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από την τάξη προς το σπίτι. Τα αίτια αυτής της µονοκατευθυντικότητας διαπιστώθηκαν 

πως είναι η µη αποδοχή, η υποτίµηση αλλά και η έλλειψη γνώσεων για την κουλτούρα 

των µαθητών, καθώς και η έλλειψη διάθεσης από πλευράς των εκπαιδευτικών να 

προσεγγίσουν τα ακούσµατα των παιδιών. H µονοκατευθυνόµενη σύνδεση της 

κουλτούρας από την τάξη προς το σπίτι σηµειώνεται και στη βιβλιογραφία που εφιστά 

την προσοχή των εκπαιδευτικών να δηµιουργούν µία γέφυρα δύο κατευθύνσεων 

(Allsup, 2011). Στις λιγοστές περιπτώσεις που εκφράστηκε η άποψη ότι δεν υπάρχει 

καµία σύνδεση ανάµεσα στο σχολείο και στην καθηµερινότητα των µαθητών, το 

βασικό επιχείρηµα ήταν η έλλειψη της µουσικής κουλτούρας στο σπίτι. Επ’ αυτού, 

αναδύθηκε έµµεσα ένα είδος αδιαφορίας ή απαξίωσης µεµονωµένων εκπαιδευτικών 

για την κουλτούρα των µαθητών τους.   

Αρκετοί συµµετέχοντες δήλωσαν πως τα βίντεο δηµοφιλούς µουσικής µπορούν 

να αποτελέσουν συνδετικό κρίκο µε την καθηµερινότητα των µαθητών (McClain, 

2016). Η συζήτηση για τις εµπειρίες των µαθητών από την ακρόαση-θέαση βίντεο στο 

σπίτι τους αποτελεί εργαλείο για την επίτευξη της διασύνδεσης και συνάδει µε την 

άποψη που διατύπωσε η Κοκκίδου (2019) ότι οι νέοι προτιµούν να συζητούν παρά να 

είναι αποδέκτες µιας τυπικής διάλεξης. Η αντίληψη αυτή όµως, δε βρίσκει σύµφωνους 

όλους τους εκπαιδευτικούς. Αυτό έρχεται και σε αντίθεση µε τη βιβλιογραφία που 

αναφέρει ότι τα περιβάλλοντα των βίντεο προσφέρουν τα µέσα µε τα οποία 

συνδεόµαστε και βιώνουµε τον κόσµο και µας δίνουν την αίσθηση της συνύπαρξης σε 

µία κοινότητα (Chua, 2009).  Οι απόψεις πάνω σε αυτό το θέµα ήταν µοιρασµένες. Από 

τη µία πλευρά, υποστηρίχθηκε ότι οι συζητήσεις αυτές µπορεί να τους φέρουν σε 

µεγαλύτερη επαφή µε τους µαθητές αλλά και τα παιδιά µπορεί να συναντήσουν εικόνες 

από την καθηµερινή τους ζωή και αυτό αποτελεί οδό για να συµβαδίζει ο εκπαιδευτικός 

µε την εποχή. Από την άλλη πλευρά, οι συζητήσεις αυτές θεωρήθηκαν προβληµατικές 

κυρίως λόγω της ακαταλληλότητας του περιεχοµένου των βίντεο, την έλλειψη 

γνώσεων από την πλευρά των εκπαιδευτικών και από την υποτίµηση της σύγχρονης 

κουλτούρας των νέων. Επιπρόσθετα, επισηµάνθηκε ως αποτρεπτικός παράγοντας η 

αντίθεση της ζωής που παρουσιάζεται στα βίντεο µε την πραγµατική ζωή των µαθητών 

αλλά και η επιφανειακή προσέγγιση της µουσικής.   

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι απόψεις των συµµετεχόντων για τους στόχους 

και τις προτεινόµενες δράσεις σχετικά µε το µουσικό βίντεο δηµοφιλούς µουσικής στο  

ΝΠΣΜ και κατά πόσο το ΝΠΣΜ αποτελεί οδηγό για τις πρακτικές τους. Διαπιστώθηκε 

πως οι περισσότεροι δεν ακολουθούν το ΝΠΣΜ και δεν γνώριζαν αν υπήρχε αναφορά 
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και σύνδεση των βίντεο µε τις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Αυτό είναι άξιο επιπλέον 

έρευνας καθώς ο εκπαιδευτικός είναι υποχρεωµένος να ακολουθεί το ΝΠΣΜ, αν και 

όχι κατά γράµµα (Κοκκίδου, 2019). Οι συµµετέχοντες διατύπωσαν την υπόθεση πως 

αιτία αυτής της µη αναφοράς είναι η τεχνοφοβία και η έλλειψη γνώσεων σχετικά µε το 

