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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Σύμφωνα με τις αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία (Campbell,1995, 1998, 2000·  Folkestad, 

2006· Fornas et al., 1995· Jorgensen, 2003· Strauss, 1984) η μουσική μάθηση επιτελείται σε 

τυπικά και άτυπα πλαίσια τα οποία πολλές φορές αποδεικνύονται να λειτουργούν 

απομονωμένα. Τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια της διερεύνησης πιο δημοκρατικών 

παιδαγωγικών πρακτικών οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να εμπλέκουν ενεργά όλους τους 

μαθητές, σεβόμενες τις μουσικές τους ταυτότητες, γίνονται προσπάθειες γεφύρωσης και 

συνδυασμού των δύο αυτών μορφών μάθησης.  Η ενσωμάτωση άτυπων διαδικασιών 

μάθησης σε τυπικά σχολικά πλαίσια όπως έχει διερευνηθεί από την Lucy Green (2002) στο 

πρόγραμμα της «Musical Futures», και από άλλες έρευνες (Andrews, 2011· Βenson, 2011· 

Campbell, 1995· Davis, 2008· Green, 2002· Παπαζαχαρίου-Χριστοφόρου, 2016), με 

προσανατόλισαν ερευνητικά στην  μελέτη της ενσωμάτωσης άτυπων διαδικασιών μάθησης 

σε ατομικά μαθήματα κλασικής κιθάρας. Στόχος μου ήταν να ερευνήσω τις εμπειρίες τριών 

περιπτώσεων μαθητών μου, κατά την εφαρμογή άτυπων διαδικασιών μουσικής μάθησης στα 

μαθήματα κιθάρας, να κατανοήσω τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν και τους τρόπους που 

επέλεξαν για να τις ξεπεράσουν και να περιγράψω επίσης τα συναισθήματα, τις απόψεις και 

την συμπεριφορά τους, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Ποιοτικά εργαλεία συλλογής 

δεδομένων όπως η προσωπική παρατήρηση και σημειώσεις, οι ηχογραφήσεις των 

μαθημάτων και οι ημιδομημένες  συνεντεύξεις από τους συμμετέχοντες με βοήθησαν να 

συλλέξω πλούσια και πολυδιάστατα δεδομένα.  

           Από την ανάλυση των δεδομένων διαφάνηκε ότι οι μαθητές ανταποκρίθηκαν θετικά 

στην μεγαλύτερη αυτονομία που τους δόθηκε και κατάφεραν να ανταπεξέλθουν στις 

δυσκολίες που προέκυψαν, αποκομίζοντας από όλη αυτή τη διαδικασία πλούσιες μουσικές 
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και εξωμουσικές γνώσεις και δεξιότητες. Οι άτυπες διαδικασίες μάθησης αποτέλεσαν 

πλαίσιο για τη μουσική ανάπτυξη των μαθητών μου και αύξησαν τα κίνητρα τους για 

μουσική ενασχόληση. Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε ανάπτυξη της ακουστικής τους 

ικανότητας και εξέλιξη της τεχνικής τους κατάρτισης στο όργανο της κιθάρας. Τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας αποτελούν αφορμή για προβληματισμό ως προς την 

υιοθέτηση πιο σύγχρονων μουσικοπαιδαγωγικών προσεγγίσεων σε μαθήματα κλασικής 

κιθάρας.  

 

Λέξεις κλειδιά: άτυπες διαδικασίες μουσικής μάθησης, αυτονομία, κλασική κιθάρα, ατομικά 

μαθήματα 

 

ABSTRACT 

According to references in the international literature (Campbell,1995, 1998, 2000·  

Folkestad, 2006· Fornas et al, 1995· Jorgensen, 2003· Strauss, 1984) music learning takes 

place in formal and informal contexts which often prove to be operate in isolation. In recent 

years, in the context of exploring more democratic pedagogical practices that have the ability 

to actively involve all students, respecting their musical identities, efforts are being made to 

bridge and combine these two forms of learning. The integration of non-formal learning 

processes into formal school contexts as explored by Lucy Green (2002) in the Musical 

Futures program, and other research (Andrews, 2011· Βenson, 2011· Campbell, 1995· Davis, 

2008· Green, 2002· Papazachariou- Christoforou, 2016), oriented me research fully in the 

study of the integration of informal learning processes in individual classical guitar lessons. 

My goal was to research the experiences of three cases of my students applying informal 

music learning procedures to guitar lessons, to understand the difficulties they faced and the 

ways they chose to overcome them, and also to describe their feelings, views and behavior. 
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during classes. Quality data collection tools such as personal observation, course recordings 

and semi-structured interviews by the participants helped me to collect rich and 

multidimensional data. 

           The analysis of the data showed that the students responded positively to the greater 

autonomy given to them and managed to cope with the difficulties that arose by gaining from 

this whole process rich musical and non-musical knowledge and skills. Informal learning 

processes provided a framework for my students' musical development and increased their 

motivation for engaging in music. Specifically, there was a development of their listening 

ability and an evolution of their technical training in the guitar instrument. The results of the 

present research are a cause for reflection regarding the adoption of more modern music 

pedagogical approaches in classical guitar lessons. 

Keywords: informal music learning processes, autonomy, classical guitar, individual lessons 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η επαφή μου με την μουσική ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία λόγω του μουσικού 

οικογενειακού μου περιβάλλοντος. Θυμάμαι να υπάρχουν μουσικά όργανα στο σπίτι, τον 

πατέρα μου και τη γιαγιά μου να τραγουδάνε πολύ ωραία, θυμάμαι επίσης πολύ συχνά να 

γίνονται γλέντια με διάφορες μουσικές να παίζουν από το κασετόφωνο. Σπουδές στη 

μουσική και ειδικότερα στην κλασική κιθάρα, ξεκίνησα αρκετά χρόνια μετά την πρώτη αυτή 

άτυπη μου επαφή με τη μουσική, στο ωδείο της γειτονιάς μου. Εκεί έμαθα τη βασική θεωρία 

της μουσικής, να διαβάζω και να γράφω νότες, ικανότητες που με βοήθησαν ιδιαίτερα στην 

μελλοντική μου πορεία ως μουσικού και κιθαρίστα. Το μάθημα στο ωδείο είχε συγκεκριμένη 

και αυστηρή δομή. Υπήρχε διαβάθμιση των σπουδών, με αυστηρά χρονοδιαγράμματα, 

συγκεκριμένη ύλη, ασκήσεις και σπουδές που έπρεπε να μάθουμε καθώς και εξετάσεις στο 

τέλος κάθε σχολικής χρονιάς. Το ρεπερτόριο περιελάμβανε αμιγώς κλασικά μουσικά 

κομμάτια τα οποία επέλεγε πάντα ο δάσκαλος.  Παράλληλα με τις ακαδημαϊκές γνώσεις που 

αποκόμιζα, στο πλαίσιο του ωδείου, η ενασχόληση μου με τη μουσική συνεχιζόταν και εκτός 

ωδείου. Θυμάμαι ότι είχα την διάθεση στον ελεύθερο μου χρόνο είτε μόνος είτε με φίλους, 

να αναπαράγω κομμάτια πιο σύγχρονα από αυτά που μάθαινα στο ωδείο, που άκουγα από το 

ραδιόφωνο, την τηλεόραση, ή που τραγουδούσαν στο σπίτι, τα οποία τα ανακάλυπτα 

ακουστικά, χωρίς παρτιτούρα τις περισσότερες φορές. Αποτέλεσμα ήταν να γνωρίζω στην 

κιθάρα πολλά κομμάτια, τα οποία ποτέ δεν είχα διδαχθεί στο ωδείο αλλά τα είχα μάθει μόνος 

ή με φίλους με το αφτί. Η διαδικασία αυτή ήταν πολύ ευχάριστη για εμένα αλλά και πολύ 

παραγωγική τελικά. Αργότερα,  εργαζόμενος ως δάσκαλος κιθάρας σε διάφορα ωδεία 

προσπαθούσα στο μάθημά μου εκτός από το κλασικό πρόγραμμα σπουδών της κιθάρας, και 

παρατηρώντας την δυσαρέσκεια πολλές φορές των μαθητών μου απέναντι στο κλασικό 
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ρεπερτόριο της κιθάρας αλλά και στην μουσική ανάγνωση παρτιτούρας, να εντάξω στο 

μάθημα και δραστηριότητες πιο άτυπες οι οποίες στηρίζονταν στις μουσικές προτιμήσεις των 

μαθητών και κυρίως προσέγγιζαν τη μουσική με ακουστικό τρόπο. Ήταν κάτι που έκανα 

συνήθως όταν ήθελα  να κινητοποιήσω και να παροτρύνω περισσότερο παιδιά, που έβλεπα 

ότι είχαν χαμηλό επίπεδο συμμετοχής στο μάθημα. Η θετική ανταπόκριση που είχε η όλη 

διαδικασία, με οδήγησε στο να θελήσω πιο μεθοδικά και εμπεριστατωμένα να καταγράψω 

τις εμπειρίες και τις απόψεις των μαθητών για τις άτυπες διαδικασίες, αλλά και πως αυτές 

τελικά μπορούν να αλλάξουν τα κίνητρα εμπλοκής τους στο μάθημα της κιθάρας. 

       Η παρούσα έρευνα, μελετά τις εμπειρίες και τις απόψεις τριών σπουδαστών κιθάρας 

όταν στο ατομικό τους μάθημα κιθάρας, εφαρμόσθηκαν άτυπες διαδικασίες μάθησης, καθώς 

και το κατά πόσο αυτές οι διαδικασίες άλλαξαν τον βαθμό και τα κίνητρα  εμπλοκής τους 

στην διαδικασία  μάθησης της κλασικής κιθάρας.  

Η σύγχρονη μουσική εκπαίδευση οραματίζεται την ενεργή συμμετοχή όλων των 

μαθητών στην μουσική πράξη μέσα από ένα πρόγραμμα σπουδών που θα σέβεται τις 

μουσικές τους ταυτότητες και θα τους δίνει ευκαιρίες για αυτομόρφωση και αυτονομία 

(Παπαζαχαρίου-Χριστοφόρου, 2017). Για τον λόγο αυτό, τα τελευταία χρόνια δίνεται μεγάλη 

έμφαση σε μεθόδους διδασκαλίας που  εμπλέκουν ενεργά και συνειδητά όλους  τους μαθητές 

στην εκπαιδευτική διαδικασία, με απώτερο σκοπό την ολιστική τους ανάπτυξη (Κοκκίδου, 

2015). Τα παραδοσιακά προγράμματα σπουδών στην θεσμοθετημένη μουσική εκπαίδευση 

περιορίζονται στην μεταφορά της γνώσης στον εκπαιδευόμενο από τον δάσκαλο, ο οποίος 

είναι και αυτός που λαμβάνει όλες τις αποφάσεις που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία 

(Παπαζαχαρίου-Χριστοφόρου, 2016). Οι στόχοι και το περιεχόμενο της διδασκαλίας 

στηρίζεται στην διαχείριση της διδακτέας ύλης (Παπαζαχαρίου-Χριστοφόρου, 2016), η 

οποία είναι άκαμπτη και δεν επιτρέπει στο εκπαιδευτικό να την προσαρμόσει ανάλογα με τις 

ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών (Κοκκίδου, 2015). Οι μαθητές μέσα σε αυτό το πλαίσιο 
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αντιμετωπίζονται ισοπεδωτικά και ομοιόμορφα, χωρίς δυνατότητα για ενεργή εμπλοκή στην 

μαθησιακή πράξη (Jackson, 1996). 

  Οι σύγχρονες εξελίξεις και έρευνες στην μουσική παιδαγωγική, έχουν καταστήσει 

σαφές, ότι τα νέα προγράμματα σπουδών πρέπει να περιέχουν στη δομή τους μεθόδους 

διδασκαλίας που να εμπλέκουν περισσότερο τον μαθητή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο 

Dewey (1916) ήταν από τους πρώτους φιλοσόφους που μίλησαν για την ανάγκη 

εκδημοκρατισμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας, προτείνοντας την ενεργή συμμετοχή όλων 

των μαθητών μέσω της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας η οποία προωθεί την 

κοινωνικοποίηση του ατόµου και διασφαλίζει αυθεντικές βιωµατικές συνθήκες μάθησης 

(Ματσαγγούρας, 2000). Επίσης σύμφωνα με τη θεωρία του πραξιαλισμού του David Elliot 

(1995) η μουσική εκπαίδευση πρέπει να βασίζεται στην αλληλεπίδραση, την ανταλλαγή 

απόψεων μεταξύ των ατόμων, την  κριτική σκέψη και  την ανάπτυξη της δημιουργικότητας 

(Elliot, 1995),  εμπλέκοντας ολιστικά τους μαθητές μέσω της ακρόασης της εκτέλεσης και 

της δημιουργίας (Κοκκίδου, 2015). H Jorgensen (1996) αναφέρει, ότι η ανάπτυξη της 

προσωπικότητας του μαθητή μπορεί να συμβεί μόνο μέσα από την συμμετοχή σε 

παιδαγωγικά προγράμματα και συστήματα, τα οποία προάγουν και θέτουν την συμμετοχή 

του μαθητή στο επίκεντρο της διδακτικής διαδικασίας. Η στεγνή απομνημόνευση και 

αποθήκευση γνώσεων μέσω δασκαλοκεντρικών μεθόδων διδασκαλίας δεν προάγει την 

εκπαιδευτική διαδικασία (Κohn, 1999).  

            Η ανάγκη για μεθόδους διδασκαλίας η οποίες να σέβονται τις μουσικές ταυτότητες 

των μαθητών, να προωθούν την ομαδοσυνεργατική συνεργασία και να εμπλέκουν ολιστικά 

τους μαθητές στην εκπαιδευτική πράξη έχει οδηγήσει τις τελευταίες δεκαετίες στην 

προσπάθεια  εφαρμογής και ενσωμάτωσης  άτυπων διαδικασίων μάθησης στην 

θεσμοθετημένη μουσική εκπαίδευση. Η άτυπη μάθηση  περιλαμβάνει πρακτικές λιγότερο 

προσχεδιασμένες, πιο αυθόρμητες και πιο προσαρμοσμένες στις ανάγκες και προτιμήσεις του 
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εκπαιδευόμενου (Resnick, 1987· Rodriguez, 2004). Σύμφωνα με την Green (2002) η τυπική 

μάθηση είναι συνειδητή, έχει συγκεκριμένους στόχους και σκοπούς, είναι μια διαδικασία 

απόλυτα προκαθορισμένη και διαβαθμισμένη, ενώ η άτυπη μάθηση συμβαίνει περισσότερο 

ασυνείδητα, οι μαθητές δεν καταλαβαίνουν άμεσα τη μαθαίνουν, ενώ δεν υπάρχουν 

προκαθορισμένοι στόχοι και σχεδιασμός. Ο Resnick (1987) αναφέρει ότι η τυπική μάθηση 

που εφαρμόζεται στα σχολεία είναι γεμάτη κανόνες και περιορισμούς και δεν έχει καμία 

επαφή με τις γνώσεις που οι μαθητές μαθαίνουν άτυπα έξω από το σχολείο. Για τον Jarvis 

(1987), η τυπική – επίσημη εκπαίδευση (formal education) έχει γραφειοκρατικό χαρακτήρα, 

ενώ η άτυπη εκπαίδευση (informal education) δεν είναι προκαθορισμένη ούτε 

προγραμματισμένη διαδικασία και έχει ως βασικό χαρακτηριστικό της, την αλληλεπίδραση.  

           Σημαντική για τις άτυπες διαδικασίες μάθησης υπήρξε η έρευνα της Lucy Green 

(2002), στην οποία διερεύνησε τους τρόπους και τις διαδικασίες που ακολούθησαν 

δεκατέσσερις μουσικοί της ποπ για να εκτελέσουν μουσική. Με βάση της βασικές αρχές των 

άτυπων διαδικασιών μάθησης που κατέληξε από αυτή την έρευνα, προχώρησε στην 

ανάπτυξη ενός προγράμματος που το ονόμασε   «Musical Futures» το οποίο εφαρμόστηκε 

για περίπου 4 χρόνια, σε 21 σχολεία μέσης εκπαίδευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο και έλαβαν 

μέρος 1.500 περίπου παιδιά ηλικίας 13 και 14 χρονών και 32 δάσκαλοι μουσικής (Green, 

2008). Στο πρόγραμμα αυτό εφάρμοσε τις βασικές αρχές των άτυπων διαδικασιών μάθησης 

που είναι (α) τα παιδιά σχηματίζουν φιλικές ομάδες, (β) τα παιδιά επιλέγουν τη μουσική που 

τους αρέσει, τους εκφράζει και απολαμβάνουν, (γ) τα παιδιά αναπαράγουν με το αφτί1 και 

εκτελούν ηχογραφημένη μουσική εφαρμόζοντας την ακουστική προσέγγιση, (δ) τα παιδιά 

μαθαίνουν με ανοργάνωτο-ιδιοσυγκρασιακό τρόπο χωρίς την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού 

 
1 Ο όρος αναπαράγουν με το αφτί χρησιμοποιείται από τον συγγραφέα για την απόδοση της προσέγγισης που 

εμφανίζεται στη βιβλιογραφία ως Copy by ear (Green, 2002). Συνοψίζει την διαδικασία αναπαραγωγής και 

επιτέλεσης της μουσικής ακουστικά. 
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και (ε) τα παιδιά μαθαίνουν ολιστικά διαπλέκοντας την ακρόαση, εκτέλεση, αυτοσχεδιασμό 

και σύνθεση (Green, 2008).  

Παρόμοιες έρευνες γύρω από την ενσωμάτωση άτυπων διαδικασίων μάθησης 

(Andrews, 2011· Benson, 2012· Davis, 2008· Folkestad, 2006· Karlsen, 2010· 

Παπαζαχαρίου-Χριστοφόρου, 2016), ανέδειξαν τον σημαντικό ρόλο των άτυπων 

διαδικασιών στην μεγιστοποίηση των κινήτρων των μαθητών και στην ενεργότερη εμπλοκή 

τους στην διαδικασία της μάθησης. 

Η σημασία και η αξία της ακουστική προσέγγισης της μουσικής και η καλλιέργεια 

του αφτιού και της σύνδεσής του με τον ήχο πριν το μουσικό σύμβολο, υποστηρίζεται από 

πολλούς μουσικοπαιδαγωγούς και αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία των άτυπων μορφών 

μάθησης στις οποίες η αναπαραγωγή των κομματιών γίνεται ακουστικά, χωρίς τη χρήση 

μουσικής σημειογραφίας. Ο Woody (2012) αναφέρει ότι το βασικό προσόν που πρέπει να 

έχει κάθε μουσικός στις μέρες μας, είναι  καλλιεργημένο μουσικό αφτί. Ο   Τhomas (1971) 

αναφέρει, ότι στην διαδικασία της μουσικής μάθησης, η καλλιέργεια του αφτιού και η 

ικανότητα διάκρισης των χαρακτηριστικών του ήχου, πρέπει να προηγούνται του 

συμβολισμού των μουσικών εννοιών. Η ακουστική προσέγγιση  που αναφέρεται στη διεθνή 

βιβλιογραφία και ως «sound-before sight» (ήχος πριν από το σύμβολο), υποστηρίζει ακριβώς 

αυτό, δηλαδή  ότι η μουσική θα πρέπει να βιώνεται αρχικά ακουστικά, (και να υπάρχουν οι 

κατάλληλες συνθήκες της επαφή του ατόμου με τον ήχο και την ακρόαση, οι οποίες 

αναπτύσσουν την ακουστική δεξιότητα) και μετέπειτα να εισάγονται τα σύμβολα και η 

σημειογραφία. Ο Gordon (2003) και ο Hicks (1980) επίσης αναφέρουν ότι η καλλιέργεια του 

ακουστικού λεξιλογίου θα πρέπει προηγείται της σημειογραφίας και να αναπτύσσεται στα 

πρώτα στάδια της εκπαίδευσης του παιδιού.  

  H μουσική είναι κατ’ εξοχήν ακουστική τέχνη. Σύμφωνα με τον Lilliestam (1996) η 

συντριπτική πλειοψηφία όλης της μουσικής που έχει ακουστεί  ποτέ, παίζεται κυρίως με το 



 17 

αφτί. Όχι μόνο η ροκ μουσική αλλά και οι παραδοσιακές μουσικές του κόσμου συνήθως 

μαθαίνονται πρώτα με ακουστικό τρόπο με το αφτί (Finnegan, 2007).  Έχοντας ο ίδιος νιώσει 

τη σημασία της ακουστικής προσέγγισης για έναν μουσικό, το να μπορεί δηλαδή να 

προσεγγίζει τη μουσική με το αφτί, είχα ενδιαφερθεί να εντρυφήσω περισσότερο στην 

μελέτη της βιβλιογραφίας που αφορούσε τις άτυπες μορφές διδασκαλίας μουσικής και τις 

εφαρμογές τους στην τυπική μουσική μάθηση. Κάνοντας επίσης μια αναδρομή στα όσα  

διδάχθηκα στην διάρκεια των  μαθητικών μου χρόνων σε διάφορα ωδεία μέχρι και την 

απόκτηση του διπλώματός μου στην κλασική κιθάρα, συνειδητοποίησα την απουσία 

μεθόδων διδασκαλίας που να λαμβάνουν υπόψιν τους τις μουσικές προτιμήσεις των μαθητών 

αλλά και την ελλιπή παρουσία στρατηγικών εκμάθησης μουσικής με βάση κυρίως την 

ακουστική προσέγγιση και την καλλιέργεια της εστιασμένης ακρόασης. Η διαπίστωση αυτή 

μέσα από την εκπαιδευτική μου εμπειρία, με προσανατόλισε και με επηρέασε ιδιαίτερα στην 

επιλογή του θέματος της διπλωματικής μου έρευνας. 

         Κύριος στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των εμπειριών τριών 

σπουδαστών κιθάρας σε Πολιτιστικό κέντρο Δήμου της Αττικής, όταν στο πλαίσιο του 

μαθήματος κλασικής κιθάρας ενσωματώθηκαν άτυπες διαδικασίες και στρατηγικές μάθησης. 

Για την επιλογή των συγκεκριμένων μαθητών έλαβα υπόψιν μου τρία σημαντικά στοιχεία. 

Πρώτον φρόντισα οι μαθητές που θα επιλέξω να γνωρίζουν βασικές αρχές της κιθάρας, που 

έχουν να κάνουν με τη σωστή στάση του σώματος, τη θέση της κιθάρας, και τις βασικές 

κινήσεις των  χεριών και των δακτύλων. Δεύτερον επέλεξα παιδιά που είχα καταλάβει, ότι 

δεν τους άρεσε ιδιαίτερα το κλασικό ρεπερτόριο της κιθάρας και επιζητούσαν κάτι 

διαφορετικό. Τρίτον οι μαθητές που επέλεξα είχαν εκδηλώσει κατά καιρούς την δυσαρέσκειά 

τους όσον αφορά στη μουσική ανάγνωση κειμένων και την προτίμησή τους σε πιο 

ακουστικές προσεγγίσεις της μουσικής.  
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 Ο κάθε σπουδαστής/σπουδάστρια στην διάρκεια 6 εβδομάδων παρακολούθησε  6 ωριαία 

μαθήματα τα οποία είχαν σχεδιαστεί με βάση τις αρχές των άτυπων διαδικασιών μουσικής 

μάθησης, και έγινε καταγραφή των εμπειριών, των απόψεων και γενικότερη της στάσης τους, 

απέναντι στις νέες μεθόδους διδασκαλίας. 

 Τα  ερευνητικά ερωτήματα προς διερεύνηση ήταν: 

1. Πώς περιγράφουν την εμπειρία εφαρμογής άτυπων διαδικασιών μάθησης οι 

συγκεκριμένοι σπουδαστές; 

2. Ποιες είναι οι απόψεις τους για την εφαρμογή της συγκεκριμένης παρέμβασης άτυπων 

διαδικασιών μάθησης στο μάθημα κιθάρας; 

3. Με ποιο τρόπο η εφαρμογή άτυπων διαδικασιών μάθησης αλλάζει τα κίνητρα εμπλοκής 

των σπουδαστών στη μαθησιακή διαδικασία; 

Με γνώμονα τα πιο πάνω ερωτήματα μελετήθηκαν σε βάθος τα βιώματα των συμμετεχόντων 

καθώς και η συμπεριφορά τους κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. 

          Eπιδίωξη μου στη συγκεκριμένη έρευνα, ήταν να εξετάσω τις εμπειρίες των 

σπουδαστών από την εισαγωγή άτυπων διαδικασιών μάθησης στο ατομικό τους μάθημα 

κιθάρας. Τα   βασικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την συλλογή των αποτελεσμάτων 

ήταν α) προσωπική παρατήρηση και λεπτομερής καταγραφή σημειώσεων από την 

παρατήρηση γ) ηχογραφήσεις των μαθημάτων και δ)  ημιδομημένες  συνεντεύξεις των 

συμμετεχόντων.  

Τα μαθήματα λόγω της πανδημίας έγιναν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας του 

Skype και του Viber. Η ερευνητική παρέμβαση περιλάμβανε μία αρχική και μια τελική 

συνέντευξη για κάθε μαθητή, καθώς και 6 ατομικά ωριαία μαθήματα, ένα κάθε εβδομάδα. 

Πριν την έναρξη των μαθημάτων, πήρα ενυπόγραφη έγκρισή των γονέων για συμμετοχή των 

παιδιών τους στην έρευνα. Τα ονόματα των μαθητών δεν αποκαλύπτονται, γιατί 

χρησιμοποιήθηκαν ψευδώνυμα. Κατά τη διάρκεια της έρευνας είχα εκτός από το ρόλο του 



 19 

ερευνητή και τον ρόλο του δασκάλου, κάτι που υποστηρίζεται και από τη διεθνή 

βιβλιογραφία (Joseph, 2011· Sangiorgio, 2015· Παπαζαχαρίου-Χριστοφόρου, 2016) (Βλ. 

Κεφ.3.6). Ως δάσκαλος προσπάθησα μέσα από την πολύχρονη προσωπική επαφή που είχα με 

τους μαθητές να αναπτύξω ένα φιλικό κλίμα εμπιστοσύνης που θα βοηθούσε στην διεξαγωγή 

της έρευνας. Σαν Εγώ, παρόλο που η υποκειμενικότητα σε μια ποιοτική έρευνα θεωρείται 

δεδομένη (Ίσαρη & Πουρκός, 2015) προσπάθησα μέσω του αναστοχασμού και των 

προσωπικών σημειώσεων μετά από κάθε μάθημα, να εξετάζω την προσωπική μου 

υποκειμενικότητα αλλά και εκείνη των μαθητών μου, και να την λαμβάνω υπόψιν μου για 

την ανάλυση των δεδομένων και των αποτελεσμάτων (Morawski, 1994). 

            Η αναγκαιότητα της συγκεκριμένης έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι δεν έχουν 

πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες στη διδασκαλία της κλασικής κιθάρας στην Ελλάδα. Τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, μπορούν να συμβάλουν στην διαμόρφωση νέων 

προτάσεων για τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας της κλασικής κιθάρας αλλά και άλλων 

μουσικών οργάνων. Επίσης το γεγονός ότι η συγκεκριμένη έρευνα έγινε διαδικτυακά μπορεί 

να δώσει πλούσια συμπεράσματα και στοιχεία για την μελλοντική εκπόνηση εξ αποστάσεως 

ερευνών.  

  Για τις ανάγκες της ανάλυσης των δεδομένων χρησιμοποίησα τη μέθοδο της 

θεματικής ανάλυσης. Αυτή η προσέγγιση μου επέτρεψε τον εντοπισμό και την κατανόηση 

των κοινών εννοιών και εμπειριών που αναδύονταν, ενώ παράλληλα με διευκόλυνε στο να 

εστιάσω σε  θεματικές ενότητες που έδωσαν απάντηση στα ερευνητικά ερωτήματα που 

τέθηκαν αρχικά. (Braun & Clarke, 2012· Ίσαρη & Πουρκός, 2015). (Βλ. ΚΕΦ. 3.6 και 4).  

       Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαφάνηκε ότι τα παιδιά ανταποκρίθηκαν θετικά 

στην καινούρια προσέγγιση και παρόλο που αντιμετώπισαν προκλήσεις, εργάστηκαν 

εστιασμένα και στοχευμένα και αντέδρασαν πολύ καλά. Δυσκολεύτηκαν αρχικά να 

ανταποκριθούν στην ακουστική προσέγγιση που περιλάμβανε η παρέμβαση, και η 
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παράμετρος του αυτοσχεδιασμού και της συνεργασίας αποτέλεσαν επίσης ιδιαίτερες 

συνθήκες πρόκλησης για αυτούς. Ο ρόλος μου ως εκπαιδευτικού ερευνητή, φάνηκε να 

διαμορφώνεται από τις ανάγκες των μαθητών κατά τη διάρκεια της προσπάθειας τους να 

εκτελέσουν τα κομμάτια που επέλεξαν ακουστικά. Όσον αφορά στις δεξιότητες, οι μαθητές 

ανέπτυξαν την ικανότητά τους για εστιασμένη ακρόαση, εξέλιξαν την τεχνική τους αντίληψη 

πάνω στο όργανο της κλασικής κιθάρας, έμαθαν να δουλεύουν με περισσότερη αυτονομία 

και να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες που προέκυπταν, παίρνοντας περισσότερες 

πρωτοβουλίες. Γενικά υιοθέτησαν ένα ενεργό ρόλο στο μάθημα, γεγονός που τους έκανε 

πρωταγωνιστές στη μαθησιακή διαδικασία. Τέλος διαφάνηκε μεγιστοποίηση των κινήτρων 

εμπλοκής από το γεγονός ότι τα παιδιά επέλεξαν τα αγαπημένα τους κομμάτια, από την 

ενασχόληση τους με την κιθάρα και εκτός μαθήματος και από τη γενικότερη θετική στάση 

τους απέναντι στην διαδικασία. .(Βλ.Κεφ.4). 

  Η μελέτη των τριών διαφορετικών περιπτώσεων σπουδαστών ανέδειξε ομοιότητες 

αλλά και διαφορές τόσο μεταξύ τους, όσο και με άλλες έρευνες σχετικά με την ενσωμάτωση 

άτυπων διαδικασιών μάθησης σε τυπικά μαθησιακά πλαίσια. Η δυσκολία στην ακουστική 

προσέγγιση των κομματιών που προβλημάτισε τους μαθητές στην έρευνά μου, φάνηκε και 

στην έρευνα της Andrews (2012). Παρόλα αυτά στην παρούσα έρευνα κατά τη διάρκεια των 

μαθημάτων φάνηκε ότι οι μαθητές άρχισαν να εξοικειώνονται με τον ακουστικό χαρακτήρα 

των μαθημάτων αναπτύσσονταν την ικανότητά τους για εστιασμένη ακρόαση. Η 

Παπαζαχαρίου-Χριστοφόρου (2016) και η Green (2008) παρατήρησαν επίσης ανάπτυξη των 

ακουστικών δεξιοτήτων των μαθητών που προήλθε από την επαναλαμβανόμενη επαφή τους 

με τις πρακτικές τις ακουστικής προσέγγισης των άτυπων διαδικασιών μάθησης. Ο 

αυτοσχεδιασμός αποτέλεσε μια δραστηριότητα που έδωσε στιγμές χαράς και πειραματισμού 

και στις έρευνες των Green (2002), Davis (2008) Βenson, (2012), Παπαζαχαρίου-

Χριστοφόρου (2016). H συνεργασία μεταξύ των μαθητών στην παρούσα έρευνα έδειξε να 
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δυσκολεύει κάποια παιδιά της έρευνας, να διευκολύνει το έργο κάποιων άλλων στην 

προσπάθεια τους να βγάλουν ακουστικά τα κομμάτια, αλλά γενικά να αντιμετωπίζεται ως 

μια θετική εμπειρία από όλους. Η Παπαζαχαρίου-Χριστοφόρου (2016) αναφέρει ότι τα 

παιδιά μέσω της συνεργασίας κατάφεραν να ξεπερνούν τις δυσκολίες τους και να βελτιώνουν 

τις εκτελέσεις τους. Η Green (2002) αλλά και η Benson (2012) αναφέρουν επίσης ότι με την 

αλληλομάθηση και την συνεργασία οι μαθητές στην έρευνά της ξεπερνούσαν τις δυσκολίες. 

Η Davis (2008)  στην έρευνά της με τους αρχάριους μουσικούς πνευστών, εφάρμοσε άτυπες 

διαδικασίες μάθησης, με κύριο χαρακτηριστικό την προσέγγιση με το αφτί και την 

εστιασμένη ακρόαση και παρατήρησε εξέλιξη της τεχνικής κατάρτισης των μαθητών πάνω 

στα όργανά τους.    

  Η αυτονομία και ο έλεγχος μεγάλου μέρους της μαθησιακής διαδικασίας από τους 

μαθητές την οποία προκρίνουν οι άτυπες διαδικασίες και οι οποίες εφαρμόστηκαν στην 

παρούσα έρευνα, φάνηκε  να εκτιμάται  από τους μαθητές και να μεγιστοποιεί τα κίνητρα 

εμπλοκής τους. Σε όλες τις προαναφερθείσες έρευνες (Andrews, 2011· Benson 2012· Davis 

2008· Green, 2002· Παπαζαχαρίου-Χριστοφόρου, 2016) η εφαρμογή άτυπων διαδικασιών 

μάθησης οδήγησε σε μεγαλύτερη συμμετοχή των μαθητών στην διαδικασία της μάθησης και 

τελικά σε πιο ενεργή εμπλοκή τους. 

           Aπό τα μαθήματα της παρούσας έρευνας δεν έλλειψαν βέβαια και οι στιγμές 

ενθουσιασμού και ευχαρίστησης των παιδιών, κάτι που έδειξε ότι οι μαθητές απόλαυσαν 

τελικά, πάρα τις δυσκολίες, την συμμετοχή τους σε αυτή. Οι μεγάλες στιγμές ενθουσιασμού 

και ανακούφισης ήταν συνήθως αυτές που ακολουθούσαν ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα στην 

εργασία που είχαν αναλάβει να διεκπεραιώσουν δηλαδή την ακουστική προσέγγιση των 

κομματιών. Η Παπαζαχαρίου-Χριστοφόρου (2016) αναφέρει ότι οι μαθητές στην δικιά της 

έρευνα όταν έφταναν σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα ξεσπούσαν σε χειροκροτήματα και 
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αναφωνητά χαράς ενώ η Benson (2012) αναφέρει ότι τα παιδιά έδειξαν αγάπη και 

ενθουσιασμό για αυτό που έκαναν στην διάρκεια της δικιάς της έρευνας.  

        Στα κεφάλαια που ακολουθούν παρατίθεται αρχικά η βιβλιογραφική ανασκόπηση 

φωτίζοντας το θεωρητικό υπόβαθρο των άτυπων διαδικασιών μάθησης. Ακολούθως, 

περιγράφεται με λεπτομέρεια η μεθοδολογία και τα ερευνητικά εργαλεία  που 

χρησιμοποιήθηκαν για την παρούσα έρευνα καθώς  και το χρονοδιάγραμμα και περιεχόμενο 

της διεξαγωγής της. Στα τελευταία κεφάλαια αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνας, 

συνοδευόμενα από αυθεντικά αποσπάσματα από τη συλλογή δεδομένων, καθώς και η 

εξαγωγή συμπερασμάτων και εισηγήσεων για περαιτέρω ερευνητικές δράσεις που θα 

μπορούσαν να εξετάσουν το ζήτημα πιο ολιστικά.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

2.1. Μουσική μάθηση 

Ο άνθρωπος είναι πλασμένος για μάθηση. Ανεξάρτητα αν η μάθηση γίνεται σε τυπικά 

οργανωμένες δομές όπως το σχολείο ή άτυπα μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες των 

ατόμων μέσα στο κοινωνικό σύνολο, οι άνθρωποι βρίσκονται σε μια συνεχή διαδικασία 

ανάπτυξης, διαμόρφωσης και αλλαγής, στα πλαίσια της ιδιαίτερης  κουλτούρας τους. Η 

Παπαζαχαρίου-Χριστοφόρου (2016) αναφέρει: 

η έννοια της μάθησης έχει άμεση σχέση με τη μόνιμη αλλαγή στη συμπεριφορά του 

ατόμου, η οποία είναι αποτέλεσμα εμπειρίας και πράξης. Η μάθηση έχει προσωπικό 

και ατομικό χαρακτήρα. Το κάθε άτομο μαθαίνει με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Οι 

αλλαγές του ατόμου μέσω της μάθησης συντελούνται στο πεδίο των γνώσεων, των 

δεξιοτήτων και των στάσεων του. Βεβαίως, η μάθηση δεν ολοκληρώνεται μόνο μέσα 

από ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά είναι μια διεργασία που 

συντελείται σε όλη τη ζωή του ατόμου μέσα από διαφορετικές καταστάσεις και με 

διαφορετικούς τρόπους (σελ 56). 

 

Τι είναι όμως ειδικότερα η μουσική μάθηση; Ποια  στοιχεία περιλαμβάνει, σε ποια 

περιβάλλοντα εξελίσσεται και πώς πρέπει ιδανικά να συμβαίνει; Θα μπορούσαμε να πούμε 

ότι δεν υπάρχει a priori ορισμός για το τι είναι μουσική μάθηση ούτε για το ποια στοιχεία θα 

πρέπει να την αποτελούν. Εντούτοις με το συγκεκριμένο ζήτημα έχουν ασχοληθεί πολλοί 

ερευνητές από τα πεδία των επιστημών, της φιλοσοφίας, των τεχνών, της πολιτικής, ενώ 

έχουν διεξαχθεί πολλές μελέτες, έχουν δοκιμαστεί πολλά μουσικοπαιδαγωγικά προγράμματα 

στο βάθος της ιστορίας, στην προσπάθεια να βρεθεί η ιδανική, η βέλτιστη  μορφή που θα 
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πρέπει να έχει η διαδικασία της μουσικής μάθησης έτσι ώστε να προσφέρει τα μέγιστα στην 

καλλιέργεια και ανάπτυξη της προσωπικότητας του ανθρώπου. 

 

2.2. Μουσική μάθηση και νευροεπιστήμες 

Υπάρχουν αρκετές μελέτες (Gembris, 2006· Pantev et al, 1999·  Reifinger, 2006· Swanwick 

& Tillman, 1986) οποίες προσπάθησαν να αναλύσουν πως συμβαίνει η μουσική μάθηση από 

πλευράς νευροψυχολογίας και νευροεπιστημών. Η μουσική μάθηση είναι συναφής με πολλές 

διαφορετικές λειτουργίες του εγκεφάλου, όπως η αντίληψη, η δράση, η γνώση, η κατανόηση, 

η συγκίνηση (συναισθηματική φόρτιση) και η μνήμη (Pantev et al., 1999). O Gembris (2006) 

υποστηρίζει ότι οι βασικές μουσικές ικανότητες και δεξιότητες αναπτύσσονται τα πρώτα 

δέκα χρόνια ανάπτυξης του παιδιού. Το μουσικό δυναμικό μπορεί να αναπτυχθεί κατά τη 

διάρκεια των πρώτων χρόνων ζωής του ατόμου και συγκεκριμένα έως περίπου και την ηλικία 

των 9 ετών όπου και σταθεροποιείται (Gordon, 2007). Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, 

τα φλοιώδη επίπεδα του ακουστικού συστήματος αναπτύσσονται σταδιακά, ενώ παράλληλα 

λαμβάνει χώρα και η πολιτισμική αφομοίωση του παιδιού στην κουλτούρα μέσα στην οποία 

ανήκει. Σύμφωνα με το μοντέλο των Swanwick και Tillman (1986), τα παιδιά από 4 έως 9 

χρονών αναπτύσσουν ακουστικές και γνωστικές ικανότητες σε τέτοιο βαθμό έτσι ώστε, όχι 

μόνο να μπορούν να αντιληφθούν τη μουσική, αλλά και να μπορούν να παίξουν και τα ίδια 

μουσική με αρκετή ακρίβεια (Swanwick & Tillman, 1986). Επίσης και η εκμάθηση του 

μουσικού ρυθμού και μέτρου έχουν μπει στο ερευνητικό πεδίο πολλών μελετητών και έχει 

βρεθεί ότι τα παιδιά αρχίζουν να έχουν μια σχετική κατανόηση του μουσικού μέτρου, του 

ρυθμού, στην ηλικία των 9 χρόνων (Reifinger, 2006). 

  Όσον αφορά στην εκτέλεση μουσικής, τα παιδιά φαίνεται να απολαμβάνουν τη 

μουσική δημιουργία στην προσχολική και σχολική ηλικία, καθώς μπορούν να 

επαναλαμβάνουν ρυθμικά και μελωδικά μοτίβα και να αυτοσχεδιάζουν. Ενώ ο 
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αυτοσχεδιασμός στο τραγούδι εμφανίζεται ήδη από μικρή ηλικία (3 χρόνια), η τραγουδιστική 

έκταση και ακρίβεια αυξάνεται μετά τα 5 χρόνια του παιδιού. Στην ηλικία των 6 με 7 η 

φωνητική έκταση είναι περίπου μια οκτάβα και στην ηλικία των 8 τα παιδιά είναι πλέον 

ικανά να τραγουδούν με τονική σταθερότητα (Gembris, 2006). 

 

2.3. Μουσική μάθηση και φιλοσοφία  

Η λειτουργία και σπουδαιότητα της μουσικής μάθησης έχει απασχολήσει και την φιλοσοφία. 

Πολλοί φιλόσοφοι από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα προσπάθησαν  να εξηγήσουν τον 

τρόπο που συμβαίνει η μουσική μάθηση και  επίσης να καθορίσουν ποια στοιχεία θα πρέπει 

να περιλαμβάνει έτσι ώστε να ωφελεί τα βέλτιστα τον άνθρωπο. Στα κείμενα Ελλήνων 

φιλοσόφων όπως του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη διαβάζουμε εκτενείς αναφορές σε 

ζητήματα μουσικής αγωγής, μουσικής μάθησης  και εκπαίδευσης, γεγονός που δείχνει ότι το 

συγκεκριμένο θέμα απασχολούσε πολύ τους μεγάλους φιλοσόφους, δηλαδή  το τι θα πρέπει 

να διδάσκεται, τι θα πρέπει να περιλαμβάνει η μουσική μάθηση κάθε πολίτη έτσι ώστε να 

εκπληρώνει τον σκοπό της.  Για τον Πλάτωνα μεγάλη υπήρξε η σημασία της μουσικής για 

την ηθική διαπαιδαγώγηση των νέων Αθηναίων. Στην Πολιτεία, επισημαίνει την ηθική αξία 

της μουσικής και συζητεί την ηθική σημασία ορισμένων αρμονιών και ρυθμών.  Στο ίδιο 

βιβλίο δια στόματος Σωκράτη γράφει ότι «η αγωγή με τη μουσική και την ποίηση είναι η πιο 

σημαντική, επειδή ο ρυθμός και η μελωδία εισχωρούν στα τρίσβαθα της ψυχής κι 

αδράχνοντάς την με δύναμη μεγάλη, φέρνουν μέσα της ευπρέπεια και της δίνουν ομορφιά, 

εάν βέβαια κάποιος ανατραφεί σωστά, ενώ, αν δεν συμβεί αυτό, (φέρνουν) το αντίθετο» 

(398d – 400e). Ο Πλάτων πίστευε ότι η εκπαίδευση στη μουσική, που σημαίνει την ενότητα 

της μελωδίας, της ποίησης και του χορού, είναι σημαντική, γιατί ο ρυθμός και η αρμονία 

διεισδύουν βαθιά στην εσωτερική ψυχή και ασκούν ισχυρή επιρροή σε αυτήν (Στάμου, 

2002). Στους Νόμους, αναφέρει ότι  η κίνηση πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο συνεχής 
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(790c8-9) και είναι ευεργετικό όταν οι μητέρες δεν παρέχουν ακινησία αλλά ακριβώς το 

αντίθετο, κίνηση στα παιδιά τους, τα  λικνίζουν συνεχώς στην αγκαλιά τους και όχι με σιωπή 

αλλά με κάποια μελωδία (790d9-790e2). 

        Ο Αριστοτέλης όπως και ο δάσκαλός του, υποστήριζε την ηθική διάσταση της 

μουσικής και προκρίνει την παιδαγωγική της χρήση. Οι σκοποί της μουσικής αγωγής 

σύμφωνα με το ίδιο πρέπει να είναι η παιδεία, η παιδιά, η διαγωγή και η κάθαρση. Ο 

νομοθέτης πρέπει να θέσει τις βάσεις έτσι ώστε η μουσική αγωγή να επιτελείται με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο. Επίσης για να συμβεί αυτό απαιτείται να υπάρχει μια 

ολοκληρωμένη και συγκροτημένη μουσικοπαιδαγωγική πρόταση στα πλαίσια της οποίας να 

διατυπώνονται με σαφήνεια οι στόχοι, τα περιεχόμενα και οι μέθοδοι διδασκαλίας (Ράπτης, 

2007).  O Αριστοτέλης δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική εκμάθηση της μουσικής, 

θεωρεί ότι ο μαθητής δεν πρέπει μόνο να ακούει μουσική αλλά κυρίως να παίζει γιατί μόνο 

έτσι μαθαίνει πραγματικά και διαμορφώνονται οι μουσικές του προτιμήσεις (Πολ. 1340b 20-

25). 

   Oι θεωρητικές απόψεις του Αμερικανού φιλοσόφου και εκπρόσωπου του 

φιλοσοφικού ρεύματος του Πραγματισμού, John Dewey, έχουν ασκήσει μεγάλη επιρροή 

στον χώρο της εκπαίδευσης προτείνοντας την ανάπτυξη κριτικού πνεύματος, και της 

δυναμικής της ομάδας, μέσα από την συνεργασία των μαθητών (Παπαζαχαρίου-

Χριστοφόρου, 2016). Ο Dewey πίστευε πολύ στην αξία της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας 

η οποία προωθεί την κοινωνικοποίηση του ατόμου μέσα από βιωματικές συνθήκες μάθησης 

(Ματσαγγούρας, 2014).  

