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Πρόλογοσ

Θ παροφςα πτυχιακι εργαςία εκπονικθκε από το Φεβρουάριο ζωσ το Σεπτζμβριο
του 2010 με αφορμι το γενικότερο ενδιαφζρον μου για τθ διδαςκαλία των
μουςικϊν παραδόςεων και ειδικότερα για τισ διδακτικζσ πρακτικζσ που
ακολουκοφνται για τθν εκμάκθςθ των λαϊκϊν και παραδοςιακϊν μουςικϊν
οργάνων. Στόχοσ αυτισ τθσ προςπάκειασ ιταν θ όςο το δυνατόν πλθρζςτερθ
διερεφνθςθ των παραμζτρων που κακορίηουν το δφςκολο ζργο τθσ μουςικισ
παιδαγωγικισ πραγματοποιϊντασ ςυηθτιςεισ με ανκρϊπουσ που αςκοφν
κακθμερινά το ζργο αυτό.
Οι ςυηθτιςεισ που παρουςιάηονται ςτθν παροφςα εργαςία πραγματοποιικθκαν
με τουσ διδάςκοντεσ των λαϊκϊν και παραδοςιακϊν μουςικϊν οργάνων του
Μουςικοφ Σχολείου Αλίμου, κάτι το οποίο ςτάκθκε ωσ αφορμι για ανάπτυξθ
ηθτθμάτων που, μεταξφ άλλων, ςχετίηονται με τθ κζςθ που κατζχει θ λαϊκι και
παραδοςιακι μουςικι ςτθ ςθμερινι πραγματικότθτα των Μουςικϊν Σχολείων.
Λδιαίτερθ ζμφαςθ δόκθκε ςτο γεγονόσ ότι οι βιωματικζσ, επαγγελματικζσ και
διδακτικζσ εμπειρίεσ των ςυνομιλθτϊν χαρακτθρίηονται από εξαιρετικά μεγάλθ
ποικιλία κακϊσ και ςτισ ςυνκικεσ κάτω από τισ οποίεσ θ ςυγκεκριμζνθ ομάδα
κακθγθτϊν καλείται να διδάξει μια μουςικι παράδοςθ με ζντονα ςτοιχεία
προφορικότθτασ μζςα ςε ζναν απόλυτα εγγράμματο χϊρο.
Πςον αφορά τθ δομι τθσ εργαςίασ, αποτελείται από τζςςερα κεφάλαια το
περιεχόμενο των οποίων ζχει διαμορφωκεί ωσ εξισ:
Στο πρϊτο κεφάλαιο γίνεται μια απόπειρα ανάλυςθσ και κατανόθςθσ ηθτθμάτων
που ςχετίηονται με τθν ζνταξθ τθσ λαϊκισ και παραδοςιακισ μουςικισ ςτθν
εκπαίδευςθ. Αρχικά κίγονται κάποια κζματα ορολογίασ αναφορικά με τουσ όρουσ
«λαϊκι»

και

«παραδοςιακι»

μουςικι,

παρουςιάηοντασ

ςυνοπτικά

τισ

εννοιοδοτιςεισ των ςυγκεκριμζνων όρων τόςο ςε ελλθνικό όςο και ςε διεκνζσ
επίπεδο. Κατόπιν, δεδομζνου ότι το εγχείρθμα ζνταξθσ μιασ παράδοςθσ με ζντονα
ςτοιχεία προφορικότθτασ ςε ζνα οργανωμζνο και κεςμοκετθμζνο πλαίςιο απαιτεί
ιδιαιτζρωσ προςεκτικι αντιμετϊπιςθ, ζγινε μια διερεφνθςθ του ςχιματοσ
προφορικότθτα – εγγραμματοςφνθ, το οποίο κακορίηει ςε μεγάλο βακμό τον τρόπο
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ζνταξθσ και μελζτθσ τθσ παραδοςιακισ μουςικισ ςε ζνα απολφτωσ εγγράμματο
περιβάλλον όπωσ αυτό το Μουςικοφ Σχολείου. Επιπλζον, ςτο πρϊτο κεφάλαιο
αναλφεται ο κεςμόσ των μουςικϊν ςχολείων ενϊ γίνεται ςαφζσ ότι, πλζον, θ
διδαςκαλία τθσ παραδοςιακισ μουςικισ κατζχει εξίςου ςθμαντικι κζςθ με τθ
διδαςκαλία τθσ ευρωπαϊκισ.
Στο δεφτερο κεφάλαιο γίνεται ο κακοριςμόσ του πλαιςίου μζςα ςτο οποίο
πραγματοποιικθκαν

οι

ςυηθτιςεισ

με

τουσ

διδάςκοντεσ.