θέµα και διάφορα τεχνικά θέµατα, όπως έλλειψη υποδοµών στα σχολεία, αλλά και 

νοµικά ζητήµατα περί πνευµατικών δικαιωµάτων. Επίσης αξίζει να σηµειωθεί πως 

αρκετοί εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν στην παλαιότητα του ΝΠΣΜ παρά το γεγονός ότι 

αναθεωρήθηκε το 2014. Τέλος, υπήρξε και µερίδα συµµετεχόντων που υποστήριξε ότι 

η χρήση των µουσικών βίντεο συµπεριλαµβάνεται στη φράση «χρήση εποπτικών 

µέσων», ενώ ανιχνεύθηκε και µία άποψη κατά την οποία το ΝΠΣΜ είναι ταυτόσηµο 

µε το σχολικό εγχειρίδιο. 

 Η γνώση της θεωρίας του πολυτροπικού ψηφιακού γραµµατισµού είναι 

απαραίτητη για την κατανόηση και την επιλογή των σωστών βίντεο από τον 

εκπαιδευτικό ώστε να µπορεί να επιτευχθεί η ολόπλευρη ανάπτυξη των µαθητών 

(Κοκκίδου, 2019). Από τις απαντήσεις των συµµετεχόντων προκύπτει πως οι 

περισσότεροι δεν έχουν εξοικείωση ή γνωρίζουν επιφανειακά όρους όπως 

«γραµµατισµός» και «ψηφιακός πολυτροπικός γραµµατισµός», και αγνοούν ότι οι όροι 

δεν αναφέρονται στο ΝΠΣΜ. Οι εν λόγω όροι συναντιούνται συχνά στη διεθνή 

βιβλιογραφία στην προσπάθεια της περιγραφής και ανάλυσης των οπτικοακουστικών 

εµπειριών των µαθητών (Κοκκίδου, 2016· 2019). Παρόλα αυτά, όλοι µετά την 

επεξήγηση των εννοιών κατανόησαν και δήλωσαν πως είναι δεξιότητες που 

εφαρµόζουν στις εκπαιδευτικές διαδικασίες.  

 Αναφορικά µε τα ερευνητικά ερωτήµατα της παρούσας µελέτης, από την 

ανάλυση των συνεντεύξεων και την αποδόµηση του ΝΠΣΜ προέκυψαν δεδοµένα για 

τον ρόλο των µουσικών βίντεο δηµοφιλούς µουσικής στο µάθηµα της µουσικής, για 

τις στάσεις των εκπαιδευτικών, καθώς και προτάσεις για τη χρήση των βίντεο 

δηµοφιλούς µουσικής. 

 Ως προς το πρώτο ερώτηµα: «Με ποιον τρόπο και σε ποιον βαθµό το  

πρόγραµµα σπουδών «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» προτείνει το µουσικό βίντεο δηµοφιλούς 

µουσικής ως εργαλείο για την υλοποίηση των στόχων του προγράµµατος;» διαφάνηκε 

πως το µουσικό βίντεο δηµοφιλούς µουσικής δεν προτείνεται ως εργαλείο για την 

υλοποίηση των στόχων του προγράµµατος. Οι σχετικές αναφορές του είναι ελάχιστες 

και αντιµετωπίζονται κυρίως ως µέσο ανάπτυξης ακουστικών δεξιοτήτων υπό το 

γενικότερο τίτλο «Ενεργητική ακρόαση µε χρήση ΤΠΕ», µε έµφαση στην 
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οργανογνωσία. Ακόµα όµως και σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν προτείνεται η ακρόαση-

θέαση µουσικών βίντεο αλλά µαγνητοσκοπηµένων συναυλιών, χωρίς να δίνονται 

οδηγίες για τη µελέτη της πολυτροπικής φύσης του υλικού. 