             Επίσης, σημαντικός Αμερικανός μουσικοδιδάσκαλος που ασχολήθηκε με την 

φιλοσοφία της μουσικής εκπαίδευσης βασισμένη σε αισθητικές θεωρίες ήταν ο Bennett 

Reimer. O Reimer καθιέρωσε την λεγόμενη μουσική εκπαίδευση ως αισθητική εκπαίδευση 

(ΜΕΑΕ). O Reimer ζώντας στις ΗΠΑ στην δεκαετία του ’50, σε μια εποχή όπου η θέση του 
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μαθήματος της μουσικής στην εκπαίδευση θέτονταν εν αμφιβόλω, προσπάθησε να 

ανακαλύψει τις ιδιαιτερότητες της τέχνης της μουσικής, ώστε να δικαιολογείται και η θέση 

της στην εκπαίδευση. Ο ορισμός στον οποίο καταλήγει ο Reimer για τη μουσική αγωγή είναι 

ο ακόλουθος: «η μουσική εκπαίδευση είναι η εκπαίδευση του ανθρώπινου συναισθήματος 

μέσα από την ανάπτυξη της ανταπόκρισης στις εγγενείς εκφραστικές ποιότητες του ήχου» 

(Reimer, 1989 σελ.53) και στόχος της μουσικής εκπαίδευσης είναι «η ανάπτυξη, στον 

υπέρτατο δυνατό βαθμό, της ικανότητας του κάθε μαθητή να έχει την εμπειρία και να 

δημιουργεί εγγενείς εκφραστικές ποιότητες του ήχου», ενώ αμέσως παρακάτω διευκρινίζει 

ότι αυτή η ικανότητα είναι η αισθητική ευαισθησία και οι ποιότητες του ήχου, η μουσική 

(Reimer, 1989, σελ.153). 

             Ο David Elliot μουσικός και ακαδημαϊκός (μαθητής του Reimer) έχει τοποθετήσει τη 

μουσική μάθηση στην σφαίρα της πραξιακής φιλοσοφικής προσέγγισης.  Στα συγγράμματα 

του Music Matters: A New Philosophy of Music Education (1995) και Praxial Music 

Education: Reflections and Dialogues (2005) αμφισβήτησε τις αρχές της αισθητικής 

μουσικής εκπαίδευσης και πρότεινε ένα νέο φιλοσοφικό ρεύμα όσον αφορά την μουσική 

εκπαίδευση και αγωγή, τον πραξιαλισμό.  Βασική αρχή της πραξιακής μουσικής αγωγής 

προέρχεται από την έννοια της «πράξις» του Αριστοτέλη, και εμπεριέχει το τέλος της, 

«εντελέχεια». Δίνεται βαρύτητα στην παραγωγή μουσικής και στη βιωματική ενασχόληση 

του ατόμου με τη μουσική πράξη, μέσα από την εκτέλεση κυρίως και όχι την ακρόαση, την 

συζήτηση και την επεξήγηση της μουσικής δομής όπως είχε την προτείνει η αισθητική 

προσέγγιση. Σύμφωνα με τον πραξιαλισμό η μουσική δεν είναι μόνο το σύνολο των έργων 

που ακούμε και αξιολογούμε (όπως γίνεται στην αισθητική μουσική αγωγή) αλλά 

περιλαμβάνει και μουσικές δράσεις που αφορούν στις διαδικασίες της εκτέλεσης, του 

αυτοσχεδιασμού, της σύνθεσης, της διασκευής, της διεύθυνσης και φυσικά της ακρόασης 

(Elliot, 2005). Η μουσική εκπαίδευση σύμφωνα με τον πραξιαλισμό  σχετίζεται με δράσεις, 
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όπως η κίνηση , ο χορός και το λατρευτικό τελετουργικό, τις οποίες οι άνθρωποι επιτελούν 

παράλληλα με το να κάνουν μουσική και την ακρόαση (Εlliot, 1995, σελ.129). Η βασική ιδέα 

της φιλοσοφίας του Elliot υποστηρίζει την ολιστική εμπλοκή των μαθητών με τη μουσική, 

μέσω της ακρόασης, της εκτέλεσης και της δημιουργίας γεγονός που συμβάλει στην 

ανάπτυξη της μουσικότητάς τους (Κοκκίδου, 2015). Ο Small (1998)  επίσης δίνει τεράστια 

αξία στη λειτουργία της μουσικής ως πράξης και θεωρεί ότι η εμπλοκή κάθε ατόμου στη 

μουσική πράξη είναι ανθρώπινο δικαίωμα από τη γέννησή του. Μέσα από τη μουσική πράξη 

καθορίζονται, δημιουργούνται και αναπτύσσονται σχέσεις (ήχων και ατόμων) οι οποίες 

προσδιορίζουν και τη σημασία και αξία της μουσικής πράξης.  Πρόσφατες αναφορές από την 

DeNora (2000) και τους Elliott και Silverman (2015) υπογραμμίζουν την λειτουργία της 

μουσικής ως εργαλείο ακατάπαυστης διαδικασίας διαμόρφωσης ταυτοτήτων. Οι μουσικές 

εμπειρίες εισχωρούν σε προσωπικό επίπεδο στο άτομο και επηρεάζοντας τη διάθεσή του και 

καθορίζοντας την καθημερινότητά του.  

Η Παπαζαχαρίου-Χριστοφόρου (2016) αναφέρει πως ανεξάρτητα από τις 

διαφορετικές φιλοσοφικές διαστάσεις που έχουν δοθεί στη μουσική, είναι εμφανές ότι 

παγκοσμίως οι άνθρωποι απολαμβάνουν τη μουσική ως αναπόσπαστο μέρος της ανθρώπινης 

ύπαρξης, της κουλτούρας, της ιστορίας και του πολιτισμού τους, η οποία και προσφέρει 

διέξοδο στα συναισθήματά τους, αποτελώντας μοναδικό και ξεχωριστό τρόπο γνώσης του 

εαυτού τους και της κοινωνίας στην οποία ζουν. Η μουσική μετατρέπει την απλή διαβίωση 

σε απολαυστική και αισθητική εμπειρία της ζωής (Παπαζαχαρίου-Χριστοφόρου, 2016).  

 

2.4. Τυπικά και άτυπα πλαίσια μουσικής διδασκαλίας- μάθησης.  

Στην δυτική κοινωνία υπάρχουν δυο μορφές μουσικής μάθησης, η τυπική που συμβαίνει 

επίσημα σε σχολεία από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο και η άτυπη η οποία συμβαίνει 

εκτός σχολικού περιβάλλοντος (Green, 2014). Οι δυο αυτές μορφές εκπαίδευσης, έχουν 
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μεγάλες διαφορές μεταξύ τους και ως προς το περιεχόμενο και ως προς τον τρόπο που 

συμβαίνουν. Η κάθε μια εφαρμόζεται σε διαφορετικά μαθησιακά περιβάλλοντα, με 

διαφορετική δομή, και περιλαμβάνει διαφορετικές διαδικασίες μάθησης μουσικών 

δεξιοτήτων, καθώς και διαφορετικούς τρόπους εμπλοκής των μαθητών στη μουσική πράξη 

(Παπαζαχαρίου-Χριστοφόρου, 2016). Στα επόμενα κεφάλαια θα αναλυθούν τα βασικά 

χαρακτηριστικά των δυο αυτών μορφών μάθησης. 

 

2.4.1. Τυπικές και άτυπες μορφές Μουσικής Μάθησης  

H διεθνής βιβλιογραφία (Bowman, 1998, 2004· Campbell,1995, 1998, 2000· Cope & Smith, 

1997· Fornas et al., 1995· Folkestad, 2006· Green, 2002· Jorgensen, 2003· Prouty, 2002· 

Rodriguez, 2004· Strauss, 1984), αναφέρεται σε δύο βασικές μορφές μάθησης οι οποίες 

καθορίζουν και διαφορετικά μαθησιακά πλαίσια : (α) την τυπική θεσμοθετημένη μουσική 

εκπαίδευση που εμφανίζεται και εφαρμόζεται, κυρίως, σε σχολικά περιβάλλοντα, έχει 

συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών, περιλαμβάνει αξιολόγηση και καταλήγει συνήθως σε 

πιστοποιητικό φοίτησης και (β) την άτυπη, εκτός σχολείων και ιδρυμάτων, πρακτικές 

μουσικής μάθησης, οι οποίες είναι αυθόρμητες, ασυνείδητες, τυχαίες, χωρίς καθορισμένους 

στόχους ή ακολουθία διαδικασιών και χωρίς καθοδήγηση. Οι δυο μορφές πρακτικών 

απόκτησης μουσικών δεξιοτήτων και γνώσεων έχουν μεγάλο εύρος, είναι πολυδιάστατες και 

αποτελούν τους βασικότερους τρόπους μουσικής μόρφωσης. Η καθεμία εφαρμόζεται σε 

διαφορετικά μαθησιακά περιβάλλοντα, με διαφορετική δομή το καθένα, περιλαμβάνει 

διαφορετικές διαδικασίες απόκτησης μουσικών δεξιοτήτων, όπως και διαφορετικούς τρόπους 

ανάμειξης και συμμετοχής των ατόμων στη μουσική πράξη (Παπαζαχαρίου-Χριστοφόρου, 

2016).  

         Ως τυπική μάθηση (formal learning) ορίζεται το ιεραρχημένο, δομημένο και 

οργανωμένο χρονικά σε βαθμίδες εκπαιδευτικό σύστημα, από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
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έως και την πανεπιστημιακή, που περιλαμβάνει τόσο τις γενικές ακαδημαϊκές σπουδές όσο 

και τα εξειδικευμένα προγράμματα και θεσμούς ολοκληρωμένης επαγγελματικής και 

τεχνικής εκπαίδευσης (Jeffs & Smith, 1999). Η τυπική θεσμοθετημένη εκπαίδευση 

χαρακτηρίζεται από την σύγχρονη βιβλιογραφία  ως σκόπιμη, συνειδητή, με συγκεκριμένες 

και στατικές στρατηγικές μάθησης οι οποίες είναι καθοδηγημένες  και εξυπηρετούν 

συγκεκριμένους σκοπούς εξ αρχής ορισμένους (Green, 2002· Strauss, 1984). Σύμφωνα με 

τους  Cope και Smith (1997) η θεσμοθετημένη μουσική μάθηση υπερτονίζει την εκμάθηση  

της θεωρίας της μουσικής (μουσική γραφή και ανάγνωση), δίνει έμφαση στην διδασκαλία 

της κλασικής δυτικής μουσικής, ενώ δεν περιλαμβάνει αρκετές δραστηριότητες σχετικά με 

την ανάπτυξη της μάθησης με το αφτί. Τα προγράμματα σπουδών, η δομή, και οι 

στρατηγικές διδασκαλίας που εφαρμόζονται στα πλαίσια της τυπικής μουσικής μάθησης, 

συνδέονται με τη δυτική μουσική παιδαγωγική, ενώ μόνο τις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει 

προσπάθεια για συμπερίληψη και άλλων μουσικών ειδών (Green, 2002). 

  Ο Jenkins (2011) αναφέρει ότι, η επίσημη μάθηση είναι προγραμματισμένη και 

συστηματική, εστιάζοντας στην «συμπεριφορά που διέπεται από κανόνες» και την ανάπτυξη 

εννοιών. Η τυπική εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από την τυποποιηµένη δασκαλοκεντρική και 

οριοθετημένη διδακτική διαδικασία, μέσα στον κλειστό χώρο του σχολείου (Ανθογαλίδου, 

2003). Στο πλαίσιο της ανάπτυξης πολιτικών διά βίου μάθησης, ο Οργανισμός για την 

οικονομική συνεργασία και ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) όρισε την επίσημη μάθηση ως, «. . . πάντα 

οργανωμένη και δομημένη, και έχει μαθησιακούς στόχους». Για τη θεσμοθετημένη μουσική 

εκπαίδευση αναφέρεται και ο Strauss (1984) ο οποίος τη χαρακτηρίζει ‘σκόπιμη’ και 

υποστηρίζει ότι εφαρμόζεται εκτός φυσικού πλαισίου και καθημερινής ρουτίνας με 

συγκεκριμένες παραμέτρους (Strauss, 1984). Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην τυπική 

μουσική εκπαίδευση είναι απόλυτα κατευθυντικός, ενώ οι μαθησιακοί στόχοι και τεχνικές 

είναι προκαθορισμένα από το πρόγραμμα σπουδών (Folkestad, 2005· Mak, 2004). Έργο του 
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εκπαιδευτικού είναι να μεταφέρει τις γνώσεις στους μαθητές, έχει δηλαδή το ρόλο του 

μεταφορέα της γνώσης (Παπαζαχαρίου-Χριστοφόρου, 2016) ενώ επίσης έχει τον απόλυτο 

έλεγχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και διαχείρισης των δυσκολιών που προκύπτουν μέσα 

σε αυτή (Rodriguez, 2009).  

Η Green (2002) ορίζει την τυπική μάθηση ως συνειδητή (‘conscious’) και πιστεύει 

ότι λαμβάνει χώρα όταν οι μαθητές μαθαίνουν συνειδητά, οπότε και υπάρχει προσωπική 

πρόθεση για τη μάθηση. Υπάρχουν  καθορισμένοι στόχοι και συγκεκριμένες διαδικασίες ενώ 

η δραστηριότητες είναι καθοδηγούμενες από τον δάσκαλο. Αντίθετα, η άτυπη μάθηση 

περιγράφεται ως μη οργανωμένη, και δεν έχει καθορισμένους στόχους όσον αφορά τα 

μαθησιακά αποτελέσματα. 

Η άτυπη μάθηση (informal learning) θεωρείται σύμφωνα με τους Jeffs και Smith 

(1999), η διαδικασία με την οποία κάθε άτομο, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, μαθαίνει 

και αποκτά στάσεις, αξίες, ικανότητες-δεξιότητες και γνώσεις, από την καθημερινή εμπειρία 

και τις επιδράσεις που δέχεται από το περιβάλλον του  (εργασία, οικογένεια, γειτονιά, 

ελεύθερες ασχολίες, βιβλιοθήκες, μέσα μαζικής ενημέρωσης κ.ά.). Για  τον Schugurensky 

(2000) η άτυπη μάθηση περιλαμβάνει επίσης αυτοκατευθυνόμενη μάθηση η οποία, όπως 

επισημαίνει, έχει αποκτήσει σημασία με την αύξηση της διαδικτυακής μάθησης. Η άτυπη 

μάθηση είναι ολιστική και ασυνείδητη (Folkestad, 2006· Green, 2002) και στηρίζεται στο 

παιχνίδι, εμπλέκοντας το σώμα του μαθητή · είναι «νοηματική και βιωματική» και μπορεί να 

παρακινεί τους μαθητές προς την αυτοβελτίωσή τους (Jenkins, 2011). 

  Η Green το (2002) έχει ορίσει κάποια βασικά χαρακτηριστικά των άτυπων 

διαδικασιών μάθησης, όπως αυτά προέκυψαν από την διερεύνηση 14 μουσικών της ποπ 

(μουσικοί δημοφιλούς μουσικής) οι οποίοι δεν είχαν ιδιαίτερες μουσικές γνώσεις αλλά ήταν 

κυρίως αυτοδίδακτοι. Μέσα από την συγκεκριμένη μελέτη, είχε παρατηρήσει ότι οι μουσικοί 

της δημοφιλούς μουσικής, υιοθετούν στις πρακτικές τους τα ακόλουθα:  



 32 

(α) επιλέγουν αγαπημένα μουσικά κομμάτια που τους εκφράζουν και τα απολαμβάνουν, 

(β) μαθαίνουν μόνοι ή με φίλους τους αναπαράγοντας με το αφτί ηχογραφημένα 

μουσικά κομμάτια (ακουστική προσέγγιση), 

(γ) μαθαίνουν μουσική ολιστικά, δηλαδή μέσα από την παρατήρηση, την ακρόαση, 

τον πειραματισμό, τη δοκιμή, και την εκτέλεση μουσικής μέσα στα μουσικά 

συγκροτήματα που σχηματίζουν, 

(δ) μαθαίνουν ανοργάνωτα και με ιδιοσυγκρασιακό τρόπο πολλές φορές τρόπο (haphazard 

learning), 

(ε) ενσωματώνουν κατά τη διαδικασία μάθησης, εκτός από την ακρόαση και την 

εκτέλεση, τον αυτοσχεδιασμό και την σύνθεση. 

Αυτά τα χαρακτηριστικά όπως έχει παρατηρήσει η Green (2002) έρχονται σε 

αντίθεση με τον τρόπο που γίνεται η διδασκαλία της μουσικής στις τάξεις των 

θεσμοθετημένων σχολικών πλαισίων. Από την έρευνά της επίσης φάνηκε, ότι οι μουσικοί 

της ποπ μελετώντας, είτε μόνοι τους σπίτι, μέσω της ακρόασης, της μίμησης, και του 

αυτοσχεδιασμού, είτε συνεργαζόμενοι και μεταξύ τους, συζητώντας και ανταλλάσσοντας  

απόψεις, κατάφεραν να βγάλουν με το αφτί και να εκτελέσουν τα αγαπημένα τους κομμάτια 

χωρίς την βοήθεια γραπτής παρτιτούρας ή δασκάλου (Green, 2002). 

       Ο Folkestad (2006) με τη δική του θεωρία, διακρίνει τις βασικές διαφορές μεταξύ 

τυπικής και άτυπης μάθησης μέσα από 4 παραμέτρους: τον τόπο διεξαγωγής της διαδικασίας 

μάθησης (μέσα και έξω από το σχολείο), το στιλ μάθησης (π.χ. χρήση σημειογραφίας ή 

μάθησης από το αφτί), την πρόθεση εμπλοκής στη μαθησιακή διαδικασία (αναφέρει ότι στις 

άτυπες καταστάσεις μάθησης η γνώση και βελτίωση συμβαίνει πιο ασυνείδητα ενώ στις 

τυπικές καταστάσεις ο μαθητής προτίθεται συνειδητά να το κάνει) και τον έλεγχο της 

διαδικασίας (στις άτυπες διαδικασίες ο έλεγχος βρίσκεται στα χέρια των συμμετεχόντων, ενώ 

στις τυπικές στα χέρια του εκπαιδευτικού ή ενήλικα που κατευθύνει τη διαδικασία μάθησης.  
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Με βάση τα πιο πάνω, ο Folkestad (2006) θεωρεί ότι οι μουσικοί βρίσκονται σε συνεχή 

διαλεκτική σχέση ανάμεσα στους δυο τρόπους μουσικής δραστηριότητας (άτυπης ή 

θεσμοθετημένης) και μπορούν να περνούν από τη μια στη άλλη στην διάρκεια του 

μαθήματος. Ο Cross (2007) προτείνει περαιτέρω αναλύσεις,  που διακρίνουν την τυπική από 

την άτυπη μάθηση, σε σχέση με τον βαθμό ελέγχου (αυστηρότερος ή χαλαρότερος),  της 

παράδοσης (μέσω δομημένων μαθημάτων ή σε συνομιλία), της διάρκειας  (μεγαλύτερα ή 

μικρότερα χρονικά διαστήματα) και του «συγγραφέα» της μάθησης (δάσκαλος ή μαθητής). 

Ο Allsup (2003) αναφέρει την αντίθεση μεταξύ της μουσικής εκμάθηση όπως συμβαίνει στο 

σχολείο (ενίσχυση της γνώσης των ατόμων για αφηρημένες και γενικευμένες γνώσεις) με την 

εκμάθηση μουσικής εκτός σχολείου (που περιλαμβάνει κοινή γνώση, συλλογιστική με βάση 

τα συμφραζόμενα και ανάπτυξη δεξιοτήτων ειδικής κατάστασης). Ο Cope (2002) 

υποστηρίζει ότι η τυπική μάθηση στοχεύει στην ανάπτυξη ενός οργανοπαίχτη συχνά της 

δυτικής κλασικής παράδοσης δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνική μέσω 

επαναλαμβανόμενων ασκήσεων. Εν αντιθέσει, η άτυπη μάθηση στοχεύει να αναπτύξει τον 

ικανό ερασιτέχνη, με τη μελωδία ως μέσο διδασκαλίας, ενώ υπάρχει περισσότερη ευελιξία 

σχετικά με ορισμένες πτυχές του στην τεχνική (Cope, 2002). H Jaffurs (2006) μιλώντας για 

τις διαφορές τυπικής - θεσμοθετημένης και άτυπης - μη θεσμοθετημένης μάθησης, αναφέρει 

ότι στην πρώτη ο δάσκαλος είναι αυτός που αποφασίζει τους στόχους, την πορεία, και τις 

πρακτικές που θα ακολουθηθούν στη διαδικασία της μάθησης, υπάρχει δηλαδή μια πιο 

αυταρχική προσέγγιση ενώ αντίθετα στις άτυπες πρακτικές υπάρχει ένα πιο δημοκρατικό 

κλίμα, μέσα στο οποίο οι μαθητές έχουν τον κύριο ρόλο και τον έλεγχο της μαθησιακής 

διαδικασίας.  

      Παρόλο που όπως φάνηκε, η δύο αυτές μορφές μάθησης, παρουσιάζουν σημαντικές 

διαφορές στην δομή και λειτουργία τους, αρκετοί μουσικοπαιδαγωγοί καταλήγουν στο 

συμπέρασμα ότι τα μαθήματα μουσικής θα πρέπει να περιέχουν στοιχεία και των δύο 
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(Folkestad 2006), διότι αυτές, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε εκπαιδευτικής 

διαδικασίας (Παπαζαχαρίου-Χριστοφόρου, 2016) και κυρίως επειδή πέφτουν  στη μέση ενός 

τυπικού-άτυπου πληροφοριακού συνεχούς (Jenkins,  2011). 

 

 2.4.2. Μάθηση με το «αφτί», η προσέγγιση «sound before sight» 

Η μουσική είναι ακουστική τέχνη. Σύμφωνα με τον Shively (1995) όλη η γνώση μας για την 

μουσική προέρχεται από τον ήχο. Η μεγαλύτερη πλειοψηφία της μουσικής που έχουμε 

ακούσει πρώτα έχει παιχτεί με το αφτί και μετά έχει αποτυπωθεί  σε νότες (Lilliestam, 1996). 

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των άτυπων διαδικασιών μάθησης είναι η προσέγγιση 

της μουσικής με ακουστικό τρόπο, δηλαδή το γεγονός ότι οι μαθητές παροτρύνονται να 

μαθαίνουν μουσική κυρίως ακούγοντας, «με το αφτί», ενώ η σημειογραφία της μουσικής 

διδάσκεται πολύ αργότερα αφού έχουν αναπτύξει την ακουστική τους αντίληψη και 

ικανότητα. Τέτοιου είδους  ακουστικές προσεγγίσεις, απασχόλησαν στο παρελθόν και ακόμα 

απασχολούν πολλούς ερευνητές-μουσικοπαιδαγωγούς, οι οποίοι μέσα από αυτές 

ανακάλυψαν νέους τρόπους, πιο αποτελεσματικούς, στην εκμάθηση της μουσικής. Ιδιαίτερα  

σημαντική θεωρείται η προσέγγιση  «sound before sight» (Bartholomew, 1995· Hicks, 1980· 

McPherson & Gabrielsson, 2002· Priest, 1989· Suzuki, 1973) δηλαδή ήχος πριν το σύμβολο, 

υποδηλώνοντας με αυτή τη φράση τον ακουστικό χαρακτήρα της προσέγγισης. Σύμφωνα με 

τον Priest (1989), οι μαθητές στα πρώτα στάδια εκμάθησης μουσικού οργάνου θα πρέπει να 

καλλιεργούν πρωταρχικά το αφτί τους μέσω της ακουστικής διδασκαλίας της μουσικής. 

Αργότερα και αφού έχουν κατανοήσει πρακτικά τις μουσικές έννοιες σε ακουστικό επίπεδο 

θα πρέπει να διδάσκονται τη σημειογραφία της μουσικής. O Τhomas (1971) αναφέρει ότι 

στην διαδικασία της μουσικής μάθησης, η καλλιέργεια του αφτιού και η ικανότητα διάκρισης 

των χαρακτηριστικών του ήχου, πρέπει να προηγούνται του συμβολισμού των μουσικών 

εννοιών. Στην προσέγγιση «sound before sight», η εκμάθηση και εκτέλεση μουσικής, 
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επέρχεται εμπειρικά μέσω της μίμησης και του αφτιού, ενώ τα θεωρητικά στοιχεία 

επεξηγούνται αφού γίνει η εμπέδωση των μουσικών στοιχείων βιωματικά. Η καλλιέργεια του 

ακουστικού λεξιλογίου προηγείται της σημειογραφίας και πρέπει να καλλιεργείται στα 

πρώτα στάδια της εκπαίδευσης του παιδιού με την κίνηση, το τραγούδι, την χρήση κρουστών 

και μελωδικών οργάνων για τον ρυθμό και την μελωδία, με την ακρόαση ηχογραφημένης 

μουσικής και τον αυτοσχεδιασμό και την σύνθεση (Hicks, 1980· Gordon, 2003). Τα σύµβολα 

πρέπει να εισάγονται µόνο όταν ήδη, υπάρχει κατανόηση των µουσικών εννοιών ακουστικά 

(Campbell, 1998β, σελ.208). Οι McPherson και Gabrielson (2002), μετά από έρευνα που 

έκαναν σε νέους οργανοπαίχτες, παρατήρησαν ότι η εκμάθηση και εκτέλεση μουσικής  με το 

αφτί, με ακουστικό τρόπο και όχι με τη χρήση παρτιτούρας, αποδείχτηκε ωφέλιμη για την 

ανάπτυξη της μουσικότητας τους. Πoλλοί μουσικοπαιδαγωγοί και πολλές 

μουσικοπαιδαγωγικές μέθοδοι παρουσιάζουν στη δομή τους στοιχειά της προσέγγισης 

«sound-before-sight» και στηρίζονται στην καλλιέργεια του αφτιού.  

 

2.5.Μουσικοπαιδαγωγικές μέθοδοι  

Ήδη από τον 19ο αιώνα υπήρχαν θεωρίες που υποστήριζαν την ακουστική προσέγγιση στην 

εκμάθηση της μουσικής. Οι Johann Heinrich Pestalozzi και Lowel Mason ήταν δυο από τους 

πρώτους μουσικοπαιδαγωγούς που υποστήριξαν ότι ο ήχος, πρέπει να προηγείται του 

συμβόλου στην μουσική μάθηση (sound before sight) και επίσης ότι η κατανόηση των 

μουσικών εννοιών θα πρέπει να προσφέρεται και να παρουσιάζεται μέσα από βιωματικές 

εμπειρίες των παιδιών με τη μουσική. (McPherson & Gabrielson, 2002). 

             Αργότερα, η μέθοδος μουσικοκινητικής αγωγής του Γερμανού μουσικοπαιδαγωγού 

Carl Orff στηρίχθηκε στην εκμάθηση της μουσικής πρώτα με το αφτί. Ένα από τα βασικά 

συστατικά στοιχεία της μεθόδου Orff είναι η εξερεύνηση του ήχου μέσω της φωνής του 

σώματος και των οργάνων (Ανδρούτσος, 1995). Η λειτουργία της μεθόδου του Orff, 
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βασίζεται στην διαδικασία της εξερεύνησης η οποία προάγει την αισθητική δημιουργία 

(Ανδρούτσος, 1995). Τα παιδιά με βάση τη συγκεκριμένη μέθοδο, έρχονται σε πρώτη επαφή 

με την μουσική με βιωματικό τρόπο μέσω της κίνησης και του ήχου. Μαθαίνουν να 

κινούνται με τον ρυθμό της μουσικής και να αναγνωρίζουν σταδιακά τα βασικά 

χαρακτηριστικά του ήχου με ακουστικό τρόπο, «με το αφτί». Ο Sangiorgio (2010) αναφέρει 

ότι στην διδασκαλία του Orff αξιοποιούνται διαδικασίες άμεσης μετάδοσης μέσα από οπτικά, 

ακουστικά και κιναισθητικά ερεθίσματα και τεχνικές διευκόλυνσης απομνημόνευσης του 

μουσικού υλικού. Η εκμάθηση της μουσικής συμβαίνει κυρίως με ακουστικό και 

κιναισθητικό τρόπο και πολύ αργότερα χρησιμοποιείται η μουσική σημειογραφία. Τα 

μουσικά κείμενα, δεν πρέπει να αποτελέσουν τροχοπέδη στην δημιουργική και 

αυτοσχεδιαστική φύση της μεθόδου που επιτυγχάνεται  μέσα από την κίνηση, τη φωνή και 

τον λόγο. 

        Στην δεκαετία του ’70 έλαβε χώρα στην Αμερική ένα πρόγραμμα σπουδών με την 

ονομασία Manhatanville Music Curriculum Project το οποίο έδινε βάρος στην καλλιέργεια 

της αισθητική καλλιέργειας  μέσω της μουσικής, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην 

εκμάθηση της μουσικής με ακουστικό τρόπο. Ο Thomas (1971) αναφέρει ότι με βάση τις 

αρχές και τη φιλοσοφία του συγκεκριμένου προγράμματος, η βασική δεξιότητα που πρέπει 

να αναπτύξουν τα παιδιά είναι αυτή της ακρόασης, ενώ δεξιότητες όπως η εκτέλεση, 

ανάγνωση και γραφή της μουσικής θα πρέπει να έπονται. Σημειώνει επίσης ότι η υπερβολική 

ενασχόληση με την μουσική σημειογραφία σε βάρος της καλλιέργειας την ενεργητικής 

ακρόασης μπορεί να αποδειχθεί επιζήμια στην ανάπτυξη της  μουσικής δημιουργικότητας 

των παιδιών. 

      Μία από τις γνωστότερες μεθόδους εκμάθησης μουσικού οργάνου «με το αφτί» είναι 

η μέθοδος που έχει αναπτύξει ο Shinichi Suzuki. Η μέθοδος διδασκαλίας του Ιάπωνα 

μουσικοπαιδαγωγού, που αφορά κυρίως στην εκμάθηση έγχορδων οργάνων, επικεντρώνει το 
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ενδιαφέρον της στην αντιληπτικότητα της ακρόασης και στην ανάπτυξη της μουσικής 

ευαισθησίας (Ανδρούτσος, 1995). Ο ίδιος θεωρεί ότι η εκμάθηση της μουσικής έχει πολλά 

κοινά στοιχεία με την εκμάθηση της μητρικής γλώσσας. Όπως τα μικρά παιδιά ακούνε και 

µαθαίνουν τη µητρική τους γλώσσα μέσα από τη διαδικασία της µίµησης, έτσι θα πρέπει να 

µαθαίνουν και µουσική (Suzuki, 1973). H μέθοδος ενθαρρύνει την εξάσκηση του αφτιού, 

μέσα από την καθημερινή ακρόαση μουσικής, η οποία συνδυάζεται με παρατήρηση, μίμηση, 

συνεχή επανάληψη και ενεργή συμμετοχή παιδαγωγού και γονιών (Ανδρούτσος, 1995). Η 

ακοή εξασκείται προτού το παιδί έρθει σε επαφή με την μουσική σημειογραφία, μέσα από 

την ακρόαση ποιοτικών ηχογραφήσεων των κομματιών που θα εκτελέσει το παιδί στο 

μουσικό του όργανο (Παπαζαχαρίου-Χριστοφόρου, 2016). 

       Μία από τις σημαντικότερες μεθόδους εκμάθησης μουσικής του μουσικοπαιδαγωγού 

Edwin Gordon, (Μusic learning theory), υποστηρίζει επίσης την ακουστική προσέγγιση στην 

διδασκαλία της μουσικής και επίσης ότι, η εκμάθηση της  έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά 

με την εκμάθηση της μητρικής γλώσσας. Όπως η εκμάθηση της μητρικής γλώσσας ξεκινάει 

με φυσικό τρόπο στα πρώτα χρόνια της ζωής κάθε ανθρώπου μέσω της μίμησης και της 

ακοής, έτσι και η εκμάθηση της μουσικής θα πρέπει να ξεκινά με την καλλιέργεια της 

ακουστικότητας «audiation», όπως αναφέρει ο ίδιος και μετά να ακολουθούν τα μουσικά 

σύμβολα (Gordon, 1997). Ο Gordon (1997), τονίζει την καλλιέργεια του αφτιού και δίνει 

έμφαση στο ‘ακουστικό/προφορικό’ στάδιο μουσικής μάθησης προτού τα άτομα περάσουν 

στο στάδιο με τη λεκτική σύνδεση ή τη σημειογραφία της μουσικής.  Υπογραμμίζει ότι η 

μουσική μάθηση πρέπει να ξεκινά -χωρίς εξαίρεση- από το αφτί και όχι από το μάτι (Gordon, 

1997). Ο όρος «audiation» έχει εφευρεθεί από τον E. Gordon, ώστε να αποδώσει για τη 

λειτουργία της ακρόασης την αντίστοιχη έννοια της λέξης απεικόνιση που χρησιμοποιείται 

για τη λειτουργία της όρασης (Walters, 1991). O όρος ακουστότητα όπως έχει αποδοθεί στα 

ελληνικά από τον (Παπαζάρη, 1999) αποδίδει την ικανότητα του ατόμου να ακούει και να 



 38 

αισθάνεται τη μουσική ακόμα και όταν δεν υπάρχει ηχητικό ερέθισμα. Ο Gordon μέσα από 

την καλλιέργεια της ακουστικότητας, ωθεί τους σπουδαστές στην ανάπτυξη της ικανότητας 

του ανθρώπου να  ακούει και να αισθάνεται μέσα του την μουσική έστω και αν δεν υπάρχει 

ακουστικό ερέθισμα (Παπαζαχαρίου-Χριστοφόρου, 2016). 

       Όλες οι παραπάνω μουσικοπαιδαγωγικές μέθοδοι υποστηρίζουν και περιέχουν στη 

δομής τους, την ακουστική προσέγγιση εκμάθησης της μουσικής, την εκμάθηση της 

μουσικής δηλαδή πρώτα ηχητικά, μέσω της ακρόασης, με βιωματικούς τρόπους, μέσα από 

την διαδικασία της μίμησης, και μετά μέσα από την σημειογραφία. Ο Gary McPherson 

(1997) στην έρευνα που έκανε σχετικά με την σημαντικότητα της καλλιέργειας την 

ακουστικής ικανότητας στην διδασκαλία της μουσικής, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αν η 

ακουστική ικανότητα δεν αναπτυχθεί ήδη από τα πρώτα στάδια της διδακτικής διαδικασίας, 

η εκτέλεση μουσικής γίνεται μία διαδικασία αποκωδικοποίησης μουσικών συμβόλων και 

ήχων χωρίς αισθητική ποιότητα και συναισθηματική εμπλοκή του εκτελεστή (Woody, 2007). 

Mέσα σε αυτή την κατεύθυνση οδηγούνται σήμερα οι σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας, 

εμπεριέχοντας όλο και περισσότερο στην δομή τους πρακτικές διδασκαλίας των άτυπων 

διαδικασιών μουσικής μάθησης, και η δομή και τα χαρακτηριστικά τους, θα αναλυθούν 

εκτενώς στα επόμενα κεφάλαια. 

 

2.6. Έρευνες για άτυπες μορφές μουσικής μάθησης 

Οι άτυπες διαδικασίες μουσικής μάθησης έχουν γίνει αντικείμενο μελέτης σε πολλές έρευνες 

οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί εντός σχολικού πλαισίου (Benson, 2012· Byrne και 

Sheridan, 2000· Davis, 2008· Green, 2008· Tobias, 2010· Παπαζαχαρίου-Χριστοφόρου, 

2016), εκτός σχολικού πλαισίου (Campbell, 1995· Davis, 2005· Finnegan, 1989· Green, 

2002· Jaffurs, 2008), αλλά και μέσα στο σχολείο εκτός επίσημου προγράμματος σπουδών 

(Abramo, 2011· Andrews, 2011· Allsup 2003). Μια από τις σημαντικότερες έρευνες που 



 39 

έλαβε χώρα σε άτυπο μαθησιακό περιβάλλον και που αφορούσε στην διερεύνηση πρακτικών 

και στρατηγικών μουσικής μάθησης όπως αυτές χρησιμοποιούνται από μουσικούς της ποπ, 

ήταν αυτή της Lucy Green το 2002. 

       Η  Lucy Green (2002)  στην έρευνά της ασχολήθηκε με 14 μουσικούς της ποπ οι 

οποίοι δεν είχαν ιδιαίτερες ακαδημαϊκές γνώσεις αλλά ήταν κυρίως αυτοδίδακτοι,  και 

προσπάθησε να ανακαλύψει τους τρόπους και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν για να 

παίξουν και να δημιουργήσουν μουσική. Μέσα από την έρευνά της, προσπάθησε να βρει 

διαφορές και ομοιότητες, μεταξύ των άτυπων πρακτικών που χρησιμοποιούσαν αυτοί οι 

μουσικοί, με τις θεσμοθετημένες πρακτικές και διαδικασίες μουσικής μάθησης που 

συμβαίνουν εντός των σχολικών τάξεων. Σκοπός της ήταν να συνδυάσει αυτές τις δύο 

διαφορετικές πρακτικές και κυρίως να βρει τρόπους να εισάγει εντός θεσμοθετημένου 

πλαισίου άτυπες πρακτικές εκμάθησης της μουσικής. Η Green (2002) παρατήρησε ότι οι 

πρακτικές που χρησιμοποιούνται για την εκμάθηση της μουσικής σε θεσμοθετημένα πλαίσια 

δεν παρέχουν στους συμμετέχοντες κίνητρα εμπλοκής στο μάθημα. Αντιθέτως, οι μουσικοί 

της ποπ χρησιμοποιώντας δικές τους πιο άτυπες πρακτικές εκμάθησης της μουσικής έδειχναν 

να απολαμβάνουν περισσότερο την μουσική διαδικασία και πράξη και να έχουν μεγαλύτερο 

πάθος και βαθμό εμπλοκής. Με βάση τα συμπεράσματα από την παραπάνω έρευνα η Green 

κατέληξε στις βασικές αρχές των άτυπων διαδικασιών μουσικής μάθησης, τις οποίες 

χρησιμοποίησε έπειτα για την ανάπτυξη ενός μουσικού προγράμματος που ονόμασε Musical 

Future το οποίο είχε σκοπό να εφαρμόσει σε μαθησιακά περιβάλλοντα εντός σχολείου 

(Παπαζαχαρίου-Χριστοφόρου, 2016). Το πρόγραμμα Musical Futures  εφαρμόστηκε σε 21 

σχολεία μέσης εκπαίδευσης του Ηνωμένου Βασιλείου, συμμετείχαν περίπου 1500 παιδιά 

ηλικίας 13-15 χρόνων (Green, 2008). Βασική επιδίωξη της Green μέσω του προγράμματος, 

ήταν η εφαρμογή των βασικών αρχών των άτυπων διαδικασιών μάθησης μέσα στην σχολική 

τάξη. Οι αρχές αυτές είναι (α) τα παιδιά σχηματίζουν φιλικές ομάδες,(β) τα παιδιά επιλέγουν 
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τη μουσική που τους αρέσει, τους εκφράζει και απολαμβάνουν, (γ) τα παιδιά αναπαράγουν 

με το αφτί και εκτελούν ηχογραφημένη μουσική εφαρμόζοντας την ακουστική 

προσέγγιση,(δ) τα παιδιά μαθαίνουν με ανοργάνωτο-ιδιοσυγκρασιακό τρόπο χωρίς την 

καθοδήγηση του εκπαιδευτικού και (ε) τα παιδιά μαθαίνουν ολιστικά διαπλέκοντας την 

ακρόαση, εκτέλεση, αυτοσχεδιασμό και σύνθεση. (Green, 2008). Τα αποτελέσματα της 

εφαρμογής του προγράμματος έδειξαν μεγάλη αλλαγή στην στάση των μαθητών απέναντι 

στο μάθημα της μουσικής. Οι μαθητές παρουσίασαν ισχυρά κίνητρα ενεργής εμπλοκής στο 

μάθημα, εκδήλωσαν μουσικές ικανότητες που δεν είχαν φανεί πριν, ενώ η διδασκαλία της 

κλασικής μουσικής με άτυπες διαδικασίες μάθησης άλλαξε την εικόνα που είχαν για την 

κλασική μουσική και την αντιμετώπισαν με μεγαλύτερη εκτίμηση και ενδιαφέρον. 

      Παρόμοια στοιχεία παρουσίασε  και η έρευνα της Campbell (1995) η οποία εξέτασε 

τους τρόπους που μαθαίνουν μουσική ροκ μπάντες, αποτελούμενες από νεαρά παιδιά, 

ηλικίας 14 με 16 χρόνων. Η Campbell μέσα από την έρευνά της διαπίστωσε, ότι τα παιδιά 

μάθαιναν μουσική με σχετικά άναρχο τρόπο, προσπαθούσαν να αναπαράγουν κομμάτια που 

τους άρεσαν κυρίως με το αφτί, δηλαδή χωρίς παρτιτούρες και γενικότερα δρούσαν μέσα σε 

ένα φιλικό, ομαδοσυνεργατικό περιβάλλον το οποίο βοηθούσε την όλη διαδικασία. Επιπλέον 

κοινή πεποίθηση όλων των νεαρών αυτών μουσικών σύμφωνα με την Campbell (1995), ήταν 

ότι το μάθημα της μουσικής όπως αυτό γίνεται στις σχολικές τάξεις ήταν βαρετό δυσάρεστο  

και μακριά από την πραγματικότητα. 

      Μια άλλη εξίσου σημαντική έρευνα η οποία όμως σε αντίθεση με τις προηγούμενες 

εκπονήθηκε εντός σχολικής τάξης δημοτικού σχολείου της Κύπρου ήταν αυτή της 

Παπαζαχαρίου-Χριστοφόρου (2016). Η πολυετής εμπειρία της ως καθηγήτρια στην 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση την οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι τα 

περισσότερα παιδιά στο μάθημα της μουσικής εντός του σχολείου, παρουσιάζουν έλλειψη 

πραγματικού ενδιαφέροντος και το θεωρούν μονότονο και άσκοπο με αποτέλεσμα να 



 41 

παρουσιάζουν πολύ χαμηλό βαθμό εμπλοκής σε αυτό. Η Παπαζαχαρίου-Χριστοφόρου με την 

εφαρμογή άτυπων διαδικασιών μουσικής μάθησης στην Ε΄ τάξη δημοτικού σχολείου της 

Κύπρου, στο οποίο ήταν δασκάλα, προσπάθησε να εξετάσει και να μελετήσει τα βιώματα, τις 

αντιδράσεις και τις εμπειρίες των 18 μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα, από την 

εφαρμογή των διαδικασιών αυτών, και αν και κατά πόσο αυτή η εφαρμογή  άλλαξε τον 

βαθμό ενασχόλησης και εμπλοκής τους στο μάθημα της μουσικής. Κύριοι πυλώνες της 

έρευνάς της ήταν, η θεωρία μάθησης του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού, οι αρχές των 

άτυπων διαδικασιών μουσικής μάθησης με έμφαση στην καλλιέργεια του αφτιού μέσα από 

τη διαδικασία αναπαραγωγής και επανεκτέλεσης αγαπημένης μουσικής, η παιδαγωγική 

προσέγγιση της ομαδοσυνεργατικής μάθησης και η αυτονομία μάθησης όπου ο μαθητής έχει 

τον κεντρικό ρόλο στη διαδικασία μάθησης (Παπαζαχαρίου-Χριστοφόρου, 2016). Η 

Παπαζαχαρίου-Χριστοφόρου έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές να εργαστούν σε ομάδες, 

χωρίς την δική της καθοδήγηση, αναπαράγοντας και εκτελώντας μουσικά κομμάτια με το 

αφτί (Παπαζαχαρίου-Χριστοφόρου, 2016). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι «και τα 18 παιδιά 

ανταποκρίθηκαν θετικά και με μεγάλο ενθουσιασμό στην αυτονομία που τους δόθηκε, 

συνεργάστηκαν αρμονικά με τους φίλους τους και πέτυχαν να αντεπεξέλθουν σε όλα τα 

μουσικά ή άλλα προβλήματα που αντιμετώπισαν, αποκτώντας δεξιότητες και γνώσεις» 

(Παπαζαχαρίου-Χριστοφόρου, 2016, σελ.21).  

         Σε παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διενήργησε και η Flora Benson (2012) την 

δική της έρευνα. Η Benson προσπάθησε να διερευνήσει τις επιπτώσεις που έχει η εφαρμογή 

της άτυπης μάθησης όπως προτείνεται από το έργο της Lucy Green (2002, 2004, 2008) σε 

ένα δημοτικό σχολείο δυτικά του Σύδνεϋ της Αυστραλίας. Τριάντα παιδιά, ηλικίας 10 έως 12 

ετών συμμετείχαν σε δέκα μαθήματα μουσικής, τα οποία βασίστηκαν στις πέντε αρχές της 

άτυπης μάθησης της Green (2002) και τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω παρατήρησης του 

ερευνητή, συνεντεύξεων ομάδας εστίασης και ζωντανών οπτικοακουστικών ηχογραφήσεων 
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των μαθητικών δραστηριοτήτων (Benson, 2012). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μαθητές και 

συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ενθουσιάστηκαν με την όλη διαδικασία και όλοι συμφώνησαν 

για τα εξαιρετικά θετικά μουσικά και κοινωνικά αποτελέσματα της ακολουθίας των 

μαθημάτων (Benson, 2012). 