 Το δεύτερο ερώτηµα που έθεσε η παρούσα έρευνα ήταν: «Ποιες είναι οι 

αντιλήψεις και οι στάσεις των εκπαιδευτικών µουσικής για τη χρήση των µουσικών 

βίντεο δηµοφιλούς µουσικής ως µέρος των εκπαιδευτικών διαδικασιών;». Οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί δείχνουν να µην γνωρίζουν τον τρόπο χρήσης των βίντεο 

δηµοφιλούς µουσικής. Αυτό είναι, εν µέρει, εύλογο και αναµενόµενο, καθώς δεν 

υπάρχει στο πρόγραµµα σπουδών, όπως  θα έπρεπε (Allsup, 2011). Έτσι προκύπτει µία 

επιφυλακτικότητα ως προς τη χρήση του, παρά το γεγονός ότι οι συµµετέχοντες 

αναγνωρίζουν τη σηµαντικότητα και τα οφέλη των βίντεο, καθώς και την έντονη 

επίδραση που έχουν στους µαθητές. Είναι αρκετά εµφανής η ανάγκη µεθοδολογιών και 

προτεινόµενων δράσεων µέσα από το ΝΠΣΜ, κάτι που και οι ίδιοι δήλωσαν, 

υπογραµµίζοντας τη σηµασία σχετικών επιµορφώσεων και σεµιναρίων. Επίσης, µερίδα 

εκπαιδευτικών αρνείται τη χρήση των βίντεο δηµοφιλούς µουσικής και δεν αποδέχεται 

την κουλτούρα των µαθητών. Όλα τα παραπάνω ευρήµατα έχουν διαπιστωθεί και σε 

αντίστοιχες µελέτες (Springer, 2015· Davis & Blair, 2011· Allsup, 2011). 

 Το τρίτο ερώτηµα για το οποίο ζητήθηκαν απαντήσεις ήταν: «Στο πλαίσιο του 

πολυτροπικού γραµµατισµού, σε ποιο επίπεδο το µουσικό βίντεο δηµοφιλούς µουσικής 

στο µάθηµα της µουσικής καλύπτει τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των σηµερινών 

µαθητών;». Ο πολυτροπικός γραµµατισµός υπάρχει στις εκπαιδευτικές διαδικασίες 

πολύ πριν την έκρηξη του διαδικτύου και την είσοδο της τεχνολογίας στην τάξη. 

Εξάλλου οι σηµερινοί µαθητές εκφράζονται κυρίως πολυτροπικά (Κοκκίδου, 2019). 

Το µουσικό βίντεο δηµοφιλούς µουσικής είναι από τη φύση του µία πολυτροπική 

µορφή τέχνης και έχει τη δυνατότητα να καλύψει τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των 

µαθητών αλλά και να εξελίξει τις δεξιότητες που απαιτούνται για την κατανόηση των 

ψηφιακών περιβαλλόντων, καθώς είναι αντιπροσωπευτικά της δηµοφιλούς 

κουλτούρας. Επίσης, επιδρά θετικά στην κοινωνική-συναισθηµατική και γνωστική-

µουσική ανάπτυξή τους (Κοκκίδου, Τσαλίκη & Αναστασιάδου, 2017). Παρόλα αυτά, 

από τις απαντήσεις των συµµετεχόντων προκύπτει ότι δεν γίνεται πλήρης 

εκµετάλλευση των δυνατοτήτων των βίντεο. Οι εκπαιδευτικοί περιορίζονται κυρίως 

στην ακρόαση-θέαση και λιγότερο στην επιµέρους ανάλυση των περιεχοµένων και των 

κωδίκων τους. 
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Συνοψίζοντας, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας, οι 

συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί έχουν θετικές στάσεις για την ένταξη και χρήση των 

µουσικών βίντεο δηµοφιλούς µουσικής στο µάθηµα της µουσικής αλλά µε 

προϋποθέσεις. Τα κριτήρια επιλογής των βίντεο κατά κύριο λόγο αφορούν το 

περιεχόµενο και την καταλληλότητα σε σχέση µε την ηλικία των µαθητών. Επίσης, η 

χρήση τους έχει περισσότερο εξωµουσικά οφέλη παρά µουσικοπαιδαγωγικά και 

αποτελούν σηµαντικό εργαλείο για την προσέγγιση της κουλτούρας των µαθητών. 
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Κεφάλαιο Τρίτο  
 
 

1. Σύνοψη 
 

Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκαν οι απόψεις εκπαιδευτικών Α/θµιας και Β/θµιας 

Εκπαίδευσης (Ν=12) αναφορικά µε τους τρόπους ένταξης των µουσικών βίντεο 

δηµοφιλούς µουσικής στη µουσική διδασκαλία-µάθηση. Η έρευνα ήταν ποιοτική µε 

εργαλείο την ηµιδοµηµένη συνέντευξη. Επιπρόσθετα, αποδοµήθηκε το πρόγραµµα 

σπουδών «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» µε κριτική ανάγνωση για τις αναφορές του σχετικά µε 

την ένταξη της δηµοφιλούς µουσικής στο σχολείο, τη χρήση µουσικών βίντεο 

δηµοφιλούς µουσικής και τις δεξιότητες ψηφιακού και πολυτροπικού γραµµατισµού.  

Από την ανάλυση των συνεντεύξεων, διαπιστώθηκε πως δεν 

συµπεριλαµβάνουν όλοι οι εκπαιδευτικοί το βίντεο δηµοφιλούς µουσικής στα 

διδακτικά τους µέσα, παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι αποτιµούν τη χρήση της 

τεχνολογίας θετικά. Οι συµµετέχοντες που χρησιµοποιούν το βίντεο δηµοφιλούς 

µουσικής, δήλωσαν πως αποτελεί εργαλείο για τη διασύνδεση του µαθήµατος της 

µουσικής µε την καθηµερινή ζωή των µαθητών, ότι είναι αφετηρία συζήτησης για 

εξωµουσικά στοιχεία (κοινωνικά-πολιτισµικά, ιδεολογικά και συναισθηµατικά) και 

είναι ένας τρόπος εκτόνωσης και επιβράβευσης των µαθητών. Επίσης, αναφέρθηκαν 

στις δράσεις αξιοποίησης των µουσικών βίντεο που, εκτός της ακρόασης-θέασης, 

περιλαµβάνουν την εκτέλεση του τραγουδιού και τον χορό, την ανάπτυξη ρυθµικών 

δεξιοτήτων και τη συζήτηση σχετικά µε τη θεµατολογία του τραγουδιού. Λίγοι 

αναφέρθηκαν στην ανάλυση της εικόνας και των στίχων. Στον αντίποδα, υπήρξαν 

εκπαιδευτικοί που δεν εντάσσουν τα βίντεο δηµοφιλούς µουσικής στις εκπαιδευτικές 

τους διαδικασίες. Τα αίτια ήταν κυρίως η έλλειψη γνώσεων από τους ίδιους, η 

αµφισβήτηση στα παιδαγωγικά οφέλη των βίντεο και η γενικότερη αποδοκιµασία προς 

το είδος της δηµοφιλούς µουσικής. 

 Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί παρουσιάστηκαν αρκετά προσεκτικοί στα 

κριτήρια επιλογής των βίντεο για σχολική χρήση. Ακατάλληλα θεωρήθηκαν τα βίντεο 

µε εικόνες βίας, χυδαιότητας, µε υβριστικούς στίχους και µε ρατσιστικές ιδέες. 

Κριτήριο καταλληλότητας ήταν και η ηλικία των µαθητών. Σε µεµονωµένες 

περιπτώσεις, οι συµµετέχοντες αναφέρθηκαν στις ευκαιρίες για διαθεµατικές δράσεις 
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που µπορεί να προσφέρει ένα βίντεο καθώς και στη διαχρονικότητα και την αισθητική 

του. Ως προς το είδος των βίντεο οι περισσότεροι δήλωσαν πως προτιµούν να 

χρησιµοποιούν αποσπάσµατα από συναυλίες, χωρίς όµως να απορρίπτουν και τις 

υπόλοιπες µορφές.  

 Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, αναδύθηκε η άποψη πως τα µουσικά 

βίντεο εµπεριέχουν πολλές πληροφορίες και είναι κατάλληλα για να χρησιµοποιηθούν 

στις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Έγιναν αναφορές τόσο σε µουσικοπαιδαγωγικά όσο 

και εξωµουσικά οφέλη. Τονίστηκε ότι προσφέρονται για µουσικές δράσεις, για την 

πρόκληση του ενδιαφέροντος των µαθητών και της άµεσης προσέγγισης τους. 

Γενικότερα, διαπιστώθηκε πως τα βίντεο µπορούν να αποτελέσουν βάση διαλόγου για 

πολυεπίπεδες συζητήσεις µε κοινωνιολογικές προεκτάσεις. Αξίζει να αναφερθεί όµως 

ότι κανένας εκπαιδευτικός δεν αναφέρθηκε στην αξιολόγηση της αποκτηθείσας 

γνώσης. 