          Σε παιδιά δημοτικού σχολείου αλλά σε πρόγραμμα εκτός του επίσημου αναλυτικού 

προγράμματος διεξήχθη και η έρευνα της Andrews (2011) και προσπάθεια της ερευνήτρια 

ήταν να μελετήσει τις τυπικές-παραδοσιακές πρακτικές μάθησης σε αντιπαράθεση με τις 

άτυπες διαδικασίες. Τα παιδιά και σε αυτή την έρευνα έδειξαν να διασκεδάζουν περισσότερο 

το μάθημα όταν γινόταν με λιγότερο τυπικό- δασκαλοκεντρικό τρόπο, εκτίμησαν την 

αυτονομία που τους δόθηκε από το δάσκαλο, με αποτέλεσμα όλων αυτών η εμπλοκή τους 

στο σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας να είναι μεγαλύτερη.  

      Mία άλλη εξίσου σημαντική έρευνα που διεξήχθη σε επίπεδο πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και αφορά στην ενσωμάτωση άτυπων διαδικασιών μάθησης σε σχολική τάξη 

είναι αυτή της Davis (2008). Η διαφορά από τις προηγούμενες είναι ότι η εν λόγω έρευνα 

αφορά παιδιά μιας τάξης τμήματος εκμάθησης  συγκεκριμένου μουσικού οργάνου 

(πνευστών) σε αντίθεση με τις προηγούμενες που εφαρμόστηκαν σε τάξεις γενικότερης 

μουσικής εκπαίδευσης. H έρευνα διεξήχθη σε μαθητές της πέμπτης τάξης του τμήματος 

πνευστών σε σχολείο του Oakland στην Αμερική και σκοπό είχε να εξετάσει τις εμπειρίες 

και τις αντιδράσεις των αρχάριων αυτών οργανοπαιχτών μουσικών, όταν τους δόθηκε η 

ευκαιρία να εφαρμόσουν άτυπες πρακτικές μάθησης στην εκμάθηση του μουσικού τους 

οργάνου. Στην διάρκεια των έξι μηνών που διήρκησε η εφαρμογή της έρευνας, η Davis είχε 

την ευκαιρία να ανακαλύψει τις μαθησιακές στρατηγικές που ακολούθησαν οι μαθητές της 

στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν το προσωπικό τους μουσικό νόημα, οι οποίες 

τελικά επηρέασαν και την μετέπειτα διδασκαλία της (Davis, 2008). Τα αποτελέσματα της 

έρευνας έδειξαν ότι η εφαρμογή άτυπων διαδικασιών μουσικής μάθησης είχε όντως 
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προσφέρει στα παιδιά αυτονομία την οποία είχαν εκτιμήσει ιδιαίτερα. Οι μαθητές της Davis 

(2008) μέσα από την προσέγγιση των άτυπων διαδικασιών μουσικής μάθησης είχαν τη 

δυνατότητα προσωπικής έκφρασης και άποψης όσον αφορά στον τρόπο που εξελισσόταν η 

διαδικασία της μάθησης γεγονός που τους κατέστησε πιο άμεσα εμπλεκόμενους στο σύνολο 

της  εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

          Με τις ίδιες ερευνητικές αναζητήσεις, δηλαδή την εισαγωγή άτυπων μορφών 

μουσικής μάθησης μέσα στην σχολική τάξη κινήθηκε και ένα άλλο μουσικό πρόγραμμα το 

BoomTown Music Education.. Το BoomTown Music Education ήταν ένα διετές πρόγραμμα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μουσικής για ροκ μουσικούς, το οποίο συνδέθηκε  με τη σχολή  

Piteå, Luleå University of Technology η οποία  βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Σουηδίας 

στην πόλη Borlange (Karlsen, 2010). Το πρόγραμμα βασίστηκε στην έρευνα  την εργασίας 

και την παιδαγωγική φιλοσοφία  που ανέπτυξαν δυο Σουηδοί μελετητές μουσικής 

εκπαίδευσης, συγκεκριμένα της Gulberg και τoυ Johansson. Ενώ η Gullberg (2002) 

διερεύνησε τη μουσική εκμάθηση και την κοινωνικοποίηση μουσικών ροκ, o Johansson 

(2002) εξέτασε στρατηγικές τέτοιων μουσικών όταν έπαιζε από το αφτί. Από τους έξι 

συμμετέχοντες μουσικούς ζητήθηκε να μάθουν να παίζουν και έπειτα να γράψουν 3 ροκ 

κομμάτια άγνωστα σε αυτούς ακούγοντάς τα μόνο με το αφτί. Το BTME ήταν ένα 

πρόγραμμα το οποίο συνδύασε τα πλεονεκτήματα της επίσημης μουσικής εκπαίδευσης με τα 

πλεονεκτήματα της άτυπης μάθησης (Karlsen, 2010). H επιτυχία του προγράμματος BTME 

ήταν όχι μόνο ή εισαγωγή και εφαρμογή άτυπων διαδικασιών μάθησης σε ένα δοσμένο 

τυπικό πλαίσιο μάθησης αλλά και η αυθεντικότητα του προγράμματος κάτι που έκανε τους 

μαθητές να αποκτούν μια αίσθηση διαφορετικότητας και μουσικής ταυτότητας (Karlsen, 

2010). Για τους μαθητές του BoomTown, η παράδοση του ωδείου αντιπροσώπευε ένα 

κομφορμιστικό πλαίσιο στο οποίο έπρεπε να συμμορφωθούν με τους κανόνες του, ενώ το 

μαθησιακό περιβάλλον BTME ήταν κάτι που θα μπορούσαν να αναγνωρίσουν, μια 
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«εκπαιδευτική ομπρέλα» κάτω από την οποία θα μπορούσαν ελεύθερα να εξερευνήσουν και 

να διατυπώσουν τις δικές τους μουσικές ταυτότητες και έτσι να μάθουν μουσική (Karlsen, 

2010). 

        Μια άλλη έρευνα που ασχολήθηκε με την ενσωμάτωση δημοφιλούς μουσικής σε 

μαθήματα  κιθάρας  είναι αυτή του  Scott Seifried (2006). Η έρευνα έγινε σε 14 μαθητές 

γυμνασίου της Βόρειας Βιρτζίνια και έδειξε ότι οι μαθητές βελτιώθηκαν στην ανάπτυξη των 

μουσικών τους δεξιοτήτων, στη μουσικής κατανόησης και στην ικανότητα παιξίματος με το 

αφτί. Επίσης φάνηκε να μεγιστοποιούν τα κίνητρα εμπλοκής τους ενώ ανέφεραν ότι η 

επιλογή μουσικών κομματιών από τους ίδιους, τους βοήθησε να αναπτύξουν και να 

διαμορφώσουν τις μουσικές τους ταυτότητες. 

     Επίσης η έρευνα του Matthew Rescsanszky (2017), που έγινε σε σχολείο 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Η.Π.Α συνδύασε τυπικές και άτυπες μορφές μάθησης στα 

μαθήματα κιθάρας και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές εκτίμησαν το 

μαθητοκεντρικό χαρακτήρα του προγράμματος και ενίσχυσαν τα κίνητρα εμπλοκής τους για 

ενεργή και δια βίου ενασχόληση τους με την κιθάρα. 

     Σχετική με την κιθάρα η έρευνα του Κωστόπουλου (2019), ο οποίος στα πλαίσια της 

διπλωματικής του εργασίας στο Ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο Κύπρου, ενσωμάτωσε άτυπες 

διαδικασίες μάθησης σε εφήβους μαθητές κλασικής κιθάρας σε ωδείο στη Ελλάδα. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν μεγιστοποίηση των κινήτρων εμπλοκής, ανάπτυξη της εστιασμένης 

ακρόασης των μαθητών, καλλιέργεια του αυτοσχεδιασμού και ανάπτυξη και εξέλιξη της 

τεχνικής .κατάρτισης των μαθητών πάνω στο όργανο μέσω της  ακουστικής προσέγγισης. 

      

2.7.Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις μουσικής μάθησης 

Η μουσική εκπαίδευση στον 21ο αιώνα οραματίζεται ένα σχολείο που θα προάγει την 

συνεργασία, την ευγενή άμιλλα και την συμμετοχή όλων των μαθητών στην μουσική 
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διαδικασία. Η σχολική τάξη και το εκπαιδευτικό σύστημα των προηγούμενων εποχών αλλά 

και στις μέρες μας, είναι προσκολλημένο σε διαδικασίες και πρακτικές μάθησης 

προσανατολισμένες σε δασκαλοκεντρικά πρότυπα εκπαίδευσης, τα οποία δεν αφήνουν χώρο 

έκφρασης, σκέψης, ενεργής συμμετοχής,  και δημιουργίας στους μαθητές. Τα σχολικά 

αναλυτικά προγράμματα, με τον αυστηρό προγραμματισμό τους, καθορίζουν με λεπτομέρεια 

την διδαχθείσα ύλη, τους τρόπους διδασκαλία, και το χρονικό διάστημα  που αυτή θα 

διαρκεί, διαχωρίζοντας τις σχολικές τάξεις ανάλογα με την ηλικία των μαθητών 

αντιμετωπίζοντας τους τελευταίους με ομοιόμορφο τρόπο χωρίς να λαμβάνουν υπόψιν τους 

τις ιδιαιτερότητες τους. Ο δάσκαλος μέσα σε αυτό το πλαίσιο μεταφέρει την γνώση στα 

παιδιά, είναι δηλαδή ο ‘μεταφορέας’ της γνώσης την οποία εκλαμβάνει, χωρίς προσωπική 

ερμηνεία (Παπαζαχαρίου-Χριστοφόρου, 2016). Η μεταφορά της γνώσης γίνεται με 

προφορικό και γραπτό λόγο, ενώ τα παιδιά δρουν, κυρίως εξατομικευμένα σε ένα 

περιβάλλον που ενθαρρύνει τον μεταξύ τους ανταγωνισμό (Johnson & Johnson, 1991).  Ο 

Jackson (1996)  θέλοντας να στηλιτεύσει την δασκαλοκεντρική αυστηρή δομή  του σχολείου, 

αναφέρει ότι τα σχολεία θυμίζουν χώρους, στους οποίους οι μαθητές λαμβάνουν έτοιμη 

γνώση, υπακούν σε κανόνες και τρόπους συμπεριφοράς, δίνουν εξετάσεις σε τακτά χρονικά 

διαστήματα και σηκώνουν το χέρι για να πάρουν το λόγο. 

          Τα νέα διδακτικά μοντέλα διαφέρουν από τα παραδοσιακά και  προτείνουν ένα 

διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης και λειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας  με κύριο 

μέλημα την ενεργή συμμετοχή όλων τον μαθητών σε αυτήν, μέσα από την 

ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση, την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, και  της 

δημοκρατικότητας μέσα στην σχολική τάξη. Για αυτούς τους λόγους οι σύγχρονες διδακτικές 

μέθοδοι προσανατολίζονται όχι απλά στην μεταφορά και συσσώρευση πληροφοριών αλλά 

στην οικοδόμηση της γνώσης έτσι ώστε αυτή να αποκτά νόημα για τον μαθητή (Wells et al., 

1990).   
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         Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, δηλαδή η ικανότητα του μαθητή να μπορεί να 

αξιολογεί γεγονότα και συμπεράσματα, να διακρίνει κρυμμένες αξίες, και να εξετάζει 

υποθέσεις (Myers, 1991), βοηθάει προς την κατεύθυνση της κατανόησης του νοήματος της 

γνώσης που λαμβάνει. Ένας από τους σκοπούς της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών θα 

πρέπει να είναι η προσπάθεια καλλιέργειας της κριτικής σκέψης και στάσης των μαθητών 

απέναντι στα ερεθίσματα που δέχονται από το περιβάλλον, στοιχείο που είναι απαραίτητο 

για την  ενεργό και δημοκρατική συμμετοχή τους στα κοινωνικά τεκταινόμενα (Κοκκίδου, 

2015). Η κριτική σκέψη αφορά στον τρόπο σκέψης σχετικά με οποιοδήποτε αντικείμενο, 

πρόβλημα , υπόθεση, μέσα από το οποίο ο μαθητής καλλιεργεί και βελτιώνει την ποιότητα 

σκέψης του. Ως δεξιότητα, η κριτική σκέψη ορίζετε ως η ικανότητα του ατόμου να συλλέγει, 

αξιολογεί και αιτιολογεί τα συμπεράσματα και  τις λύσεις, να σκέφτεται με ανοιχτότητα και 

να αιτιολογεί τις υποθέσεις και τους ισχυρισμούς του (Paul και Elder, 2001). H Jorgensen 

(2003) παρατηρεί, ότι η προσωπική ανάπτυξη, η αυτογνωσία, η κριτική στάση και σκέψη για 

όσα συμβαίνουν στον κόσμο, απορρέουν από προοδευτικά παιδαγωγικά συστήματα όπου ο 

μαθητής βρίσκεται στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας. 

     Η θεωρία του κοινωνικού εποικοδομισμού του Vygotksy (1997) έχει επίσης 

αναδείξει, πολλά στοιχεία όσον αφορά στην οικοδόμηση, την κατασκευή της γνώσης και πώς 

αυτή διαμορφώνεται σε άμεση συνάρτηση  με το κοινωνικό περιβάλλον του μαθητή και την 

αλληλεπίδρασή του με άλλα άτομα. Tα γνωστικά αντικείμενα δεν ανήκουν σε ένα κόσμο 

εξωτερικό ως προς τον μαθητή, αντιθέτως πρέπει να κατασκευάζονται από αυτόν μέσα στην 

σχολική τάξη. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι η σχεδίαση των κατάλληλων διδακτικών 

μεθόδων που θα βοηθήσουν τον μαθητή  στην κατασκευή νέων νοημάτων στηριζόμενοι στα 

ήδη υπάρχοντα. (Παπαζαχαρίου-Χριστοφόρου, 2016). Oι Biasini και Pogonowski (1979) 

αναφέρουν ότι η διδασκαλία δεν θα πρέπει να  προσφέρει στους μαθητές έτοιμες γνώσεις, 
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αλλά θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από τη διαδικασία της ανακάλυψης της γνώσης, γιατί 

αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητο συστατικό της δημοκρατικής μάθησης. 

           Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση επίσης, αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο 

του σύγχρονου τρόπου λειτουργίας της εκπαίδευσης. Λέγοντας ομαδοσυνεργατική μάθηση, 

εννοούμε την από κοινού εργασία πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα με τρόπο τέτοιο, ώστε να 

προωθείται η ατομική μάθηση μέσω των συνεργατικών διεργασιών (Σγουροπούλου & 

Κουτουμάνος, 2001). Η σχολή του Dewey και των εκπροσώπων της νέας αγωγής, 

υποστηρίζουν ότι η μάθηση στα πλαίσια της  ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας συμβαίνει με 

βιωματικό τρόπο ενώ παράλληλα   καλλιεργεί την κοινωνικοποίηση των ατόμων 

(Ματσαγγούρας, 2000).   

       Η δημοκρατικότητα στην μουσική μάθηση προωθείται μέσα από την καλλιέργεια της 

κριτικής σκέψης των μαθητών, μέσα από την ομαδοσυνεργατική μάθηση, και μέσα από 

διαδικασίες ανακάλυψης και οικοδόμησης της γνώσης. Oι Biasini και Pogonowski (1979) 

αναφέρουν ότι για να υπάρξει δημοκρατικότητα μέσα σε μια τάξη θα πρέπει αρχικά ο 

εκπαιδευτικός να ακούει και να σέβεται την γνώμη και την φωνή κάθε μαθητή. Επίσης είναι 

σημαντικό η διδασκαλία να χαρακτηρίζεται από διαδικασίες ανακάλυψης και οικοδόμησης 

της γνώσης, με τη συμμετοχή όλων των μαθητών σε αυτές. Οι μαθητές μέσα σε αυτό το 

πλαίσιο οργανώνονται και εργάζονται δημοκρατικά σε ομάδες, βιώνουν δημιουργικά την 

διαδικασία ανακάλυψης της γνώσης και δημιουργούν μουσική που έχει νόημα για αυτούς 

ανάλογα με τις προσωπικές τους εμπειρίες (Παπαζαχαρίου-Χριστοφόρου, 2016). Στην ίδια 

κατεύθυνση της δημοκρατικότητας στην σχολική τάξη, ο Woodford (2005) και η DeLorenzo 

(1989) έχουν τονίσει ότι ένα περιβάλλον μουσικής μάθησης πρέπει να σέβεται τα μουσικά 

ενδιαφέροντα και τις προϋπάρχουσες μουσικές εμπειρίες των μαθητών, αλλά και να 

προσφέρει ευκαιρίες στους μαθητές για λύση προβλημάτων, και μάθηση μέσα από ομάδες. Η 

μουσική εκπαίδευση θα πρέπει να αναπτύσσει τις μουσικές δεξιότητες των παιδιών, 
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σεβόμενη τις μουσικές ταυτότητές τους (Παπαζαχαρίου-Χριστοφόρου, 2016). Ένα 

δημοκρατικό σύστημα εκπαίδευσης προϋποθέτει τον σεβασμό της προσωπικότητας και της 

γνώμης των μαθητών από τον εκπαιδευτικό. Οι περισσότεροι σύγχρονοι μουσικοπαιδαγωγοί 

αναγνωρίζουν την αξία της δημοκρατικότητας στη μουσική μάθηση, υποστηρίζοντας ότι η 

εκπαίδευση εκτός από γνώσεις, οφείλει να παρέχει στο παιδί ευκαιρίες και δεξιότητες για την 

καλλιέργεια του γενικότερα ως κοινωνικού ατόμου, μέσα από την ανάπτυξη στάσεων και 

συμπεριφορών, που θα διαμορφώσουν εν τέλει την προσωπικότητά του.  Σε αυτό το πλαίσιο 

οι άτυπες πρακτικές μουσικής μάθησης δημιουργούν κοινότητες μάθησης στις οποίες οι 

μαθητές μαθαίνουν μέσα σε ομάδες με αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών τους και έτσι 

υιοθετούν αβίαστα τις αρχές της δημοκρατικότητας στην εκπαίδευση (Vakeva, 2006· 

Westerlund, 2006).                                       

        Οι μαθητές στο πλαίσιο των άτυπων διαδικασιών μάθησης επιλέγουν από μόνοι τους τα 

αγαπημένα τους μουσικά κομμάτια τα οποία με την διακριτική βοήθεια και καθοδήγηση του 

εκπαιδευτικού καλούνται να βγάλουν με ακουστικό τρόπο, με το αφτί. Εργάζονται σε ομάδες 

και ανακαλύπτουν σε συνεργασία με άλλους, τρόπους που θα τους βοηθήσουν να 

αναπαράγουν το εκάστοτε μουσικό κομμάτι. Η μουσική μάθηση μέσω άτυπων διαδικασιών 

χαρακτηρίζεται από το ισχυρό κίνητρο για μουσική εμπλοκή που έχουν οι μαθητές λόγω της 

απόλαυσης που παρέχει η μουσική εκτέλεση αγαπημένων τραγουδιών (Παπαζαχαρίου-

Χριστοφόρου, 2017). Η μουσική μάθηση σε αυτή την περίπτωση χαρακτηρίζεται από 

δημοκρατικότητα επειδή σέβεται τις προσωπικές μουσικές επιλογές του κάθε μαθητή, και 

επίσης τους προσφέρει αυτονομία και έλεγχο της διαδικασίας μάθησης (Παπαζαχαρίου-

Χριστοφόρου, 2017). 
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2.8.Η διδασκαλία της κλασικής κιθάρας στη σύγχρονη Ελλάδα 

Η διδασκαλία της κλασική κιθάρα στην Ελλάδα στις μέρες μας γίνεται σε ωδεία, μουσικές 

σχολές, μουσικά σχολεία, πολιτιστικά κέντρα και άλλες δομές πολιτισμού. Τα τελευταία 

χρόνια σπουδές κλασικής κιθάρας προσφέρονται και στα τμήματα μουσικών σπουδών των 

εξής Πανεπιστημίων: Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αριστοτέλειου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Ιόνιου Πανεπιστημίου. 

Δικαίωμα για χορήγηση πτυχίων και διπλωμάτων έχουν μόνο οι μουσικές επιχειρήσεις 

(ωδεία, μουσικές σχολές) που είναι αναγνωρισμένες από το κράτος και το υπουργείο 

πολιτισμού και τουρισμού (ΥΠ.ΠΟ.Τ). 

      Τα ωδεία στην Ελλάδα είναι ιδιωτικές ή δημοτικές επιχειρήσεις, οι οποίες 

λειτουργούν υπό  την υποτυπώδη καθοδήγηση του Υπουργείου πολιτισμού και τουρισμού 

(ΥΠ.ΠΟ.Τ) και δεν ανήκουν σε καμιά εκπαιδευτική βαθμίδα. Το πλαίσιο λειτουργίας τους 

καθορίζεται κυρίως από δύο Βασιλικά Διατάγματα: αυτό της 11.11.1957 (ΦΕΚ 229/Α/57) 

«Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης» και το Β.Δ. 

16/1966 (ΦΕΚ 7/Α/66) «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων». Τα Ωδεία 

χορηγούν τίτλους σπουδών επικυρωμένους από το ΥΠΠΟ. Οι τίτλοι αυτοί δεν είναι ισότιμοι 

με τους τίτλους σπουδών καμίας εκπαιδευτικής βαθμίδας (Μέσης, Ανώτερης, Ανώτατης).  Η 

κλασική κιθάρα μέχρι το 1986 δεν ήταν αναγνωρισμένη στην Ελλάδα από το ΥΠ.ΠΟ.Τ. 

Αυτό σημαίνει ότι μέχρι τότε τα διπλώματα και τα πτυχία που χορηγούσαν τα ωδεία, δεν 

είχαν την ίδια ισχύ και κύρος με το δίπλωμα για παράδειγμα ενός κλασικού ορχηστρικού 

οργάνου όπως πιάνο, φλάουτο, βιολί. Από το 1986 και έπειτα τα προγράμματα σπουδών  και 

εξετάσεων της κλασικής κιθάρας καθορίζονται από την Υπουργική απόφαση 

ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/33992 (ΦΕΚ 500/Β/87). Σύμφωνα με αυτή, οι σπουδές στην κλασικής 

κιθάρας όπως και σε όλα τα αναγνωρισμένα από το υπουργείο όργανα, χωρίζονται σε 

τέσσερις τάξεις: προκαταρκτική, κατωτέρα, μέση, ανωτέρα. Κάθε τάξη έχει συγκεκριμένη 
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χρονική περίοδο για την ολοκλήρωσή της και συγκεκριμένη ύλη η οποία πάλι καθορίζεται 

από την παραπάνω υπουργική απόφαση. Για την απόκτηση πτυχίου ή διπλώματος απαιτείται 

επίσης η παρακολούθηση υποχρεωτικών μαθημάτων σχετικών γενικότερα με την μουσική, 

όπως σολφέζ, θεωρία, αρμονία, μορφολογία, μουσική δωματίου και μουσικό διδασκαλείο. 

Για να προσέλθει μαθητής σε απολυτήριες εξετάσεις πρέπει να έχει τελειώσει τα 

υποχρεωτικά του μαθήματα τουλάχιστον 5 μήνες πριν από αυτές. (ΦΕΚ 500/Β/87). 

         Η επίσημη μέθοδος εκμάθησης κλασικής κιθάρας όπως αυτή καθορίζεται από το ΦΕΚ 

500/Β/1987 είναι η μέθοδος του δάσκαλου και κιθαριστή E.Pujol2. Η μέθοδος του E.Pujol 

όπως αναφέρει και το βιβλίο στην εισαγωγή «θα βοηθήσει το μαθητή να κατακτήσει ένα 

μέρος της τεχνικής  του οργάνου» (βλ. E. Pujol, Η σχολή της κιθάρας, Βιβλίο 2, εισαγωγή). 

Πράγματι η ύλη της μεθόδου αποτελείται από ασκήσεις και σπουδές προσανατολισμένες 

στην ανάπτυξη της τεχνικής πάνω στο όργανο. Εκτός από την βασική αυτή  μέθοδο, το 

ρεπερτόριο που ορίζει το υπουργείο ότι πρέπει να διδάσκεται σε κάθε μια από τις τάξεις τις 

κιθάρας είναι συγκεκριμένο και περιλαμβάνει έργα και σπουδές για κιθάρα αλλά και 

μεταγραφές, από διάφορες εποχές της κιθάρας, από  την Αναγέννηση και το μπαρόκ μέχρι 

την κλασική εποχή, τον ρομαντισμό και τη σύγχρονη εποχή, δίνοντας την ευκαιρία στον 

σπουδαστή κιθάρας να γνωρίσει  κομμάτια για κιθάρα από διάφορες εποχές του οργάνου. Ο 

σπουδαστής προκειμένου να προαχθεί στην επόμενη τάξη καλείται να εκτελέσει ανάλογα με 

το επίπεδο που βρίσκεται, ένα αριθμό κομματιών και σπουδών αλλά και κλιμάκων από τη 

διδαχθείσα ύλη. Το μάθημα της κιθάρας στα ωδείο πλαισιώνεται όπως προανέφερα και από 

άλλα υποχρεωτικά μαθήματα όπως το σολφέζ, η μουσική υπαγόρευση (μελωδική και 

ρυθμική), την αρμονία, την ιστορία και μορφολογία της μουσικής, το πρακτικό διδασκαλείο. 

Τα ωδεία είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν στην διδασκαλία της κλασικής κιθάρας, αυτά 

που προβλέπονται από τα επίσημα ΦΕΚ του ΥΠΠΟ,  αλλά στην πράξη κάθε δάσκαλος 

 
2 Ε. Pujol Η σχολή της κιθάρας 
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ανάλογα με την προσωπική του αισθητική, αντίληψη, αλλά κάποιες φορές ανάλογα και σε 

ποιο ωδείο εργάζεται, ακολουθεί και διαφορετικές μεθόδους εκμάθησης. Αναφέρω 

ενδεικτικά τη μέθοδο του Ε. Ασημακόπουλου3, του Γ. Ηλιόπουλου4, του Ε. Μπουντούνη5 και 

του Λ. Κανάρη6. Επίσης κάποιες φορές παρατηρείται κάποια ωδεία να παραλλάζουν την 

προτεινόμενη από το υπουργείο διδαχθείσα ύλη και προτείνοντας  προγράμματα σπουδών 

του εξωτερικού όπως αυτό του Trinity College of music ή του Royal School of Music. 

             Στα μουσικά σχολεία η κλασική κιθάρα αποτελεί όργανο επιλογής για κάθε μαθητή. 

Στην ιστοσελίδα του μουσικού σχολείου Παλλήνης 

(https://www.pmglp.org/index.php/yliko?start=6) το οποίο είναι και το πρώτο μουσικό 

σχολείο στην Ελλάδα,  γίνεται εκτενής αναφορά για το πρόγραμμα σπουδών της κλασικής 

κιθάρας καθώς και για την μέθοδο διδασκαλίας που χρησιμοποιείται. Το πρόγραμμα 

σπουδών αναφέρει ως βασικούς σκοπούς της διδασκαλίας της κιθάρας τους εξής: 

1. Τεχνική γνώση του οργάνου 

2. Ιστορική γνώση και μουσική καλλιέργεια 

3. Ανάπτυξη κι άλλων δεξιοτήτων ως προστιθέμενες αξίες, όπως είναι η εκ πρώτης 

όψεως ανάγνωση, η σύμπραξη, ο αυτοσχεδιασμός, κλπ. 

4. Ικανοποίηση του μαθητή: Ο καθηγητής να αποδέχεται τις μουσικές προτιμήσεις των 

μαθητών και, εφόσον είναι δυνατό, να τις συμπεριλαμβάνει στο διδακτικό υλικό, 

όπως είναι για παράδειγμα, η εκτέλεση μιας μεταγραφής για κλασική κιθάρα 

σύγχρονης, δημοφιλούς και αγαπητής προς τον μαθητή μουσικής. 

 Ο τελευταίος σκοπός του προγράμματος έρχεται  να συναντήσει και μια από τις βασικές 

αρχές των άτυπων διαδικασιών μάθησης η οποία λέει ότι οι μαθητές επιλέγουν τη μουσική 

 
3 Γ. Ηλιόπουλος  Μέθοδος για κιθάρα 
4 Ε. Μπουντούνης Debuto 
5 Ε. Ασημακόπουλος Το βιβλίο της κιθάρας 
6 Λ. Κανάρης Κιθαρόκοσμος 
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που θα μάθουν μέσα από αγαπημένα κομμάτια που τους αρέσουν και τους εκφράζουν 

(Green, 2002). 

         H   σύντομη περιγραφή των προγραμμάτων σπουδών των ωδείων και των μουσικών 

σχολείων που επιχειρήθηκε να γίνει παραπάνω, δείχνει την ελλιπή παρουσία μαθημάτων που 

έχουν να κάνουν με την ακουστική προσέγγιση της μουσικής, με την προσέγγιση «sound 

before sight» που ανέφερα παραπάνω, με την καλλιέργεια γενικότερα της ακουστικότητας 

κατά Gordon (1997), την καλλιέργεια του μουσικού αφτιού. Aν εξαιρέσουμε το μάθημα της 

μουσικής υπαγόρευσης, το οποίο φαίνεται να διδάσκεται στα ωδεία και μουσικά σχολεία, δεν 

συναντάμε στο πρόγραμμα σπουδών τους άλλα μαθήματα τα οποία να έχουν σαν στόχο την 

ανάπτυξη της ακουστικής ικανότητας των μαθητών ή την ανάπτυξη της εστιασμένης 

ακρόασης της μουσικής.  

         Η διδασκαλία της κλασικής κιθάρας, δείχνει να προσανατολίζεται κυρίως  σε θέματα  

εκμάθησης της σωστής τεχνικής του οργάνου. Ο σωστός τρόπος τοποθέτησης του οργάνου, 

η σωστή στάση του σώματος, η σωστή τεχνικά κίνηση των χεριών και των δακτύλων πάνω 

στην κιθάρα, είναι τα πρώτα πράγματα που μαθαίνει ο μαθητής στα πρώτα μαθήματα 

κιθάρας. Επίσης η εκμάθηση μουσικής σημειογραφίας είναι από τα πρώτα πράγματα που 

διδάσκονται οι μαθητές. Το ρεπερτόριο οι ασκήσεις και οι σπουδές έχουν ένα προοδευτικό 

χαρακτήρα και εξαρτώνται κυρίως από τον δάσκαλο και την μέθοδο εκμάθησης που έχει 

επιλέξει να ακολουθήσει μην λαμβάνοντας υπόψιν τις περισσότερες φορές τις προσωπικές 

προτιμήσεις κάθε σπουδαστή.  

     Από τα προγράμματα σποδών, φαίνεται να έχουν ελλιπή παρουσία μαθήματα που 

έχουν να κάνουν με την ακουστική προσέγγιση της μουσικής, αναπαραγωγή κομματιών με 

το αφτί,  μαθήματα αυτοσχεδιασμού και σύνθεσης. Όπως και σε κάθε επίσημο πρόγραμμα 

σπουδών παρατηρούμε ότι η διδακτέα ύλη είναι προκαθορισμένη στο περιεχόμενο αλλά και 
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στην διάρκεια που θα πρέπει να διδαχθεί, ενώ οποιαδήποτε παρέκκλιση ή αλλαγή μάλλον 

κρίνεται στην διακριτική ευχέρεια του κάθε δασκάλου.  

  Από μια άλλη οπτική γωνία η διδασκαλία της κλασικής κιθάρας όπως και κάθε 

μουσικού οργάνου, οφείλει να ακολουθεί μια αυστηρή δομή με συγκεκριμένα χρονικά 

πλαίσια και συγκεκριμένη διδαχθείσα ύλη. Τα περιθώρια για αλλαγές και προσαρμογή του 

προγράμματος της ύλης στις προτιμήσεις και ορέξεις του κάθε μαθητή θα πρέπει να είναι 

περιορισμένα . Όπως αναφέρει ο Γιώργος Ασημακόπουλος: 

O δάσκαλος θα πρέπει να έχει στο μυαλό του ένα μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα 

ύλης ασκήσεων, σπουδών και κομματιών, αλλά και ένα γενικότερο σχέδιο προόδου 

του μαθητή, ένα πλάνο που θα τηρείται απαραιτήτως μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά 

πλαίσια. Υπάρχει πράγματι μια σύγχυση στον τομέα της ύλης της διδασκαλίας της 

κιθάρας. Αυτό οφείλεται σε δυο κυρίως λόγους: αφ’ ενός στο γεγονός ότι η κιθάρα 

είναι ουσιαστικά ένα νέο όργανο που διδάσκεται επίσημα στα Ωδεία για περίπου δυο 

δεκαετίες και αφ’ ετέρου στο ότι υπάρχει ένας τεράστιος όγκος ανεξέλεγκτων 

μεταγραφών που ουσιαστικά έχουν αντικαταστήσει την βασική εκπαιδευτική ύλη του 

οργάνου. Παρατηρείται λοιπόν το φαινόμενο κάποιοι δάσκαλοι να προσφέρουν 

ευχάριστες μελωδιούλες που χαϊδεύουν τα αφτιά των παιδιών αλλά και των γονιών 

τους – μια ιστορία που διαρκεί  χρόνια και χρόνια.7 

 Και σε ένα άλλο σημείο, «Πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε να τηρείται το 

χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου αναφορικά με τις τάξεις (Προκαταρκτική 2 χρόνια, 

Κατωτέρα 3 χρόνια κλπ.) και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις (πολύ νεαρή ηλικία ή 

ανικανότητα) να μην εφαρμόζεται». 

Παρόλα αυτά φαίνεται ότι ανέκαθεν οι δάσκαλοι κιθάρας, έψαχναν τρόπους για να 

κάνουν το μάθημα της κιθάρας πιο ευχάριστο για τους μαθητές τους και να αυξήσουν την 

 
7 https://www.tar.gr/me_ti_diki_moy_matia_didaskalia_tis_kitharas_stis_meres_mas_br_toy-article-1325.html 

 

https://www.tar.gr/me_ti_diki_moy_matia_didaskalia_tis_kitharas_stis_meres_mas_br_toy-article-1325.html
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διάθεσή τους για μελέτη. Ο Γιώργος Ασημακόπουλος λέει χαρακτηριστικά για τον δάσκαλο 

του Δημήτρη Φάμπα : 

Είχε μεράκι με τη κιθάρα ο Φάμπας, ένα πάθος, μια φλόγα που διαρκώς έκαιγε μέσα 

του κι αυτή τη φλόγα ήταν που σου μεταλαμπάδευε όταν σου ξεσήκωνε τα μυαλά για 

σταδιοδρομίες, για δόξες και μεγαλεία. Από τα πρώτα μαθήματα, από τον πρώτο 

κιόλας χρόνο, και τι δεν έκανε ο άνθρωπος για να με φέρει κοντά του, για να με 

μυήσει στο κλασικό ρεπερτόριο του οργάνου. Πόσες φορές δεν κάθισε, θυμάμαι, να 

μου γράψει ευχάριστες μελωδίες ή μικρά βαλς επειδή αντιδρούσα με τις κλίμακες, τις 

ασκήσεις και τις σπουδές.8 

 

2.9. Σύνοψη 

 

         Η μάθηση είναι μια βασική  ανθρώπινη λειτουργία που συμβαίνει φυσικά, από την ώρα 

που γεννιόμαστε. Συνεχώς μαθαίνουμε πράγματα συνειδητά ή ασυνείδητα με βιωματικό 

τρόπο. Μάθηση δεν είναι μόνο οι γνώσεις που αποκτάμε αλλά και ο τρόπος που αυτή 

συμβαίνει. Οι  σύγχρονες τυπικές και άτυπες διαδικασίες μάθησης που συμβαίνουν εντός και 

εκτός θεσμοθετημένων πλαισίων προσανατολίζονται σε πιο μοντέρνα συστήματα 

διδασκαλίας τα οποία σέβονται τις μουσικές ταυτότητες των μαθητών και τους δίνουν 

περισσότερα περιθώρια αυτονομίας για την ανάληψη πρωτοβουλιών και ενεργότερης 

εμπλοκής στην διαδικασία της μάθησης. Σε αυτή την κατεύθυνση οδηγεί όπως φάνηκε και 

από την βιβλιογραφία, η ενσωμάτωση άτυπων διαδικασιών μάθησης σε τυπικά προγράμματα 

σπουδών. Η άτυπες διαδικασίες μάθησης, δίνουν έμφαση στην συνεργατικότητα, στην 

 
8 https://www.tar.gr/dimitris_fampas_90_xronia_apo_ti_gennisi_toy_kai_15_apo_ton_thanato_toy-article-

3749.html?category_id=92 

 

 

https://www.tar.gr/dimitris_fampas_90_xronia_apo_ti_gennisi_toy_kai_15_apo_ton_thanato_toy-article-3749.html?category_id=92
https://www.tar.gr/dimitris_fampas_90_xronia_apo_ti_gennisi_toy_kai_15_apo_ton_thanato_toy-article-3749.html?category_id=92
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ακουστική προσέγγιση της μουσικής και στην ενεργότερη συμμετοχή όλων των μαθητών 

στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

        Οι σπουδές της κλασικής κιθάρας στην Ελλάδα, ακολουθούν ένα αρκετά τυπικό 

πλαίσιο σπουδών το οποίο δίνει έμφαση στην καλλιέργεια της τεχνικής κατάρτισης πάνω στο 

όργανο και στην γνωριμία με το κλασικό ρεπερτόριο της κιθάρας. Το πλαίσιο αυτό είναι 

αποδοτικό και έχει αναδείξει σπουδαίους Έλληνες κιθαριστές με παγκόσμια φήμη. Οι 

συνεχείς εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης και οι νέες μέθοδοι διδασκαλίας που 

προκύπτουν σε διεθνές επίπεδο, επιβάλουν την διαρκή επαγρύπνηση όσων εμπλέκονται σε 

αυτή. Ο  συνδυασμός και εμπλουτισμός  του υπάρχοντος προγράμματος σπουδών κλασικής 

κιθάρας, με πιο άτυπες διαδικασίες μάθησης, οι οποίες θα προωθούν τη  δημοκρατικότητα 

και  την αυτονομία των μαθητών, θα δίνουν βαρύτητα στην ακουστική προσέγγιση της 

μουσικής και θα σέβονται τις μουσικές τους ταυτότητες, είναι μια προσέγγιση η οποία 

αποτέλεσε και το εφαλτήριο για την εκπόνηση της παρούσας έρευνας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας και αναφέρεται με 

λεπτομέρεια η μέθοδος που ακολουθήθηκε, καθώς και τα εργαλεία συλλογής των δεδομένων 

που χρησιμοποιήθηκαν. Η απόφαση για τον μεθοδολογικό σχεδιασμό, τεκμηριώνεται μέσα 

από την διεθνή βιβλιογραφία, και στηρίζεται στις αποφάσεις και μεθοδολογία που 

χρησιμοποίησαν προηγούμενες έρευνες που έχουν δημοσιευτεί και ασχολούνται με το 

συγκεκριμένο ζήτημα. Επίσης, περιγράφεται με λεπτομέρεια, ο σχεδιασμός της διδακτικής 

παρέμβασης ενσωμάτωσης άτυπων διαδικασιών μουσικής μάθησης στο μάθημα κιθάρας, και 

το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των 6 μαθημάτων με τους συμμετέχοντες της έρευνας. Οι 

τρεις συμμετέχοντες οι οποίοι αποτέλεσαν τις τρεις περιπτώσεις προς διερεύνηση, είναι  

σπουδαστές κιθάρας διαφορετικών ηλικιών, σε πολιτιστικό κέντρο Δήμου των δυτικών 

προαστίων του Ν. Αττικής όπου εργάζομαι. 

3.1. Αρχικοί προβληματισμοί 

Διδάσκοντας για πολλά χρόνια το μάθημα της κλασικής κιθάρας σε διαφορετικά πλαίσια 

όπως ωδεία, πολιτιστικά κέντρα, και ιδιαίτερα μαθήματα, πάντα αναζητούσα τρόπους να 

κάνω την διαδικασία του μαθήματος πιο ευχάριστη, διασκεδαστική και παράλληλα 

εποικοδομητική  για τους μαθητές μου. Η μη συνέχιση των μαθημάτων από κάποιους 

σπουδαστές, πάντα με προβλημάτιζε σχετικά με το τι θα μπορούσε να είχε πάει καλύτερα και 

τι ήταν αυτό που θα μπορούσα να είχα αλλάξει στο μάθημά μου έτσι ώστε να καταφέρω να 

συναντήσω και να ικανοποιήσω σε μεγαλύτερο βαθμό τις ανάγκες, τις προσδοκίες και τις 

προτιμήσεις κάθε μαθητή, παράλληλα βέβαια με την απαραίτητη διδασκαλία των βασικών 

αρχών της τεχνικής και ερμηνείας της κλασικής κιθάρας. Η παραδοσιακή μέθοδος 

εκμάθησης κλασικής κιθάρας έτσι όπως την διδάχτηκα από τους δασκάλους μου και έτσι 
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όπως την εφάρμοζα στους μαθητές μου με κάποιες αλλαγές βέβαια ανάλογα με τις 

προσωπικές προτιμήσεις και επιλογές τους, έμοιαζε να χρειάζεται αλλαγές έτσι ώστε να 

μπολιαστεί με στοιχεία και μεθόδους πιο ελκυστικούς και ευχάριστους για τους μαθητές. Με 

άλλα λόγια αισθάνθηκα, μετά από πολλά χρόνια διδασκαλίας, ότι θα έπρεπε στο μάθημά 

μου, να εισάγω καινούργιες μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας, οι οποίες  θα υπηρετούσαν 

βεβαίως την άρτια διδασκαλία του οργάνου, συγχρονισμένες στις σύγχρονες παιδαγωγικές 

μεθόδους διδασκαλίας αλλά και στις ανάγκες και στον τρόπο ζωής των σημερινών νέων.  

3.2. Σκοπός- ερευνητικά ερωτήματα 

Οι άτυπες διαδικασίες μουσικής μάθησης έτσι όπως εφαρμόστηκαν αρχικά από την Green 

(2008), μου φανέρωσαν ένα καινούριο δρόμο αντιμετώπισης και λειτουργίας του μαθήματος 

μέσα στην σχολική αίθουσα τον οποίο ήθελα εδώ και καιρό να δοκιμάσω και στα δικά μου 

μαθήματα. Βασικός σκοπός της έρευνάς μου ήταν να διερευνήσω και να κατανοήσω τις 

εμπειρίες των μαθητών μου, όταν βιώσουν την προσέγγιση των άτυπων μεθόδων μάθησης, 

ώστε να μάθω πώς σκέφτονται, πώς εκφράζονται και πώς λειτουργούν. Πιο αναλυτικά τα 

κύρια ερευνητικά ερωτήματα προς διερεύνηση είναι: 

1.Πώς περιγράφουν την εμπειρία εφαρμογής άτυπων διαδικασιών μάθησης οι συγκεκριμένοι 

σπουδαστές; 

2.Ποιες είναι οι απόψεις τους για την εφαρμογή της συγκεκριμένης παρέμβασης άτυπων 

διαδικασιών μάθησης στο μάθημα κιθάρας; 

3.Με ποιο τρόπο η εφαρμογή άτυπων διαδικασιών μάθησης αλλάζει τα κίνητρα εμπλοκής 

των συγκεκριμένων σπουδαστών στην μαθησιακή διαδικασία; 

Βασική μου επιδίωξη ήταν η απάντηση των παραπάνω ερωτημάτων με απώτερο 

προσωπικό στόχο τον δικό μου αναστοχασμό ως προς την συνεχή βελτίωση των πρακτικών 

που χρησιμοποιώ στη διδασκαλία της κλασικής κιθάρας. Ευελπιστούσα ότι τα αποτελέσματα 

της  συγκεκριμένης έρευνα θα με οδηγούσαν σε  καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις 
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διδασκαλίας, οι οποίες να προάγουν τη μουσική μάθηση και να αυξάνουν ενδεχομένως τα 

κίνητρα συμμετοχής και ενεργής εμπλοκής στο μάθημα. Ήθελα να κατανοήσω σε βάθος τα 

βιώματα των μαθητών μου και να αφουγκραστώ όσα θα είχαν να μου πουν και να μου 

περιγράψουν για την εμπειρία αυτή. Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν επίσης να 

διαφανούν χρήσιμα και να προβληματίσουν ενδεχομένως και άλλους συναδέλφους που 

ασχολούνται με τη διδασκαλία της κλασικής κιθάρας ή άλλων μουσικών οργάνων κλασικής 

μουσικής, ως προς τον τρόπο προσέγγισης της μαθησιακής διαδικασίας.  

3.3. Ποιοτική έρευνα-μελέτη περίπτωσης 

Η ποιοτική έρευνα, τα τελευταία χρόνια, χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο στο πεδίο 

των κοινωνικών-ανθρωπιστικών επιστημών και της εκπαίδευσης (Bogdan & Biklen, 1998· 

Bresler & Stake, 1992· Erickson, 1973· Guba, 1990· Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Ένα από τα 

βασικότερα χαρακτηριστικά μιας ποιοτικής έρευνας είναι ότι θέτει τον ερευνητή στο κέντρο 

της έρευνας, στο φυσικό πλαίσιο στο οποίο δρουν τα υποκείμενα, με σκοπό ο τελευταίος να 

είναι σε θέση να δώσει νόημα και να ερμηνεύσει τα γεγονότα από την οπτική γωνία των 

ανθρώπων που παρατηρεί (Bogdan & Biklen, 1998· Denzin & Lincoln, 2005).  