 Οι στάσεις και οι πρακτικές µε τις οποίες προσεγγίζεται η κουλτούρα των 

µαθητών από τους εκπαιδευτικούς αποτελεί ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον µέρος της 

έρευνας. Η σύνδεση  αυτή εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη διάθεση  και τις γνώσεις 

των εκπαιδευτικών και επιτυγχάνεται µέσω των τραγουδιών που τους αρέσουν, µέσω 

της χρήση της τεχνολογίας, καθώς και µέσω της ακρόασης-θέασης βίντεο δηµοφιλούς 

µουσικής. Παρόλα αυτά, παρατηρήθηκε µία τάση για µονοκατευθυντικότητα, δηλαδή 

από την κουλτούρα της τάξης προς αυτή του σπιτιού. Αυτή η τάση φάνηκε να απορρέει 

από  τη µη αποδοχή, την υποτίµηση αλλά και την έλλειψη γνώσεων για την κουλτούρα 

των µαθητών καθώς και την έλλειψη διάθεσης από πλευράς των εκπαιδευτικών να 

προσεγγίσουν τα ακούσµατα των παιδιών. Σε ελάχιστες περιπτώσεις, καταγράφηκε η 

άποψη πως δεν υπάρχει καµία σύνδεση µεταξύ των δύο κόσµων. 

 Τα βίντεο δηµοφιλούς µουσικής, σύµφωνα µε αρκετούς εκπαιδευτικούς, 

συνδέονται µε την καθηµερινότητά των παιδιών. Μέσω της συζήτησης των εµπειριών 

των µαθητών από την ακρόαση-θέαση βίντεο επιτυγχάνεται ευκολότερα η προσέγγιση 

της κουλτούρας τους. Έτσι ο εκπαιδευτικός συµβαδίζει µε τη σύγχρονη εποχή. Όµως 

στον αντίποδα, κάποιοι εκπαιδευτικοί θεωρούν τις συζητήσεις αυτές προβληµατικές 

λόγω της ακαταλληλότητας του περιεχοµένου των βίντεο. 

 Μία εξίσου ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι πως οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί δεν ακολουθούν το ΝΠΣΜ και δεν γνώριζαν αν υπήρχε αναφορά και 

σύνδεση των βίντεο µε τις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Σε αυτό το πεδίο, εκφράστηκαν 

απόψεις περί τεχνοφοβίας, έλλειψης υποδοµών, έλλειψης γνώσεων και νοµικών 
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ζητηµάτων για πνευµατικά δικαιώµατα. Μικρή µερίδα εκπαιδευτικών υποστήριξε ότι 

η χρήση των βίντεο δηµοφιλούς µουσικής εµπεριέχεται στη φράση του ΝΠΣΜ «χρήση 

εποπτικών µέσων». 

 Αναφορικά µε την εξοικείωση και τη γνώση των εκπαιδευτικών  µε τους όρους 

«γραµµατισµός» και «ψηφιακός πολυτροπικός γραµµατισµός», προέκυψε πως οι 

περισσότεροι, είτε τους γνωρίζουν επιφανειακά, είτε καθόλου. Όµως, µετά την 

επεξήγηση των σχετικών εννοιών, µε ένθετη σύντοµη συζήτηση, δήλωσαν πως 

συνδέονται µε δεξιότητες που µπορούν να αναπτυχθούν µέσα από όσα οι ίδιοι 

εφαρµόζουν στις εκπαιδευτικές διαδικασίες.  

 Κατά την αποδόµηση του προγράµµατος σπουδών παρατηρήθηκε µικρός 

αριθµός δραστηριοτήτων σχετικά µε τη δηµοφιλή µουσική και ελάχιστες αναφορές στη 

χρήση βίντεο δηµοφιλούς µουσικής. Αριθµητικά περισσότερες ήταν οι αναφορές σε 

βίντεο, Δυτικής λόγιας µουσικής, στο πλαίσιο ενεργητικής ακρόασης µε χρήση Τ.Π.Ε. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι δεν αναφέρονται καθόλου οι όροι 

«γραµµατισµός» και «ψηφιακός πολυτροπικός γραµµατισµός», ενώ παρατηρήθηκαν 

και αρκετά ορθογραφικά, τυπογραφικά, συντακτικά λάθη καθώς και προτεινόµενες 

δραστηριότητες µέσω εφαρµογών που πλέον δεν λειτουργούν. 

 Συνολικά, διαπιστώθηκε πως το µουσικό βίντεο δηµοφιλούς µουσικής δεν 

προτείνεται ως εργαλείο για την υλοποίηση των στόχων του ΝΠΣΜ. Διαφάνηκε ότι  οι 

εκπαιδευτικοί, παρά τη γνώση και τη θετική αποτίµηση διαφόρων τεχνολογικών 

µέσων, δεν γνωρίζουν τον τρόπο χρήσης των βίντεο δηµοφιλούς µουσικής. Όσοι το 

χρησιµοποιούν περιορίζονται κυρίως στην ακρόαση-θέαση και δεν εµβαθύνουν στην 

επιµέρους ανάλυση του περιεχοµένου. 

 

 

2. Περιορισµοί της έρευνας – Προτάσεις για µελλοντικές έρευνες. 
 

Η παρούσα έρευνα είναι ποιοτική συνεπώς τα αποτελέσµατα δεν µπορούν να 

γενικευτούν. Ακόµα, παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα των συµµετεχόντων είχε 

διδακτική εµπειρία τόσο στην Α/θµια όσο και στη Β/θµια Εκπαίδευση, κατά την 

διάρκεια των συνεντεύξεων οι περισσότεροι εργάζονταν στην Α/θµια, µε αποτέλεσµα 

να υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για αυτήν τη βαθµίδα. Το γεγονός ότι οι 

συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν εν µέσω των περιορισµών στη δια ζώσης επαφή 
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λόγω της πανδηµίας Covid-19, δεν φάνηκε να δυσχεραίνει την αµεσότητα της 

επικοινωνίας καθώς όλοι ήταν εξοικειωµένοι µε διάφορες µορφές αλληλεπίδρασης 

µέσω του διαδικτύου. 

 Θα ήταν χρήσιµο να γίνει στο µέλλον µία αντίστοιχη ποσοτική έρευνα ώστε να 

συλλεχθούν δεδοµένα από µεγαλύτερο δείγµα. Επίσης, µπορούν να σχεδιαστούν 

µελέτες που να εµβαθύνουν σε ειδικά πεδία, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της 

παρούσας έρευνας. Ως τέτοια προτείνονται οι γνώσεις και δεξιότητες εκπαιδευτικών 

σχετικά µε τη δηµοφιλή µουσική και τα µουσικά βίντεο δηµοφιλής µουσικής, η χρήση 

οπτικοακουστικού υλικού για το µάθηµα της µουσικής και η σηµασία των εγχειριδίων 

σε σύγκριση µε αυτή του ΝΠΣΜ. Τέλος, θα είχε ενδιαφέρον µία έρευνα που να απαντά 

στο αν η εκπαίδευση και η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών προσφέρει απαραίτητες 

γνώσεις για τη χρήση των µουσικών βίντεο, και ειδικά δηµοφιλούς µουσικής, και κατά 

πόσο υπάρχει η ανάγκη να προγραµµατιστούν άµεσα κύκλοι δια βίου µουσικής 

εκπαίδευσης. 

 

 

3. Επίλογος: αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο 
 

Η αναστοχαστική αφήγηση επιτρέπει στον εκπαιδευτικό́ να αποστασιοποιηθεί́, να 

µετασχηµατίσει τις απόψεις του και να συµπληρώσει τις γνώσεις του (Γώγου, 2014). 

Μέσα από το παρακάτω κείµενο, θα αποτυπώσω συνοπτικά την προσωπική µου 

εµπειρία για τις πρακτικές που χρησιµοποίησα στη διδασκαλία-µάθηση του µουσικού 

βίντεο, σε µια κριτική αυτοστοχαστική προσέγγιση. 

 Η µουσική αποτελούσε πάντοτε ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι στη ζωή µου. Ο 

πατέρας µου, όντας επαγγελµατίας µουσικός, προσπαθούσε να εµπλουτίσει την 

καθηµερινότητα µας µε τραγούδια που είχαν κάτι να δώσουν. Οι µουσικοί µου 

ορίζοντες ήταν πάντα ανοιχτοί σε όλα τα µουσικά είδη, καθώς τα τραγούδια µε 

ελκυστικούς στίχους και ενδιαφέρουσα  µουσική, είχαν και έχουν την ικανότητα να µε 

επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό. Από τη νεαρή µου ηλικία όµως την καρδιά µου την έχει 

κερδίσει η rock και η heavy metal µουσική, τόσο ως ακροατή, όσο και ως ερµηνευτή 

µε τη συµµετοχή µου σε δεκάδες συγκροτήµατα. Αυτό, συχνά δηµιουργούσε πεδίο 

διαφωνίας µε τους καθηγητές µου στο ωδείο, καθώς µέσα στην απόλυτη ηγεµονία της 

Δυτικής λόγιας µουσικής τα ακούσµατα µου αντιµετωπιζόταν περιφρονητικά. Παρόλα 
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αυτά, ήµουν πεπεισµένος ότι ο κόσµος της δηµοφιλής µουσικής δεν ήταν 

«φτηνιάρικος». Σήµερα, έχω αντιληφθεί σε βάθος το επίπεδο τεχνικής δυσκολίας που 

διέπει τα κοµµάτια δηµοφιλούς µουσικής, καθώς και την αξία της δηµοφιλούς 

κουλτούρας, κάτι που έχει προσφέρει πολλά στη διαµόρφωση της µουσικής µου 

ταυτότητας ως άνθρωπο, εκπαιδευτικό και ερµηνευτή.  