     Σύμφωνα με την Lancy (1993) η μελέτη περίπτωσης είναι μια από τις επτά 

διαφορετικές ποιοτικές προσεγγίσεις έρευνας που χρησιμοποιείται στο πεδίο της  

εκπαίδευσης. Η μελέτη περίπτωσης περιλαμβάνει την εντατική και σε βάθος μελέτη ενός 

ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων, χρησιμοποιώντας ένα ευρύτατο φάσμα μεθόδων και 

πρακτικών για την συλλογή των δεδομένων, όπως την συμμετοχική παρατήρηση, τα 

ημερολόγια, την καταγραφή σημειώσεων, και την καταγραφή με οπτικοακουστικά μέσα 

(ΜcKernan, 1996· Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Σύμφωνα με τους Nisbet και Watt (1984) μια 

μελέτη περίπτωσης μπορεί να είναι ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων, και συχνά είναι 

σχεδιασμένη για να απεικονίζει μια γενικότερη αρχή, μια γενικότερη κατάσταση.  
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            Όπως έχω αναφέρει και πιο πάνω το ενδιαφέρον μου για την έρευνα αυτή, ήταν να 

εξετάσω και να αναλύσω τις εμπειρίες, τις απόψεις, τις σκέψεις και τα συναισθήματα που 

βίωσαν οι μαθητές μου με την εισαγωγή άτυπων μεθόδων διδασκαλίας στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Ο σκοπός αυτός εξυπηρετείται απόλυτα μέσα από μια ποιοτική έρευνα μελέτης 

περίπτωσης, η οποία μου επέτρεψε να βρίσκομαι στο κέντρο την έρευνας ως ενεργός Εγώ 

και να μπορώ από πρώτο χέρι, να εξετάσω τις συμπεριφορές και αντιδράσεις των 

συμμετεχόντων μαθητών. Επίσης, η μελέτη περίπτωσης, ως μεθοδολογική προσέγγιση,  

χρησιμοποιείται κυρίως όταν στόχος του ερευνητή είναι η διερεύνηση και κατανόηση σε 

βάθος προσωπικών αντιλήψεων και απόψεων ατόμων για μια συγκεκριμένη διαδικασία ή μια 

συγκεκριμένη εμπειρία (Παπαζαχαρίου-Χριστοφόρου, 2016). Η Merriam (1998) αναφέρει 

ότι η μελέτη περίπτωσης είναι μια ολιστική και σε βάθος περιγραφή και ανάλυση μιας 

συγκεκριμένης περίπτωσης, ενός γεγονότος ή μιας κοινωνικής ομάδας. Ο ερευνητής στην 

μελέτη περίπτωσης έχει σκοπό την εξαγωγή πλούσιων συμπερασμάτων μέσω της 

παρατήρησης, τα οποία να ρίχνουν φως στις διαφορετικές αντιλήψεις και προθέσεις των 

συμμετεχόντων της έρευνας (Bresler, 1992). Σύμφωνα με τους Bogdan και Biklen (1998) η 

μελέτη περίπτωσης ορίζεται ως η λεπτομερής και σε βάθος εξέταση ενός συγκεκριμένου 

υποκειμένου ενός συγκεκριμένου γεγονότος. 

         Σκοπός της έρευνάς μου ήταν να αναδείξω τις ιδιαίτερες και προσωπικές εμπειρίες 

των τριών συμμετεχόντων στην διάρκεια των έξι μαθημάτων στα οποία θα εφάρμοζα άτυπες 

μεθόδους διδασκαλίας. Ήθελα να δω ξεχωριστά για τον καθένα πώς αντιμετώπισε αυτές τις 

μεθόδους, πώς ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις των μαθημάτων και πώς διαχειρίστηκε τις 

δυσκολίες που προέκυψαν. Ήθελα με βασικό και κύριο εργαλείο την προσωπική 

παρατήρηση αλλά και μετέπειτα των προσωπικών συνεντεύξεων, να συλλέξω δεδομένα που 

να απαντούν σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα. Με ενδιέφερε ιδιαίτερα μέσα από όλα αυτά να 

εξάγω συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα των άτυπων μεθόδων διδασκαλίας όσον 
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αφορά  στη μουσική διδασκαλία, αλλά και για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία της 

προσωπικότητας των συμμετεχόντων.  

       Στο πεδίο της μουσικής παιδαγωγικής υπάρχουν πολλές έρευνες που έχουν 

χρησιμοποιήσει την μελέτη περίπτωση ως μεθοδολογία.  O Scott Seifried (2006), 

χρησιμοποιώντας ως μεθοδολογία την μελέτη περίπτωσης, ερεύνησε τον αντίκτυπο που είχε 

στην συμπεριφορά, στην στάση και την ψυχολογία των μαθητών κιθάρας ενός σχολείου 

μέσης εκπαίδευσης, η διδασκαλία δημοφιλούς μουσικής στο επίσημο πρόγραμμα σπουδών. 

Οι Coulson και Burke (2013) με μια μελέτη περίπτωσης μιας ομάδας μαθητών, διερεύνησαν 

τις αντιλήψεις των μαθητών για την δημιουργικότητα, αλλά και νέους τρόπους που μπορούν 

οι εκπαιδευτικοί να εφαρμόσουν προκειμένου να διεξάγουν με επιτυχία μαθήματα 

αυτοσχεδιασμού για την προώθηση της δημιουργικότητας και της μάθησης των μαθητών. 

Ειδικότερα στο πεδίο των άτυπων διαδικασιών μάθησης έχουν γίνει επίσης αρκετές έρευνες 

που χρησιμοποιούν την μελέτη περίπτωσης ως μεθοδολογικό εργαλείο. Η Benson (2012) 

διενήργησε εθνογραφική μελέτη περίπτωσης, με σκοπό να διερευνήσει την εφαρμογή της 

προσέγγισης της άτυπης μάθησης της Lucy Green, σε ένα δημοτικό σχολείο στο νοτιοδυτικό 

τμήμα του Σίδνεϊ. Τριάντα παιδιά ηλικίας 10 έως 12 ετών συμμετείχαν σε δέκα μαθήματα 

μουσικής με επικεφαλής την ερευνήτρια, τα οποία βασίστηκαν στις πέντε αρχές της άτυπης 

μάθησης της Green (2008) και τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω προσωπικής παρατήρησης, 

συνεντεύξεων ομάδας εστίασης και οπτικοακουστικών ηχογραφήσεων των μαθητικών 

δραστηριοτήτων ενώ συμμετείχαν στο έργο. Η Davis (2008) μέσα από μια μελέτη 

περίπτωσης της δικής της μπάντας, διερεύνησε πώς η εισαγωγή άτυπων μορφών μάθησης 

στη σχολική τάξη επηρέασε τα παιδιά της μπάντας, δίνοντάς τους την ευκαιρία να 

χρησιμοποιήσουν τεχνικές και τρόπους εκμάθησης της μουσικής τους οποίους 

χρησιμοποιούσαν κυρίως εκτός σχολείου. Επίσης μελέτησε τις επιδράσεις που είχε η 

εισαγωγή άτυπων μορφών μάθησης, στην εξέλιξη των ακουστικών δεξιοτήτων των μαθητών 
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και γενικότερα στην καλλιέργεια της μουσικής τους ταυτότητας. Η Παπαζαχαρίου-

Χριστοφόρου (2016) στην δική της έρευνα που αφορούσε επίσης την εισαγωγή άτυπων 

στρατηγικών διδασκαλίας σε μια τάξη δημοτικού σχολείου της Κύπρου, χρησιμοποίησε 

μελέτες περίπτωσης τεσσάρων μαθητών της τάξης, με σκοπό να εξάγει συμπεράσματα 

σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την γενικότερη επίπτωση που είχε η εισαγωγή των 

άτυπων μορφών διδασκαλίας, στην συμπεριφορά και ψυχολογία των μαθητών. Σκοπός της 

ήταν  να ερευνήσει σε βάθος, με λεπτομέρεια και με προσωπική παρατήρηση, τον αντίκτυπο 

που είχαν οι άτυπες μορφές και στρατηγικές μάθησης στα τέσσερα υπό παρατήρηση παιδιά, 

τα οποία εμφάνιζαν ιδιαίτερα και διαφορετικά μεταξύ τους μαθησιακά προφίλ, σε 

συνάρτηση και με τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης, αλλά και να εξάγει συμπεράσματα σχετικά 

με την αποτελεσματικότητα των άτυπων μορφών μάθησης στην μουσική εκπαίδευση.   

3.4. Πλαίσιο έρευνας 

Η παρούσα έρευνα είχε σχεδιαστεί αρχικά, να γίνει στις αίθουσες διδασκαλίας μουσικής του 

πολιτιστικού κέντρου που εργάζομαι. Είχα σκοπό να επιλέξω τρεις μαθητές από την τάξη 

κιθάρας που έχω εκεί και να διεξάγω την έρευνα. Το πολιτιστικό κέντρο δεν είναι ωδείο, 

συνεπώς δεν υπάρχουν εξετάσεις, πρόγραμμα σπουδών, ή επίσημα αναγνωρισμένοι τίτλοι 

σπουδών. Αυτό θεωρητικά θα μου έδινε τη δυνατότητα διεξαγωγής της έρευνάς μου χωρίς να 

ανησυχώ για τυχόν ανακολουθίες στην ροή και συνέχεια του προγράμματος σπουδών κάτι 

που φαντάζομαι, θα αντιμετώπιζα σαν πρόβλημα σε κάποιο ωδείο. Συνεπώς σχεδίαζα τα έξι 

μαθήματα της έρευνας να γίνουν κανονικά στη θέση των εβδομαδιαίων μαθημάτων των 

παιδιών. Λόγω της πανδημίας το πολιτιστικό κέντρο έκλεισε και τίποτα από τα παραπάνω 

δεν συνέβη. Τελικά τα μαθήματα γίναν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας του Skype ή του 

Viber (ανάλογα με τη σύνδεση), με τη χρήση βιντεοκλήσης. Γινόταν κάθε εβδομάδα ένα 

μάθημα ωριαίο για κάθε μαθητή σε καθορισμένες μέρες και ώρες που είχαν προγραμματιστεί 

λαμβάνοντας υπόψιν και τις άλλες δραστηριότητες των συμμετεχόντων.  
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3.5. Συμμετέχοντες 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή τριών μαθητών μου στο όργανο της κλασικής 

κιθάρας. Οι συμμετέχοντες επιλέχθηκαν με βάση την στρατηγική της σκόπιμης 

δειγματοληψίας, η οποία συχνά χρησιμοποιείται στην ποιοτική έρευνα, κυρίως σε 

περιπτώσεις που στόχος του ερευνητή δεν είναι τόσο η γενίκευση των αποτελεσμάτων της 

έρευνάς του, στον ευρύτερο πληθυσμό, αλλά εξυπηρέτηση με τον καλύτερο τρόπο του 

σκοπού και των ερωτημάτων της έρευνας (Ιωσηφίδης, 2008). Σύμφωνα με τον Patton (2002) 

στα πλαίσια της σύγχρονης δειγματοληψίας, υπάρχουν πολλές στρατηγικές επιλογής του 

δείγματος, οι οποίες μπορούν και πρέπει να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά με σκοπό να 

ενισχύσουν την όλη διαδικασία της έρευνας. Στο πλαίσιο της ευρύτερης κατηγορίας της 

δειγματοληψίας σκοπιμότητας (purposeful, purposive ή judgmental sampling), επιλέχθηκε 

ενεργητικά και σκόπιμα το δείγμα εκείνο του οποίου τα μέλη θα εξυπηρετούσαν με τον 

καλύτερο τρόπο τους σκοπούς και τα ερωτήματα της έρευνας μου (Marshall, 1996).  

Για τις ανάγκες της έρευνας επέλεξα ένα αγόρι και ένα κορίτσι που φοιτούν στο 

δημοτικό σχολείο, καθώς και ένα αγόρι μαθητή της πρώτης γυμνασίου. Η απόφαση να 

εξεταστούν τρεις  περιπτώσεις συμμετεχόντων περιόρισε την φτωχή και μονομερή συλλογή 

στοιχείων, η οποία θα προερχόταν από τη συμμετοχή μιας μόνο περίπτωσης σπουδαστή, 

διασφαλίζοντας την αξιοπιστία και εγκυρότητα των αποτελεσμάτων (Patton, 1980). Οι 

συμμετέχοντες μαθητές είχαν επιλεγεί προσεκτικά με βάση συγκεκριμένα κριτήρια με βάση 

τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των μαθησιακών τους προφίλ ώστε δυνητικά να αποτελούν 

ενδιαφέροντες περιπτώσεις προς διερεύνηση. Αρχικά έγινε προσπάθεια οι σπουδαστές να 

έχουν μια διδακτική εμπειρία από 2 χρόνια και πάνω έτσι ώστε να γνωρίζουν τα βασικά 

στοιχεία της μουσικής, νότες, αξίες, και τις κιθάρας (πώς να την πιάνουν, βασικές αρχές 
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τεχνικής) έτσι ώστε να μην σπαταλήσουμε χρόνο στην διάρκεια των μαθημάτων για αυτά τα  

ζητήματα. Επίσης σημαντικός παράγοντας που έπαιξε ρόλο στην επιλογή των τριών 

μαθητών, ήταν το γεγονός ότι είχαν επιδείξει πολλές φορές στα μαθήματά μας μια 

δυσαρέσκεια απέναντι στην διαδικασία εκμάθησης μουσικής μέσω της κλασικής μεθόδου 

δηλαδή της ανάγνωσης παρτιτούρας. Μέσα από αυτή τους την αντίδρασή αλλά και από τα 

λεγόμενά τους είχα καταλάβει ότι η ανάγνωση παρτιτούρας  ήταν κάτι που απωθούσε τους 

μαθητές (ειδικά στους αρχάριους) επειδή περιείχε την διαδικασία του διαβάσματος (της 

παρτιτούρας), δραστηριότητα  που καθημερινά καλούνται να κάνουν στο πλαίσιο της 

μελέτης των υπόλοιπων σχολικών τους μαθημάτων. Αντιθέτως έδειχναν να απολαμβάνουν 

περισσότερο είτε να τους δείχνω τα κομμάτια στην κιθάρα είτε να τα ακούν και να 

προσπαθούν να τα αναπαράγουν ακουστικά. Το χαρακτηριστικό τους αυτό ήταν που μου 

κέντρισε το ενδιαφέρον και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην τελική επιλογή μου. Για τους τρεις 

συμμετέχοντες χρησιμοποιούνται ψευδώνυμα για την διασφάλιση της ανωνυμίας τους. 

         Ο Αναστάσης είναι ένα παιδί 13 χρονών και είναι μαθητής μου από 10 χρονών. Του 

αρέσουν τα σύγχρονα ελληνικά κυρίως τραγούδια, ασχολείται εντατικά με το τένις, δεν 

διαβάζει ιδιαίτερα ούτε απ’ ότι λέει θέλει να ακολουθήσει επαγγελματικά τη μουσική απλά 

επιθυμεί να χαλαρώνει μέσα από αυτή. 

          Η Άννα είναι μία μικρή μαθήτρια που φοιτά στην πέμπτη δημοτικού. Είναι ένα πολύ 

ταλαντούχο παιδί, τραγουδάει ωραία, έχει μεγάλη μουσική αντίληψη, και είναι πολύ 

συνεργάσιμη. Συχνά στα μαθήματά μας μου φέρνει τραγουδάκια που έχει ακούσει και θέλει 

να βγάλουμε στην κιθάρα. Ασχολείται επίσης με τον χορό και έχει μια μικρότερη αδελφή την 

Μαρία στην οποία επίσης μαθαίνω κιθάρα.  

        Ο Άγγελος είναι ένα παιδί που πάει στην έκτη δημοτικού και είναι 12 χρόνων. Είναι 

πολύ έξυπνος, τον ενδιαφέρει η κιθάρα αλλά όχι το πολύ διάβασμα, κυρίως του αρέσει να 

βγάζει κομμάτια που ακούει από το Youtube ή οπουδήποτε αλλού, και του αρέσουν πολύ τα 
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ακουστικά τεστ. Αισθάνομαι ότι απολαμβάνει το μάθημά μας, έχει σχεδόν πάντα καλή 

διάθεση και γενικά δείχνει ότι περνάει καλά και χαλαρώνει με την μουσική. 

3.6. Ρόλος ερευνητή 

Ο ρόλος μου στην διάρκεια αυτής της έρευνας ήταν διττός. Από την μία ήμουν ο δάσκαλος 

των μαθητών και έπρεπε να τους καθοδηγώ και να επιβλέπω την εκπαιδευτική διαδικασία 

και από την άλλη ήμουν ταυτόχρονα ενεργός Εγώ και έπρεπε με ακρίβεια και λεπτομέρεια να 

καταγράφω τις αντιδράσεις και τη συμπεριφορά τους στη διάρκεια των μαθημάτων. 

       Ως δάσκαλος, βασική μου επιδίωξή στην αρχή της έρευνας ήταν να παρεμβαίνω όσο 

το δυνατόν λιγότερο στην διαδικασία της μάθησης  αφήνοντας τους μαθητές περιθώρια 

αυτονομίας και  ανάληψης πρωτοβουλιών. Σύμφωνα με την Green (2008) ο δάσκαλος 

μουσικής έχει την ευθύνη και για όσα συμβαίνουν στην τάξη του, και καθοδηγεί και 

οργανώνει τις διαδικασίες με σοφές παρεμβάσεις όσες ακριβώς χρειάζονται οι μαθητές του 

την κάθε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Προσπαθούσα να μην δίνω έτοιμες λύσεις στους 

μαθητές μου, να μην τους διορθώνω με απόλυτο τρόπο, να προτείνω λύσεις αλλά αφήνοντας 

την τελική απόφαση στον μαθητή αν θα τις δεχτεί. Η Green (2008) αναφέρει ότι ο 

εκπαιδευτικός, όταν εφαρμόζει άτυπες διαδικασίες μάθησης πρέπει να προτείνει αλλά χωρίς 

να επιβάλει τρόπους, να μην διορθώνει τα λάθη των μαθητών και γενικά να έχει βοηθητικό 

και όχι κατευθυντικό ρόλο. Βέβαια το γεγονός ότι τα μαθήματα ήταν ατομικά και 

διαδικτυακά δυσκόλεψε ιδιαίτερα το έργο των μαθητών οι οποίοι έπρεπε ουσιαστικά μόνοι 

τους και χωρίς βοήθεια άλλων (συμμαθητών) να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των 

μαθημάτων. Ο ρόλος μου σε αυτή τη συνθήκη ήταν να παρεμβαίνω εκεί που κρινόταν 

αναγκαίο, ώστε  να κρατώ πάντα τους μαθητές μου σε εγρήγορση,  ενθαρρύνοντας τους  

αλλά και προτείνοντας χωρίς να επιβάλω λύσεις και τρόπους αντιμετώπισης τον δυσκολιών 

που συναντούσαν στη διάρκεια των μαθημάτων.   
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      Από την άλλη ως ερευνητής έπρεπε να είμαι ακριβής, έντιμος και συστηματικός κατά 

τη διάρκεια όλων των φάσεων της ερευνητικής διαδικασίας. Σύμφωνα με τους Adler και 

Adler (1991) ο ερευνητής που συμμετέχει ως ενεργός Εγώ έχει διττό ρόλο. Από τη μία θα 

πρέπει να χαίρει της εμπιστοσύνης και της αποδοχής από τους συμμετέχοντες, αλλά επίσης 

να προσπαθεί να κρατήσει μια ισορροπία ανάμεσα στην παρατήρηση και τη συμμετοχή. 

Μέσα από την προσωπική μου σχέση με τους μαθητές προσπάθησα να δημιουργήσω ένα 

φιλικό κλίμα εμπιστοσύνης που θα βοηθούσε την διεξαγωγή της έρευνας. Επίσης όπως 

αναφέρουν οι Ίσαρη και Πουρκός (2015) μέσω του επιστημονικού αναστοχασμού οι 

ερευνητές θα πρέπει να ενθαρρύνονται να αναστοχαστούν τις αξίες τους, τις πράξεις τους, τις 

προσδοκίες τους, καθώς και τις επιλογές που κάνουν κατά τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή 

της έρευνας. Πράγματι στην διάρκεια της έρευνας μέσω του αναστοχασμού και προσωπικών 

σημειώσεων μετά από κάθε μάθημα,  προσπάθησα να ελέγχω και να κρίνω τις πράξεις και 

την συμπεριφορά μου έτσι ώστε να είμαι βέβαιος για την ουδετερότητα και 

αντικειμενικότητα των στοιχείων που κατέγραφα.  

 

3.7. Ερευνητικά εργαλεία-Συλλογή δεδομένων 

 Ο Μαγγόπουλος (2014) αναφέρει ότι η συλλογή δεδομένων στη μελέτη περίπτωσης 

καθίσταται εφικτή με την αξιοποίηση ποικίλων μεθόδων και τεχνικών όπως  η παρατήρηση, 

η συνέντευξη, η μελέτη αρχειακού υλικού, οι ομάδες εστίασης, η χρήση διαφόρων ειδών 

δοκιμασιών, το ερωτηματολόγιο, η εξέταση πολιτιστικών αντικειμένων που εμφανίζονται 

στο φυσικό περιβάλλον της περίπτωσης. Η Bresler (1992), επίσης αναφέρει ότι η 

παρατήρηση, η συνέντευξη, η χρήση αρχειακού υλικού και η εμβάπτιση στην περίπτωση 

αποτελούν εδώ και πολλά χρόνια τα βασικά εργαλεία συλλογής δεδομένων στην μουσική 

παιδαγωγική. Στην παρούσα έρευνα, είχα ενεργοποιήσει διαφορετικές μεθόδους συλλογής 

δεδομένων ώστε να μαζέψω όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και ως εκ τούτου 
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πλούσια δεδομένα για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Αυτό βοήθησε στην ενδελεχή ανάλυση 

των αποτελεσμάτων της έρευνας και διασφάλισε την εγκυρότητα και αξιοπιστία των 

αποτελεσμάτων.  

Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα εξής: 

1. Παρατήρηση και καταγραφή λεπτομερών σημειώσεων πεδίου 

2. Καταγραφή ακουστικών δεδομένων 

3. Ημιδομημένες συνεντεύξεις 

          Μέσω της παρατήρησης, των ημιδομημένων συνεντεύξεων, της καταγραφής 

σημειώσεων σε κάθε μάθημα αλλά και της οπτικοακουστικής καταγραφής των μαθημάτων, 

θέλησα να αποτυπώσω με λεπτομέρεια την εξέλιξη της  έρευνας μου και κυρίως την δι-

αντίδραση εμού του ερευνητή με τους συμμετέχοντες. 

  

3.7.1. Παρατήρηση και καταγραφή λεπτομερών σημειώσεων 

Η προσωπική παρατήρηση ήταν ένα από τα βασικότερα εργαλεία συλλογής πληροφοριών 

που χρησιμοποίησα για την συγκεκριμένη έρευνα. Η παρατήρηση βοηθά τον ερευνητή να δει 

σε πραγματικό χρόνο, τι πραγματικά κάνουν οι άνθρωποι  κάτι το οποίο τις περισσότερες 

φορές διαφέρει  με το τι ισχυρίζονται ότι κάνουν (Mulhall, 2003). Μέσω της προσωπικής 

παρατήρησης και με αφορμή την παρούσα έρευνα, βρέθηκα να συμμετέχω και να 

παρακολουθώ το μάθημα όχι μόνο ως καθηγητής αλλά και ως ερευνητής, προσπαθώντας να 

εξάγω συμπεράσματα και πληροφορίες που να αφορούν την συμπεριφορά των τριών 

συμμετεχόντων μαθητών και να κατανοήσω τον τρόπο που αυτοί εργάζονταν και μάθαινουν 

κατά την διάρκεια των μαθημάτων. Η συστηματική και άμεση παρατήρηση, όχι μόνο 

αποκαλύπτει πληροφορίες που δεν μπορούν να προκύψουν από τις συνεντεύξεις τον 

συμμετεχόντων (Mays & Pope, 1995), αλλά παρέχει και στοιχεία που αφορούν στην 

συμπεριφορά και προσωπικότητα των συμμετεχόντων τα οποία  ούτε οι ίδιοι πολλές φορές 
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γνωρίζουν για τον εαυτό τους (Furlong, 2010).  Μετά το τέλος κάθε μαθήματος κατέγραφα 

με λεπτομέρεια τις παρατηρήσεις μου, ώστε να μεγιστοποιήσω τη δυνατότητα της 

κατανόησης των γεγονότων τα οποία είχα βιώσει λίγο πριν, στην διάρκεια του μαθήματος 

(Burns, 2000). Οι γραπτές μου σημειώσεις αφορούσαν τόσο το καθαρά μαθησιακό 

περιεχόμενο του κάθε μαθήματος όσο και στοιχεία σχετικά με τις αντιδράσεις και την 

συμπεριφορά των συμμετεχόντων.  

 

3.7.2. Καταγραφή ακουστικών δεδομένων 

Στην παρούσα έρευνα, η οποία έγινε διαδικτυακά, μέσω τις πλατφόρμας skype και Viber, 

λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας, εκτός από τις συνεντεύξεις, την καταγραφή 

σημειώσεων και την άμεση παρατήρηση των συμμετεχόντων, τα οποία είναι εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται πολύ συχνά τις ποιοτικές έρευνες (Yin, 1984), προχώρησα και σε 

ακουστική καταγραφή των μαθημάτων με σκοπό την πληρέστερη συλλογή δεδομένων. 

Παρόλο που τα ακουστικά δεδομένα είχαν και εικόνα, γιατί το μάθημα γινόταν μέσω του 

Skype ή του Viber, δεν χρησιμοποίησα στην παρούσα έρευνα και στην εξαγωγή των τελικών 

συμπερασμάτων τα οπτικά στοιχεία που προέκυψαν στην διάρκεια των  έξι μαθημάτων με 

τους μαθητές. Η ακουστική καταγραφή έγινε  και για τους τρεις συμμετέχοντες μαθητές καθ’ 

όλη την διάρκεια της έρευνας, με σκοπό την συμπλήρωση τον εμπλουτισμό αλλά και την 

επιβεβαίωση των πληροφοριών που παράλληλα κατέγραφα γραπτώς, κατά την διάρκεια των 

μαθημάτων. Η ακουστική καταγραφή, έχει αποδειχθεί  τα τελευταία χρόνια,  πολύτιμος 

τρόπος παρατήρησης και συλλογής δεδομένων αφού δίνουν την δυνατότητα την πολύ 

λεπτομερής παρατήρησης των συμμετεχόντων στο πεδίο της έρευνας. (Carroll, Iedema, & 

Kerridge, 2008· Collier,Phillips, & Iedema, 2015· Forsyth, Carroll, & Reitano, 2009).  

3.7.3 Συνεντεύξεις 
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Η συνέντευξη είναι από τα βασικότερα εργαλεία μιας ποιοτικής μεθόδου. Η συνέντευξη στην 

ποιοτική έρευνα πρέπει να γίνεται με προσοχή, προετοιμασία και σχεδιασμό και να 

συνδέεται με τα ερευνητικά ερωτήματα της διερεύνησης (). Υπάρχουν διάφορα είδη 

συνεντεύξεων όπως η δομημένη συνέντευξη, η ημιδομημένη συνέντευξη και η μη δομημένη 

συνέντευξη (Ίσαρη & Πουρκός, 2015· Robson, 2010). H ημιδομημένη συνέντευξη έχει 

προκαθορισμένες ερωτήσεις αλλά η διάταξή τους μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με το τι 

φαίνεται καταλληλότερο για τον συνεντευκτή (Robson, 2010).  

Στην παρούσα έρευνα διεξήχθησαν δυο κύκλοι ημιδομημένων  συνεντεύξεων προς 

τους τρεις συμμετέχοντες ένας στην αρχή πριν την έναρξη των μαθημάτων και ένας στο 

τέλος μετά την λήξη τους. Με αυτόν τον τρόπο ήθελα αφενός στην αρχή να σκιαγραφήσω το 

ιστορικό και βιογραφικό κάθε παιδιού που συμμετείχε στην έρευνα (μουσικές ταυτότητες, 

μαθησιακό προφίλ, κοινωνικοπολιτισμικό συγκείμενο) αλλά και να κατανοήσω την εμπειρία 

τους στα μαθήματα κιθάρας,  και αφετέρου να συγκρίνω τους δύο κύκλους συνεντεύξεων και 

να περιγράψω τα βιώματα τους με την εφαρμογή των άτυπων διαδικασιών μουσικής 

μάθησης, και τον τρόπο που η  εμπειρία αυτή μπορεί να άλλαξε κάποιες αρχικές  απόψεις και  

πεποιθήσεις τους ή και τα κίνητρα τους για μουσική εμπλοκή. Οι ερωτήσεις και στους δύο 

κύκλους συνεντεύξεων ήταν προσχεδιασμένες με βάση συγκεκριμένα ζητήματα που έχρηζαν 

απαντήσεις από τους συμμετέχοντες (βλ. Παράρτημα) αλλά ήταν ανοικτού τύπου με στόχο 

να συλλέξω όσο το δυνατόν πιο πλούσιες σε περιεχόμενο απαντήσεις. Επίσης, προσπάθησα 

να κρατήσω ουδέτερη στάση  και να μην επηρεάσω τους συμμετέχοντες, αφήνοντας τους με 

αυτό τον τρόπο ελεύθερους να διαμορφώσουν την αφήγησή τους. Ο Riessman (2008) 

αναφέρει ότι ο συνεντευκτής οφείλει να διατηρήσει μια στάση «ενεργητικής ακρόασης» 

απέναντι στον συνεντευξιαζόμενο, χωρίς να κατευθύνει και χωρίς να παρεμβαίνει, 

προκειμένου ο τελευταίος απρόσκοπτα και ανεπηρέαστα να ξεδιπλώσει τις πεποιθήσεις και 

τις απόψεις του.  
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3.8. Σχεδιασμός 

 Με σκοπό την διερεύνηση των εμπειριών,  που επέφερε η εισαγωγή άτυπων διαδικασιών 

μάθησης στην διδασκαλία της κιθάρας, σε μια ομάδα τριών μαθητών, διενεργήθηκε μια 

ποιοτική έρευνα περίπτωσης στο φυσικό της περιβάλλον (Παπαναστασίου & 

Παπαναστασίου, 2016· Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Η έρευνα λόγω των συνθηκών τις 

πανδημίας διενεργήθηκε εξ ολοκλήρου διαδικτυακά, είχε διάρκεια 6 εβδομάδες και στην 

διάρκεια κάθε εβδομάδας γινόταν ένα ωριαίο ατομικό  μάθημα σε κάθε ένα από τους 

συμμετέχοντες. Η έρευνα ξεκίνησε με τις αρχικές ατομικές συνεντεύξεις των τριών 

συμμετεχόντων μαθητών. Ακολούθησαν τα έξι μαθήματα, ένα ωριαίο μάθημα κάθε 

εβδομάδα για κάθε παιδί. Εδώ θα πρέπει να αναφέρω μια πληροφορία όσον αφορά το 

περιεχόμενο των μαθημάτων. Πριν την έναρξη της έρευνας είχα δώσει στα παιδιά μία λίστα 

με διάφορα μουσικά κομμάτια διαφόρων ειδών, ποπ, ροκ, κινηματογραφικά και τους είχα 

ζητήσει να επιλέξουν τα 5 που τους άρεσαν περισσότερο. Στο χρονοδιάγραμμα που 

ακολουθεί αναφέρω αυτή τη λίστα ως λίστα 1. Επίσης τους είχα ζητήσει να φτιάξουν μία 

δική τους λίστα με αγαπημένα τους κομμάτια. Την λίστα αυτή την αναφέρω ως λίστα 2. Στο 

πρώτο, στο τρίτο και στο πέμπτο μάθημα οι μαθητές διάλεξαν ένα κομμάτι από την 1η λίστα 

για να αναπαράξουν ακουστικά. Στο δεύτερο, μάθημα διάλεξαν ένα κομμάτι από τη δικιά 

τους λίστα. Οι δύο αυτές λίστες και τα κομμάτια που περιέχουν βρίσκονται στο Παράρτημα. 

Στο τέταρτο μάθημα, το μάθημα του αυτοσχεδιασμού κλήθηκαν να αυτοσχεδιάσουν πάνω σε 

ένα πολύ γνωστό ποπ κομμάτι το Ηavana της Camila Cabello. Στο έκτο μάθημα, το μάθημα 

συνεργασίας οι μαθητές κλήθηκαν να συνεργαστούν με ένα άτομο της επιλογής. Έπειτα, 

επέλεξαν ένα κομμάτι από την 2η λίστα και προσπάθησαν να το αναπαράξουν ακουστικά. 

Μετά το πέρας των έξι μαθημάτων διενεργήθηκαν οι τελικές συνεντεύξεις.  

3.8.1.Χρονοδιάγραμμα Πλάνου Συλλογής Δεδομένων 
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    Ημερομηνία 

 

Τύπος συνάντησης/συνέντευξης 

 

Περιεχόμενο  διδασκαλίας 

17/3/2021 Αρχική συνέντευξη Άννα  

18/3/2021 Αρχική συνέντευξη Αναστάσης  

19/3/2021 Αρχική συνέντευξη Άγγελος  

24/3/2021 1ο μάθημα Αναστάσης Επιλογή κομματιού από την 1η   λίστα 

24/3/2021 1ο μάθημα Άννα Επιλογή κομματιού από την 1η   λίστα 

26/3/2021 1ο μάθημα Άγγελος Επιλογή κομματιού από την 1η   λίστα 

31/3/2021 2ο μάθημα Αναστάσης Επιλογή κομματιού από την 2η   λίστα 

1/4/2021 2ο μάθημα Άννα Επιλογή κομματιού από την 2η   λίστα 

2/4/2021 2ο μάθημα Άγγελος Επιλογή κομματιού από την 2η   λίστα 

8/4/2021 3ο μάθημα Άννα Επιλογή κομματιού από την 1η λίστα 

9/4/2021 3ο μάθημα Άγγελος Επιλογή κομματιού από την 1η λίστα 

15/4/2021 3ο μάθημα Αναστάσης Επιλογή κομματιού από την 1η λίστα 

15/4/2021 4ο μάθημα Άννα Μάθημα αυτοσχεδιασμού 

16/4/2021 4ο μάθημα Άγγελος Μάθημα αυτοσχεδιασμού 

17/4/2021 4ο μάθημα Αναστάσης Μάθημα αυτοσχεδιασμού 

21/4/2021 5ο μάθημα Αναστάσης Επιλογή κομματιού από την 1η λίστα 

22/4/21 5ο μάθημα Άννα Επιλογή κομματιού από την 1η λίστα 

23/4/2021 5ο μάθημα Άγγελος Επιλογή κομματιού από την 1η λίστα 

27/4/2021 6ο μάθημα Άννα Μάθημα συνεργασίας 

28/4/2021 6ο μάθημα Αναστάσης Μάθημα συνεργασίας 

5/5/2021 6ο μάθημα Άγγελος Μάθημα συνεργασίας 
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3.9. Ανάλυση δεδομένων 

Μετά  το τέλος της έρευνας όλα τα δεδομένα που είχα από την ακουστική καταγραφή των 

μαθημάτων, από τις αρχικές και τελικές συνεντεύξεις των τριών συμμετεχόντων και από τις 

προσωπικές μου σημειώσεις προερχόμενες από την παρατήρηση, κατηγοριοποιήθηκαν 

θεματικά και αναλύθηκαν με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα. Οι συνεντεύξεις των μαθητών 

απομαγνητοφωνήθηκαν και καταγράφηκαν.  

       Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποίησα την μέθοδο της θεματικής ανάλυσης 

η οποία σύμφωνα με τους Braun και Clarke (2012) συνίσταται στην συστηματική 

αναγνώριση, οργάνωση και κατανόηση επαναλαμβανόμενων μοτίβων νοήματος σε ένα 

σύνολο δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο ο ερευνητής μπορεί από την ανάλυση των 

δεδομένων του,  να ανιχνεύσει ποικίλα μοτίβα νοήματος, αλλά να επικεντρωθεί σε εκείνα 

που έχουν άμεση σχέση με το υπό μελέτη θέμα ή ερώτημα (Braun και Clarke, 2012). Η 

θεματική ανάλυση χρησιμοποιεί ως οδηγό τα ερευνητικά θέματα της έρευνας ενώ ο ρόλος 

του ερευνητή είναι πιο δημιουργικός και ενεργητικός αφού ανάλογα με τα σημεία που θέλει 

ιδιαίτερα να αναδείξει κάθε φορά, μπαίνει στην διαδικασία παραγωγής και συγκρότησης των 

νοημάτων και όχι απλής καταγραφής τους (Τσιώλης, 2018).                                             

 

 

3.10. Ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας 

6/5/2021 Τελική συνέντευξη Αναστάσης  

7/5/2021 Τελική συνέντευξη Άννα  

14/5/2021 Τελική συνέντευξη Άγγελος  
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Ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας ανακύπτουν σχεδόν σε κάθε έρευνα. Ειδικά στην 

ποιοτική έρευνα  τα ζητήματα αυτά έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της άμεσης επαφής και 

πολλές φορές της μακρόχρονης εμπλοκής του ερευνητή, στη ζωή των κοινωνικών 

υποκειμένων (Ιωσηφίδης, 2008). Συνήθη ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας,  αφορούν την 

ελεύθερη και συναινετική συμμετοχή των συμμετεχόντων έπειτα από πληροφόρηση, την 

προστασία τους από οποιαδήποτε πιθανή βλάβη (σωματική ή και ψυχική), τη διατήρηση της 

ανωνυμίας τους, τη δημοσίευση και αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, την 

πρόσβαση στα τελικά αποτελέσματα, την ανάπτυξη εμπιστοσύνης και σεβασμού (Ίσαρη & 

Πούρκος, 2015· Ιωσηφίδης, 2008). 

    Στην παρούσα έρευνα τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες ηθικής και δεοντολογίας όπως 

ορίζονται από τη διεθνή βιβλιογραφία (Punch, 1986· Μiles & Huberman, 1994· Schwandt, 

2001· Ίσαρη & Πούρκος, 2015· Ιωσηφίδης, 2008) και διέπουν την ποιοτική έρευνα και 

αφορούν ζητήματα σεβασμού, προστασίας δικαιωμάτων και ενημέρωσης. Μέσα σε αυτό το 

πλαίσιο και δεδομένου ότι οι συμμετέχοντες ήταν παιδιά κάτω των 18 ετών  υπήρξε ιδιαίτερη 

προσοχή τόσο στην δική τους ενδελεχή ενημέρωση για την παρούσα έρευνα όσο και των 

γονιών τους, ενώ και από μαθητές και από γονείς ο ερευνητής  έγγραφη συγκατάθεσή 

συμμετοχής. Στην αρχική δήλωση συγκατάθεσης των γονέων, επίσης αναφέρθηκε ότι οι 

γονείς και οι μαθητές θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα της έρευνας μετά 

την ολοκλήρωσή της αλλά και ότι οι μαθητές, διατηρούν το δικαίωμα της υπαναχώρησης 

από αυτή, οποιαδήποτε στιγμή για προσωπικούς λόγους. Οι μαθητές  ενημερώθηκαν για τον 

ρόλο τους μέσα στην έρευνα στα διάφορα στάδια της, υπήρξε διαβεβαίωση για την  

διαφύλαξη της ανωνυμία στους, ενώ τους έγινε σαφές ότι είναι ελεύθερα να αποχωρήσουν 

οποιαδήποτε στιγμή το θελήσουν αν με κάτι δεν αισθανθούν καλά (Ίσαρη & Πουρκός, 

2015). Οι μαθητές μετά την ενημέρωσή τους για την έρευνα δέχθηκαν με μεγάλη προθυμία 
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να συμμετάσχουν στην έρευνα και μάλιστα ήθελαν να ενημερωθούν με μεγαλύτερες 

λεπτομέρεια για τον τρόπο διεξαγωγής της. 

Οι γονείς και οι μαθητές ενημερώθηκαν από την αρχή της έρευνας  και για τα 

εργαλεία συλλογής των δεδομένων που θα χρησιμοποιούσα στη διάρκεια της έρευνας. 

Ενημερώθηκαν για την διεξαγωγή συνεντεύξεων στην αρχή και στο τέλος της έρευνας καθώς 

και για την καταγραφή των 6 μαθημάτων.  Μετά την ολοκλήρωση της απομαγνητοφώνησης 

των συνεντεύξεων των μαθητών οι συμμετέχοντες έλεγχαν την καταγραφή της συνέντευξης 

και συμφωνούσαν με την ορθότητά της. Τα ονόματα των συμμετεχόντων μαθητών έμειναν 

κρυφά και στην έρευνα χρησιμοποιήθηκαν ψευδώνυμα.  

3.11. Εγκυρότητα και αξιοπιστία  

Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή σε όλα τα κριτήρια και τις 

στρατηγικές που απαιτούνται για  τη διασφάλιση της εγκυρότητας και αξιοπιστίας της. Η 

συμμετοχή μου στην έρευνα και σαν δάσκαλος και σαν ερευνητής αύξησε τον κίνδυνο 

υποκειμενικοποίησης των δεδομένων και των καταστάσεων, γεγονός που σε ένα βαθμό είναι 

αναμενόμενο σε μια ποιοτική έρευνα (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Παρόλα αυτά μέσω του 

αναστοχασμού και των προσωπικών σημειώσεων μετά από κάθε μάθημα, προσπάθησα να 

εξετάζω την προσωπική μου υποκειμενικότητα αλλά και εκείνη των μαθητών μου, και να την 

λαμβάνω υπόψιν μου για την ανάλυση των δεδομένων και των αποτελεσμάτων (Morawski, 

1994). 

       Συγκεκριμένα, μέσω της επίμονης παρατήρησης και παρατεταμένης ενασχόλησης με 

το αντικείμενο της έρευνας, του ελέγχου των δεδομένων από τους συμμετέχοντες, την πυκνή 

περιγραφή και τις προσωπικές σημειώσεις, έγινε προσπάθεια για την διασφάλιση της 

εγκυρότητας και αξιοπιστίας της έρευνας. Η τριγωνοποίηση των δεδομένων προήλθε από τον 

συνδυασμό συνεντεύξεων, προσωπικών σημειώσεων και παρατήρησης και του ακουστικού 

υλικού και έδωσε τη δυνατότητα επιβεβαίωσης διασταύρωση ή αμφισβήτησης των 
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δεδομένων. Η επίμονη παρατήρηση στη διάρκεια της έρευνας, το γεγονός ότι έχω έντονη και 

πολυετή εμπειρία στην διδασκαλία αλλά επίσης η πρότερη γνωριμία μου με τους 

συμμετέχοντες μαθητές μου έδωσε την ευκαιρία να κατανοήσω καλύτερα την εμπειρία τους 

και να διαχειριστώ ορθότερα τα θέματα που προκύπταν στην εξέλιξη της έρευνας. Μετά την 

ολοκλήρωση της απομαγνητοφώνησης των συνεντεύξεων των μαθητών οι συμμετέχοντες 

έλεγχαν την καταγραφή της συνέντευξης και συμφωνούσαν με την ορθότητά της. Η 

καταγραφή των αποτελεσμάτων έγινε στην κατεύθυνση της πυκνής περιγραφής (thick 

description) που διασφαλίζει με ένα ακόμα τρόπο την εγκυρότητα και αξιοπιστία τους 

(Watson, 2018· Ίσαρη & Πουρκός, 2015).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Κύριος στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των εμπειριών τριών σπουδαστών 

κιθάρας σε Πολιτιστικό κέντρο  Δήμου της Αττικής, όταν στα πλαίσια του μαθήματος 

ενσωματώθηκαν άτυπες διαδικασίες και στρατηγικές μάθησης. Οι ιδιάζουσες συνθήκες της 

καραντίνας δεν επέτρεψαν την διεξαγωγή των μαθημάτων στους χώρους του πολιτιστικού 

κέντρου, τα οποία τελικά έγιναν διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής επικοινωνίας του Skype 

και του Viber. Ο κάθε σπουδαστής/σπουδάστρια στην διάρκεια 6 εβδομάδων 

παρακολούθησε 6 ωριαία μαθήματα, τα οποία σχεδιάστηκαν με βάση τις αρχές των άτυπων 

διαδικασιών μουσικής μάθησης. Τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα ήταν: 

1. Πώς περιγράφουν την εμπειρία εφαρμογής άτυπων διαδικασιών μάθησης οι 

συγκεκριμένοι σπουδαστές; 

2. Ποιες είναι οι απόψεις τους για την εφαρμογή της συγκεκριμένης παρέμβασης άτυπων 

διαδικασιών μάθησης στο μάθημα κιθάρας; 

3. Με ποιο τρόπο  η εφαρμογή άτυπων διαδικασιών μάθησης αλλάζει τα κίνητρα εμπλοκής 

των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία; 

Αρχικά στο κεφάλαιο αυτό θα σκιαγραφηθούν οι περιπτώσεις των παιδιών που αποτέλεσαν 

τους κύριους συμμετέχοντες της έρευνας, σε σχέση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

μουσικής τους ταυτότητα, όπως και στοιχεία που αφορούν στο γενικότερο μαθησιακό τους 

προφίλ (μαθησιακό υπόβαθρο) και στο κοινωνικοπολιτισμικό τους συγκείμενο (οικογενειακό 

περιβάλλον κτλ.)  Σημειώνεται ότι για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των 

συμμετεχόντων και την διατήρηση της ανωνυμίας τους, χρησιμοποιήθηκαν ψευδώνυμα. Στην 

συνέχεια θα παρατεθούν δεδομένα που δίνουν απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα και θα 



 76 

αναπτυχθούν οι θεματικές που αναδύονται σε σχέση με το κάθε ερευνητικό ερώτημα που 

είχε αρχικά τεθεί.  