 Είχα την τύχη να εργαστώ ως εκπαιδευτικός για πρώτη φορά σε µία µουσική 

σχολή που ήταν πολύ δεκτική στη χρήση δηµοφιλούς µουσικής και παρατήρησα πως 

η παράλληλη χρήση της µε το πρόγραµµα σπουδών είχε θετικά αποτελέσµατα στην 

επίτευξη των µαθησιακών στόχων. Με την είσοδο µου στη δηµόσια εκπαίδευση, ως 

εκπαιδευτικός µουσικής, προβληµατίστηκα µε την απουσία της παιδαγωγικής της 

δηµοφιλούς µουσικής από τα προγράµµατα σπουδών. Έτσι, αποφάσισα να σκεφτώ 

τρόπους να την εντάξω στις εκπαιδευτικές διαδικασίες, σκεπτόµενος αρχικά ποια 

τραγούδια ήθελα να επιλέξω. Σύντοµα, όµως, συνειδητοποίησα πόσο σηµαντικό είναι 

να λαµβάνω υπόψη µου τις µουσικές προτάσεις των µαθητών µου.  

Η συζήτηση για τους λόγους και τα κριτήρια που καθιστούν ένα τραγούδι 

κατάλληλο για χρήση µέσα στην τάξη, έφερε µία βαθύτερη επίγνωση των τραγουδιών 

που τα παιδιά ακούν στην καθηµερινή τους ζωή, τόσο σε εµένα όσο και στους ίδιους 

τους µαθητές. Σε πολλές περιπτώσεις, αποδείχθηκαν σηµαντικότατα εκπαιδευτικά 

εργαλεία. Σε µία περίπτωση, η δηµοφιλής µουσική έµοιαζε να είναι ο µόνος δίαυλος 

επικοινωνίας µε τους µαθητές. Συγκεκριµένα, σε δύο τάξεις της ΣΤ’ που οι µαθητές 

δυσκολευόταν να ακολουθήσουν τους κανόνες της σχολικής ζωής και όλοι οι 

προηγούµενοι συνάδελφοί µου δεν είχαν καταφέρει να τους προσεγγίσουν, 

διαπίστωσα, πως όταν το µάθηµα εµπεριείχε στοιχεία της µουσικής τους, συµµετείχαν 

και έδειχναν να το απολαµβάνουν, ενώ είχα και την προσοχή ακόµα και των πιο 

ζωηρών παιδιών. Αυτό ήταν καθοριστικό και µε βοήθησε να συνειδητοποιήσω τα 

τεράστια οφέλη και τις προοπτικές της χρήσης δηµοφιλούς µουσικής και, ακόµα 

περισσότερο, των µουσικών βίντεο. Μέσα από την ανάλυσή τους, οι µαθητές έµοιαζε 

να ανακαλύπτουν εκ νέου τη µουσική τους, συµµετέχοντας µε ευχαρίστηση στο 

µάθηµα. Επιπρόσθετα, έχοντας αισθανθεί την προσπάθεια προσέγγισής τους από 

µέρους µου, ήταν πιο δεκτικοί και στα µαθήµατα που δεν χρησιµοποιούσαµε το 

µουσικό βίντεο δηµοφιλούς µουσικής. Από εκείνη την περίοδο αποφάσισα να εντάξω 

πλήρως τη δηµοφιλή µουσική στις εκπαιδευτικές µου δραστηριότητες και παρατήρησα 

τα ίδια θετικά αποτελέσµατα σε όλα τα σχολεία που εργάστηκα µετέπειτα. Ήταν πολύ 

ενθαρρυντικό για εµένα το γεγονός ότι το πρόγραµµα σπουδών επιτρέπει την 
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παιδαγωγική ελευθερία στους εκπαιδευτικούς και προάγει την ευελιξία στις πρακτικές 

τους, σύµφωνα µε τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των µαθητών. 

 Η µεταπτυχιακή µου εργασία και η ενασχόληση µε το συγκεκριµένο πεδίο, µου 

έδωσε την ευκαιρία να µελετήσω και να µάθω πολλά για την ανάλυση και την ερµηνεία 

των µουσικών βίντεο δηµοφιλούς µουσικής και τον τρόπο χρήσης τους στο σχολείο. 

Αυτό εµπλούτισε τα παιδαγωγικά µου εργαλεία, βελτίωσε την ποιότητα των 

µαθηµάτων µου και αύξησε τα επίπεδα συµµετοχής των µαθητών. Επιπρόσθετα, οι 

γνώσεις και οι δεξιότητες που ανέπτυξα πάνω στον ψηφιακό πολυτροπικό 

γραµµατισµό, αποτέλεσαν πολύτιµη βοήθεια στην εκπόνηση των εξ αποστάσεως 

µαθηµάτων κατά τη διάρκεια της πανδηµίας Covid-19. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

1) Στο σχολείο που υπηρετείτε έχετε πρόσβαση σε υπολογιστή και στο διαδίκτυο; Αν 

ναι, πώς τα αξιοποιείτε;  

 

2) Δείχνετε βίντεο στην τάξη; Αν ναι, µε ποιον τρόπο προβάλλετε το βίντεο στα 

παιδιά; Αν όχι, για ποιον λόγο δεν περιλαµβάνετε στη διδασκαλία σας το βίντεο;  

 

3) Τι είδους µουσικό βίντεο επιλέγετε και τι κατηγορία βίντεο προτιµάτε; 

 

4) Στο πρόγραµµα σπουδών υπάρχουν ελάχιστες αναφορές για τη χρήση βίντεο 

δηµοφιλούς µουσικής στις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Για ποιον λόγο πιστεύετε ότι 

συµβαίνει αυτό;  

 

5) Ποια είναι η άποψη σας για τα µουσικά βίντεο δηµοφιλούς µουσικής; 

 

6) Ποια είναι η άποψη σας για τη χρήση της µουσικής τεχνολογίας στο µάθηµα της 

µουσικής και τι τεχνολογικά µέσα χρησιµοποιείτε στα µαθήµατά σας; 

 

7) Με ποιον τρόπο προσεγγίζετε τη σύγχρονη µουσική κουλτούρα των µαθητών σας; 

 

8) Οι µαθητές ασχολούνται αρκετές ώρες του ελεύθερου χρόνου τους 

παρακολουθώντας µουσικά βίντεο. Συζητάτε στην τάξη τις εµπειρίες που βιώνουν οι 

µαθητές από τα µουσικά βίντεο στην καθηµερινή τους ζωή και, αν ναι, ποιο είναι το 

περιεχόµενο αυτών των συζητήσεων; Αν όχι, γιατί δεν συζητάτε; 

 

9) Θεωρείτε πως υπάρχει σύνδεση των µουσικών εµπειριών του σχολείου, µέσα από 

το µάθηµα της µουσικής, τις εκδηλώσεις χορωδίας κ.λ.π., µε αυτές της πραγµατικής 

ζωής των µαθητών; Μέσα στην τάξη σας παρατηρείτε να υπάρχει τέτοια σύνδεση;  
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10) Εντάσσετε το µουσικό βίντεο δηµοφιλούς µουσικής στη διδασκαλία του 

µαθήµατος µουσικής; Αν ναι, για ποιον λόγο και τι πρακτικές ακολουθείτε; Αν όχι, 

για ποιον λόγο δεν το έχετε εντάξει; 

 

11) Με ποια κριτήρια επιλέγετε ένα µουσικό βίντεο δηµοφιλούς µουσικής ή άλλου 

είδους µουσικής για να το παρουσιάσετε στους µαθητές σας;  

 

12) Τι είδους γνώση πιστεύετε ότι τα παιδιά µπορούν να αποκοµίσουν από τα 

µουσικά βίντεο δηµοφιλούς µουσικής; Θεωρείτε ότι οι γνώσεις είναι µόνο µουσικές ή 

υπάρχουν και κοινωνιολογικές προεκτάσεις;  

 

13) Γνωρίζετε τις έννοιες των όρων πολυτροπικότητα και ψηφιακός πολυτροπικός 

γραµµατισµός;  

 

14) Πιστεύετε ότι η επιµόρφωση αναφορικά µε τη χρήση µουσικών βίντεο 

δηµοφιλούς µουσικής θα σας ήταν χρήσιµη; Σε ποια αποτελέσµατα θα 

προσδοκούσατε; Εσείς έχετε παρακολουθήσει κάποια σεµινάρια ή κάποιου είδους 

επιµόρφωση πάνω στη χρήση οπτικοακουστικού υλικού και συγκεκριµένα στη χρήση 

του µουσικού βίντεο στις εκπαιδευτικές διαδικασίες; Αν ναι, τι περιεχόµενο είχε; Αν 

όχι, ποιοι λόγοι σας αποτρέψαν από κάτι τέτοιο; 

 

15) Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο σχετικό µε τη θεµατολογία αυτής της 

συνέντευξης; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