Η θεματική ανάλυση των δεδομένων με βάση τα ερωτήματα της έρευνας, δίνει 

πληροφόρηση στις εξής πτυχές οι οποίες διαμορφώνουν και τα αποτελέσματα της έρευνας: 

Η πρώτη πτυχή εστιάζει στις μουσικές εμπειρίες των παιδιών που βίωσαν τις άτυπες 

διαδικασίες μουσικής μάθησης στο πλαίσιο του ατομικού μαθήματος κιθάρας και η οποία 

αναδεικνύει τέσσερις βασικές θεματικές ανάλυσης. Στην πρώτη θεματική περιγράφεται η 

δυσκολία της ακουστικής αναπαραγωγής των κομματιών που είχαν επιλέξει οι μαθητές και 

τους τρόπους που βρήκαν για να την ξεπεράσουν, στη δεύτερη   εξετάζεται το μάθημα του 

αυτοσχεδιασμού και οι ιδιαιτερότητές του, στην τρίτη γίνεται αναφορά στο  μάθημα 

συνεργασίας και στην τέταρτη  αναλύεται διεξοδικά ο ρόλος του εκπαιδευτικού μέσα σε 

αυτή τη διαδικασία των έξι μαθημάτων. 

Η δεύτερη πτυχή εστιάζει στα μαθησιακά αποτελέσματα αυτής της εμπειρίας, τόσο 

σε σχέση με τη μουσική ανάπτυξη των συμμετεχόντων όσο και σε σχέση με άλλες δεξιότητες 

ή γνώσεις που τελικά φάνηκε να αναπτύσσουν τα παιδιά λόγω της εμπλοκής τους με άτυπες 

διαδικασίες μουσικής μάθησης. Η τρίτη πτυχή εστιάζει στον τρόπο που η εφαρμογή της  

παιδαγωγικής των άτυπων διαδικασιών μάθησης στο ατομικό μάθημα κλασικής κιθάρας, 

διαμόρφωσε τη σχέση των συμμετεχόντων για τη μουσική εμπλοκή και μεγιστοποίησε τα 

κίνητρα εμπλοκής των μαθητών στην μουσική πράξη. 

Η προσωπική παρατήρηση, οι σημειώσεις πεδίου από κάθε συνάντηση, η 

απομαγνητοφώνηση των ακουστικών αρχείων των μαθημάτων και οι συνεντεύξεις που 

εκπονήθηκαν από τους σπουδαστές εξετάστηκαν σχολαστικά σε πολλά επίπεδα έτσι ώστε να 

επιτευχθεί αρχικά εξοικείωση με το υλικό και οργάνωσή του, και έπειτα κωδικοποίηση και 

ανάλυση σύμφωνα με τα στάδια που προτείνει ο Creswell (2008). Παρουσιάζονται κοινές 

αλλά και μη κοινές εμπειρίες, έννοιες και ερμηνείες των συμμετεχόντων, και φωτίζονται τα 



 77 

κυριότερα ευρήματα που απαντούν τα αρχικά ερευνητικά ερωτήματα. Όπως αναφέρουν οι  

Braun και Clarke (2012) τα ερευνητικά ερωτήματα λειτούργησαν σε αυτή την περίπτωση ως 

οδηγός στην όλη διαδικασία.  

4.1. Οι τρεις περιπτώσεις σπουδαστών 

  4.1.1. Η περίπτωση της Άννας 

      Η Άννα είναι ένα κορίτσι 11 χρονών και πηγαίνει στην πέμπτη τάξη του δημοτικού 

σχολείου. Έχει μια μικρότερη αδελφή την Μαρία στην οποία επίσης διδάσκω κιθάρα και με 

την οποία συνεργάστηκε σε ένα μάθημα στα πλαίσια της έρευνάς μου. Ο λόγος που ξεκίνησε 

κιθάρα ήταν όπως λέει το γεγονός ότι και  η μητέρα της ασχολήθηκε με την κιθάρας  

παλιότερα. Λέει συγκεκριμένα: 

Ήθελα να ξεκινήσω κιθάρα, γιατί η μαμά μου μας έλεγε παλιές ιστορίες από τότε που 

πήγαινε εκείνη κιθάρα και είχε κρύψει στο πατάρι 2 κιθάρες δικές της, της είπαμε να 

τις κατεβάσει και της είπαμε να μας παίξει ότι θυμόταν και της είπαμε ότι θέλαμε να 

μάθουμε και εμείς κιθάρα να παίζουμε. (Άννα, αρχική συνέντευξη) 

Η Άννα δείχνει ότι η μαμά της, την επηρέασε πολύ και της έδωσε κίνητρο  στο να ξεκινήσει 

κιθάρα. «Χάρηκα που ξεκίνησα κιθάρα γιατί θα έκανα και περήφανη τη μαμά και τον εαυτό 

μου. Ήθελε να ξεκινήσουμε χάρηκε και ήθελε και εκείνη να ξαναθυμηθεί κάποια πράγματα 

πάνω στην κιθάρα» (Άννα, αρχική συνέντευξη). 

Οι μουσικές της προτιμήσεις φαίνεται να ακουμπούν ένα ευρύ φάσμα μουσικών στιλ. Όπως 

αναφέρει και η ίδια ακούει τα πάντα, ακόμα  και λαϊκά που ακούει ο μπαμπάς. 

Ακούω και ελληνικά και αγγλικά, κυρίως μου αρέσουν τα ποπ αγγλικά,  όπως 

Agilera…και διάφορες άλλες που δεν θυμάμαι, στα ελληνικά έχω πολλά όπως Χάρις 

Αλεξίου,  ένα φιλί…και λαϊκά πιστεύω τα γνωρίζω καλά, γιατί ακούει και ο μπαμπάς 

μου όσο είναι εδώ γιατί λείπει σε ταξίδια. (Άννα, αρχική συνέντευξη) 
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Στην Άννα αρέσει πολύ να τραγουδάει στην καθημερινότητα της. Αυτό φάνηκε και στα 

μαθήματα μας, γιατί χρησιμοποιεί το τραγούδι ως εργαλείο για την εκμάθηση της κιθάρας. 

Συχνά στο μάθημα τραγουδούσε παράλληλα με την εκτέλεση κιθάρας. Η ίδια αναφέρει, 

«Οι στίχοι είναι στα αγγλικά δεν καταλαβαίνω τι λένε αλλά μου αρέσει πως τραγουδάνε πως 

αλλάζουν τη φωνή τους , ψηλές, μεσαίες, αλλάζουν τη φωνή τους εντελώς, και προσπαθώ να 

κάνω το ίδιο» (Άννα, αρχική συνέντευξη). 

Όσον αφορά στις εμπειρίες της Άννας στο μάθημα της μουσικής στο σχολικό 

πλαίσιο, φαίνεται να έχει ξεκάθαρη γνώμη για την επάρκεια του μουσικοπαιδαγωγού που 

συνάντησε και εκφράζει και στοιχειοθετεί τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά 

χαρακτηριστικά των δασκάλων της. Μιλάει με πολύ καλά λόγια για τον προηγούμενο 

δάσκαλο της μουσικής που ενδιαφερόταν για τις ανάγκες και προτιμήσεις των μαθητών, και 

με μία δυσαρέσκεια για την καινούργια τους δασκάλα μουσικής.  

Ο παλιός μας δάσκαλος μουσικής στο σχολείο είχε κιθάρα μαζί του πάντα γιατί του 

άρεσε και μας έλεγε σε κάθε παιδί, μια μέρα να φέρει την κιθάρα του και να παίζει 

πράγματα που νομίζει ότι ξέρει καλά, εγώ είχα πάρει χαρτιά που μας είχατε στείλει 

εσείς και έπαιζα. Η καινούρια μας δασκάλα  δεν ενδιαφέρεται για πράγματα που μας 

αρέσουν, έχει δικιά της τεχνική… δικά της όλα… παίζει πιάνο, αλλά κάθε παιδί 

ξετρελαίνεται έτσι όπως παίζει, παίζει παααρα πολύ καλά, μας δίνει στίχους από 

τραγούδια και εκείνη παίζει στο πιάνο…. δεν λέει αυτό το τραγούδι σας αρέσει 

θέλετε να το κάνουμε, όπως εσείς που μας ρωτάτε τι θέλουμε και να μην σας αρέσει 

το κάνουμε, η κυρία μας βγάζει δικά της τραγούδια δεν μας ρωτάει καν, και μας λέει 

τραγουδήστε. (Άννα, αρχική συνέντευξη) 

Η Άννα δείχνει να είναι ένα παιδί που αγαπάει την κιθάρα, θέλει να μαθαίνει καινούρια 

πράγματα, θέλει να πάει στο μουσικό γυμνάσιο αν και η μουσική δεν αποτελεί για την ίδια το 

επάγγελμα που θέλει να ακολουθήσει. Έτσι εκφράστηκε για το συγκεκριμένο ζήτημα: 
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Γενικότερα…ότι κάνουμε στη κιθάρα μου αρέσουν πάρα πολύ θα ήθελα να μάθουμε 

πιο πολλά πράγματα να τα παίζω καλά…. θέλω να μάθω κάτι καινούριο , θέλω πολύ 

να παίζω κιθάρα μακάρι να είχα χρόνο 7 φορές να παίζω την εβδομάδα. Και το 

μέλλον μου με την κιθάρα… έχω σκεφτεί κάτι πολύ διαφορετικό σε δουλειά, θέλω να 

γίνω βρεφονηπιαγωγός, αλλά η κιθάρα θα με βοηθήσει αν φύγω από την δουλειά μου,  

να έχω την κιθάρα, το τραγούδι…αν γίνει κάτι… έχω μάθει ότι αυτή η δουλεία θέλει 

ένα μουσικό όργανο και θέλω να περάσω μουσικό γυμνάσιο και λύκειο. (Άννα, 

αρχική συνέντευξη) 

  4.1.2.Η περίπτωση του Άγγελου 

Ο Άγγελος είναι 12 χρόνων και πηγαίνει την έκτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Στην 

ερώτησή μου τι σου αρέσει περισσότερο να κάνεις μου απάντησε, «Μου αρέσει οτιδήποτε, 

ότι είναι ενδιαφέρον,  ότι μου κατέβει στο μυαλό το κάνω απλά για να έχω κάτι να κάνω» 

(Άγγελος, αρχική συνέντευξη). 

Ο Άγγελος φαίνεται να επηρεάζεται αρκετά από το οικογενειακό του περιβάλλον 

αλλά κυρίως από τους φίλους και τελικά ο λόγος που ξεκίνησε κιθάρα είναι γιατί οι φίλοι του 

έπαιζαν. Ανέφερε: 

Έβλεπα τους άλλους που παίζανε, τους φίλους μου και ήθελα και εγώ. Σπίτι έχουμε 

πιάνο, μπουζούκι παίζει ο μπαμπάς. Το πρώτο όργανο που μπήκε στο σπίτι ήταν το 

μπουζούκι του πατέρα μου μετά ήρθε το αρμόνιο, μετά το πιάνο… (Άγγελος, αρχική 

συνέντευξη) 

 Οι γονείς του μου έχουν αναφέρει, ότι  παλαιότερα ο Άγγελος  έχει παρακολουθήσει 

μαθήματα μουσικοκινητικής αγωγής του συστήματος Carl Orff όταν ήταν στην ηλικία των 4 

χρόνων και για διάστημα ενός έτους, αλλά ο ίδιος  δεν θυμάται κάτι από εκείνη την 

δραστηριότητα. Ο Άγγελος από το ξεκίνημα στα μαθήματα κιθάρας φαινόταν να έχει αρκετά 

ανεπτυγμένη μουσική αντίληψη και να προτιμά την ακουστική προσέγγιση στη διαδικασία 
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μάθησης. Στα μαθήματα μας, και πριν την εφαρμογή της παρέμβασης αυτής, εξέφραζε συχνά 

την προτίμηση του να εργαζόμαστε πιο πολύ ακουστικά, χωρίς τη χρήση της παρτιτούρας, 

και αρκετές φορές ζητούσε να του δείξω κάτι στην κιθάρα για να το επαναλάβει και να το 

μάθει, αντί θα διαβάσει παρτιτούρα. Αυτός είναι μάλλον και ο λόγος που του άρεσε η όλη 

διαδικασία της ακουστικής προσέγγισης αν και τη θεωρεί δυσκολότερη από το διάβασμα 

μιας παρτιτούρας. Έτσι είχε εκφραστεί στην αρχική συνέντευξη: «γενικώς είμαι του 

αφτιού… είμαι καλύτερος το να το βγάζω με το αφτί μου αρέσει να το κάνω με το αφτί, αλλά 

είναι πιο εύκολο να το βγάζω από την παρτιτούρα» (Άγγελος, αρχική συνέντευξη). 

Ο Άγγελος ακούει μουσική κυρίως από το Youtube αλλά και από το ραδιόφωνο που συχνά 

παίζει στο σπίτι. Ασχολείται επίσης με τη ρομποτική, που όπως μου ανέφερε ο πατέρας του 

φαίνεται να επιδεικνύει ιδιαίτερες δεξιότητες. Είναι πολύ καλός στη χρήση του υπολογιστή, 

γεγονός που τον διευκόλυνε πολύ και στα μαθήματά μας. Η οικογένεια του Άγγελου έχει 

σχέση με τη μουσική, μιας και  ο πατέρας του παίζει μπουζούκι και η αδελφή του έπαιζε 

πιάνο. Ο ίδιος ανέφερε ότι κάποιες φορές παίζει μουσική με τον πατέρα του και πιο σπάνια 

με την αδελφή του. Ο Άγγελος παρόλο που φαίνεται να έχει όλες τις δεξιότητες και 

ικανότητες για να προχωρήσει στη μουσική, εφόσον έχει ανεπτυγμένη ακουστική αντίληψη, 

καλή αίσθηση του ρυθμού, και οργανωμένη σκέψη όταν είναι συγκεντρωμένος, δεν έχει 

αποφασίσει να φοιτήσει σε μουσικό γυμνάσιο (επειδή οι φίλοι του δεν ακολουθούν), και δεν 

έχει καταλήξει ως προς την μελλοντική του σχέση με τη μουσική. «Αποφάσισα ότι δεν θέλω 

να πάω μουσικό γυμνάσιο, θέλω να πάω στο απλό γυμνάσιο μ αρέσει πάρα πολύ, αλλά θέλω 

να μείνω με τους φίλους μου», είπε στην αρχική του συνέντευξη. 

   4.1.3.Η περίπτωση του Αναστάση 

Ο Αναστάσης είναι 13 ετών μαθητής της δευτέρας γυμνασίου. Ξεκίνησε μαθήματα στο 

Πολιτιστικό Κέντρο, στην ηλικία των 10 χρόνων και ο βασικός λόγος ήταν ότι είδε μια 

κιθάρα στο σπίτι ενός φίλου του. Αναφέρει ο ίδιος: 
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Θα σας πω το λόγο ακριβώς που ξεκίνησα, τον θυμάμαι χαρακτηριστικά, είχα πάει 

στο σπίτι ενός φίλου μου ο οποίος είχε κιθάρα αλλά ούτε εκείνος ήξερε να παίζει 

απλά έτσι την κοίταζα και λέω ωραίο!! Γιατί να μην μάθω (παύση) και έτσι ξεκίνησα 

(παύση) όταν πήγαινα 3η δημοτικού  και μετά… Συνέχισα θυμάμαι κάναμε ένα 

παιχνίδι ο φίλος μου είχε μια μελόντικα και μια κιθάρα και είμασταν τρία παιδιά και 

ο ένας έκανε τον κριτή και όποιος έβγαζε την πιο ωραία μελωδία (στην τύχη βέβαια) 

και  έτσι μου άρεσε ο ήχος της κιθάρας, και έτσι ξεκίνησα… (αρχική συνέντευξη, 

Aναστάσης) 

Ο Αναστάσης φαίνεται να επηρεάζει τους γύρω του με τις αποφάσεις του και κυρίως τα μέλη 

της οικογένειάς του. Χαρακτηριστικά μου είπε ότι όταν ξεκίνησε ο ίδιος κιθάρα μετά 

ξεκίνησε ο πατέρας του μπουζούκι ενώ όταν πήγε παραδοσιακούς χορούς μετά ξεκίνησε η 

μητέρα του. Φαίνεται ότι οι γονείς είναι υποστηρικτικοί στις αποφάσεις του παιδιού τους. 

Λέει γι’ αυτό: 

Ο πατέρας μου ξεκίνησε μπουζούκι γιατί ξεκίνησα εγώ κιθάρα εγώ τον επηρέασα 

(γέλια) ξέρει πολλά κομμάτια, ο θείος μου  έπαιζε τζουρά,  έχει στοιχειώδεις γνώσεις 

και είχε τύχει να μου παίξει λίγο όταν ήμουν μικρός….έκανα και παραδοσιακούς 

και…….ξεκίνησε και η μητέρα μου..(γέλια). (Αναστάσης, αρχική συνέντευξη) 

Το γεγονός ότι έκανε παραδοσιακούς χορούς τον βοήθησε απ’ ότι είδα αργότερα στην 

κιθάρα όσον αφορά στους ρυθμούς, δηλαδή μπορούσε πιο εύκολα από άλλα παιδιά να 

αντιληφθεί και να παίξει στην κιθάρα, πιο περίπλοκους ρυθμούς όπως εφτάρια πεντάρια, 

κ.τλ. Τα ακούσματα του Αναστάση όπως και των άλλων συμμετεχόντων της έρευνας είναι 

ποικίλα και από διάφορους μουσικούς χώρους. Λέει ο ίδιος: 

Γενικά ακούω τα πάντα από κλασική μέχρι χιπ- χοπ απλά αυτό που ακούω θέλω να 

είναι καλό… και ραπ μπορώ να ακούσω μια μέρα, μπορεί να θέλω να ακούσω 
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Χατζηδάκι και άλλη μέρα Μagic Dragons…. ακούω από το lap top  ή από cd όταν 

πάω κάνα ταξίδι. (Αναστάσης, αρχική συνέντευξη) 

Όπως και με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες της έρευνας, έτσι και με τον Αναστάση, στο 

μάθημα της κιθάρας είχα κάνει αποσπασματικά προσπάθεια ενσωμάτωσης στρατηγικών 

εκμάθησης της κιθάρας ακουστικά. Στην περίπτωση αυτή εμπειρικά είχα παρατηρήσει ότι η 

ακουστική προσέγγιση τον δυσκόλευε, αλλά φαινόταν να την απολαμβάνει παράλληλα. Η 

παρατήρηση αυτή συνδέεται και με την στάση του Αναστάση ως προς την προφορική 

προσέγγιση της εκμάθησης της κιθάρας χωρίς την χρήση παρτιτούρας. 

Bαριέμαι να κάνω μια ανάγνωση σε μια παρτιτούρα, τα ακουστικά μου αρέσουν! 

Όταν βγάζω μια συγχορδία, μετά χαίρομαι, μέσα μου γίνεται ένα πάρτυ 

(γέλια)…Όταν διαβάζω μια παρτιτούρα είναι σαν να διαβάζω ιστορία κατά κάποιο 

τρόπο. (Αναστάσης, αρχική συνέντευξη) 

Επίσης ο Αναστάσης δείχνει να είναι σίγουρος και ξεκάθαρος για το ποια θέλει να είναι η 

σχέση του με την κιθάρα και τη μουσική γενικότερα. «Στο μέλλον θέλω να συνεχίσω να 

παίζω έτσι με την παρέα μου, να  παίζω ελπίζω να έχω χρόνο, κυρίως ερασιτεχνικά θέλω να 

συνεχίσω». (αρχική συνέντευξη Αναστάσης) 

4.2 Εμπειρίες συμμετεχόντων 

4.2.1.  Η δυσκολία της ακουστικής προσέγγισης και πως την ξεπέρασαν οι            

μαθητες 

Οι συμμετέχοντες μαθητές, στην προσπάθεια τους να ανταπεξέλθουν στο σκοπό των 

μαθημάτων, ο οποίος ήταν  η ακουστική κατανόηση και αναπαραγωγή των τραγουδιών που 

είχαν επιλέξει στην κιθάρα, αντιμετώπισαν δυσκολίες και προκλήσεις, οι οποίες  δοκίμασαν 

τις  αντοχές τους. Η βασική δυσκολία που αντιμετώπισαν οι μαθητές ήταν αυτή που 

προέκυπτε από αυτόν καθαυτών τον σκοπό των μαθημάτων: Την μεταφορά και  μετατροπή 

του ακουστικού ερεθίσματος που λάμβαναν, κάθε φορά που άκουγαν ένα κομμάτι, στις 
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χορδές και τα τάστα της κιθάρας, χωρίς τη χρήση παρτιτούρας και χωρίς την εστιασμένη 

καθοδήγηση και βοήθεια από μέρους μου. Από τα δεδομένα της παρατήρησης, των 

σημειώσεων πεδίου, αλλά και από τις συνεντεύξεις των μαθητών προκύπτει ότι η ακρόαση 

αποτέλεσε το αρχικό εργαλείο που χρησιμοποίησαν οι συμμετέχοντες για να επιτύχουν 

ακουστικά την αναπαραγωγής της μουσικής που είχαν επιλέξει. Παράλληλα οι 

συμμετέχοντες υιοθέτησαν διαφορετικές πρακτικές για να βοηθηθούν στη διαδικασία αυτή, 

όπως την πιο αργή αναπαραγωγή των κομματιών, το τραγούδισμα της μελωδίας, και το 

γράψιμο αυτών που έβρισκαν. Όπως αναμενόταν, η πρώτη ενέργεια στην οποία εμπλέκονταν 

προκειμένου να καταφέρουν να κατανοήσουν την μελωδία του κομματιού και να την 

αποδώσουν στην κιθάρα, ήταν η συνεχής και εστιασμένη ακρόαση του ηχητικού αρχείου των 

κομματιών που επέλεγαν σε κάθε στάδιο οι σπουδαστές.  Τα παρακάτω αποσπάσματα είναι 

χαρακτηριστικά και αποδεικνύουν αυτό το γεγονός. Η διαδικασία αυτή φαίνεται να ήταν 

μεγάλη πρόκληση για τους συμμετέχοντες και αρκετές φορές δυσκόλευε τα παιδιά. Όπως 

ανέφερε χαρακτηριστικά η Άννα: 

Είναι τελικά πιο δύσκολο να το βγάζεις με το αφτί παρά με παρτιτούρα. Οι νότες 

ακούγονται ανακατεμένες και πρέπει να το ακούσεις πολλές φορές για να καταλάβεις 

τι παίζει. Με βοήθησε πολύ να ακούω πολλές φορές ένα μέρος του κομματιού γιατί… 

με την επανάληψη μου έμενε ο ήχος στο μυαλό και μετά το έβρισκα πιο εύκολα στην 

κιθάρα. Αν και κουραστικό να ακούς το ίδιο συνέχεια με βοήθησε πολύ. (τελική 

συνέντευξη, Άννα) 

Ο Αναστάσης είπε: 

Εντάξει δεν είναι κάτι εύκολο, ότι ξεκινάς ακούγοντας το κομμάτι  κι αν δεν το ξέρεις 

το ακούς πολλές φορές για να καταλάβεις το ρυθμό και να καταλάβεις που βρίσκεται 

στις νότες της ταστιέρα περίπου…εντάξει….επιλέγεις κιόλας πιο κομμάτι από το 

τραγούδι θέλεις να βγάλεις…. Και επικεντρώνεσαι σε αυτό…..εγώ στην αρχή 
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έβρισκα κάποιες νότες περισσότερο τυχαία και μετά…αυτές τις συνέδεα ουσιαστικά 

για να βγει ακουστικά αυτό που άκουγα, το τραγούδι. (τελική συνέντευξη, 

Αναστάσης) 

Έτσι εκφράστηκε ο Άγγελος για το ζήτημα: 

Το πρώτο πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να ακούω το κομμάτι ξανά και ξανά. Δεν με 

κούραζε που το άκουγα πολλές φορές αλλά αν δεν έβγαινε θύμωνα. Ειδικά στην αρχή 

του μαθήματος έπρεπε να το ακούσω πολλές φορές για να καταλάβω πως πάει η 

μελωδία. (τελική συνέντευξη Άγγελος). 

Το γεγονός ότι η ακρόαση αποτελούσε την μόνη επιλογή, το μόνο εργαλείο που 

χρησιμοποιούσαν οι μαθητές στην προσπάθεια ακουστική προσέγγισης των κομματιών, 

αποδεικνύεται και από τα στοιχεία της παρατήρησης και των σημειώσεών μου. Σε όλα τα 

μαθήματα όλοι οι μαθητές ξεκινούσαν με ακρόαση του κομματιού που είχαν κάθε φορά. Ο 

Αναστάσης και ο Άγγελος σχεδόν ταυτόχρονα με την πρώτη ακρόαση του κομματιού, 

ξεκινούσαν και τις πρώτες προσπάθειες αναπαραγωγής του στην κιθάρα. Η Άννα ήταν λίγο 

πιο διστακτική και παρατηρούσα μια αμηχανία τα πρώτα λεπτά κάθε μαθήματος σαν να μην 

ήξερε τι να κάνει. Άκουγε το κομμάτι αλλά δεν δοκίμαζε κάτι στην κιθάρα. Σε κάποιες 

περιπτώσεις παρακολουθώντας την να διστάζει να προχωρήσει στη δοκιμή και εκτέλεση 

στην κιθάρα, την παρότρυνα:  

-Εγώ: Άννα, το κομμάτι όπως το ακούς δεν έχει μία κεντρική μελωδία; Το κομμάτι 

που ακούμε έχει πολλές φωνές, μπάσα, συγχορδίες, εσύ θέλω να προσπαθήσεις να 

βγάλεις την κεντρική μελωδία. Κατάλαβες τι λέω; (παρατήρηση πεδίου, μάθημα#1,  

Άννα) 

Χρειαζόταν συνεχώς την προσωπική μου παρότρυνση έτσι ώστε έκτος από το να ακούει το 

κομμάτι να αρχίσει να δοκιμάζει και στην κιθάρα. Ένα άλλο εργαλείο που χρησιμοποίησαν 

οι μαθητές από τα πρώτα κιόλας μαθήματα, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο, ήταν η 
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πιο αργή αναπαραγωγή των τραγουδιών. Τα περισσότερα προγράμματα αναπαραγωγής 

μουσικής έχουν μια λειτουργία με την οποία μπορείς να αυξομειώνεις την ταχύτατα των 

ηχητικών αρχείων χωρίς να μεταβάλλεται η τονικότητά τους. Η χρησιμοποίηση αυτής της 

εφαρμογής αποδεικνύεται και από τις συνεντεύξεις των υποψηφίων μαθητών. Η Άννα είπε 

στην τελική της συνένευξη: 

Με βοήθησε πολύ να ακούω πολλές φορές το κομμάτι, να το βάζω να παίζει πιο αργά 

και να δοκιμάζω μετά στην κιθάρα τις νότες μέχρι να βρω αυτήν που μου ακούγεται 

σωστή. Με βοήθησε πολύ να το βάζω πιο αργά γιατί μερικά τραγούδια ήταν πολύ 

γρήγορα και δεν προλάβαινα να ακούω τις νότες. (τελική συνέντευξη, Άννα) 

Και ο Άγγελος είπε, «Με βοήθησε αυτό ήταν το κόλπο(η πιο αργή αναπαραγωγή) επειδή 

έπαιζε τη μελωδία πιο αργά και έτσι καταλάβαινα τις νότες καλύτερα» (τελική συνέντευξη, 

Άγγελος), και ο Αναστάσης εκφράστηκε ως εξής: «Κάποιες φορές το έβαζα πιο αργά γιατί 

δεν προλάβαινα να πατήσω τις νότες και να ακουστεί έτσι…ωραία». (τελική συνέντευξη 

Αναστάσης) 

Ο Άγγελος αποδείχθηκε ο πρωτοπόρος όλων, στην χρησιμοποίηση αυτής της 

εφαρμογής χρησιμοποιώντας την ήδη από το πρώτο μάθημα από την πρώτη ακρόαση. Το 

γεγονός αυτό δικαιολογείται ίσως και από το γεγονός ότι ο Άγγελος ασχολείται με την 

ρομποτική, και σε σχέση με τα άλλα παιδιά χειρίζεται καλύτερα τον υπολογιστή, οπότε του 

ήταν πιο εύκολο να χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο εργαλείο. Το κομμάτι που προσπαθούσε 

να βγάλει ήταν το μουσικό θέμα από την ταινία Starwars.  Aφού το άκουσε μία φορά με 

ρωτάει: «Κύριε, μπορώ να το βάλω να ακούγεται πιο αργά; » (παρατήρηση πεδίου μάθημα#1 

Άγγελος).  Ο Αναστάσης επίσης στο δεύτερο μάθημα χρησιμοποίησε το εργαλείο αυτό όταν 

μετά από πολύ ώρα που άκουγε ένα συγκεκριμένο σημείο, ένα γρήγορο κατέβασμα, από το 

κομμάτι Μικρός τιτανικός του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα δεν μπορούσε να το βγάλει.  

-Εγώ: Θα το βάλεις πιο αργά; 
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-Αναστάσης: Ε, ναι για να βρω λίγο την εισαγωγή 

 -Εγώ: Πιστεύεις θα σε βοηθήσει; 

 -Αναστάσης: Ναι (παρατήρηση πεδίου μάθημα#2 Αναστάσης) 

 

Η Άννα χρησιμοποίησε λιγότερο από τους άλλους δύο μαθητές αυτό το εργαλείο, δηλαδή 

την πιο αργή αναπαραγωγή των κομματιών.  Στο πέμπτο μάθημα όταν προσπαθούσε να 

βγάλει ένα μέρος από το κομμάτι  Fur elise του Beethoven μου είπε, «Μήπως να το βάλω 

λίγο πιο αργά να με βοηθήσει;». (παρατήρηση πεδίου, μάθημα#5 Άννα) 

    Αντιθέτως η Άννα αποδείχθηκε να χρησιμοποιεί ιδιαίτερα και συχνά το τραγούδισμα 

στην προσπάθεια της για αναπαραγωγή των κομματιών. Από το πρώτο μάθημα και στην 

διάρκεια όλων των μαθημάτων η Άννα συνδύαζε την  ακρόαση των κομματιών με το 

τραγούδι. Ήδη πριν την έναρξη των μαθημάτων είχε διαφανεί η ιδιαίτερη σχέση της με το 

τραγούδι. Είχε αναφέρει: 

Ακούω κυρίως  ξένα τραγούδια των Billie Eilish, Christina Aguilera. Οι στίχοι είναι 

στα αγγλικά δεν καταλαβαίνω τι λένε αλλά μου αρέσει πως τραγουδάνε, πως 

αλλάζουν τη φωνή τους,  ψηλές μεσαίες, αλλάζουν τη φωνή τους εντελώς, και 

προσπαθώ να κάνω το ίδιο… Ναι, τον πιο πολύ χρόνο μου τον περνάω να τραγουδάω 

τέτοια τραγούδια…..Mου αρέσει πολύ να τραγουδάω. (αρχική συνέντευξη, Άννα) 

Αλλά και κατά τη διάρκεια της τελικής συνέντευξης μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής 

παρέμβαση, είχε αναφέρει, «Με βοήθησε να τραγουδάω  γιατί εκτός του ότι μου άρεσε πολύ 

και μου έβγαινε ευχάριστα, όπως το τραγουδούσα κάποιες φορές μπορούσα να βρω τις νότες 

πιο εύκολα» (τελική συνέντευξη, Άννα). Χαρακτηριστικό είναι το παρακάτω στιγμιότυπο 

από τις σημειώσεις πεδίου στο δεύτερο μάθημα που δείχνει ότι από πολύ νωρίς η Άννα είχε 

καταλάβει ότι το τραγούδισμα θα την βοηθήσει να ανακαλύψει τα κομμάτια.  
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Αρχίζει να  ακούει το κομμάτι.. ενώ κρατάει την κιθάρα δεν δοκιμάζει κάτι, 

λικνίζεται με το ρυθμό του κομματιού και χτυπάει ρυθμικά το χέρι της στην κιθάρα. 

Μοιάζει προβληματισμένη. Κάποια στιγμή σταματάει την αναπαραγωγή του 

κομματιού και αναφωνεί: « ωωωχχχ!!!» Κάθεται σιωπηλή και προβληματισμένη σαν 

να μην ξέρει τι να κάνει παρακάτω. Στέκεται με σκυμμένο κεφάλι και 

αναστενάζει…Την ρωτάω «πως θα μπορούσες να βγάλεις αυτή τη μελωδία; Μπορείς 

να σκεφτείς ένα τρόπο». Μου απαντάει χαμηλόφωνα «ναι»….Να το τραγουδάω και 

γω γιατί έτσι θα με βοηθήσει να βρω τις νότες. (παρατήρηση πεδίου  μάθημα#2  

Άννα) 

O Αναστάσης και ο Άγγελος σε μικρότερο βαθμό χρησιμοποίησαν την τεχνική του 

τραγουδιού στην προσπάθειά τους να αναπαράγουν τα κομμάτια, και επισήμαναν ότι τους 

βοήθησε ιδιαίτερα. Ο Άγγελος είπε: 

Καταρχάς ναι με βοήθησε που τραγουδούσα… το κακό όμως είναι ότι δεν μ αρέσει 

να τραγουδάω..(γέλια). Τι σχέση έχει να βγάλω ένα κομμάτι με το τραγούδι…Αλλά 

με βοήθησε γιατί τραγουδούσα τη μελωδία χωρίς τα υπόλοιπα γύρω γύρω. (τελική 

συνέντευξη, Άγγελος) 

Ο Αναστάσης εκφράστηκε ως εξής: 

Με είχε βοηθήσει σε ένα κομμάτι του Μαραβέγια που είχα κολλήσει. Και μου είχατε 

πει ότι τραγουδάω ωραία. Εεε ναι με βοήθησε  γιατί είναι και πιο ξεκούραστο απ’ το 

να το ακούω συνέχεια από το youtube, όχι για κάποιο άλλο λόγο, απλά… πατάς 

συνέχεια να παίξει  play… ε είναι πιο ξεκούραστο να το τραγουδάς…εμένα 

δηλαδή… όταν έπρεπε να το βάλω σε ένα συγκεκριμένο σημείο, να το ακούω το 

τραγούδι και έπρεπε να πατάω play στο youtube, ήταν λίγο εκνευριστικό…  δηλαδή 

με έκοβε!! Να το πω και έτσι. (τελική συνέντευξη, Αναστάσης) 
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Μια άλλη πρακτική που χρησιμοποίησαν αρκετά οι μαθητές στην προσπάθειά τους να 

ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των 6 μαθημάτων ήταν αυτό της αυτομόρφωσης και της 

μελέτης στο σπίτι. Στο τέλος κάθε μαθήματος παρακινούσα τους μαθητές μου να συνεχίσουν 

την προσπάθειά τους μέχρι και το επόμενο μάθημα. Τους προέτρεπα επίσης αν θέλουν να 

συνεργαστούν και με άλλα άτομα από το φιλικό ή οικογενειακό τους περιβάλλον αλλά πάντα 

προσπαθώντας ακουστικά να προσεγγίσουν το κομμάτι, χωρίς δηλαδή τη χρήση 

παρτιτούρας. Η προσπάθεια που έκαναν και εκτός μαθήματος διαφαίνεται και στα λεγόμενά 

τους. 

Ναι, έπαιζα τα κομμάτια και  εκτός μαθημάτων και προσπαθούσα να τα βρω λίγο 

περισσότερο. Με βοηθούσε  και η μαμά μου σε λίγα κομμάτια. Δεν υπήρξαν 

περιπτώσεις που έβρισκα τα κομμάτια από την παρτιτούρα. Άνοιγα τον υπολογιστή 

και έβλεπα τα κομμάτια που είχαμε αποθηκεύσει, τα άκουγα πολλές φορές για να 

καταλάβω τις νότες. (τελική συνέντευξη, Άννα) 

Ο Άγγελος είπε: 

Μερικές φορές έπαιζα τα κομμάτια εκτός μαθήματος ενώ άλλες όχι Από τα έξι 

μαθήματα που κάναμε μόνο μια φορά δεν έπαιξα το κομμάτι στο σπίτι. Δεν με 

βοηθούσε κάποιος άλλος στο σπίτι και δεν είχα παρτιτούρα πράγμα που ήταν μεγάλο 

μειονέκτημα. (τελική συνέντευξη, Άγγελος) 

Πράγματι στα περισσότερα μαθήματα ξεκινούσαμε με μία μικρή ανασκόπηση των 

προηγούμενων μαθημάτων και οι μαθητές μου έπαιζαν ότι καινούριο είχαν βρει στη διάρκεια 

της εβδομάδας που είχε περάσει. Την μεγαλύτερη εξέλιξη παρατήρησα ότι είχε η Άννα και 

αυτό το δικαιολόγησα στο γεγονός ότι συνεργαζόταν και με την μητέρα της η οποία γνωρίζει 

κιθάρα, ενώ οι άλλοι δυο μαθητές προσπαθούσαν μόνοι τους. 

       Έναν άλλο τρόπο που χρησιμοποίησαν οι μαθητές προκειμένου να ξεπεράσουν την 

δυσκολία της ακουστικής προσέγγισης των κομματιών που επέλεγαν σε κάθε μάθημα ήταν 
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το γράψιμο. Η παρατήρηση έδειξε ότι και οι  τρεις μαθητές σε διαφορετικές χρονικές στιγμές  

έγραφαν τις νότες που έβρισκαν έτσι ώστε να τις θυμούνται αργότερα. Το γεγονός αυτό 

φαίνεται να το αναγνωρίζουν και οι ίδιοι μαθητές ως πολύ βοηθητικό. Η Άννα στο δεύτερο 

μάθημα είχε φτάσει σε ένα σημείο του κομματιού που παιδευότανε αρκετά να το βγάλει. 

Όταν μετά από πολύ προσπάθεια κατάφερε να παίξει μερικές σωστές νότες με ρώτησε: 

«Κύριε να το γράψω καλύτερα;» (παρατήρηση πεδίου μαθημα#2, Άννα). Επίσης στο 

επόμενο μάθημα πάλι σε ένα δύσκολο για την ίδια σημείο χωρίς να με ρωτήσει αυτή τη φορά 

την βλέπω να σημειώνει κάτι «εγώ τα γράφω κύριε» (παρατήρηση πεδίου μαθημα#3 Άννα). 

Ο Αναστάσης επίσης έδειξε να χρησιμοποιεί αυτό το εργαλείο προκειμένου να τον βοηθήσει 

στην προσπάθειά του. Χαρακτηριστική στιγμή ήταν στο μάθημα του αυτοσχεδιασμού που 

δεν περίμενα ειδικά σε ένα τέτοιο μάθημα να σημειώνει. Στο μάθημα του αυτοσχεδιασμού οι 

μαθητές καλούνταν να αυτοσχεδιάσουν πάνω στο κομμάτι Havana της Camila Cabello, ένα 

πολύ γνωστό ποπ κομμάτι. Είδα τον Αναστάση πρώτα να φτιάχνει τον αυτοσχεδιασμό στο 

μυαλό του και να τον δοκιμάζει και μετά να τον σημειώνει.(παρατήρηση πεδίου,  μάθημα#4, 

Αναστάσης) . Επίσης ο Άγγελος σε πολλές περιπτώσεις που δυσκολευόταν έγραφε ένα μέρος 

της μελωδίας που είχε βρει. «θα έλεγα…μήπως να σημειώνω τι έχω βρει μην το ξεχάσω;» 

(παρατήρηση πεδίου, μάθημα#2, Άγγελος). Η χρησιμότητα του εργαλείου αυτού φάνηκε και 

από τα ίδια τα λόγια των παιδιών. «Σημείωνα αυτά που έβρισκα, για να μην τα ξεχνάω» 

(τελική συνέντευξη, Άννα). « Στα δύσκολα σημεία σημείωνα για να μην χρειάζεται να τα 

ξαναβρίσκω μετά» (τελική συνέντευξη, Άγγελος). «Με βοήθησε και στον αυτοσχεδιασμό 

γιατί ήταν σαν να έφτιαχνα και μια παρτιτούρα και να έβλεπα…ήταν πιο εύκολο» (τελική 

συνέντευξη, Αναστάσης). 

4.2.2. Σύνοψη 

Η αναπαραγωγή των τραγουδιών με ακουστικό τρόπο φάνηκε να προβληματίζει ιδιαίτερα 

τους συμμετέχοντες μαθητές. Η δυσκολία αυτή κινητοποίησε τους μαθητές προς την 
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αναζήτηση τρόπων και τεχνικών που θα τους βοηθούσαν στην προσπάθειά τους. Η 

επαναλαμβανόμενη ακρόαση αρχικά και μετέπειτα η πιο αργή αναπαραγωγή των κομματιών, 

το τραγούδισμα της μελωδίας και η καταγραφή σημειώσεων ήταν οι βασικές τεχνικές που 

χρησιμοποίησαν οι μαθητές στην προσπάθεια τους αυτή.   

4.2.3.Η ξεχωριστή εμπειρία του αυτοσχεδιασμού και οι διαφορετικές αντιδράσεις των 

συμμετεχόντων 

Όπως ανέφερα και στον σχεδιασμό των μαθημάτων το τέταρτο μάθημα στη σειρά των έξι 

μαθημάτων ήταν ένα μάθημα σχετικό με τον αυτοσχεδιασμό. Το μάθημα αυτό είχε διαφορά 

από τα υπόλοιπα 5 μαθήματα διότι ο σκοπός σε αυτό το μάθημα δεν ήταν η ακουστική 

προσέγγιση και αναπαραγωγή ενός κομματιού, αλλά ο αυτοσχεδιασμός με βάση ένα δοσμένο 

τραγούδι το Havana της Camila Cabello. Το μάθημα αυτό φαίνεται να άρεσε ιδιαίτερα στα 

δύο από τα τρία παιδιά της έρευνας, στον Άγγελο και στον Αναστάση, ενώ η Άννα έδειξε να 

έχει ουδέτερη στάση. Αυτό αποδεικνύεται και από την παρατήρηση  της γενικότερης εικόνα 

τους μέσα στο μάθημα αλλά και από τα λεγόμενά τους στις συνεντεύξεις. Ο Άγγελος 

χαρακτηριστικά είπε: 

Ήταν το καλύτερο μάθημα ever…Μου άρεσε που με βάζατε να αυτοσχεδιάσω.. και 

έλεγα στην αρχή, ωχ δεν μ αρέσει,  αλλά τελικά έβγαλα κομματάρα. Ποιος το 

σκέφτηκε να του δώσω 100 χιλιάρικα. (τελική συνέντευξη, Άγγελος) 

Ο Αναστάσης είπε, «Το μάθημα του αυτοσχεδιασμού δεν ήταν σαν τα άλλο μαθήματα. Δεν 

είχες το άγχος να βγάλεις ένα κομμάτι με το αφτί, ήταν πιο ευχάριστο και διασκεδαστικό». 

(τελική συνέντευξη, Αναστάσης) και η Άννα «είναι περίεργο πράγμα να αυτοσχεδιάζεις.. δεν 

το είχαμε ξανακάνει και μου φάνηκε λίγο παράξενο». (τελική συνέντευξη, Άννα) 

H στάση των συμμετεχόντων μαθητών και η διάθεση τους στην διάρκεια του 

συγκεκριμένου μαθήματος, φαίνεται να συνάδει με τα παραπάνω λόγια τους. Για παράδειγμα 

στην περίπτωση του Άγγελου, το μάθημά μας ξεκίνησε με άρνησή και γενικότερα όχι καλή 
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διάθεση για αυτή την διαφορετική από τα άλλα μαθήματα διαδικασία. Μετά από μερικές 

προσπάθειες να αυτοσχεδιάσει μου λέει: «Είναι χάλια να αυτοσχεδιάζω». (παρατήρηση 

πεδίου, μάθημα#4, Άγγελος). Έμοιαζε μπλοκαρισμένος στην αρχή σαν να μην ήξερε τι να 

κάνει. Και αυτό του δημιουργούσε αρνητικά συναισθήματα για τον  αυτοσχεδιασμό. Με δική 

μου παρότρυνση αλλά και με συνεχόμενες δικές του απόπειρες να παίξει κάτι που να 

ταιριάζει, άρχιζε να αλλάζει σιγά σιγά γνώμη «τελικά δεν είναι και τόσο άσχημο» μου είπε 

αργότερα στο μάθημα. Ο Αναστάσης αντιμετώπισε τον αυτοσχεδιασμό περισσότερο 

μεθοδικά από τους άλλους μαθητές. Ξεκίνησε να ακούει το κομμάτι αρχικά και μετά άρχισε 

να δοκιμάζει διάφορους αυτοσχεδιασμούς στην κιθάρα. Μετά από μερικές προσπάθειες 

κατέληξε σε ένα αυτοσχεδιασμό. Πιο κάτω ένα απόσπασμα από τις σημειώσεις της 

παρατήρησης:  

Εγώ: Tι θα παίξεις στον αυτοσχεδιασμό, θα το θυμάσαι; 

Αναστάσης: Θα παίξω εδώ στα πρώτα τάστα μετά θα κάνω αυτό το κατέβασμα   και 

μετά θα τελειώσω με αυτό το λεγκάτο.  

Αργότερα τον είδα να σημειώνει και τον αυτοσχεδιασμό να μην τον ξεχάσει. 

(σημειώσεις πεδίου, μάθημα#4, Αναστάσης)  

Η Άννα φάνηκε να είναι περισσότερο αμήχανη στο μάθημα του αυτοσχεδιασμού. Όπως και ο 

Άγγελος, στην αρχή του μαθήματος έμοιαζε να τα έχει χαμένα και να μην ξέρει πώς να 

αυτοσχεδιάσει. Βέβαια έδειχνε να διασκεδάζει το κομμάτι και να το τραγουδάει από την 

πρώτη στιγμή. Σε ολόκληρο το μάθημα προσπαθούσα να την ενθαρρύνω να παίξει κάτι 

αυτοσχεδιαστικό αλλά αισθανόμουν τον δισταγμό της να δοκιμάσει κάτι. Προς το τέλος του 

μαθήματος άρχισε να δοκιμάζει στην κιθάρα περισσότερο και να παίζει κάποιες μελωδίες. 

Τελικά μετά από πολλές προτροπές και δοκιμές κατάφερε να παίξει μια μελωδία που δεν 

ήταν αυτή του  κομματιού αλλά που ταίριαζε με το τραγούδι. Στο τέλος του μαθήματος 

είχαμε και ένα σύντομο χαρακτηριστικό διάλογο: 
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-Εγώ: Σου φαίνεται δύσκολο αυτό που κάνουμε; 

-Άννα: όχι δεν είναι δύσκολο ωραίο είναι 

-Εγώ: Για πες μου πως σου φάνηκε; 

-Άννα: Καταρχάς σκέφτηκα  να κάνω αυτό που έκανα στις αρχές που ξεκίνησα 

κιθάρα….που όλα τα παιδιά όταν πιάνουν να κάνουν κάτι κάνουν τα δικά 

τους…Αυτό προσπάθησα να κάνω. (παρατήρηση πεδίου, μάθημα#4, Άννα). 

4.2.4. Σύνοψη 

Ο Αναστάσης έδειξε περισσότερο από όλα τα παιδιά να απολαμβάνει το μάθημα του 

αυτοσχεδιασμού και μεθοδικά να προχωρεί την εργασία του. Τα άλλα δυο παιδιά και ειδικά 

η Άννα αντιμετώπισαν αρχικά δυσκολίες ως προς την συνειδητοποίηση του τι ακριβώς θα 

έπρεπε να κάνουν κάτι που στην πορεία επιλύθηκε με δικές μου παρεμβάσεις αλλά και με 

την προσωπική τους προσπάθεια και σκέψη. Τελικά φάνηκε, ότι παρόλες τις δυσκολίες οι 

μαθητές δημιούργησαν μια θετική εντύπωση για την διαδικασία του αυτοσχεδιασμού στη 

μουσική.   

 4.2.5.Συνεργασία και δυσκολίες  

Στο τελευταίο από τα μαθήματα της διδακτικής παρέμβασης που είχα σχεδιάσει για τις 

ανάγκες της έρευνας, ζητήθηκε από τους μαθητές να επιλέξουν και να συνεργαστούν  με ένα 

άτομο του οικογενειακού ή του φιλικού τους περιβάλλοντος για να  αναπαράγουν ακουστικά 

ένα μουσικό κομμάτι της επιλογής τους. Ο Άγγελος και η Άννα επέλεξαν τα αδέλφια τους 

που ασχολούνται επίσης με τη μουσική ενώ ο Αναστάσης τον θείο του που παίζει τζουρά. 

Όλοι οι συμμετέχοντες μαζί με τους συνεργάτες τους, ξεκίνησαν την προσπάθειά τους 

ακούγοντας αρχικά το κομμάτι της επιλογής τους πολλές φορές. Στην περίπτωση του 

Αναστάση με τον θείο του, είχαμε πολύ γρήγορα αποτελέσματα. Η συνεργασία τους ήταν 

πολύ καλή, ο ένας άκουγε και έβλεπε  τι παίζει ο άλλος και αλληλοσυμπληρώνονταν αν και 

τον Αναστάση τον ξένιζε στην αρχή ο διαφορετικός ήχος του τζουρά.  
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             -Αναστάσης: τι παίζεις εκει; 

             - Θείος: σολ και φα διέση 

            -Αναστάσης :στην κιθάρα ακούγεται αλλιώς απ’ ότι στο μπουζούκι 

Επίσης ο Αναστάσης με την προτροπή και του θείου του, κάποια στιγμή άρχισε να γράφει 

αυτά που έβρισκε για να μην τα ξεχάσει. «Ωραία, αυτό είναι, γράψε το κάπου να μην το 

ξεχάσουμε» (σημειώσεις πεδίου, μάθημα#6, Αναστάσης).  

  Αντιθέτως στα άλλα δυο ζευγάρια στην αρχή του μαθήματος δεν υπήρχε ιδιαίτερη 

πρόοδος. Υπήρχαν προβλήματα συνεργασίας και δυσκολία στην επικοινωνία Στην αρχή του 

μαθήματος ο Άγγελος μου λέει: «κύριε τώρα για τη συνεργασία μην είστε και τόσο σίγουρος, 

έχουμε ένα μικρό πρόβλημα (γέλια)» (σημειώσεις πεδίου, μάθημα#6, Άγγελος). Αργότερα ο 

Άγγελος μου είπε ότι δεν είχε συνεργαστεί ξανά με την αδελφή του σε κάτι ανάλογο. Η 

συνεργασία τους φάνηκε να δημιουργεί προβλήματα. Η αδελφή του Άγγελου δεν δοκίμαζε 

πολύ στο πιάνο ενώ και μεταξύ τους έβλεπα να μην υπάρχει καλή επικοινωνία. Ο Άγγελος 

πολλές φορές απευθυνόταν στην  αδελφή του με λίγο απότομο τρόπο ενώ εκείνη κρατούσε 

παθητική στάση. Το απόσπασμα από τις σημειώσεις πεδίου είναι χαρακτηριστικό: 

Άγγελος: Παίξε λίγο πιο δυνατά να σε ακούει ο κύριος (έντονα) μην ντρέπεσαι …να 

έτσι..(παίζει ο ίδιος στο πιάνο). Η αδελφή του έμεινε να τον κοιτάει χωρίς να 

απαντάει. Κάποια στιγμή λίγο παρακάτω ο Άγγελος βλέποντας ότι δεν πάει καλά η 

συνεργασία μου λέει: «μάλλον θα καταντήσει και αυτό σαν τον Beethoven. 

(σημειώσεις πεδίου, μάθημα#6, Άγγελος) 

Παρόμοια κατάσταση είχαμε και στο ζευγάρι στην Άννας με την αδελφή της ιδιαίτερα στην 

αρχή του μαθήματος. Παρατήρησα την Άννα να είναι λίγο απότομη απέναντι στην μικρή της 

αδελφή όπως ακριβώς συνέβη και στο ζευγάρι του Άγγελου με την αδελφή του. Η Άννα μου 

είπε, «Η Μαρία δεν με βοήθησε πολύ στο μάθημα συνεργασίας. Όχι ότι δεν είναι καλή, αλλά 

απλά βαριέται καμιά φορά» (συνέντευξη τελική, Άννα). 
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Στην εξέλιξη του μαθήματος όλα τα ζευγάρια άρχισαν να συνεργάζονται λίγο περισσότερο 

ξεπερνώντας την αρχική αμηχανία.  

             -Μαρία: Δεν μου κολλάει αυτό που παίζεις 

      -Άννα: Ε παίξε εσύ να δούμε τι θα παίξεις…είδες το ίδιο παίζεις 

Ενώ στην περίπτωση του Άγγελου, τον άκουσα να λέει: «Λίνα παίξε πιο δυνατά να ακούει ο 

κύριος , να έτσι» (σημειώσεις πεδίου μάθημα#6, Άγγελος) 

Ο Αναστάσης με το θείο του αφού βγάλαν την αρχική μελωδία μετά με πρωτοβουλία του 

Αναστάση αποφάσισαν να βρουν τις συγχορδίες και να παίξουν το κομμάτι με συγχορδίες 

και μελωδία. Ο θείος του είπε: «Να βρούμε τις συγχορδίες που ταιριάζουν με αυτή τη 

μελωδία; Και να παίξεις εσύ τη μελωδία και εγώ από πάνω τις συγχορδίες» (σημειώσεις 

πεδίου, μάθημα#6, Άναστάσης). 

Για να υποστηρίξω την προσπάθεια των ζευγαριών όταν ειδικά παρατηρούσα να μην 

προοδεύουν και να δυσκολεύονται, έπαιρνα την πρωτοβουλία να τους παίξω με την κιθάρα 

μου την ζητούμενη μελωδία. Αυτό διαφάνηκε όπως όλοι παραδέχτηκαν ότι βοήθησε πολύ 

την διαδικασία. Ο Αναστάσηε είπε: «είναι πολύ πιο εύκολο γιατί έχω συνηθίσει τον ήχο της 

κιθάρας» (Αναστάσης, τελική συνέντευξη), και στο μάθημα με τον Άγγελο είπε αυτός «γιατί 

δεν μου το παίζατε τόση ώρα και παιδευόμουν;» (παρατήρηση πεδίου, μάθημα#2, Άγγελος). 

Στο τέλος του συγκεκριμένου μαθήματος που ενσωμάτωνε τη συνεργασία, όλοι οι 

συμμετέχοντες σε διαφορετικό βαθμό, είχαν πετύχει να εκτελέσουν ένα μέρος από το 

κομμάτι επιλογής τους και επειδή έδειξαν να έχουν πρόθεση να συνεχίσουν αυτή τη 

συνεργασία, τους ζητήθηκε να δουλέψουν συνεργατικά και μετά το μάθημα για να το 

εξελίξουν. Η δυσκολία στην συνεργασία που είχαν τα δύο ζευγάρια δεν επέτρεψε να υπάρξει 

ιδιαίτερη πρόοδος στην διαδικασία και αυτό νομίζω κυρίως οφείλεται στην μικρή ηλικία των 

συμμετεχόντων αλλά και στην ιδιαίτερη και συνήθως εκρηκτική σχέση που έχουν πολλές 

φορές μεταξύ τους τα αδέλφια μεταξύ τους. Η Green στο πρόγραμμά της Musical Futures 
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(2008)  αναλύοντας τις βασικές αρχές των άτυπων διαδικασιών είχε αναφερθεί στη 

δημιουργία φιλικών ομάδων. Στην παρούσα έρευνα τα ζευγάρια που σχηματίστηκαν είχαν 

συγγενική σχέση και όχι φιλική. Η διαφοροποίηση αυτή απ’ ότι φάνηκε στις περιπτώσεις του 

Άγγελου και της Άννας δημιούργησε δυσκολίες ενώ αντίθετα στην περίπτωση του Αναστάση 

όλα κύλησαν ομαλά.   

 

4.3. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

Μία από τις αρχές των άτυπων διαδικασιών μάθησης, έτσι όπως τις διατύπωσε η Lucy Green 

(2008) είναι ότι τα παιδιά μαθαίνουν με ανοργάνωτο-ιδιοσυγκρασιακό τρόπο χωρίς την 

καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Στην παρούσα έρευνα λόγω τον ιδιαίτερων συνθηκών 

διεξαγωγής της, εξαιτίας της πανδημίας, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι τα μαθήματα ήταν 

ατομικά και όχι ομαδικά, αυτή η αρχή, πολλές φορές, δεν ήταν εφικτό να εφαρμοστεί 

απόλυτα. Ως εκπαιδευτικός δεν κατάφερα σε όλες τις περιπτώσεις να είμαι αμέτοχος στην 

διαδικασία αυτή. Οι ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας μας ανάγκασαν να κάνουμε τα 

μαθήματα διαδικτυακά και όχι στις αίθουσες του πολιτιστικού κέντρου, όπως είχα σχεδιάσει. 

Το γεγονός αυτό δυσκόλεψε την όλη διαδικασία και έβαλε εμπόδια στην ομαλή διεξαγωγή 

των μαθημάτων. Στη διάρκεια της έρευνας αντιμετωπίσαμε προβλήματα που δυσχέραιναν 

την μεταξύ μας επικοινωνία και την ροή των μαθημάτων, προβλήματα που είχαν να κάνουν 

με την ποιότητα της σύνδεσης η οποία πολλές φορές δεν ήταν καλή με αποτέλεσμα σχεδόν 

σε κάθε μάθημα,  να χάνεται ο ήχος ή η εικόνα ή και τα δύο. Οι  ιδιαίτερες αυτές συνθήκες, 

αν αναλογιστούμε επίσης την συναισθηματική κατάσταση των μαθητών λόγω του 

εγκλεισμού και της απουσίας κοινωνικής επαφής με τους φίλους τους και γενικότερα τον 

κοινωνικό τους περίγυρο, έκαναν ιδιαίτερη δύσκολη την συγκέντρωση των μαθητών στο 

μάθημα και την ομαλή ροή και διαδικασία των μαθημάτων που αφορούσαν την έρευνα.  
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      Από την αρχή της έρευνας γνώριζα ότι η εφαρμογή άτυπων διαδικασιών μάθησης σε 

ατομικά μαθήματα θα ήταν μια απαιτητική διαδικασία. Αυτό γιατί σε αντίθεση με άλλες 

έρευνες σχετικά με τις άτυπες όπως της  Green (2008), της  Davis  (2008),  της 

Παπαζαχαρίου-Χριστοφόρου (2016), που είχαν να κάνουν με ομάδες μαθητών, η παρούσα 

έρευνα θα γινόταν σε  ατομικά μαθήματα. Αυτό πρακτικά σήμαινε ότι οι συμμετέχοντες 

μαθητές δεν είχαν τη δυνατότητα της αλληλεπίδρασης και της συνεργασίας με άλλους  

γεγονός που στην πορεία της έρευνας δημιούργησε ιδιαίτερα εμπόδια. Οι δυσκολίες αυτές 

θεωρώ ότι θα μπορούσαν να ξεπεραστούν  αλλά οι συνθήκες που ανάφερα παραπάνω 

(πανδημία) δεν βοήθησαν προς αυτή την κατεύθυνση αλλά μάλλον την χειροτέρεψαν. Για 

τους λόγους αυτούς ο ρόλος μου έπρεπε να γίνει παραπάνω καθοδηγητικός και παρεμβατικός 

από όσο θα ήθελα και από όσο ενδεχομένως να «επιτρέπουν» οι αρχές των άτυπων 

διαδικασιών μάθησης κατά Lucy Green (2008).  Υποστηρίζω όμως αυτή μου τη στάση και 

ελπίζω να φανεί και στην έρευνα ότι αυτό έγινε με σκοπό την ομαλή διεξαγωγή της έρευνας, 

την συνέχιση των μαθημάτων και την προστασία της καλής διάθεσης των μαθητών. Οι 

παρεμβάσεις μου συνέβησαν σε στιγμές που αισθανόμουν ή έβλεπα ότι τα παιδιά είχαν 

φτάσει σε ένα αδιέξοδο και δεν μπορούσαν ή δεν ήθελαν άλλο να συνεχίσουν την 

προσπάθειά τους. Παρεμβάσεις όπως το να τους τραγουδάω τη μελωδία που προσπαθούσαν 

να βγάλουν με το αφτί, ή να τους παίζω στην κιθάρα χωρίς όμως να βλέπουν τι παίζω, αλλά 

να προσπαθούν ακουστικά να καταλάβουν, να τους ενθαρρύνω, να τους επιβραβεύω ή 

κάποιες φορές (αν και προσπαθούσα να το αποφεύγω) να επαληθεύω της επιτυχημένες τους 

προσπάθειες, να τους παρακινώ να ακούν περισσότερο τη μελωδία που έψαχναν, να 

δοκιμάζουν στην κιθάρα, ή να τους βάζω διάφορα μουσικά παιχνίδια, όλες αυτές οι 

παρεμβάσεις έγιναν με σκοπό να βοηθήσουν τους μαθητές και να τους δώσουν κίνητρο να 

συνεχίσουν την προσπάθεια. Στην συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου θα αναφέρω πολλά 

περιστατικά που περιγράφουν και αναδεικνύουν το ρόλο μου ως εκπαιδευτικού στην 
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διάρκεια των μαθημάτων αλλά θα προσπαθήσω να αποδείξω  και την αποτελεσματικότητα 

των παρεμβάσεων μου σχετικά με την απόδοση και βελτίωση της μουσικής εμπειρίας των 

συμμετεχόντων μαθητών.  

        Η ανάγκη για παρέμβαση στην προσπάθεια των παιδιών να αποδώσουν ακουστικά τα 

κομμάτια που είχαν επιλέξει, φάνηκε ήδη από τα πρώτα μαθήματα. Συγκεκριμένα στο πρώτο 

μάθημα της Άννας, από πολύ νωρίς παρατήρησα μια έκδηλη αμηχανία της για το πώς τελικά 

θα καταφέρει να βγάλει το κομμάτι που είχε επιλέξει. Το κομμάτι ήταν το Greensleaves, ένα 

κομμάτι αναγεννησιακού ύφους, γραμμένο από άγνωστο  συνθέτη. Στην αρχή άκουσε μια 

φορά το κομμάτι και μετά καθόταν άπραγη για αρκετά λεπτά, χωρίς να κάνει κάτι, χωρίς να 

δοκιμάζει στην κιθάρα, χωρίς να κάνει τίποτα, σαν να σκεφτόταν κάτι. Λέω στην Άννα κατά 

τη διάρκεια του μαθήματος: « Άννα, το κομμάτι όπως το ακούς δεν έχει μία κεντρική 

μελωδία; Το κομμάτι που ακούμε έχει πολλές φωνές, μπάσα, συγχορδίες, εσύ προσπάθησε 

να βγάλεις την κεντρική μελωδία. Κατάλαβες τι λέω;» ( παρατήρηση πεδίου, μάθημα#1, 

Άννα).  

Αισθάνομαι ότι μάλλον μπέρδεψα περισσότερο την Άννα με αυτά που της είπα 

παρόλα αυτά όση ώρα μιλούσα την έβλεπα ότι είχε ήδη πιάσει την κιθάρα της και  

κάτι άρχισε να ψάχνει. Κάποια στιγμή λίγο πριν τελειώσω την φράση μου, η Άννα 

παίζει στην κιθάρα της μια νότα ντο. Σαν κάτι να της έκανε αυτή η νότα.. Η νότα ντο 

ήταν η δεύτερη νότα του κομματιού που ακούγαμε. Αμέσως  μετά απαντάει στην 

προηγούμενη ερώτησή μου με ένα απλό «όχι». Παρόλο που δεν κατάλαβε τι της είπα 

ή (έτσι μου είπε τουλάχιστον) ίσως τα λόγια μου πυροδότησαν λίγο τη σκέψη της, 

άρχισε να δοκιμάζει στην κιθάρα και   έπαιξε μια σωστή νότα, χωρίς όμως ακόμα να 

την έχει αναγνωρίσει. Μετά το όχι της Άννας και την συνέχιση της αμηχανίας που 

αισθανόμουν ότι είχε, θεώρησα ότι χρειάζεται λίγο ακόμη να την βοηθήσω και την 
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προέτρεψα να αρχίσει να τραγουδάει το κομμάτι μήπως έτσι καταλάβει καλύτερα τη 

μελωδία. (σημειώσεις πεδίου, μάθημα#1, Άννα) 

Από την αρχική συνέντευξή μας ήξερα ότι η Άννα τραγουδάει  και μόνη της και με την 

μητέρα της. «Μου αρέσει να τραγουδάω κυρίως αγγλικά, αλλά και ελληνικά 

κομμάτια…καμιά φορά τραγουδάμε και με τη μαμά», μου είπε στην αρχική συνέντευξη.  Για 

να βοηθήσω λίγο την σκέψη της της ζήτησα να προσπαθήσει να τραγουδήσει αυτό που 

άκουγε.  

-Εγώ: To κομμάτι δεν έχει μια μελωδία που θα μπορούσες να τραγουδήσεις; 

-Άννα: Έχει 

-Εγώ: Θα μπορούσες να την τραγουδήσεις ; 

Η Άννα ξαναβάζει να ακούει το κομμάτι και αρχίζει να το σιγοτραγουδάει. Την 

ακούω να τραγουδάει πολύ όμορφα το κομμάτι πολύ μελωδικά. 

-Εγώ: Πολύ ωραία Άννα αυτό που τραγουδάς είναι η μελωδία του κομματιού 

Με κοιτάει σαν να προσπαθεί να καταλάβει τι της λέω. Αρχίζω να σιγοτραγουδάω 

και εγώ το κομμάτι για να την βοηθήσω. Εκείνη τη στιγμή η Άννα χωρίς να μου πει  

τίποτα παίζει μια νότα ντο στα  μπάσα και μετά μια λα. Οι δύο αυτές νότες είναι οι 

πρώτες νότες του κομματιού αλλά ανάποδα παιγμένες. 

-Άννα: Με ντο ξεκινάει;  

-Εγώ:  Ναι έχει ντο μέσα.. 

Της τραγουδάω λίγο τις πρώτες δύο νότες. Καταλαβαίνει από τη φωνή μου μάλλον  

ότι πριν το ντο έχει μια πιο χαμηλή νότα και μου παίζει ένα σολ. Αμέσως παίζει ένα 

σολ-ντο διάστημα 4ης καθαρό. (σημειώσεις πεδίου, μάθημα#1, Άννα) 

Αισθάνθηκα ότι το γεγονός ότι άκουγε την μελωδία του κομματιού και από εμένα την 

βοηθούσε να την  ξεκαθαρίσει στο μυαλό της. 
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Από τη συνέντευξη που έκανα στην Άννα, είχε επιβεβαιωθεί ότι η παρέμβαση μου είχε 

βοηθήσει πολύ στη διαδικασία. «Όταν το άκουγα να το τραγουδάτε ήταν πιο ξεκάθαρο, γιατί 

στο τραγούδι ακούγονταν πολλά πράγματα μαζί» (τελική συνέντευξη, Άννα). Σέ ένα άλλο 

σημείο του μαθήματος την βλέπω πάλι φανερά προβληματισμένη και κουρασμένη. Έχει 

σταματήσει πάλι σε ένα σημείο και  έχει μπερδευτεί, δεν δοκιμάζει ιδιαίτερα στην κιθάρα 

απλά ακούει το κομμάτι. Αυτό το στοιχείο ότι κάποια στιγμή σταματάει να  δοκιμάζει και 

απλά ακούει το μεταφράζω ως σημάδι κούρασης ή ένα συναίσθημα αδιεξόδου. Ακολουθεί η 

συνομιλία μας: 

-Άννα: Στο μυαλό μου είναι μόνο το ντο…δεν ξέρω γιατί…όλο το τραγούδι μου 

βγαίνει ντο…..ντο-ρε » 

-Εγώ: Δηλαδή αν πάρεις τώρα την κιθάρα σου και παίξεις ένας ντο και ένα ρε θα 

ακουστεί σαν το κομμάτι ; 

Την προτρέπω να δοκιμάσει στην κιθάρα της αυτό που μου λέει να ακούσει αν της 

αρέσει, αν ακούγεται σωστό. Δοκιμάζει στην κιθάρα της αυτό που είπε πριν. «όχι» 

μου λέει. Φάνηκε ότι διαπίστωσε και μόνη της ότι αυτό που μου έλεγε πριν τελικά 

δεν ταιριάζει τόσο. Εν συνεχεία αρχίζει πάλι να ακούει το κομμάτι και να ψάχνει 

στην κιθάρα κάτι άλλο που να ταιριάζει καλύτερα. (σημειώσεις πεδίου, μάθημα#1, 

Άννα) 

       Στο δεύτερο μάθημα με τον Αναστάση πάλι υπήρξε μια στιγμή που χρειάστηκε να 

παρέμβω. Αυτό το δεύτερο μάθημα ήταν σίγουρα το πιο δύσκολο για τον Αναστάση επειδή 

δεν μπορούσε με τίποτα να βγάλει το κομμάτι. Είχε επιλέξει να βγάλει την εισαγωγή από ένα 

τραγούδι του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα με τίτλο Μικρός τιτανικός. Μετά από πολλές 

προσπάθειες, δοκιμές και ήδη 40 λεπτά προσπάθειας, φάνηκε να έχει έρθει σε αδιέξοδο:  

Δεν θα βγει με τίποτα», μου λέει σιγανόφωνα και βλέπω να έχει σκύψει το κεφάλι 

απογοητευμένος. Αποφασίζω να παρέμβω διότι έβλεπα τον Αναστάση να έχει πολύ 
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κακή ψυχολογία. Του προτείνω να κλείσω την κάμερά μου για να μην  βλέπει τα 

δάκτυλά μου και να του παίξω στην κιθάρα τρείς μελωδίες από τις οποίες η μία είναι 

αυτή που ταιριάζει περισσότερο στην αρχή του κομματιού και αυτός να προσπαθήσει 

να βρει ποια είναι η σωστή. Δέχεται την πρότασή μου, κλείνω την κάμερά μου και 

αρχίζω να παίζω τις τρείς μελωδίες. Η πρώτη είναι λάθος η δεύτερη έχει τις σωστές 

νότες αλλά μία οκτάβα πιο χαμηλά από το τραγούδι και η τρίτη είναι η σωστή. 

-Εγώ: Ποια νομίζεις ότι ταιριάζει καλύτερα στην αρχή του κομματιού;   

O Αναστάσης βάζει μία φορά να ακούσει την αρχή του κομματιού και μου απαντάει 

αμέσως. 

-Αναστάσης: εεεε..Η τελευταία…..η τρίτη! 

Αμέσως βρήκε το σωστό. Τον ρωτάω «Αυτό;» και του παίζω την τρίτη μελωδία. Τον 

βλέπω σαν να αμφιβάλει τώρα. Σαν η ερώτησή μου να τον έκανε να αμφιβάλει 

«Eεε…μπορείτε να παίξετε ξανά την πρώτη;», μου απαντά. Την παίζω. Το βάζει να 

το ξανακούσει και παίζει και τις τρεις μελωδίες πάνω από το αυθεντικό κομμάτι. 

Μετά από μερικές δοκιμές επιβεβαιώνει την αρχική του επιλογή. 

-Αναστάσης: Ναι νομίζω αυτό…λα, σολ λα (παίζει το τρίτο) 

-Εγώ: Ωραία, προχώρα. (σημειώσεις πεδίου, μάθημα#2, Αμαστάσης) 

Από το παραπάνω περιστατικό αντιλαμβάνομαι ότι ο Αναστάσης είχε αρχικά καταλάβει 

ακουστικά τη μελωδία αλλά το γεγονός ότι την άκουσε και από την κιθάρα ξεκαθάρισε λίγο 

τη σκέψη του. Και ακολούθως: 

Συνεχίζει την προσπάθεια. Βάζει πάλι να ακούσει το κομμάτι και δοκιμάζει στην 

κιθάρα του παίζοντας τις πρώτες τρείς νότες που έχει βρει. Τον βοηθάω λέγοντάς του 

ότι πρέπει να ακούσει αν μετά από αυτές τις τρείς νότες η μελωδία ανεβαίνει ή 

κατεβαίνει. Το ακούει και συνεχίζει την προσπάθεια. Βλέποντας τον αν παίζει 

καταλαβαίνω ότι αυτές οι τρείς νότες που έβγαλε τον βοηθάνε τελικά να ανακαλύψει 
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το γρήγορο πέρασμα το γρήγορο ανέβασμα που υπάρχει στην εισαγωγή του 

κομματιού και τον παιδεύει σε όλο το μάθημα. (σημειώσεις πεδίου, μάθημα#2, 

Αναστάσης) 

  Στο πρώτο μάθημα του Άγγελου χρειάστηκε επίσης να παρεμβώ γιατί τον έβλεπα να 

έχει κουραστεί και να έχει κολλήσει για αρκετή ώρα. Είχε επιλέξει να βγάλει το μουσικό 

θέμα από την ταινία επιστημονικής φαντασίας Star wars.  Βρισκόμασταν προς το τέλος του 

μαθήματος και ο Άγγελος είχε κολλήσει σε τρεις νότες για πολύ ώρα. 

-Άγγελος: Δεν μπορώ να βρω αυτή τη νότα, δεν μπορώ (με σφιγμένα δόντια αλλά 

χαριτωμένα) 

-Εγώ: Ωραία έχω μια άλλη ιδέα…κλείνω λίγο την κάμερά μου…. 

-Άγγελος: ναι, ναι, ναι, η καλύτερη ιδέα (με γουρλωμένα μάτια φανερά 

ενθουσιασμένος, είχε καταλάβει τι θα ακολουθούσε) 

-Εγώ: Θα σου παίξω δυο μελωδίες και θα μου πεις ποια σου ακούγεται η σωστή, αυτή 

δηλαδή που παίζει στο κομμάτι. 

Του παίζω δύο μελωδίες οι οποίες έχουν διαφορά μία νότα και από τις οποίες η 

δεύτερη είναι η σωστή. Δεν προλαβαίνω να τελειώσω τη δεύτερη και τον βλέπω και 

χαμογελάει πλατιά «Ναι εντάξει το δεύτερο» (με χαμόγελο και σφιγμένα δόντια σαν 

να ήθελε να πει  αααχ πω δεν το βρήκα, μου ξέφυγε). «Θα μου πείτε ποιο είναι το 

σωστό ή όχι;» Του αποκάλυψα το σωστό και αμέσως άρχισε πάλι να δοκιμάζει στην 

κιθάρα του έχοντας επιβεβαιώσει ένα μέρος της μελωδία που έψαχνε. (σημειώσεις 

πεδίου, μάθημα #2, Άγγελος)  

Από ότι φάνηκε στην συνέχεια του μαθήματος η αποκάλυψη αυτή όπως περιγράφεται πιο 

πάνω στο απόσπασμα, ήταν σημαντική για τον Άγγελο για να συνεχίσει και να βρει το 

υπόλοιπο κομμάτι. 
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         Γενικά προσπαθούσα να παρεμβαίνω προς το τέλος των μαθημάτων και επειδή εκεί 

συνήθως έβλεπα τα παιδιά να χρειάζονται την βοήθεια μου διότι λόγω κούρασης άρχιζαν να 

μην αποδίδουν και να κολλάνε περισσότερο, αλλά επίσης ήθελα να τελειώνουμε το μάθημα 

με καλή ενέργεια προς το τέλος και όχι να μένουν με μια αίσθηση αρνητική ή δυσάρεστη για 

το μάθημα. Παραθέτω ακόμα ένα απόσπασμα από το δεύτερο μάθημα της Άννας στο οποίο 

διαφαίνεται η βοηθητική παρέμβαση μου.  

Η Άννα αποφάσισε να βγάλει το ρεφραίν από το κομμάτι Αναμνήσεις της Βίκης 

Λέανδρος.  Είχε σταματήσει για αρκετή ώρα  ψάχνοντας τις πρώτες νότες της 

μελωδίας του ρεφραίν του τραγουδιού. Αποφασίζω να παρέμβω. Της λέω ότι θα της 

παίξω  με κλειστή κάμερα τρείς μελωδίες από τις οποίες η μία είναι η σωστή.  

Ξεκινάω παίζω την πρώτη επιλογή που δεν είναι η σωστή, αλλά  παράλληλα βλέπω 

την Άννα να δοκιμάζει κάτι στην κιθάρα και ακούω ότι παίζει  τις σωστές νότες 

τυχαία. Βέβαια φαίνεται να μην το αναγνωρίζει με την πρώτη. Συνεχίζει να 

πειραματίζεται . Συνεχίζω το παιχνίδι μας. Παίζω τις τρεις πιθανές μελωδίες. «Το 

δεύτερο» λέει. «Μπράβο το βρήκες» της λέω. Το άκουσε και το αναγνώρισε 

ακουστικά, αλλά ακόμα δεν μπορεί να το μεταφέρει στην κιθάρα. Χρειάστηκε να 

κάνει μερικές δοκιμές στην κιθάρα της έτσι ώστε να καταφέρει να αποδώσει την 

μελωδία που είχε ακούσει. Την ακούω να τραγουδάει και να δοκιμάζει συνεχώς στην 

κιθάρα. Μετά από λίγη ώρα ακούω κάτι που προσέγγιζε πολύ στην  μελωδία της 

φωνής. «Κύριε.. νομίζω ότι αυτό είναι». Αυτό που μου έπαιξε ήταν η μελωδία που 

είχε αναγνωρίσει πριν και που αντιστοιχούσε στην μελωδία της φωνής του 

κομματιού. (σημειώσεις πεδίου, μάθημα#2,  Άννα) 

Η Άννα επίσης στο τρίτο μάθημά, ενώ άκουγε το κομμάτι, με ρωτούσε παράλληλα εάν 

κάποιες σκόρπιες νότες που σκεφτόταν ταίριαζαν ή ήταν σωστές. Έπρεπε να παρέμβω και 

της θυμίσω ότι καλό είναι να δοκιμάζει στην κιθάρα της αυτά που βρίσκει. «Άννα δοκίμαζε 
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στην κιθάρα και επιβεβαίωνε αυτά που μου λες» της έλεγα. «Μετά το μι έχει φα  σωστά» με 

ρωτάει. «Δοκίμασέ το στην κιθάρα σου και θα καταλάβεις». Μόλις το δοκιμάζει 

καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. « Όχι….δεν είναι..» (παρατήρηση πεδίου, μάθημα#3, 

Άννα).  

Τα δεδομένα και τα στοιχεία που αναλύθηκαν παραπάνω έδειξαν ότι η σειρά των έξι 

μαθημάτων της παρούσας έρευνας στα οποία ενσωμάτωσα άτυπες στρατηγικές μάθησης,  

αποτέλεσε για τα παιδιά μια δύσκολη και απαιτητική διαδικασία. Οι μαθητές δοκίμασαν τις 

αντοχές τους, προκειμένου να ανταποκριθούν στο σκοπό των μαθημάτων που ήταν κατά 

βάση η ακουστική προσέγγιση αγαπημένων τους μουσικών κομματιών. Στην πορεία αυτής 

της προσπάθειας ανακάλυψαν τρόπους και εργαλεία που τους βοήθησαν να  ανταπεξέλθουν 

στις δυσκολίες και προκλήσεις που προέκυπταν σε κάθε μάθημα  και έτσι με αυτό τον τρόπο 

να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και γνώση αλλά και πολύτιμες εμπειρίες απαραίτητες για το 

μέλλον της μουσικής τους ζωής. Στο επόμενο κεφάλαιο θα αναφερθώ αναλυτικότερα σε όλες  

τις μουσικές αλλά και εξωμουσικές γνώσεις που απέκτησαν οι μαθητές στην πορεία αυτής 

της έρευνας. 

 

4.4. Ανάπτυξη δεξιοτήτων 

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφέρω και θα αναλύσω τις μουσικές αλλά και έξω-μουσικές 

δεξιότητες που διαφάνηκε να καλλιέργησαν οι συμμετέχοντες μαθητές στην διάρκεια των έξι 

μαθημάτων της έρευνας. Οι σημειώσεις, η παρατήρηση και οι συνεντεύξεις των μαθητών 

έδειξαν ότι τα παιδιά καλλιέργησαν την ικανότητα τους ακουστικής αναπαραγωγής 

μουσικών κομματιών, και διεύρυναν την τεχνική τους στο όργανο της κλασικής κιθάρας. 

Επίσης όπως θα φανεί και από τα δεδομένα, οι μαθητές έμαθαν να αναλαμβάνουν τον έλεγχο 

της διαδικασίας της μάθησης τους και να μην εγκαταλείπουν την προσπάθεια παρά τις 

δυσκολίες που αντιμετώπισαν. 
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4.4.1 Μουσικές δεξιότητες 

 

Ανάπτυξη εστιασμένης ακρόασης 

Η κύρια εργασία των μαθητών στη διάρκεια των 6 μαθημάτων της έρευνας και ένα από τα 

βασικά στοιχεία των άτυπων διαδικασιών μάθησης ήταν η ακουστική αναπαραγωγή των 

κομματιών που οι ίδιοι είχαν επιλέξει. Η διαδικασία αυτή αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική 

και δύσκολη και δοκίμασε τις αντοχές τους. Στο ατομικό μάθημα κιθάρας στο ωδειακό 

πλαίσιο, συνήθως ακολουθείται η πιο παραδοσιακή προσέγγιση της εκμάθησης μουσικής με 

τη χρήση παρτιτούρας. Ως μουσικοπαιδαγωγός, είχα δοκιμάσει να εφαρμόσω και σε άλλες 

περιπτώσεις παλαιότερα στα μαθήματα ακουστικές προσεγγίσεις, αλλά αυτό γινόταν κάπως 

αποσπασματικά και όχι επισταμένα. Ο τρόπος αυτός ακουστικής προσέγγισης των 

κομματιών ήταν κάτι καινούριο για τα παιδιά και αυτό φάνηκε και από τις συνεντεύξεις τους: 

 «Δεν είχαμε παρτιτούρα σε κανένα μάθημα… ήταν περίεργο..» (τελική συνέντευξη 

Άγγελος). «Το ότι έπρεπε να το βγάλουμε με το αφτί χωρίς παρτιτούρα ήταν κάτι 

πρωτόγνωρο» (τελική συνέντευξη Αναστάσης). «Είχαμε κάνει και στο παρελθόν κάτι 

παρόμοιο από όσο θυμάμαι αλλά όχι τόσο έντονα» (τελική συνέντευξη Άννα). 

Η εξοικείωση των παιδιών με τον καινούριο τρόπο αναπαραγωγής των κομματιών 

έγινε σταδιακά. Ειδικά τα δύο μικρότερα παιδιά της έρευνας στα πρώτα μαθήματα είχαν 

αρκετές δυσκολίες. Η Άννα στα πρώτα δύο μαθήματα έδειχνε προβληματισμένη και 

ανασφαλής σχετικά με τον τρόπο που θα μπορούσε χωρίς τη χρήση παρτιτούρας να 

αναπαράγει τα κομμάτια στην κιθάρα. Συγκεκριμένα είπε κατά τη διάρκεια του πρώτου 

κιόλας μαθήματος: «Με την παρτιτούρα ήξερα που θα παίξω στην κιθάρα ενώ τώρα πρέπει 

να το βρώ μόνη μου» (παρατήρηση πεδίου  μάθημα#1  Άννα). Στην τελική της συνέντευξή 

επίσης φάνηκε το πόσο δυσκολεύτηκε χωρίς τη χρήση παρτιτούρας: «είναι πιο δύσκολο να 
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το βγάζεις με το αφτί παρά με την παρτιτούρα» (τελική συνέντευξη Άννα). Όσο περνούσαν 

τα μαθήματα και η Άννα αποκτούσε περισσότερες εμπειρίες όσον αφορά στην ακουστική 

προσέγγιση των κομματιών, άρχισε να συνηθίζει τον νέο τρόπο εργασίας με το αφτί και να 

δείχνει ότι μπορεί να χειριστεί την πρόκληση αυτή με περισσότερη αυτοπεποίθηση. Οι 

δυσκολίες παρέμειναν άλλα έδειξε πιο πρόθυμη να ακούει το κομμάτι πολλές φορές να 

ψάχνει τρόπους να το αντιγράψει ακουστικά και να έχει πιο άμεσα ένα σωστό αποτέλεσμα. 

Το γεγονός αυτό διαδραμάτισε μεγάλο ρόλο και στην γενικότερη στάση της η οποία άρχισε 

να γίνεται πιο θετική. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «στα πρώτα μαθήματα ήταν δύσκολα 

γιατι ακόμα δεν είχα συνηθίσει να ακούω το κομμάτι…μου φαινόταν περίεργο (παύση), μετά 

τα έβρισκα πιο εύκολα…εντάξει είχαμε κάνει και τόσα μαθήματα, λογικό ήταν» (τελική 

συνέντευξη Άννα).  

Παρόμοιες αντιδράσεις ή δηλώσεις, που δείχνουν ότι όλα τα παιδιά με την πάροδο 

του χρόνου, άρχισαν σιγά σιγά να βελτιώνουν την ικανότητά τους να αναπαράγουν με το 

αφτί τα κομμάτια που άκουγαν,  διαφάνηκε από τα δεδομένα και για τους άλλους  δυο 

μαθητές της έρευνας. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Άγγελου, ο οποίος στο τρίτο 

μάθημα, βρήκε σχετικά εύκολα μια φράση του μουσικού θέματος της ταινίας Rocky. Όταν 

του ανέφερα πόσο πιο εύκολα βγάζει το κομμάτι σε σχέση με το προηγούμενο μάθημα μου 

είπε: «ε.. εντάξει έχουμε κάνει και δυο τρία μαθήματα ακουστικά  συνήθισα πια» 

(σημειώσεις πεδίου  μάθημα#3  Άγγελος). Στην τελική του συνέντευξη αναφέρθηκε και 

εκείνος στην πρόοδο που είχε πετύχει με τα εξής λόγια: «τώρα μπορώ να βγάλω τραγούδια 

και χωρίς παρτιτούρα» (τελική συνέντευξη  Άγγελος). Ο  Αναστάσης φάνηκε να είναι ο πιο 

ψύχραιμος και μεθοδικός ως προς τον τρόπο που αντιμετώπισε την πρόκληση.  Στην αρχική 

του συνέντευξη, όταν τον είχα ρωτήσει αν έχει καταλάβει τι θα κάνουμε στην διάρκεια των 

μαθημάτων μας μου είχε πει: «Aν καταλαβαίνω καλά θα προσπαθούμε να βγάζουμε 

κομμάτια χωρίς παρτιτούρα όπως κάνουμε συνήθως. Ακουστικά δηλαδή…με το αφτί.! Κάτι 
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παρόμοιο είχαμε κάνει και πριν μερικά χρόνια αν θυμάμαι καλά». (αρχική συνέντευξη 

Αναστάσης). Ο Αναστάσης από τα πρώτα μαθήματα έδειξε να ξέρει τι πρέπει να κάνει, να 

είναι συγκεντρωμένος και να παρουσιάζει αυτονομία στον τρόπο που θα αντιμετωπίσει το 

εγχείρημα. Παρόλο που συνάντησε δυσκολίες στην διάρκεια των μαθημάτων όσον αφορά 

στην αναπαραγωγή των κομματιών, σε σχέση και με το βαθμό δυσκολίας κάθε κομματιού, 

σε γενικές γραμμές δεν διαφάνηκε σχεδόν ποτέ να χάνει τη στόχευση του και με υπομονή και 

ψυχραιμία να αντεπεξέρχεται και να προοδεύει: «Νομίζω ότι βελτιώθηκα στο κομμάτι της 

ακουστικής προσέγγισης. Κατάλαβα ότι για να βρεις μια μελωδία πρέπει να δοκιμάζεις πολύ 

στην κιθάρα, να ψάχνεις την κίνηση της μελωδίας, αν πηγαίνει δηλαδή ψηλά ή χαμηλά και 

γενικά να είσαι ψύχραιμος» (τελική συνέντευξη  Αναστάσης). 

 

4.4.2. Τεχνική εξέλιξη πάνω στο όργανο της κλασικής κιθάρας 

Όπως ανέφερα και στον σχεδιασμό των μαθημάτων τα μουσικά κομμάτια που επέλεξαν οι 

μαθητές προέρχονταν είτε από μια λίστα που τους είχα δώσει εγώ, είτε από μια άλλη λίστα 

που είχαν φτιάξει μόνοι τους και περιείχαν αγαπημένα τους κομμάτια. Όλα τα κομμάτια που 

ακούστηκαν στα μαθήματα ήταν στην αυθεντική τους μορφή, δηλαδή δεν έγινε προσπάθεια 

από μέρους μου να διασκευάσω ή να απλοποιήσω τα κομμάτια με σκοπό να είναι πιο εύκολο 

στους μαθητές να τα αναπαράγουν με το αφτί. Αυτό  στην πράξη σήμαινε ότι οι μαθητές 

δούλεψαν κομμάτια που βρίσκονταν σε διάφορες τονικότητες, είχαν μεγάλη ηχητική έκταση, 

και ως επακόλουθο απαιτούσαν από τους μαθητές να παίξουν σε όλο το μήκος του μπράτσου 

της κιθάρας, από τις πολύ μπάσες μέχρι τις ψηλές χορδές.  Πιο συγκεκριμένα  πολλές από τις  

μελωδίες των επιλεγμένων τραγουδιών εξελίσσονταν στα πρώτα τάστα της κιθάρας αλλά 

περιείχαν και πιο ψηλές ή πιο χαμηλές νότες οι οποίες έπρεπε να παιχτούν στις ψηλές χορδές 

της κιθάρας ή στις μπάσες. Επίσης να αναφέρω ότι όλοι οι μαθητές ξεκινώντας τα πρώτα 

τους βήματα στην κιθάρα, μαθαίνουν αρχικά να παίζουν στα πρώτα τρία με τέσσερα τάστα 
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της και με τον καιρό εξοικειώνονται και με τις υπόλοιπες θέσεις της  που βρίσκονται πιο 

κοντά στο ηχείο της κιθάρας. Η προσέγγιση των άτυπων διαδικασιών μάθησης ώθησε τους 

μαθητές να χρησιμοποιήσουν όλες τις θέσεις της κιθάρας, και έτσι ανέπτυξε την εξοικείωση 

τους με το όργανο πιο γρήγορα. Η Άννα και ο Άγγελος όντας οι μικρότεροι μαθητές και 

έχοντας τα λιγότερα χρόνια κιθαριστικών σπουδών, έπαιζαν ως επί το πλείστων, πριν την 

εφαρμογή της ερευνητικής διδακτικής παρέμβασης, κομμάτια που εξελίσσονταν στα πρώτα 

τάστα της κιθάρας και σπάνια μπορεί να έπαιζαν κάποιες ψηλές νότες στα κάτω τάστα της. Ο 

Αναστάσης είχε μεγαλύτερη εμπειρία σε διαφορετικές, πιο χαμηλές θέσεις στην κιθάρα λόγω 

των περισσότερων χρόνων ενασχόλησης του. Στην διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης, οι 

μαθητές  στην προσπάθεια τους να εκτελέσουν τα κομμάτια στην κιθάρα, παρατηρήθηκε να 

μετακινούνται σε τάστα της κιθάρας που δεν είχαν ξαναπαίξει. Στην προσπάθεια τους να 

παίξουν την μελωδία που άκουγαν, χρησιμοποιούσαν δακτυλοθεσίες στο αριστερό και στο 

δεξί χέρι και τοποθετούσαν τα δάκτυλά τους με τρόπους που δεν είχαν χρησιμοποιήσει στο 

παρελθόν. Παρατηρούσα ότι δεν ήταν τόσο εύκολο για αυτούς, διότι το να τοποθετήσεις τα 

δάκτυλα του αριστερού χεριού στα τάστα που είναι κοντά στο ηχείο της κιθάρας ή στις 

μπάσες χορδές χρειάζεται μια ιδιαίτερη μεθοδική προεργασία και σπουδή που απαιτεί χρόνο. 

Χρειάζεται αργό παίξιμο εύκολων μελωδιών έτσι ώστε τα δάκτυλα να συνηθίσουν να 

παίζουν τόσο χαμηλά στο μπράτσο της κιθάρας στις ψηλές χορδές ή αντίστοιχα τόσο ψηλά 

στο μπράτσο, στις μπάσες χορδές, έτσι ώστε να αποκτήσουν ελαστικότητα και ευλυγισία. 

Ήταν αξιοσημείωτο πολλές φορές ότι  τα παιδιά προσπαθούσαν παράλληλα με το να 

αντιληφθούν ακουστικά τη μελωδία του κομματιού, να προσπαθούν να  παίξουν στην κιθάρα 

σε θέσεις και δακτυλισμούς που δεν είχαν χρησιμοποιήσει και ασχοληθεί στο παρελθόν. Η 

πρόκληση αυτή που είχαν να αντιμετωπίσουν φάνηκε και από τις συνεντεύξεις τους όπως 

αναφέρονται στις περιγραφές τους πιο κάτω. Η Άννα συγκεκριμένα ανέφερε: «Έμαθα να 

παίζω καλύτερα με τα δάκτυλα του αριστερού χεριού αλλά και με το i, m ( δάκτυλα δεξιού 
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χεριού)». (τελική συνέντευξη  Άννα). Ο Άγγελος εκφράστηκε ως εξής: «Έμαθα να παίζω σε 

όλη την κιθάρα από χαμηλά μέχρι πολύ μπάσα». (τελική συνέντευξη  Άγγελος). Ο 

Αναστάσης είπε: «Έμαθα λίγο πιο σωστούς δακτυλισμούς, πως να κάνω γρήγορα περάσματα 

στην πρώτη χορδή» (τελική συνέντευξη  Αναστάσης). 

Πολλές ήταν οι φορές που έπρεπε να παρέμβω έτσι ώστε να βοηθήσω λίγο την 

κατάσταση με την δακτυλοθεσία και την τεχνική που χρησιμοποιούσαν οι μαθητές. Είχα 

προτρέψει την Άννα στο δεύτερο μάθημα να χρησιμοποιεί περισσότερα δάχτυλα του 

αριστερού χεριού. 

Εγώ: Άννα προσπάθησε να μην παίζεις με το ίδιο δάκτυλο. έχεις τέσσερα δάκτυλα 

στο αριστερό. Βάλε τα με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορείς άνετα να παίξεις τη μελωδία 

που ακούς. (παρατήρηση πεδίου  μάθημα #2  Άννα) 

Τέτοιες μικρές παρεμβάσεις γίνονταν μερικές φορές κατά τη  διάρκεια των μαθημάτων, 

ειδικά σε σημεία που τα παιδιά έπρεπε να καταπιαστούν με θέσεις της κιθάρας που δεν είχαν 

ξαναπαίξει. Τα ίδια τα παιδιά σε κάποιες περιπτώσεις ζητούσαν βοήθεια για το συγκεκριμένο 

ζήτημα. Για παράδειγμα ο Άγγελος στο δεύτερο μάθημα είπε: «Εδώ όλες οι νότες είναι στην 

ίδια χορδή, πώς θα τις παίξω με τέσσερα δάκτυλα …η μια είναι στο δεύτερο τάστο και η 

άλλη στο δέκατο». (παρατήρηση πεδίου, μάθημα #2  Άγγελος). Σε άλλο σημείο στη διάρκεια 

του δεύτερου μαθήματος ο Αναστάσης φάνηκε να δοκιμάζει διαφορετικούς δακτυλισμούς 

στο αριστερό χέρι προκειμένου να παίξει ένα δύσκολο κατέβασμα που τον είχε δυσκολέψει 

ιδιαίτερα (παρατήρηση πεδίου, μάθημα #2, Αναστάσης ). Το μέρος της μελωδίας που 

προσπαθούσε να βγάλει βρισκόταν στην πρώτη χορδή της κιθάρας στα χαμηλά τάστα της 

κιθάρας. Ήταν ένα γρήγορο κατέβασμα το οποίο απαιτούσε την χρήση σωστών δακτύλων 

στο αριστερό χέρι για να βγει. Ακολούθησε η πιο κάτω συνομιλία μας: 

-Εγώ: Πρέπει να βρεις δάκτυλα που να σε βολεύουν έτσι ώστε να σου βγει γρήγορα 

Αναστάσης: Ναι το έχω καταλάβει, 
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(απαντά και εκτελεί τη μελωδική φράση κυρίως με το πρώτο δάκτυλο)  

-Εγώ : Αναστάση ακούγεται καλά, αλλά σκέψου αν θα μπορούσες να χρησιμοποιείς 

πιο ορθολογικά όλα σου τα δάκτυλα και αυτό θα σε βοηθήσει να βγει και πιο 

γρήγορα και πιο δεμένα η συγκεκριμένη φράση. ( παρατήρηση πεδίου, μάθημα #2, 

Αναστάσης) 

Από τον παραπάνω διάλογο φαίνεται ότι ο Αναστάσης ενώ είχε καταφέρει να εκτελέσει μετά 

από πολλές προσπάθειες την μελωδία του τραγουδιού στην κιθάρα, χρησιμοποιούσε λίγο 

ανορθόδοξα τα δάκτυλα του αριστερού χεριού του με αποτέλεσμα ο ήχος να μην είναι πολύ 

δεμένος. Ήταν κάτι που περίμενα, λόγω του ότι δεν είχε ξαναπαίξει κάτι παρόμοιο. Μέσω 

της διακριτικής μου παρέμβασης κατάφερε τελικά να διορθώσει τη δακτυλοθεσία του και να 

βγει ένας ήχος πιο καθαρός και δεμένος. Το είχε εντοπίσει και ο ίδιος στην παρατήρηση του: 

«έχει διαφορά στο ήχο, τώρα σαν να ακούγεται πιο ομοιόμορφα πιο δεμένα» (παρατήρηση 

πεδίου, μάθημα #2, Αναστάσης).  

      Παρόμοιες δυσκολίες είχε και η Άννα σε πολλά από τα μαθήματά μας. 

Χαρακτηριστικό  περιστατικό εκτυλίχθηκε στο δεύτερο μάθημα μας. Ή Άννα είχε επιλέξει το 

τραγούδι  Αναμνήσεις της Βίκης Λέανδρος. Το τραγούδι αυτό  έχει πολύ ψηλές νότες και 

στην κιθάρα θα πρέπει να παιχτεί στην πρώτη χορδή στα πολύ χαμηλά τάστα. Η Άννα δεν 

είχε παίξει ποτέ σε αυτή την περιοχή της κιθάρας. Την παρατηρούσα στην αρχή να ακούει το 

κομμάτι, να το τραγουδάει και πολύ δειλά να προσπαθεί να βρει τις πρώτες νότες. Είχε 

καταλάβει ότι είναι στα χαμηλά τάστα στην πρώτη χορδή αλλά επειδή δεν είχε ξαναπαίξει 

εκεί της φαινόταν λίγο περίεργο. Την  προέτρεψα να δοκιμάσει και σε χαμηλότερα τάστα και 

εκείνη μου απάντησε με έκπληξη :«πιο χαμηλά ακόμα; πού θα πάω;». (παρατήρηση πεδίου 

μάθημα#2 Άννα). Συνέχισα να την ενθαρρύνω να δοκιμάσει πιο χαμηλά και η ίδια με 

έκπληξη και απορία ανέφερε ότι ποτές δεν είχε ξαναπαίξει σε εκείνη την περιοχή: «εδώ κάτω 
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δεν έχουμε ξαναπαίξει ποτέ!» (μου δείχνει τα χαμηλά τάστα της κιθάρας), (παρατήρηση 

πεδίου, μάθημα#2, Άννα).  

Φαίνεται και στην περίπτωση της Άννας, ότι ήταν πρωτόγνωρο για την ίδια να 

χρησιμοποιήσει τα χαμηλά τάστα γιατί δεν είχε ξαναπαίξει σε αυτή την περιοχή της κιθάρας 

ξανά. Οι δακτυλισμοί ήταν επίσης μια δυσκολία που αντιμετώπιζε στο αριστερό χέρι 

προκειμένου να βρει κάτι να την βολεύει. Η Άννα όπως και ο Αναστάσης χρησιμοποιούσαν 

αρχικά περισσότερο τα πιο δυνατά τους δάκτυλα στο αριστερό χέρι, όπως το πρώτο και το 

δεύτερο. Και στις δυο περιπτώσεις παιδιών μετά από δική μου παρέμβαση να σκεφτούν 

διαφορετικό τρόπο παιξίματος που να εμπλέκει όλα τα δάκτυλα και όχι μόνο το πρώτο, 

κατάφερναν να καταλήξουν σε ορθότερες επιλογές που τους βοηθούσαν να εκτελέσουν με 

άνεση τις φράσεις. Η Άννα με εξέπληξε όταν σε μια τέτοια περίπτωση είχε βρει μόνη της ένα 

πολύ καλό και σωστό δακτυλισμό και είχε αναφέρει συγκεκριμένα: «ορίστε έτσι 

χρησιμοποιώ και το 4ο δάκτυλο!» (παρατήρηση πεδίου, μάθημα#2, Άννα). 

        Ο  Άγγελος επίσης σε πολλά μαθήματα, ήρθε αντιμέτωπος με την ίδια πρόκληση 

δηλαδή το να παίξει σε περιοχές της κιθάρας που δεν είχε ξαναπαίξει. Χαρακτηριστικό 

περιστατικό στο δεύτερο μας μάθημα όταν προσπαθούσε να βγάλει ένα ποπ κομμάτι, το 

Believer το οποίο κάποια στιγμή πάει πολύ ψηλά.  

Ο Άγγελος  ψάχνει νότες στην πρώτη χορδή της κιθάρας, να δοκιμάζει διάφορα 

δάκτυλα, να μπερδεύεται αλλά τελικά να καταλήγει σε ένα σημείο που του 

ακουγόταν ικανοποιητικό και χρησιμοποιώντας αρκετά καλή δακτυλοθεσία. 

Ακολούθησε ο πιο κάτω διάλογος μεταξύ μας: 

-Άγγελος: Αυτό είναι το βρήκα 

-Εγώ: Το βρήκες αλλά μην το παίζεις με το πρώτο δάκτυλο έχεις άλλα 3 

-Άγγελος: Ναι αλλά άμα το παίξω και με τα άλλα θα κάνω 10 χρόνια να το βγάλω. 

(παρατήρηση πεδίου  μάθημα#2  Άγγελος) 
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Οι μαθητές στην προσπάθειά τους να αποδώσουν ακουστικά και να παίξουν στην 

κιθάρα το κομμάτι που άκουγαν, παράλληλα και χωρίς να το καταλαβαίνουν ή να το 

επιδιώκουν έπαιζαν για πρώτη φορά σε τάστα, σε ηχητικές περιοχές της κιθάρας της κιθάρας 

που δεν είχαν ξαναπαίξει. Από την παρατήρηση διαφάνηκε ότι συνεχώς έψαχναν να βρουν 

λύσεις, στο πως θα βάλουν τα δάκτυλά τους έτσι ώστε να μπορούν να παίξουν στην κιθάρα 

τις μελωδίες που κάθε φορά αντιλαμβάνονταν ακουστικά. Αποτέλεσμα αυτής της 

προσπάθειας ήταν  παράλληλα με την καλλιέργεια της ακουστικής τους ικανότητας, εμμέσως 

αλλά ουσιαστικά, να διερευνήσουν την τεχνική τους στην εκτέλεση της κλασικής κιθάρας. 

 

4.5. Ικανότητα αυτονομίας και προσωπικού ελέγχου τους διαδικασίας τους μάθησης  

Στη διάρκεια τους έρευνας, οι συμμετέχοντες μαθητές είχαν την ευκαιρία να εργαστούν με 

μεγαλύτερη αυτονομία και να αναλάβουν περισσότερες πρωτοβουλίες όσον αφορά την 

πορεία  του κάθε μαθήματος. Η έννοια τους αυτονομίας είναι  μια πολύ σημαντική 

παράμετρος τους εκπαιδευτικής διαδικασίας όχι μόνο στο πεδίο της  μουσικής αλλά και 

γενικότερα στη μάθηση. Η έννοια τους αυτονομίας αφορά στο δικαίωμα που έχει το 

εκπαιδευόμενο άτομο να αναλαμβάνει την ευθύνη τους μαθησιακής του πορείας, και πιο 

συγκεκριμένα, να ορίζει το σκοπό, το περιεχόμενο, τη μέθοδο και την αξιολόγηση τους 

μαθησιακής του διαδικασίας (Brockett & Hiemstra, 1991). 

    Στην διάρκεια των 6 μαθημάτων τους έρευνας ο ρόλος που είχαν οι μαθητές στο μάθημα 

ήταν πολύ πιο ενεργός από αυτόν που είχαν συνηθίσει να έχουν στα μαθήματά τους μέχρι 

εκείνη τη στιγμή. Οι μαθητές ήδη πριν την έναρξη των μαθημάτων κλήθηκαν να επιλέξουν 

τα μουσικά κομμάτια που θα αποτελούσαν το αντικείμενο τους μελέτης τους. Αυτή ήταν η 

πρώτη σημαντική πρωτοβουλία που ανέλαβαν και τους  φάνηκε και παραπάνω, 

αντιμετώπισαν θετικά  αυτή την εξέλιξη  διότι τους έδωσε τη δυνατότητα να βγάλουν στην 

κιθάρα τα αγαπημένα τους κομμάτια.  
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Έτσι εκφράστηκαν στο ξεκίνημα: 

Να προσπαθώ να βγάλω το κομμάτι χωρίς παρτιτούρα και χωρίς να τους λέτε τους 

τους νότες πιστεύω ότι θα είναι δύσκολο, αλλά έχω επιλέξει ωραία τραγούδια και 

μπορεί να έχει και πλάκα». (αρχική συνέντευξη,  Άγγελος) 

Η Άννα είπε, «Δεν το έχω ξανακάνει.. αλλά θα ναι ωραίο να δω και τι μπορώ να καταφέρω 

μόνη μου» (αρχική συνέντευξη,  Άννα), και ο Αναστάσης είπε, «Θα είναι πιστεύω δύσκολο 

αλλά και.. πώς να το πω…challenging,,, σε άπταιστα ελληνικά.(γέλια)» (αρχική συνέντευξη,  

Αναστάσης). 

Οι ιδιαίτερες συνθήκες τους καραντίνας, που επέβαλαν την πραγματοποίηση των 

μαθημάτων  διαδικτυακά, δημιούργησαν μια επιπρόσθετη δυσκολία στα παιδιά,  που έπρεπε 

χωρίς τη φυσική παρουσία του δασκάλου να επιτύχουν τον στόχο τους. Η απουσία τους 

φυσικής παρουσίας μου, ως μουσικοπαιδαγωγού, αλλά και η φύση τους προσέγγισης των 

άτυπων διαδικασιών μουσικής μάθησης, ώθησε τα παιδιά να υιοθετήσουν πιο ενεργή και πιο 

υπεύθυνη στάση στο μάθημα.  

      Στην αρχή  των μαθημάτων φάνηκε ότι τα παιδιά είχαν διαφορετικό βαθμό 

ετοιμότητας και διάθεσης να αναλάβουν ένα πιο ενεργό ρόλο μέσα στο μάθημα. Ειδικά οι 

μικρότεροι μαθητές, η Άννα και ο Άγγελος,  στα πρώτα μαθήματα ήταν πιο αμήχανοι 

σχετικά με το πώς πρέπει να οργανώσουν το μάθημα,  πως θα ξεπεράσουν τις δυσκολίες, πως 

θα αναπαράγουν ακουστικά το κομμάτι. Παρατηρούσα ότι τους φαινόταν περίεργο το 

γεγονός ότι δεν παρέμβαινα ιδιαίτερα και δεν τους διόρθωνα. Στην περίπτωση της Άννας την 

αμηχανία αυτή ακολουθούσαν διάφορες ερωτήσεις όπως: «κύριε τώρα τι να κάνω» ή «είναι 

σωστό αυτό που παίζω;» (παρατήρηση πεδίου, μάθημα#1, Άννα). Περίπου το ίδιο 

αντιδρούσε και ο Άγγελος στην αρχή. Αν και είχε πάρει αρκετές πρωτοβουλίες εντούτοις 

χρειαζόταν και εκείνος κάποιες φορές την επιβεβαίωση των κινήσεών του: «Νομίζω το 

βρήκα το σωστό (το παίζει στην κιθάρα)… αλλά θέλω να μου πείτε αν το έχω βρει σωστά 
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για να προχωρήσω παρακάτω» (παρατήρηση πεδίου μάθημα#3 Άγγελος). Ο Αναστάσης 

αντιθέτως εξαρχής έδειξε να απολαμβάνει τον χώρο και την αυτονομία που του έδινε ο 

τρόπος οργάνωσης του μαθήματος. Ήταν συγκεντρωμένος και χωρίς να με ρωτά 

προχωρούσε στην αναπαραγωγή του κομματιού. Όσο εξελίσσονταν τα μαθήματα τόσο 

παρατηρούσα αλλαγές στον τρόπο αντιμετώπισης των μαθημάτων από τα παιδιά. Η δικιά 

μου η στάση παρέμενε όσο το δυνατόν λιγότερο παρεμβατική και αυτό ωθούσε τους μαθητές 

στο να βρίσκουν λύσεις μόνοι τους στα προβλήματα που παρουσιάζονταν. Προσπαθούσαν 

πιο μεθοδικά και με καλή διάθεση να προσεγγίσουν το κομμάτι που είχαν κάθε φορά 

επιλέξει να αναπαράγουν ακουστικά. Σκέφτονταν,  δοκίμαζαν, προβληματίζονταν για την 

πορεία και εξέλιξη του μαθήματος, και αξιοποιούσαν τον χρόνο τους αλλά και τις δικές μου 

μικρές παρεμβάσεις για να επιτύχουν τον σκοπό τους που ήταν η αναπαραγωγή του 

κομματιού. Η Άννα στην αρχή του δεύτερου μαθήματος είχε πει: «Κύριε αυτή τη φορά θα 

οργανωθώ καλύτερα και πιστεύω να βγάλω πιο πολύ από το κομμάτι από ότι την 

προηγούμενη φορά» (παρατήρηση πεδίου  μάθημα#2  Άννα). Ο Άγγελος είχε αναφέρει, «Να 

μην φτάσουμε πάλι στο τελευταίο πεντάλεπτο για να βρούμε τους τελευταίες νότες τους στο 

προηγούμενο μάθημα, πρέπει  να τους βρω νωρίτερα» (παρατήρηση πεδίου,  μάθημα#2,  

Άγγελος). 

Ακόμα και σε στιγμές που έφταναν σε αδιέξοδο παρατηρούσα ότι παρά την 

απογοήτευσή τους, συνέχιζαν εστιασμένοι και αποφασισμένοι να συνεχίσουν την 

προσπάθεια μέχρι το τέλος του μαθήματος. Ο Aναστάσης συγκεκριμένα χρειάστηκε να 

επιστρατεύσει όλα τα αποθέματα υπομονής που είχε έτσι ώστε να ολοκληρώσει το κομμάτι 

που είχε αναλάβει στο δεύτερο μάθημα: «Ειδικά στο δεύτερο μάθημα είχα πελαγώσει.. δεν 

ήξερα τι να κάνω.. σε άλλη περίπτωση θα το είχα παρατήσει. Αλλά είχα αποφασίσει να το 

παλέψω μέχρι το τέλος του μαθήματος και όσο βγάλω». (τελική συνέντευξη Αναστάσης). Η 

Άννα είπε: «Μα δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί δεν μπορώ να βγάλω αυτές τους νότες που 
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λείπανε. Αλλά έλεγα στον εαυτό μου να κάνει υπομονή και να συνεχίσει μέχρι τέλους την 

προσπάθεια» (τελική συνέντευξη, Άννα).  

 Παρατηρούσα να έχουν αίσθηση ευθύνης για αυτό που είχαν αναλάβει να διεκπεραιώσουν, 

κάτι το οποίο έβλεπα πρώτη φορά εάν συγκρίνω τη στάση τους σε αυτή την διδακτική 

παρέμβαση σε σχέση με άλλα μαθήματα που είχαμε κάνει στο παρελθόν. «Ήθελα μέχρι το 

τέλος του μαθήματος να έχω βγάλει ένα μεγάλο μέρος του κομματιού», είπε ο Αναστάσης 

στην τελική του συνέντευξη και η Άννα δήλωσε, «Ήταν πολύ δύσκολο να προσπαθώ μόνη 

μου αλλά μετά όταν έβγαινε το κομμάτι ένιωθα πολύ υπερήφανη. Τελικά είδα ότι άμα 

προσπαθήσω και είμαι συγκεντρωμένη μπορώ να καταφέρω πολλά». (τελική συνέντευξη  

Άννα). Ο Άγγελος εκφράστηκε ως εξής: «Τώρα είμαι έτοιμος να βγάλω με το αφτί 

οτιδήποτε…δώστε μου ότι θέλετε. (γέλια)» (τελική συνέντευξη  Άγγελος).   

Από τα δεδομένα φάνηκε ότι οι μαθητές από την αρχή τους έρευνας αντιμετώπισαν 

με  υπευθυνότητα την εργασία που είχαν αναλάβει να φέρουν σε πέρας: Να αναπαράγουν 

ακουστικά τα τραγούδια που είχαν επιλέξει. Η παρατήρηση έδειξε ότι, η πρωτοβουλία αυτή 

που είχαν αναλάβει, τους δημιούργησε αρχικά άγχος για το τι θα αντιμετωπίσουν αλλά 

τελικά τους ανάγκασε να δουλέψουν μεθοδικά, να ανακαλύψουν μόνοι τους τεχνάσματα και 

τεχνικές για να ξεπεράσουν τους δυσκολίες που παρουσιάζονταν και τελικά να αποκτήσουν 

προσωπικό έλεγχο των δράσεων και ενεργειών τους και αυτό, ήταν τους πολύ θετικός 

παράγοντας για την επίτευξη των μουσικών στόχων που έθεταν. Οι σύγχρονες έρευνες  έχουν 

στρέψει το ενδιαφέρον τους στην διερεύνηση τέτοιων παιδαγωγικών πρακτικών οι οποίες να 

σέβονται τους μουσικές ταυτότητες των παιδιών και να δίνουν τους μαθητές  ευκαιρίες 

αυτομόρφωσης και αυτονομίας. Για το λόγο αυτό η εμπειρία που αποκόμισαν στην διάρκεια 

των έξι μαθημάτων της παρέμβασης κρίνεται απαραίτητη και ωφέλιμη για το μέλλον τους.  

          Στο κεφάλαιο αυτό προσπάθησα να παρουσιάσω μέσα από πλούσια δεδομένα τι 

διαφάνηκε ότι έμαθαν τελικά οι μαθητές, από όλη αυτή τη διαδικασία των έξι μαθημάτων 
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της έρευνας. Η ανάπτυξη τους εστιασμένης ακρόασης καθώς και η  βελτίωση τους τεχνικής 

τους κατάρτισης πάνω στην κλασική κιθάρα είναι δύο πολύ σημαντικά στοιχεία για κάθε 

μουσικό και για κάθε κιθαρίστα. Επιπρόσθετα, η μεγαλύτερη αυτονομία και αυτοέλεγχος 

τους εκπαιδευτικής πορείας, βοήθησε τα παιδιά να υιοθετήσουν μια  υπεύθυνη στάση για την 

πορεία της μάθησης τους και να πάρουν πρωτοβουλίες για να οικοδομήσουν τη μουσική τους 

ανάπτυξη. Αυτή η δεξιότητα που ανέπτυξαν τα παιδιά στην διάρκεια των μαθημάτων, 

θεωρείται αρκετά σημαντική για την μελλοντική πορεία τους στη μουσική και όσον αφορά 

την προσωπική τους μελέτη και ενασχόληση με το όργανο, αλλά και για την αυτοπεποίθηση 

και ανεξαρτησία που καλλιέργησαν. 

4.6. Κίνητρα εμπλοκής  

Aπό την ανάλυση των δεδομένων έχει διαφανεί ότι τα κίνητρα των μαθητών για μουσική 

εμπλοκή είχαν γίνει πιο ισχυρά. Κυριότεροι παράγοντες που επιβεβαιώνουν τον παραπάνω 

ισχυρισμό ήταν: (α) το γεγονός ότι ασχολήθηκαν με αγαπημένα τους κομμάτια, (β) το 

γεγονός ότι συνέχισαν την ενασχόλησή τους και εκτός μαθημάτων, (γ) το γεγονός ότι στην 

διάρκεια της παρέμβασης βίωσαν έντονες στιγμές μεγάλου ενθουσιασμού. Στην διάρκεια του 

επόμενου κεφαλαίου θα αναλύσω διεξοδικά αυτούς τους παράγοντες που έπαιξαν 

καταλυτικό ρόλο στην ισχυροποίηση των κινήτρων εμπλοκής των μαθητών. 

 

   4.6.1.Αγαπημένα τραγούδια 

Όπως έχω αναφέρει και στον σχεδιασμό της έρευνας τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να 

επιλέξουν τα μουσικά κομμάτια τα οποία θα αναπαράγουν με το αφτί μέσα από δύο 

διαφορετικές λίστες. Η μία λίστα ήταν φτιαγμένη από εμένα και περιείχε γνωστά κομμάτια 

διάφορων ειδών, ελληνικά, ξένα, ποπ, ροκ, κλασικά, κινηματογράφου, ενώ η άλλη 

αποτελούσε καθαρά προσωπικές επιλογές κάθε παιδιού. Είχα ζητήσει από κάθε μαθητή να 

επιλέξει πέντε κομμάτια από κάθε λίστα τα οποία θα αποτελούσαν το μουσικό υλικό το 
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οποίο θα χρησιμοποιούσαν κατά τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης της έρευνας. Η 

λίστα που είχα εγώ ετοιμάσει φαίνεται να άρεσε από την αρχή στα παιδιά και να μην 

δυσκολεύτηκαν να επιλέξουν από εκεί τα 5 πιο αγαπημένα τους κομμάτια.  

Στις αρχικές συνεντεύξεις τους ανέφερε ο Αναστάσης, «Δεν ήταν και τόσο δύσκολο να 

επιλέξω κομμάτια.. τα πιο πολλά μου άρεσαν και τα είχα ξανακούσει» (αρχική συνέντευξη, 

Αναστάσης), και η Άννα είπε, «Μου άρεσαν τα περισσότερα κομμάτια από τη λίστα που μας 

δώσατε» (αρχική συνέντευξη, Άννα). Το γεγονός ότι είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν 

αγαπημένα τραγούδια που θα ήθελαν να εκτελέσουν, ισχυροποίησε τα κίνητρά τους για 

μουσική εμπλοκή και τους γέμισε με καλή διάθεση και ενέργεια. Αυτό φάνηκε και από τον 

τρόπο που εργάζονταν μέσα στο μάθημα, αλλά και από τα λόγια τους στις τελικές 

συνεντεύξεις. Για παράδειγμα ο Άγγελος στο πρώτο μάθημα είχε επιλέξει το μουσικό θέμα 

από την ταινία Starwars. Στην αρχή του μαθήματος πριν ακόμα τον ρωτήσω πιο κομμάτι έχει 

επιλέξει για το πρώτο μας  μάθημα μου είπε με ένα τεράστιο χαμόγελο «έχω ήδη επιλέξει 

ποιο κομμάτι θα κάνουμε.. είναι από τα αγαπημένα μου» (παρατήρηση πεδίου, μάθημα#1, 

Άγγελος).  Ο αρχικός ενθουσιασμό του, μεταφράστηκε στην διάρκεια του μαθήματος σε μια 

συνεχή προσπάθεια αναπαραγωγής και εκτέλεσης του κομματιού. Παρατηρούσα ότι παρά τις 

δυσκολίες εργαζόταν με ζήλο και διάθεση. Με τον ίδιο αρχικό ενθουσιασμό αντέδρασε και η 

Άννα στο δεύτερο μας μάθημα όταν της ζήτησα να επιλέξει ένα κομμάτι από την δικιά της 

λίστα:  «αρέσει  πολύ και στον παππού μου, είναι το αγαπημένο του, αλλά και εμένα μου 

αρέσει» (παρατήρηση πεδίου, μαθημα#2,  Άννα).  Παρόμοια αντίδραση ενθουσιασμού για το 

κομμάτι που επέλεξε, (το  Libertango του Astor Piazzola) είχε και ο Αναστάσης στο τρίτο 

του μάθημα: «είναι από τα αγαπημένα μου κομμάτια, το έχω ακούσει πολλές φορές» 

(παρατήρηση πεδίου, μάθημα#3, Αναστάσης).  Η αφοσίωση των παιδιών και η μεγάλη τους 

επιθυμία να βγάλουν τα κομμάτια που είχαν επιλέξει, φάνηκε ξεκάθαρα ειδικά τις στιγμές 

που αντιμετώπισαν μεγάλες δυσκολίες όσον αφορά στην ακουστική προσέγγισή τους. Σε 
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εκείνες τις στιγμές παρατηρούσα ότι παρά την απογοήτευση και το αδιέξοδο που είχαν, 

συνέχιζαν την προσπάθεια και δεν τα παρατούσαν. 

         Γενικότερα σε όλα τα μαθήματα παρατήρησα ότι οι μαθητές απολάμβαναν τα κομμάτια 

τα οποία είχαν επιλέξει να αναπαράγουν ακουστικά παρόλες τις δυσκολίες που 

αντιμετώπισαν σε αυτήν τους την προσπάθεια. Στις τελικές συνεντεύξεις των μαθητών 

διαφάνηκε ξεκάθαρα το πόσο απόλαυσαν το γεγονός ότι ασχολήθηκαν με κομμάτια τα οποία 

τους άρεσαν. Η Άννα στην τελική της συνέντευξη είπε: «Ήταν πολύ ωραίο που μας 

ρωτήσατε για το ποια κομμάτια θέλουμε να βγάλουμε στην κιθάρα. Η δασκάλα μας στο 

σχολείο είναι πολύ καλή αλλά κάνει όλο τα δικά της…δεν μας ρωτάει τι θέλουμε εμείς» 

(τελική συνέντευξη, Άννα). Ο Αναστάσης επίσης ανέφερε, «Στην διάρκεια της έρευνας μου 

δόθηκε η ευκαιρία να βγάλω στην κιθάρα μερικά από τα πιο αγαπημένα μου κομμάτια». 

(τελική συνέντευξη, Αναστάσης). Εν κατακλείδι τα δεδομένα έδειξαν ότι η επιλογή 

αγαπημένων κομματιών από τα παιδιά βοήθησε ουσιαστικά και μεγιστοποίησε την μουσική 

εμπλοκή τους στο μάθημα. 

 

    4.6.2.Επέκταση μουσικής εμπλοκής και εκτός μαθήματος 

Η κινητοποίηση των μαθητών και η θετική τους διάθεση  για τα μαθήματα φαίνεται και από 

το γεγονός ότι εκτός του προγραμματισμένου ωριαίου, εβδομαδιαίου μαθήματός μας, 

δοκίμαζαν να βελτιώσουν τα κομμάτια που είχαν αναλάβει καθ’ όλη τη διάρκεια της 

εβδομάδας. Η εργασία στο σπίτι αναλύεται με λεπτομέρεια και σε προηγούμενο κεφάλαιο, 

όπου εξηγείται η πρακτική της αυτομόρφωσης και αυτοβελτίωσης των μαθητών. Αυτό 

διαφάνηκε από τις πρώτες μας συναντήσεις όταν στην αρχή κάθε μαθήματος οι μαθητές μου 

παρουσίαζαν την εξέλιξη που είχαν επιτύχει στα κομμάτια από την μελέτη τους στο σπίτι. Οι 

μαθητές αναφέρουν σχετικά για το συγκεκριμένο θέμα: «Σχεδόν πάντα μελετούσα τα 

κομμάτια εκτός μαθήματος.. από όσο θυμάμαι μόνο μια φορά δεν το έκανα». (τελική 
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συνέντευξη Άγγελος). Η Άννα είπε, «Μελετούσα στο σπίτι τα κομμάτια μόνη μου, με 

βοηθούσε και λίγο η μητέρα μου» (τελική συνέντευξη Άννα), και ο Αναστάσης δήλωσε, 

«Ναι έπαιζα τα κομμάτι στο σπίτι ειδικά τα σημεία που με είχαν δυσκολέψει περισσότερο 

στο μάθημα». (τελική συνέντευξη Αναστάσης). 

Η μελέτη τους στο σπίτι είχε ως αποτέλεσμα σε κάθε μάθημα να μου παίζουν το 

κομμάτι της προηγούμενης εβδομάδας αρκετά πιο ολοκληρωμένο από την προηγούμενη 

φορά, σε βαθμό εντυπωσιακό πολλές φορές. Όπως συνέβη  πολύ χαρακτηριστικά στο 

δεύτερο μάθημά μας με την Άννα όταν μου έπαιξε σχεδόν ολόκληρο το κομμάτι της 

προηγούμενης εβδομάδας: « Το μελέτησα στο σπίτι με βοήθησε και λίγο η μαμά μου σε 

μερικές νότες» (παρατήρηση πεδίου μάθημα#2 Άννα), ήταν η απάντησή της στην ερώτησή 

μου πως τα κατάφερε να το παίξει έτσι καλά. Γενικότερα η παρατήρηση έδειξε ότι στην αρχή 

των μαθημάτων τα παιδιά μου έπαιζαν τα κομμάτια της προηγούμενης εβδομάδας 

βελτιωμένα. «Κύριε είχαν μείνει 2-3 νότες που δεν βγάλαμε στο προηγούμενο κομμάτι.. ε 

κάθισα και τις βρήκα νομίζω» (παρατήρηση πεδίου μάθημα#3 Άγγελος). Ο Αναστάσης 

επίσης στο τρίτο μάθημα μου έπαιξε ένα δύσκολο κατέβασμα στην κιθάρα που τον είχε 

παιδέψει στο προηγούμενο μάθημα: «To μελέτησα σπίτι. Νομίζω κάτι έχω βρει» 

(παρατήρηση πεδίου, μάθημα#3 Αναστάσης). 

Η εξέλιξη αυτή των παιδιών με εντυπωσίασε, δεδομένου ότι γενικά και πριν τα 

μαθήματα της έρευνας οι συγκεκριμένοι μαθητές δεν είχαν δείξει να αφιερώνουν ιδιαίτερα 

χρόνο στην μελέτη της κιθάρας εκτός μαθημάτων. Η αλλαγή αυτή στην συμπεριφορά τους, η 

μεγαλύτερη ενασχόληση τους με το όργανο φάνηκε να προήλθε από το γεγονός ότι όπως 

ανέφερα παραπάνω ασχολήθηκαν με κομμάτια που είχαν επιλέξει οι ίδιοι αλλά και ότι 

γενικότερα η διαδικασία αυτή της ακουστικής προσέγγισης των κομματιών ήταν κάτι 

διαφορετικό που τους άρεσε. Ο Άγγελος στην τελική του συνέντευξη είχε αναφέρει: «ήταν 
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τα καλύτερα μαθήματα που έχουμε κάνει ποτέ.. μα γιατί δεν είχαμε ξανακάνει πριν τέτοια 

μαθήματα;» (τελική συνέντευξη Άγγελος). 

 

    4.6.3.Στιγμές ενθουσιασμού και ανακούφισης 

 

Οι μαθητές σε όλη τη διάρκεια των έξι μαθημάτων αντιμετώπισαν αρκετές δυσκολίες στην 

προσπάθειά τους να αναπαράξουν ακουστικά τα κομμάτια που είχαν επιλέξει. Τελικά όμως η 

παρατήρηση έδειξε ότι σχεδόν πάντα κατάφερναν να ξεπερνούν τα εμπόδια και τις δυσκολίες 

και τότε  η χαρά και ο ενθουσιασμός τους ήταν μεγάλος. Όπως η Άννα στο πρώτο μας 

μάθημα είχε δυσκολευτεί ιδιαίτερα, αλλά μόλις κατάφερε να το βρει μετά από πολύ 

προσπάθεια είπε: «επιτέλους,  ουφφφφ» (ένα τεράστιο χαμόγελο). (παρατήρηση πεδίου, 

μάθημα#1, Άννα). Ο Άγγελος επίσης όταν έβγαλε το κομμάτι στα τελευταία πέντε λεπτά του 

μαθήματος «επιτέλους μα πως γίνεται πάντα στα τελευταία λεπτά να το βρίσκω…» 

(παρατήρηση πεδίου, μάθημα#2, Άγγελος). Ο Αναστάσης ήταν λιγότερο εκδηλωτικός στα 

μαθήματα αλλά στην τελική του συνέντευξη μου είπε: «Όταν έβγαινε μετά από πολλές 

προσπάθειες το κομμάτι…τι να πω…γινόταν ένα πάρτι μέσα μου …βεγγαλικά, μουσικές» 

(γέλια), (τελική συνέντευξη, Αναστάσης). H Άννα επίσης στην τελική της συνέντευξη 

ανέφερε: «Όταν έβγαινε το κομμάτι αισθανόμουν μια ανακούφιση, σαν ένα βάρος να έφευγε 

από πάνω μου..» (τελική συνέντευξη, Άννα). Ο Άγγελος επίσης: «Χαιρόμουν πολύ που 

έβγαζα το κομμάτι τελικά αλλά και τσατιζόμουν που με είχε παιδέψει τόσο» (γέλια), (τελική 

συνέντευξη, Άγγελος). 

Συνοψίζοντας θα έλεγα ότι τα μουσικά επιτεύγματα ήταν ο κυριότερος λόγος 

έκφρασης ενθουσιασμού και ανακούφισης από τα παιδιά και αυτό δείχνει πόσο σοβαρά, 

υπεύθυνα και πόσο πολύ προσπάθησαν για να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σκοπό των 

μαθημάτων της έρευνας που ήταν η σωστή ακουστική προσέγγιση  και εκτέλεση στην 
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κιθάρα των αγαπημένων τους τραγουδιών. Παρόλο που αντιμετώπισαν δυσκολίες, πολλές 

φορές απογοητεύτηκαν και αποθαρρύνθηκαν, τελικά φάνηκε ότι το κίνητρό τους για να 

επιτύχουν την εκτέλεση του τραγουδιού που επέλεξαν, ήταν ισχυρότερο και τους αντάμειβε 

με στιγμές ενθουσιασμού ως αντιστάθμισμα για την προσπάθεια που κατέβαλαν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 

 

Στα προηγούμενα κεφάλαια παρουσιάστηκαν διαδοχικά, η βιβλιογραφική ανασκόπηση, η 

μεθοδολογική προσέγγιση και τα αποτελέσματα από την διεξαγωγή της παρούσας έρευνας, η 

οποία αποσκοπούσε στην εις βάθος διερεύνηση των εμπειριών τριών σπουδαστών κλασικής 

κιθάρας όταν στο μάθημά τους ενσωματώθηκαν άτυπες διαδικασίες μάθησης. Σε αυτό το 

κεφάλαιο θα παρουσιαστούν συνοπτικά τα αποτελέσματα της έρευνας που προέκυψαν μέσα 

από την θεματική ανάλυση των αποτελεσμάτων, και θα αναλυθούν τα γενικότερα 

συμπεράσματα που αναδύονται από την παρούσα έρευνα σε σχέση με το θεωρητικό πλαίσιο 

που αφορά στην ενσωμάτωση άτυπων διαδικασιών μουσικής μάθησης σε τυπικά μαθησιακά 

πλαίσια, όπως αυτό διαφαίνεται στη βιβλιογραφία από προηγούμενες έρευνες που έχουν 

εκπονηθεί στο χώρο της μουσικής παιδαγωγικής. Στο τέλος παρατίθενται προσωπικές 

σκέψεις και αναστοχασμός για την παρούσα έρευνα όπως και εισηγήσεις για περαιτέρω 

διερεύνηση του ζητήματος. 

5.1. Συζήτηση 

Οι εμπειρίες που βίωσαν οι μαθητές, οι απόψεις τους για την εφαρμογή των άτυπων 

διαδικασιών μάθησης, και ο τρόπος που τελικά οι άτυπες διαδικασίες άλλαξαν τα κίνητρα 

εμπλοκής των μαθητών, αποτέλεσαν τα αρχικά ερευνητικά ερωτήματα. Οι εμπειρίες των 

μαθητών χαρακτηρίστηκαν από την δυσκολία που αντιμετώπισαν στην ακουστική 

προσέγγιση των κομματιών που είχαν επιλέξει, από τις αντιδράσεις έκπληξης, αμηχανίας 

αλλά και ευχαρίστησης τους στο μάθημα του αυτοσχεδιασμού, και από τις  αρμονικές αλλά 

και έντονες στιγμές τους στο μάθημα της συνεργασίας. Οι ικανότητες που ανέπτυξαν οι 

μαθητές στην διάρκεια των 6 μαθημάτων ήταν η ανάπτυξη της εστιασμένης ακρόασης, η 

τεχνική τους εξέλιξη πάνω στην κλασική κιθάρα, και η ανάπτυξη προσωπικού ελέγχου της 



 122 

μαθησιακής διαδικασίας μέσα από την ενεργότερη εμπλοκή στο μάθημα και τη μεγαλύτερη 

αυτονομία. Τέλος η επιλογή των αγαπημένων τους τραγουδιών, η προσπάθεια 

αυτοβελτίωσης και αυτομόρφωσης, καθώς και η γενικότερη εικόνα ενθουσιασμού και καλής 

διάθεσης των μαθητών,  στη διάρκεια των μαθημάτων, μαρτυρούν την μεγιστοποίηση των 

κινήτρων ενεργής εμπλοκής τους στο μάθημα της κλασικής κιθάρας.  

    Η ακουστική προσέγγιση των κομματιών αποδείχθηκε μια δύσκολη διαδικασία για τα 

παιδιά, δημιουργώντας τους έντονα αρνητικά αλλά και θετικά συναισθήματα τα οποία 

μεταβάλλονταν ανάλογα με την πορεία και εξέλιξη της διαδικασίας.  Παρόμοια συμπεριφορά 

των μαθητών αναφέρει και η Andrews (2012) στην δικιά της έρευνα,  λέγοντας ότι η 

ακουστική προσέγγιση των κομματιών από τα παιδιά ήταν μια διαδικασία που δοκίμασε τις 

αντοχές τους, τους δημιούργησε άγχος και στρες αλλά τελικά μέσα από τις δυσκολίες και τις 

προκλήσεις προήλθε και η απόλαυση και ευχαρίστηση για το μάθημα (Andrews, 2012).   

      Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν επίσης, ότι οι μαθητές ανέπτυξαν και 

καλλιέργησαν την ικανότητά τους για εστιασμένη ακρόαση. Το γεγονός ότι έπρεπε να 

ακούσουν πολλές φορές το κομμάτι που είχαν επιλέξει έτσι ώστε να το αναπαράγουν 

ακουστικά, βελτίωσε σταδιακά την ικανότητά τους για στοχευμένη ακρόαση. Η  

Παπαζαχαρίου-Χριστοφόρου (2016) στην έρευνά της κατέληξε ότι τα παιδιά στο τέλος της 

έρευνας ήταν πιο εξοικειωμένα με την όλη διαδικασία ακουστικής προσέγγισης και 

ισχυρίζονταν ότι μπορούν πιο εύκολα να καταλάβουν και να αποτυπώσουν στα όργανά τους 

τις μελωδίες που ακούν (Παπαζαχαρίου-Χριστοφόρου, 2016). Επίσης η Green (2008) 

αναφέρει στην δικιά της έρευνα ότι το γεγονός ότι τα παιδιά κλήθηκαν να αναπαράγουν 

ακουστικά την μουσική που άκουγαν από το πρωτότυπο (δηλαδή από το κομμάτι όπως 

ακούγεται και όχι απλοποιημένο ή παιγμένο με ένα όργανο) ανέπτυξε τις ακουστικές τους 

δεξιότητες, την ικανότητα τους να καταγράφουν ακουστικά τον ήχο. Στην έρευνα του 

Κωστόπουλου (2018) επίσης φάνηκε ότι οι σπουδαστές κιθάρας ανέπτυξαν τις ικανότητές 
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του για εστιασμένη ακρόαση και ακουστική προσέγγιση των κομματιών που είχαν επιλέξει. 

Στην ίδια έρευνα φάνηκε ότι οι μαθητές στην προσπάθειά τους να ανακαλύψουν ακουστικά 

τα κομμάτια παράλληλα ανέπτυξαν τις τεχνικές τους ικανότητες πάνω στο όργανο, κάτι που 

διαφάνηκε και στην παρούσα έρευνα. 

Οι μαθητές απόλαυσαν την εμπειρία του αυτοσχεδιασμού και την συνεργασίας αν και 

αντιμετώπισαν αρκετές δυσκολίες. Σε γενικές γραμμές ο αυτοσχεδιασμός αντιμετωπίστηκε 

με θετική διάθεση όπως και από τους μαθητές ενώ η συνεργασία αν και δυσκόλεψε τους 

μαθητές τελικά αποτέλεσε μια ξεχωριστή εμπειρία που διεύρυνε τις μουσικές τους επιλογές. 

Οι άτυπες διαδικασίες μουσικής μάθησης όπως έχει αποδειχθεί από πληθώρα ερευνών 

(Andrews, 2011· Benson, 2012· BoomTown, 2009·  Campbell, 1995· Davis, 2008· Folkestad, 

2006· Green2008· Παπαζαχαρίου-Χριστοφόρου, 2016) όταν εφαρμόζονται σε τυπικά 

μαθητικά πλαίσια, αυξάνουν την αυτονομία των μαθητών και μεγιστοποιούν τα κίνητρα 

ενεργής εμπλοκής τους στην διαδικασία της μάθησης. Το γεγονός ότι οι μαθητές 

ασχολήθηκαν με αγαπημένα τους κομμάτια τους προέτρεψε να μελετούν και εκτός 

μαθημάτων στον προσωπικό τους χρόνο. Κάθε μάθημα της παρούσας έρευνας ξεκινούσε με 

μια μικρή ανασκόπηση του προηγούμενου και οι μαθητές σχεδόν πάντα μου έπαιζαν 

βελτιωμένο το κομμάτι της προηγούμενης εβδομάδας. Εκτός μικρών εξαιρέσεων φάνηκαν 

από τα λεγόμενα τους ότι όλο το χρονικό διάστημα που μεσολαβούσε μεταξύ δυο 

μαθημάτων μελετούσαν και προσπαθούσαν να βγάλουν καλύτερα ακουστικά τα κομμάτια 

που είχαν επιλέξει. Η Benson (2012) για την δικιά της έρευνα αναφέρει επίσης ότι στην 

πλειοψηφία των μαθημάτων τα παιδιά βελτιώνονταν μέσω της αυτομόρφωσης και 

παρουσίασαν υψηλό βαθμό κινητοποίησης παραμένοντας συγκεντρωμένα στον σκοπό τους 

(Benson, 2012). Η Παπαζαχαρίου-Χριστοφόρου (2016) επίσης αναφέρει ότι η εισαγωγή 

άτυπων διαδικασιών μάθησης, αύξησε τα κίνητρα εμπλοκής των μαθητών και αυτό φάνηκε 

από το γεγονός ότι οι μαθητές προσπαθούσαν να εξελίσσονται και εκτός μαθημάτων  μέσω 
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την αυτομόρφωσης (Παπαζαχαρίου-Χριστοφόρου, 2016). H αυτομόρφωση των μαθητών 

φαίνεται επίσης ότι προέκυψε και στις έρευνες των Campbell (1995) και   Davis (2008). Η 

Campbell (1995) αναφέρει ότι πολλά μέλη από τα συγκροτήματα που είχε διαμορφώσει 

εξασκούνταν χωριστά πριν τις προγραμματισμένες πρόβες του συνόλου, ενώ η Davis (2008) 

αναφέρει ότι οι μαθητές λόγω των άτυπων διαδικασιών μάθησης είχαν πάρει σε μεγάλο 

βαθμό τον έλεγχο της μάθησής τους γεγονός που τους ενθάρρυνε να μελετήσουν μόνοι τους 

εκτός μαθημάτων.  

Η αυτονομία και η δημοκρατικότητα στη μάθηση είναι δυο στοιχεία απαραίτητα για 

την σύγχρονη εκπαιδευτική. Ο Dewey (1916) είναι ο παιδαγωγός και φιλόσοφος που μίλησε 

για την ανάγκη εκδημοκρατισμού της μάθησης, μέσω της στροφής από τα άκαμπτα κλειστά, 

δασκαλοκεντρικά συστήματα μάθησης, σε ποιο προοδευτικά, όπου υπάρχει απόλυτος 

σεβασμός της προσωπικότητας όλων των παιδιών, αλλά τους δίνεται επίσης η δυνατότητα 

για πιο ενεργή εμπλοκή στην όλη διαδικασία της μάθησης. Επιπροσθέτως, η μεγάλη έρευνα 

της Green (2008) με τίτλο Musical Futures, κατά την οποία εφάρμοσε άτυπες διαδικασίες 

μάθησης σε 21 σχολεία μέσης εκπαίδευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, απέδειξε ότι τα παιδιά 

παρουσίασαν πολύ ισχυρά κίνητρα για ενεργή εμπλοκή στη μουσική πράξη και απόλαυσαν  

την αυτονομία που τους δόθηκε (Παπαζαχαρίου-Χριστοφόρου, 2016). 

        H μεγαλύτερη αυτονομία που είχαν τα παιδιά στην διάρκεια της έρευνας όσον αφορά 

στη ροή του μαθήματος, στην ανακάλυψη τρόπων και στρατηγικών επίλυσης των 

προβλημάτων που παρουσιάζονταν, προσανατόλισε τα παιδιά σε μια πιο ενεργή στάση 

απέναντι στο μάθημα και τα προέτρεψε να αναλάβουν περισσότερες πρωτοβουλίες. Τα 

παιδιά φάνηκε να εκτιμούν το γεγονός ότι τους έδειξα εμπιστοσύνη όσον αφορά στον τρόπο 

λειτουργίας τους στο μάθημα, και επίσης έδειξαν να απολαμβάνουν και να χειρίζονται 

επιτυχώς την παραπάνω αυτονομία που τους δόθηκε.  
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        Την μεγαλύτερη αυτονομία και  ανάληψη περισσότερων πρωτοβουλιών στο μάθημα 

φαίνεται να απόλαυσαν και οι υποψήφιοι μαθητές στην έρευνα της Green (2008), 

αναφέροντας ότι απόλαυσαν την ομαδική εργασία με τους φίλους τους και την αυτονομία 

που είχαν  να επιλέξουν τα μουσικά  κομμάτια που θα εκτελούσαν όπως και τον τρόπο που  

θα έκαναν τις πρόβες  (Green, 2008). Επίσης η Benson (2012) στην έρευνα που έκανε σε 

μαθητές της  πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρατήρησε ότι η αυτονομία που  έδωσε στα 

παιδιά μέσω της εφαρμογής των άτυπων διαδικασιών μάθησης τους επέτρεψε να 

κατευθύνουν τη δική τους μάθηση σε σχέση με τον προσωπικό τους ρυθμό  και  εξέλιξη, 

γεγονός που αντιμετώπισαν με μεγάλη ικανοποίηση (Benson, 2012).  

Από τα μαθήματα της παρούσας έρευνας δεν έλλειψαν βέβαια και οι στιγμές 

ενθουσιασμού και ευχαρίστησης των παιδιών, κάτι που έδειξε ότι οι μαθητές απόλαυσαν 

τελικά πάρα τις δυσκολίες την συμμετοχή τους σε αυτή. Οι μεγάλες στιγμές ενθουσιασμού 

και ανακούφισης ήταν συνήθως αυτές που ακολουθούσαν  ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα 

στην εργασία που είχαν αναλάβει να διεκπεραιώσουν δηλαδή την ακουστική προσέγγιση των 

κομματιών. Η Παπαζαχαρίου-Χριστοφόρου (2016) αναφέρει ότι οι μαθητές στην δικιά της 

έρευνα όταν έφταναν σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα ξεσπούσαν σε χειροκροτήματα και 

αναφωνητά χαράς ενώ η Benson (2012) αναφέρει ότι τα παιδιά έδειξαν αγάπη και 

ενθουσιασμό για αυτό που έκαναν στην διάρκεια της δικιάς της έρευνας.  

 

5.2.Προσωπικές σκέψεις και αναστοχασμός για την παρούσα έρευνα 

Η ποιοτική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην παρούσα έρευνα μου έδωσε την ευκαιρία 

να έχω ένα σημαντικό ρόλο στην κατανόηση και καταγραφή των συμπερασμάτων και δεν με 

άφησε αμέτοχο σε όσα συνέβησαν στο μαθησιακό πλαίσιο. Αναλογιζόμενος λοιπόν την δική 

μου εμπειρία σε όλη τη διαδικασία, ως ερευνητής και ως μουσικοπαιδαγωγός, κάνω σε αυτό 
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το σημείο μια προσπάθεια να καταγράψω προσωπικές σκέψεις και να αναδείξω όσα θεωρώ 

σημαντικά να αναφερθούν και τα οποία θα δείξουν συνοπτικά τι έχω αποκομίσει.  

          Η εμπειρία του ενεργού παρατηρητή στην πορεία της έρευνας ήταν διδακτική και 

συναρπαστική. Η δυσκολίες που παρουσιάστηκαν δεν μπορούν να συγκριθούν με το εύρος 

των γνώσεων και των εμπειριών που σου προσφέρει η προσωπική παρατήρηση μιας έρευνας. 

Είδα τους μαθητές μου για πρώτη φορά να εμπλέκονται τόσο πολύ στην εξέλιξη του 

μαθήματος, κάτι που τους γέμισε αμηχανία αλλά και ευχαρίστηση. Εδώ θα κάνω μια 

αναφορά στην δομή που είχαν τα μαθήματα μας πριν την έρευνα για να γίνει κατανοητή η 

διαφορά με τα μαθήματα στη διάρκεια της έρευνας καθώς και το μέγεθος της αλλαγής που 

είχαν να αντιμετωπίσουν οι μαθητές. Η δομή των μαθημάτων της έρευνας, διέφερε πολύ σε 

σχέση με τα μαθήματα που κάναμε στο παρελθόν. Τα μαθήματα πριν την έρευνα ήταν πιο 

δασκαλοκεντρικά δομημένα αλλά όχι σε ακραίο βαθμό. Υπήρχε ένα πιο τυπικό πλαίσιο 

μάθησης, συγκεκριμένη ύλη,  αξιολόγηση, έτσι ώστε οι μαθητές να προοδεύουν να 

εξελίσσονται τεχνικά και αισθητικά πάνω στο όργανο της κλασικής κιθάρας και να 

γνωρίζουν σταδιακά το ρεπερτόριο της. Κάθε εβδομάδα είχαν κάποια κομμάτια και ασκήσεις 

να μελετήσουν ή να βελτιώσουν και το μάθημα ξεκίναγε με την εκτέλεση αυτών τον 

κομματιών. Έπειτα γίνονταν διορθώσεις από εμένα επαναλήψεις της εκτέλεσης, παίξιμο των 

δύσκολων σημείων, μέχρι να διορθώσουμε λάθη.  Υπήρχαν πάντοτε ανάσες και διαλείμματα 

στα οποία έδινα τη δυνατότητα στα παιδιά να αναπτύσσουν τις προσωπικές τους σκέψεις και 

επιθυμίες όσον αφορά στην επιλογή των κομματιών που θα ασχοληθούμε. Στις συζητήσεις 

μας, προσπαθούσα να έχω μία καλή επικοινωνία με τους μαθητές μου για να περνάει 

ευχάριστα το μάθημα. Παρόλα αυτά, για τα μικρότερα παιδιά της έρευνας την Άννα και τον 

Άγγελο η μετάβαση στα μαθήματα της έρευνας ήταν κάτι που χρειαζόταν να διαχειριστούν. 

Ξαφνικά έπρεπε να έχουν πιο ενεργό ρόλο μέσα στο μάθημα, να παίρνουν περισσότερες 

πρωτοβουλίες, να ψάχνουν λύσεις στα προβλήματα που παρουσιάζονταν. Ειδικά στα πρώτα 
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μαθήματα ήταν ξεκάθαρο ότι αναζητούσαν την δική μου επιβεβαίωση όταν έκαναν κάτι, 

περίμεναν να τους πω ποιο είναι το σωστό, να τους καθοδηγήσω περισσότερο, κυρίως  όπως 

προανέφερα τα δυο μικρότερα παιδιά. Ο Αναστάσης που είναι μεγαλύτερος σε ηλικία έδειχνε 

να  απολαμβάνει περισσότερο την αυτονομία του, από τους άλλους δυο που ήταν πιο 

αμήχανοι. Η ανάγκη τους για περισσότερη καθοδήγηση από εμένα ήταν ξεκάθαρη αλλά 

προσπάθησα να είμαι διακριτικός, να παρεμβαίνω όσο το δυνατόν λιγότερο, για να τους 

προτρέψω να αναρωτηθούν, να εμπλακούν, να σκεφτούν περισσότερο, αλλά και για να είμαι 

συνεπής με τις αρχές των άτυπων διαδικασιών που προτείνουν συμβουλευτικό, διακριτικό, 

ρόλο του δασκάλου στη διάρκεια των μαθημάτων. Έτσι, για πρώτη φορά είδα τους μαθητές 

μου να εργάζονται τόσο συγκεντρωμένα και με τόσο ζήλο. Να δυσκολεύονται, να 

απογοητεύονται, να ενθουσιάζονται, να βιώνουν την όλη διαδικασία της ακουστικής 

προσέγγισης πολύ έντονα, να το έχουν πάρει προσωπικά δηλαδή. Φαινόταν ότι πραγματικά 

προσπαθούσαν όσο μπορούσαν για αυτό και όσο έβλεπαν ότι στεκόμουν σε στάση 

παρατηρητή όλο και έψαχναν τρόπους να βρίσκουν λύσεις να παίρνουν πρωτοβουλίες. Οι 

παρεμβάσεις μου γίνονταν σε δύσκολες στιγμές, στο σημείο που παρατηρούσα ότι πια είχαν 

δοκιμάσει τα πάντα και βρίσκονταν για πολύ ώρα σε αδιέξοδο. Σε όλο αυτά θα πρέπει να 

ληφθεί υπόψιν και το γεγονός ότι τα μαθήματα έγιναν διαδικτυακά λόγω του εγκλεισμού που 

επέβαλε η πανδημία.  

       Το μάθημα συνεργασίας που έκαναν τα παιδιά στην διάρκεια αυτής της έρευνας,  

έφερε επίσης στην επιφάνεια πολλά από τα θετικά αλλά και τα αρνητικά που έχει η ομαδική 

εργασία και με προβλημάτισε σχετικά με αυτή την προοπτική. Στο συγκεκριμένο μάθημα 

παρατήρησα ότι αρκετές φορές βρήκαν πιο εύκολα λύσεις στις δυσκολίες που προκύπταν, 

αλλά παράλληλα υπήρξαν και στιγμές κακής συνεννόησης και συνεργασίας που δυσκόλευαν 

την ροή του μαθήματος. Στις τελικές τους συνεντεύξεις όλα τα παιδιά είπαν ότι θα έβλεπαν  

με θετικό μάτι το ενδεχόμενο η παρούσα έρευνα να είχε γίνει στα πλαίσια ομαδικών και όχι 
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ατομικών μαθημάτων. Αλλά και η γενικότερη παρατήρηση των μαθητών ανέδειξε πολλές 

φορές την ανάγκη που υπήρχε για μια παραπάνω βοήθεια, μια παραπάνω ιδέα, που θα 

μπορούσαν να αξιοποιήσουν με σκοπό την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Η 

διενέργεια της έρευνας σε ομαδικά μαθήματα θα ελαχιστοποιούσε επίσης τις προσωπικές 

μου παρεμβάσεις η οποίες έγιναν σε σημεία που οι μαθητές είχαν φτάσει σε αδιέξοδο και δεν 

ήξεραν τι άλλο να κάνουν για να ανταποκριθούν στον σκοπό του μαθήματος. 

Το μάθημα μέσω υπολογιστή φάνηκε ότι αποτέλεσε ένα μεγάλο εμπόδιο που έπρεπε 

να ξεπεράσουν τα παιδιά αλλά και εγώ. Η επικοινωνία μας σε όλη τη διάρκεια της έρευνας 

ήταν προβληματική, με συνεχείς διακοπές της σύνδεσης, κακό ήχο και εικόνα. Οι μαθητές 

εκτός από όλες τις άλλες δυσκολίες που προανέφερα, έπρεπε να προσπαθούν να με 

ακούσουν, να με δουν, να καταλάβουν τι λέω ή τι τους δείχνω και όλα αυτά μόνοι τους μέσα 

στο δωμάτιό τους, χωρίς τη φυσική παρουσία κάποιου.  

       Μια άλλη παράμετρος που μου έκανε εντύπωση και νομίζω επίσης μπέρδεψε τα 

μικρότερα παιδιά της έρευνας ήταν η πολυπλοκότητα των κομματιών που διάλεξαν να 

παίξουν. Τα κομμάτια που διάλεξαν τα παιδιά από τις δύο λίστες προέρχονταν από διάφορα 

είδη μουσικής, ποπ, ροκ ελληνικό και ξένο, ραπ, κλασική μουσική. Τα παιδιά προσπαθούσαν 

συνήθως να αναπαράγουν στην κιθάρα τη μελωδία που τραγουδούσε ο τραγουδιστής/στρια 

στα κομμάτια ή αν δεν υπήρχε τραγούδι τη μελωδία που παίζει το σόλο όργανο. Αυτό 

φάνηκε να μπερδεύει και να δυσκολεύει ιδιαίτερα τα παιδιά και κυρίως τα μικρότερα 

βάζοντας με σε σκέψεις και προβληματισμό. Μελετώντας άλλες έρευνες (Andrews, 2011· 

Benson, 2012· Davis, 2008· Green, 2008· Παπαζαχαρίου-Χριστοφόρου, 2016), παρατήρησα 

ότι το γεγονός ότι αυτές οι έρευνες γίναν σε ομάδες μαθητών, αυτό έδωσε τη δυνατότητα 

στους μαθητές να αλληλοεπιδρούν αλλά και στους δασκάλους ερευνητές να παρεμβαίνουν 

λιγότερο. Αντιθέτως, στην δική μου έρευνα επειδή τα μαθήματα ήταν ατομικά, υπήρχαν 

πολλές φορές που χρειάστηκε να παρέμβω για να βοηθήσω τους μαθητές μου. Το γεγονός ότι 
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τα παιδιά ήταν μόνα τους στην όλη διαδικασία χωρίς δυνατότητα να συνεργαστούν και να 

ανταλλάξουν απόψεις με άλλους (συμμαθητές) αλλά επιπρόσθετα και η διαδικτυακή μορφή 

των μαθημάτων δυσκόλευε ακόμη παραπάνω την προσπάθειά τους με τους τρόπους που 

προανέφερα. Οι μαθητές στην έρευνά μου δεν μπορούσαν να αλληλοεπιδράσουν, να 

επικοινωνήσουν, να συζητήσουν, με άλλους, δεν είχαν καν τη φυσική παρουσία του 

δασκάλου, λόγω του ότι τα μαθήματα ήταν ατομικά αλλά και λόγω  της κατάστασης του 

εγκλεισμού πράγμα που στοίχησε πολύ στην ροή της όλης διαδικασίας και την έκανε πιο 

απαιτητική για εκείνους αλλά και για μένα.  

Επίσης θα πρέπει να αναφερθώ και στο πόσο διαφορετικό ήταν το γεγονός ότι 

προσπαθούσαν να βγάλουν με το αφτί τα κομμάτια χωρίς τη χρήση παρτιτούρας. Πέρα από 

το γεγονός ότι ανέπτυξαν  την ικανότητα τους για εστιασμένη ακρόαση όπως έχω αναφέρει 

παραπάνω, παρατήρησα πόσο πιο άμεση σχέση με την κιθάρα είχαν στην προσπάθειά τους 

να αναπαράγουν τα μουσικά κομμάτια. Συνεχώς άκουγαν, συνεχώς δοκίμαζαν στην κιθάρα 

διάφορες θέσεις με διάφορα δάκτυλα, πειραματίζονταν, έπαιζαν πολύ περισσότερο από ότι 

θα έπαιζαν αν είχαν μια συγκεκριμένη παρτιτούρα μπροστά τους. Μου θύμισε προσωπικές 

μου στιγμές όταν προσπαθώ να βγάλω κάποιο κομμάτι χωρίς παρτιτούρα και δοκιμάζω, 

παίζω, συνέχεια στην κιθάρα μέχρι να το βρω κάτι που δεν θα έκανα αν είχα έτοιμη την 

παρτιτούρα μπροστά μου. Με λίγα λόγια παρατήρησα ότι η προσπάθεια για ακουστική 

αναπαραγωγή των κομματιών αύξησε το χρόνο που αφιέρωσαν οι μαθητές για παίξιμο, 

πειραματισμό πάνω στην κιθάρα.  

Η θετική στάση τους για τα μαθήματα ενσωμάτωσης άτυπων διαδικασιών μουσικής 

μάθησης που εφάρμοσα για τις ανάγκες της έρευνας, συνεχίστηκε και μετά το τέλος της 

έρευνας. Παρατηρώ ότι  οι μαθητές μου συνεχίζουν να εμφανίζουν μεγαλύτερη διάθεση για 

μουσική μάθηση, και να είναι πιο ενεργοί γενικότερα. Η διαδικασία της έρευνας φάνηκε ότι 

ήταν και για τους ίδιους μια αποκάλυψη και μια μεγάλη πρόκληση. Επίσης παρατηρώ ότι σε 
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κάποιες περιπτώσεις  έλλειψε λίγο η χρήση της παρτιτούρας. Στην διάρκεια της έρευνας 

προσπαθούσαν να καταλάβουν με το αφτί τι ακούν και να το παίξουν. Η παρτιτούρα που 

πολλές φορές στο παρελθόν τους δυσκόλευε, παράλληλα τους βγάζει από τη διαδικασία να 

σκεφτούν τι παίζει στο κομμάτι. Απλά διαβάζουν την παρτιτούρα και το παίζουν .Είναι πιο 

έτοιμη γνώση. Αυτό βλέπω τώρα ότι το έχουν συνειδητοποιήσει, γεγονός που με ικανοποιεί 

ιδιαίτερα διότι θεωρώ ότι ο συνδυασμός των δύο αυτών τεχνικών εκμάθησης μουσικής 

(ακουστικός, και με παρτιτούρα) είναι ιδανικός και είναι απαραίτητο να γνωρίζουν και να 

χρησιμοποιούν όλοι οι σύγχρονοι μουσικοί και τις δύο τεχνικές.  

        Η διαδικτυακή περαίωση των μαθημάτων  λόγω της πανδημίας, ήταν κάτι που θα 

προτιμούσα να μην ξανασυμβεί γιατί πάρα πολλές φορές έφερε εμένα προσωπικά και τους 

μαθητές μου σε πολύ δύσκολη θέση. Είμαι σίγουρος ότι αν η έρευνα είχε γίνει κανονικά  στις 

αίθουσες του πολιτιστικού κέντρου του Δήμου μας τα  αποτελέσματα θα ήταν διαφορετικά, 

τα παιδιά θα απολάμβαναν περισσότερο τη διαδικασία και θα είχαν ωφεληθεί τα μέγιστα από 

την διαδικασία. Η  συγκυρία  του κοινωνικού εγκλεισμού λόγω πανδημίας και των ατομικών 

διαδικτυακών μαθημάτων ήταν μια αληθινή άσκηση υπομονής και θάρρους για τα παιδιά. 

Τους ευχαριστώ για την συμμετοχή και για την ολοκλήρωση αυτής της έρευνας. 

 

5.3.Εισηγήσεις για περαιτέρω έρευνα και περιορισμοί 

Όπως ανέφερα και στο κεφάλαιο της Μεθοδολογίας (Βλ. ΚΕΦ. 3), η παρούσα έρευνα 

αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης στο πλαίσιο της ποιοτικής έρευνας, και δόθηκε ιδιαίτερη 

σημασία σε όλα τα απαραίτητα βήματα για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της 

εγκυρότητας της σε όλα της τα στάδια (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Παρόλα αυτά, τα 

αποτελέσματα της δεν μπορούν να γενικευτούν σε όλα τα ιδιαίτερα μαθήματα κιθάρας των 

ωδείων της χώρας,  τόσο λόγω του ποιοτικού της χαρακτήρα, όσο και λόγω του αριθμού των 

συμμετεχόντων.  
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       Μια προέκταση, της παρούσας έρευνας θα μπορούσε να είναι η διερεύνηση της 

εφαρμογής και ενσωμάτωσης άτυπων διαδικασιών μάθησης σε ομαδικά μαθήματα κιθάρας. 

Θα είχε ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε τις αντιδράσεις και εμπειρίες των μαθητών όταν 

κληθούν να συνεργαστούν και με άλλους σε ένα πιο ομαδικό πλαίσιο. Η  εφαρμογή άτυπων 

διαδικασιών μάθησης σε μαθήματα κλασικής κιθάρας θα μπορούσε επίσης να εφαρμοστεί σε 

περισσότερα ωδεία στην Ελλάδα με συμμετοχή πολλών παιδιών και καθηγητών έτσι ώστε να 

μπορεί να γίνει και ποσοτική συλλογή δεδομένων και να προκύψουν γενικότερα 

αποτελέσματα τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως φάρος για να ωθήσει πολλούς 

καθηγητές κιθάρας να εφαρμόσουν τη συγκεκριμένη προσέγγιση. 

        Εν κατακλείδι η ενσωμάτωση άτυπων διαδικασιών μάθησης στην διδασκαλία της 

κλασικής κιθάρας, και ο συνδυασμός τους με το ήδη υπάρχον πρόγραμμα σπουδών της 

κλασικής κιθάρας, θα ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμη για την περαιτέρω ανάδειξη του οργάνου σε 

ένα ευρύτερο κοινό, αλλά και στην πιο ολοκληρωμένη εκπαίδευση και καλλιέργεια του 

μελλοντικού κιθαριστή στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών κλασικής κιθάρας 

που θα έχει στην δομή του μαθήματα σχετικά με τη δημοφιλή μουσική, με την ανάδειξη της 

ακουστικής προσέγγισης της μουσικής και όχι μόνο της στεγνής ανάγνωσης της, που θα 

σέβεται τις μουσικές ταυτότητες των μαθητών και θα τις λαμβάνει υπόψιν του, που θα 

συνδυάζει το κλασικό ρεπερτόριο της κιθάρας αλλά και το σύγχρονο χαρακτήρα που μπορεί 

να έχει, θα προσελκύσει περισσότερους μαθητές.  Επίσης ένα τέτοιο σύγχρονο πρόγραμμα 

σπουδών θα αναδείξει πιο ολοκληρωμένους μουσικούς, θα κάνει τα μαθήματα κλασικής 

κιθάρας πιο ευχάριστά αλλά και πιο πλήρη, και θα μορφώσει θα καλλιεργήσει ολιστικά τους 

νέους μουσικούς.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

Υπόδειγμα Δήλωσης Συγκατάθεσης Γονέων/Κηδεμόνων Κυρίων Συμμετεχόντων 

 

 

Διεξαγωγή Διπλωματικής εργασίας 

«Εφαρμογή άτυπων διαδικασιών μάθησης σε ατομικά μαθήματα κιθάρας: μελέτη τριών 

περιπτώσεων σπουδαστών»  

 

04/03/21  

 

Αγαπητοί γονείς 

       Είμαι μεταπτυχιακός φοιτητής στο Μεταπτυχιακό στη Μουσική Παιδαγωγική του 

Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και διεξάγω μια διπλωματική έρευνα η οποία διερευνά 

την ενσωμάτωση άτυπων διαδικασιών μουσικής μάθησης στα μαθήματα κιθάρας. 

Παρακαλείσαι όπως επιτρέψετε στα παιδιά σας να συμμετάσχουν στην έρευνα αυτή η οποία 

θα διεξαχθεί στην διάρκεια των μαθημάτων μας  (Μάρτης – Μάης 2021). 

Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσει σε βάθος τα βιώματα των μαθητών που στην τάξη 

τους θα ενσωματωθούν άτυπες διαδικασίες μουσικής μάθησης και θα έχει στόχο να 

περιγράψει και να κατανοήσει (α) τις πρακτικές που ακολουθούν, και (β) τις αντιλήψεις, τις 

σκέψεις και τα συναισθήματα τους αναφορικά με την εμπειρία αυτή. Πιο συγκεκριμένα η 
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έρευνα αυτή θα δώσει τη δυνατότητα της αυτονομίας και   αυτομόρφωσης των παιδιών μέσα 

από μια πρωτοποριακή προσέγγιση διδασκαλίας της μουσικής. Η προσέγγιση αυτή έχει 

εφαρμοστεί σε πολλές χώρες του εξωτερικού με εξαιρετικά αποτελέσματα, τόσο στη 

μουσική όσο και στην κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Τέτοιου είδους 

έρευνες χρειάζονται, ώστε να εξερευνηθούν διδακτικές προσεγγίσεις και να επισημανθούν 

κατάλληλες πρακτικές στη μαθησιακή διαδικασία.  

      Προσκαλώ το παιδί σας  να συμμετάσχει στην έρευνα ως ένας από τους τρεις κύριους 

συμμετέχοντες. Για τους σκοπούς της έρευνας θα παρατηρώ την εργασία του στα μάθημα 

της κιθάρας σε όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής της έρευνας και θα παίρνω σημειώσεις για 

τις παρατηρήσεις μου. Για τη συλλογή δεδομένων, θα ηχογραφήσω όσα συμβαίνουν κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος και έτσι να μπορώ πιο εύκολα να τα αποκωδικοποιήσω.  

Επίσης θα διεξάγω τρεις ατομικές συνεντεύξεις οι οποίες θα είναι ημιδομημένες και  ο 

μαθητής θα μπορεί να εκφράσει τις απόψεις, αντιλήψεις, συναισθήματα του για την 

ενσωμάτωση των άτυπων διαδικασιών μουσικής μάθησης που θα γίνει στο μάθημά του. Οι 

συνεντεύξεις θα είναι σε αυθόρμητη βάση οπότε θα μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς 

πίεση. Θα μαγνητοφωνήσω τις συνεντεύξεις ώστε να μπορώ να τις αποκωδικοποιήσω πιο 

εύκολα μετά.  

Στόχος μου είναι να κάνω παρατηρήσεις άμεσα για τον τρόπο που εργάζεται στο μάθημα, 

αλλά πάντα σύμφωνα με τις βασικές αρχές της ηθικής και ερευνητικής δεοντολογίας.  

Μπορείτε να συζητήσετε τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων και των παρακολουθήσεων 

μαζί μου . Σε οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να αποσύρετε την άδεια που δίνετε για 

συμμετοχή του στην έρευνα χωρίς καμία αρνητική συνέπεια. 

Τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών θα προστατευτούν στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπει η 

νομοθεσία.  Όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα της έρευνας όπως και οι ηχογραφήσεις θα 

είναι εμπιστευτικά  και θα καταστραφούν δέκα χρόνια μετά τη συλλογή τους.  Σε κανένα 
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σημείο της έρευνας δεν θα αναφερθεί το όνομα των συμμετεχόντων μαθητών. Δεν 

προσδιορίζονται οποιαδήποτε ρίσκα σε σχέση με τη συμμετοχή του στην έρευνα αυτή.   

        Ελπίζω ότι θα συνεργαστείτε και θα δώσετε την άδεια σας στο παιδί σας για να λάβει 

μέρος στην έρευνα. Οι πληροφορίες που θα προκύψουν από την έρευνα θα αποτελέσουν 

στοιχεία καλυτέρευσης της διδασκαλίας του μαθήματος της κιθάρας.  Είναι πολύ σημαντικό 

για τους εκπαιδευτικούς να αντλήσουν προσεγγίσεις για τη διδασκαλία και εκμάθηση της 

μουσικής οι οποίες είναι πιο παιδοκεντρικές.  

       Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες τις οποίες θέλετε να συζητήσεις μαζί μου, παρακαλώ 

νιώστε άνετα να επικοινωνήσετε μαζί μου στο τηλέφωνο 6937990266 ή να μου γράψετε στο 

ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο στη διεύθυνση anastasis.ioan@yahoo.com. Επίσης μπορειτε 

να επικοινωνήσετε με την επιβλέπουσα της διπλωματικής μου Δρ Μαρία Παπαζαχαρίου – 

Χριστοφόρου στη διεύθυνση: m.papazachariou@euc.ac.cy 

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα σας κοινοποιηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο. 

 

 

Aναστάσιος Ιωάννογλου 

Υποψήφιος απόφοιτος  του  μεταπτυχιακού τμήματος στη Μουσική Παιδαγωγική του 

Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου 

Eλλάδα 2021 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

1. Ερωτήσεις αρχικής ημιδομημένης συνέντευξης 

 

1η Συνεδρία – 17/3/2021 

  

Όνομα Σπουδαστή/στριας:  

 

Ερωτήσεις αρχικής ατομικής συνέντευξης: 

 

• Πες μου λίγα πράγματα για τον εαυτό σου. Πως σε λένε, τι ηλικία έχεις, τι τάξη πας 

στο σχολείο. 

• Πώς ξεκίνησες τα μαθήματα κιθάρας; Πριν πόσο καιρό; Ήταν δική σου απόφαση ή 

κάποιου άλλου; Μπορείς να μου εξηγήσεις λίγο τα γεγονότα όπως τα θυμάσαι για το 

ξεκίνημα σου με την κιθάρα; 

• Ποιος ήταν ο πρώτος δάσκαλός σου στην κιθάρα; 

• Γιατί ξεκίνησες κιθάρα και όχι κάποιο άλλο όργανο; (κίνητρα, σκέψεις κτλ.) 

• Πως σου φάνηκαν τότε τα πρώτα μαθήματα στην κιθάρα; Τι σου άρεσε και τι δεν σου 

άρεσε τότε θυμάσαι;  Ήταν αυτό που περίμενες; 

• Τι μουσική ακούς; Πότε ακούς μουσική; Μπορείς να μου πεις κάποια αγαπημένα σου 

κομμάτια; Γιατί σου αρέσουν; (ραδιόφωνο, pc, τηλεόραση κτλ) 

• Τι λένε οι γονείς σου και οι φίλοι σου για το γεγονός ότι μαθαίνεις κιθάρα; Παίζεις 

κάποτε κιθάρα για αυτούς; Μπορείς να μου εξηγήσεις; Θυμάσαι κάποιο γεγονός που 

θέλεις να μοιραστείς μαζί μου και αφορά εσένα και τα μαθήματα της κιθάρας που 

παρακολουθείς; 
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• Υπάρχει κάτι στα μαθήματα της κιθάρας που θα ήθελες να είναι διαφορετικό; Να 

αλλάξει; Κάτι που θα ήθελες να παραμείνει το ίδιο;  

• Ποια δραστηριότητα που κάνουμε στο μάθημα πιστεύεις ότι σε βοηθά πολύ για να 

γίνεις καλός μουσικός; 

• Στο σπίτι μελετάς- παίζεις κιθάρα;  

• Περιέγραψε μου πως βλέπεις τον εαυτό σου σε κάποια χρόνια στο μέλλον σε σχέση 

με την κιθάρα. Πιστεύεις ότι θα συνεχίσεις τα μαθήματα και θα προχωρήσεις; 

Νιώθεις κάποτε ότι βαριέσαι ή κουράζεσαι;  

• Παίζει κάποιος άλλος γνωστός σου, συγγενής ή φίλος κάποιο μουσικό όργανο; 

• Πως αισθάνεσαι όταν έρχεσαι για το μάθημα κιθάρας; Σήμερα πως ένιωθες πριν 

έρθεις στο μάθημα; Γιατί; 

 

 

2. Ερωτήσεις τελικής ημιδομημένης συνέντευξης 

 

1η Συνεδρία –  06/5/2021 

  

Όνομα Σπουδαστή/στριας:  

 

Ερωτήσεις τελικής ατομικής συνέντευξης: 

  

Ιδεοθύελλα: Πες μου λέξεις προτάσεις που σου έρχονται στο μυαλό και θα χαρακτηρίζαν την 

εμπειρία σου στο μάθημα της κιθάρας τα τελευταία μαθήματα (το παιδί εκφράζεται 

ελεύθερα) 
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• Τι θα έλεγες σε κάποιον που δεν ξέρει τι κάνουμε στο μάθημα μας στην κιθάρα για 

τον τρόπο που έγινε το μάθημα τις τελευταίες βδομάδες; Προσπάθησε να μου 

περιγράψεις με λεπτομέρεια τις διαδικασίες ή πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν και 

όπως τις έχεις βιώσει εσύ.  

• Θα ήθελες να άλλαζε κάτι στα μαθήματα μας; Ποιο/ποια σου φάνηκαν πιο 

σημαντικό/α;  Εξήγησε μου τους λόγους. Γιατί το θεωρείς σημαντικά αυτά που 

ανάφερες;  

• Μίλησε μου για την προσωπική σου άποψη για τα τελευταία αυτά μαθήματα και την 

εμπειρία που είχες εσύ ως μαθητής / τρια . Πες μου ελεύθερα τις σκέψεις σου, τους 

προβληματισμούς σου, τα συναισθήματα σου. Θυμήσου ευχάριστες και δύσκολες 

στιγμές που πέρασες, προκλήσεις που αντιμετώπισες.  

• Τι σε δυσκόλεψε περισσότερο; 

• Τι σου άρεσε περισσότερο; Γιατί; 

• Πως κρίνεις / αξιολογείς όλα όσα έζησες αυτό το διάστημα; Είχαν αξία για σένα; 

Εξηγήστε τους λόγους  

• Έμαθες κάτι καινούριο στα τελευταία μαθήματα της κιθάρας που δεν ήξερες πιο πριν; 

Εξήγησε μου τι έμαθες και πως το έμαθες. Όσα έμαθες αφορούν τη Μουσική; Έμαθες 

και κάτι άλλο που δεν αφορά τη Μουσική;  

• Είχαν διαφορές τα τελευταία μας μαθήματα από τα προηγούμενα μαθήματα που 

κάναμε στην κιθάρα; Ποιες ήταν οι διαφορές; Υπήρχαν και ομοιότητες; Ποιες; 

• Πως ένιωθες, πως σου φάνηκε που εγώ δεν σε δίδασκα όπως άλλες φορές;  

•  Θα μπορούσες να χρησιμοποιείς αυτά που έμαθες και άλλες φορές στο σπίτι σου 

στον ελεύθερο σου χρόνο;  
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• Θα έλεγες ότι η εμπειρία σου αυτή σου άλλαξε την αντίληψη που είχες για τη 

Μουσική; Με ποιο τρόπο; Αν σκεφτείς το πως έβλεπες τον εαυτό σου σε σχέση με τη 

Μουσική πριν από το πρόγραμμα και τώρα, βρίσκεις ότι υπάρχουν διάφορες; 

Εξηγήστε  

• Ποια πράγματα νιώθεις πολύ σημαντικά που πέτυχες ως άτομο κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων μαθημάτων; (Ερώτημα 2 & 3) 

• Υπάρχει κάτι άλλο που θέλεις να προσθέσεις και αφορά το πρόγραμμα αυτό; 

• Εκτός μαθημάτων, έπαιζες τα κομμάτια; Προσπαθούσες να τα βρεις λίγο 

περισσότερο απ’ ότι τα είχαμε βρει στο μάθημά μας; Σε βοηθούσε καθόλου κάποιος 

άλλος; Υπήρξαν περιπτώσεις που τελικά βρήκες κάποια κομμάτια κοιτώντας την 

παρτιτούρα; Εξήγησέ μου λίγο αν διάβαζες και πως διάβαζες εκτός μαθημάτων. 

• Πιστεύεις ότι σε βοήθησα σε όλα αυτά τα μαθήματα να βρεις με το αφτί τα κομμάτια 

που ασχοληθήκαμε; Δηλαδή, έκανα κάτι  που πιστεύεις σε βοήθησε τελικά στην 

προσπάθεια σου να βρίσκεις τα κομμάτια; Αν ναι τι ήταν αυτό; Περίγραψέ μου με 

λίγα λόγια. 

• Ποιες τεχνικές /πρακτικές/τρόπους χρησιμοποίησες έτσι ώστε να καταφέρεις να 

βγάλεις με το αφτί τα κομμάτια που είχες επιλέξει; Πες μου μερικά λόγια για αυτό.  

• Υπήρχαν περιπτώσεις που ενώ είχες ακούσει πολλές φορές ένα κομμάτι και 

προσπαθούσες να βρεις τις νότες, τελικά δεν έβγαινε με τίποτα; Πως ένιωθες τότε; 

Εξήγησέ μου. 

• Όταν τελικά μετά από πολλές προσπάθειες, έβγαζες το κομμάτι, έβρισκες τις σωστές 

νότες, πως ένιωθες; Εξήγησέ μου με λίγα λόγια τα συναισθήματά σου. 

• Ποιες δυσκολίες αντιμετώπισες στην διάρκεια των μαθημάτων; Πως τις ξεπέρασες; 

Θυμάσαι να σε βοήθησα εγώ με κάποιο τρόπο; 
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• Υπήρξαν στιγμές στην διάρκεια των 6 μαθημάτων μας, που ένιωσες   κουράζεσαι, να 

νευριάζεις, να απογοητεύεσαι ή γενικά να αισθάνεσαι λίγο άσχημα;  Τι είχε συμβεί; 

Μπορείς να μου εξηγήσεις; 

• Υπήρξαν στιγμές στην διάρκεια των μαθημάτων μας που ένιωσες μεγάλη χαρά ή 

ανακούφιση ή γενικά ένιωσες πολύ ωραία? Τι είχε συμβεί? Μπορείς να μου 

εξηγήσεις; 

• Υπήρξαν στα μαθήματά μας αστείες ή πολύ χαρούμενες στιγμές που θυμάσαι ακόμα; 

Πες μου μερικά λόγια. 

• Υπήρξαν στιγμές που ήθελες να παρατήσεις το κομμάτι ή να το αλλάξεις; Γιατί 

συνέβη αυτό; Πως ένιωσες; 

• Μερικές φορές σου έπαιζα το κομμάτι στην κιθάρα χωρίς να βλέπεις όμως τα 

δάκτυλά μου. Αυτό σε βοήθησε καθόλου; Εξήγησέ μου με λίγα λόγια γιατί σε 

βοήθησε ή δεν σε βοήθησε. 

• Στα μαθήματά μας πολλές φορές χρειάστηκε να ακούσεις ένα μέρος του κομματιού 

πολλές φορές; Πως σου φάνηκε αυτό; Τι συναισθήματα σου γέννησε αυτή η συνεχής 

επανάληψη της ακρόασης; Πιστεύεις τελικά σε βοήθησε ή όχι στο να βγάλεις με το 

αφτί το κομμάτι; Γιατί; 

• Κάποιες φορές έβαζες το κομμάτι να ακούγεται πιο αργά. Γιατί το έκανες αυτό; 

Πιστεύεις σε βοήθησε στο να βγάζεις το κομμάτι; Τι άλλα «κόλπα» θυμάσαι να 

χρησιμοποίησες έτσι ώστε να βγάζεις τα κομμάτια με το αφτί; Πες μου  μερικά λόγια 

για αυτά. 

• Στα μαθήματα πολλές φορές σε προέτρεπα να τραγουδάς ή να σιγοψιθυρίζεις το 

κομμάτι που ήθελες να βγάλεις με το αφτί. Σε βοήθησε καθόλου αυτό; Με ποιο 

τρόπο; Εξήγησέ μου με λίγα λόγια  
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• Σου άρεσε που τα μαθήματα ήταν ατομικά ή θα προτιμούσες να είχες και παρέα στο 

μάθημα;  

• Είσαι τελικά ευχαριστημένος/η από τον εαυτό σου σε αυτά τα μαθήματα; Τι πιστεύεις 

ότι έμαθες τελικά; Τι καινούριο έμαθες σε τι έγινες καλύτερος/η ; Εξήγησέ μου με 

λίγα λόγια. 

• Στο μέλλον θα ήθελες να ξανακάνουμε παρόμοια μαθήματα; Αν ναι τι θα άλλαζες ή 

τι θα κράταγες ίδιο; 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 

ΛΙΣΤΕΣ ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ 

Λίστα κομματιών 1 

Παραθέτω τη λίστα με τα κομμάτια που πρότεινα εγώ στους μαθητές. 

• La Valse d' Amelie - Theme Amelie (Yann Tiersen) 

• La vita è bella (Nicola Piovani) 

• Rocky theme song (Bill Conti)  

• Star Wars Main Theme (John Williams) 

• The Godfather Theme Song (Nino Rota) 

•  Conquest of Paradise (Vangelis Papathanasiou) 

• Κεμάλ (Μάνος Χατζηδάκις) 

•  Πες Μου Μια Λέξη (Μάνος Χατζηδάκις) 

• Έχω ένα μυστικό (Μάνος Χατζηδάκις) 

•  Τα παιδιά κάτω στον κάμπο (Μάνος Χατζιδάκης) 

• Τα Λουστράκια  (Μάνος Χατζιδάκις)  

• Greensleeves (Anonymous) 

• In the Hall of the Mountain King, (Edvard Grieg) 

• Minuet in G (Johann Sebastian Bach) 

• Romance d'Amour (anonymous)  

• Study in E minor (Francisco Tarrega) 

• Walking (Andrew York) 

• Symphony No. 9 in D minor Ode to Joy (Ludwig van Beethoven) 

• Bolero (Maurice Ravel) 

• Libertango (Astor Piazzola)  
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• Bagatelle No.25 in A minor Für Elise (Ludwig van Beethoven) 

• A Midsummer Night's Dream - Wedding March (Felix Mendelssohn) 

• Clarinet Concerto in A major, K. 622, II. Adagio (Wolfgang Amadeus Mozart) 

•  Eine kleine Nachtmusik KV. 525 - II. Romanze Andante (Wolfgang Amadeus 

Mozart) 

• Swan Lake - Act II - No. 10 (Pyotr Llyich Tchaikovsky) 

 

Λίστα κομματιών 2 

Η δεύτερη λίστα είναι αυτή που δημιούργησαν οι μαθητές με δικές τους επιλογές. 

Αναστάσης 

• Ροζ πάνθηρας (Henri Mancini) 

• Tο τρένο φεύγει στις 8 (Μίκης θεοδωράκης- Μανώλης Ελευθερίου) 

• Μικρός τιτανικός (Λαυρέντης Μαχαιρίτσας)  

• Πεθαίνω για εσένα (Λαυρέντης Μαχαιρίτσα- Γιάννης Μαύρος/ Ελένη Ράντου) 

• Φίλα με ακόμα (Jovanotti Lorenzo/Μουζουράκης Πάνος& Μαραβέγιας Κωστής)  

 

Άννα 

• Αναμνήσεις ( Mario Panas- Σέβη Τηλιακού) 

• Everythink I want it (Billie Eilish O'Connell / Finneas Baird O'Connell) 

• Lovely (Billie Eilish O'Connell / Finneas Baird O'Connell / Khalid Robinson) 

• You lost me (Christina Aguilera / Sam Dixon / Sia Furler) 

• Hurt (Christina Aguilera / Linda Perry / Mark Ronson) 
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Άγγελος 

• Believer (Benjamin Arthur Mckee / Daniel Coulter Reynolds / Daniel Wayne Sermon 

/ Mattias Per Larsson / Robin Lennart Fredriksson / Daniel James Platzman / Justin 

Drew Tranter) 

• Nothing else matters (Ulrich Lars / Hetfield James Alan) 

• Πούλα με (Μάνος Ξυδούς) 

• Συννεφούλα (Διονύσης Σαββόπουλος) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