Ειδικότερα,

παρουςιάηονται οι ερωτιςεισ που ετζκθςαν ςτουσ ςυνομιλθτζσ αποςαφθνίηοντασ
ταυτόχρονα το ςκοπό για τον οποίο τζκθκαν και τα ςυμπεράςματα ςτα οποία
ενδζχεται να οδθγθκοφμε βάςει των απαντιςεων των ςυνομιλθτϊν.
Το τρίτο κεφάλαιο αποτελεί το κφριο μζροσ τθσ εργαςίασ κακϊσ περιζχει τθν
παρουςίαςθ του υλικοφ που προζκυψε μζςα από τισ ςυηθτιςεισ με τουσ
διδάςκοντεσ. Αρχικά, γίνεται μια προςπάκεια δθμιουργίασ ςφντομων βιογραφικϊν
των ςυνομιλθτϊν κυρίωσ όςον αφορά τα ςτοιχεία που φανερϊνουν τθν πολυετι
επαγγελματικι ςταδιοδρομία και τθν μακρά μακθςιακι και διδακτικι εμπειρία.
Επίςθσ, μζςω αυτϊν των ςφντομων βιογραφικϊν γίνονται φανερζσ οι πολυποίκιλεσ
μουςικζσ και γραμματικζσ τουσ γνϊςεισ κακϊσ και το γεγονόσ ότι οι ίδιοι ζχουν
αρκετά διαφοροποιθμζνεσ προςλαμβάνουςεσ όςον αφορά τθ μουςικι ςε επίπεδο
πολιτιςμικό και κοινωνικό. Στο μεγαλφτερο μζροσ του τρίτου κεφαλαίου
παρουςιάηονται οι διδακτικζσ τουσ πρακτικζσ και εμπειρίεσ οι οποίεσ και
κακορίηουν ςε ςθμαντικό βακμό το μάκθμα ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ του
Μουςικοφ Σχολείου Αλίμου.
Τζλοσ, ςτο τζταρτο κεφάλαιο τθσ εργαςίασ γίνεται μια αναςκόπθςθ όςων
παρουςιάςτθκαν ςτα προθγοφμενα κεφάλαια και ςυνοψίηονται τα ςθμαντικότερα
πορίςματα που προζκυψαν.
Κλείνοντασ το παρόν ειςαγωγικό ςθμείωμα, κα ικελα να ευχαριςτιςω αφενόσ
τουσ κακθγθτζσ των λαϊκϊν και παραδοςιακϊν οργάνων του Μουςικοφ Σχολείου
Αλίμου για τθ ςυνεργαςία τουσ και το χρόνο που αφιζρωςαν και αφετζρου τον
κακθγθτι του Τμιματοσ Λαϊκισ & Ραραδοςιακισ Μουςικισ του ΤΕΛ Θπείρου
Κεοχάρθ άπτθ για τισ παρατθριςεισ του και τισ πολφτιμεσ ςυμβουλζσ του κακ’ όλθ
τθ διάρκεια εκπόνθςθσ τθσ παροφςασ πτυχιακισ εργαςίασ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1

Η ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

1.1 Λαϊκι, Δθμοτικι και Παραδοςιακι Μουςικι – Εννοιοδοτιςεισ
Αντικείμενο τθσ παροφςασ πτυχιακισ εργαςίασ είναι ο τρόποσ διδαςκαλίασ των
παραδοςιακϊν μουςικϊν οργάνων και γενικότερα τθσ παραδοςιακισ μουςικισ ςτο
Μουςικό Σχολείο Αλίμου. Αυτομάτωσ, λοιπόν, τίκεται το ερϊτθμα τι ακριβϊσ
περιλαμβάνει ο γενικόσ όροσ «Ραραδοςιακι Μουςικι».
Σκοπόσ τθσ παροφςασ ενότθτασ δεν είναι, αςφαλϊσ, θ παρουςίαςθ ενόσ ακριβοφσ
οριςμοφ τθσ «παραδοςιακισ μουςικισ» κακϊσ το περιεχόμενο του ςυγκεκριμζνου
όρου διαφοροποιείται ςθμαντικά ανάλογα με το πλαίςιο ςτο οποίο εξετάηεται.
Δεδομζνου ότι ςτθν παροφςα εργαςία θ παραδοςιακι μουςικι εξετάηεται ωσ
αντικείμενο διδαςκαλίασ, θ ανάπτυξθ του όρου κα γίνει βάςει τθσ λειτουργίασ του
ςτο ςυγκεκριμζνο πλαίςιο. Άλλωςτε, θ προςπάκεια οριςμοφ του φαινομζνου τθσ
ελλθνικισ παραδοςιακισ

μουςικισ

κα ξζφευγε

από τα όρια τθσ παροφςασ

εργαςίασ.
Ο Ross Daly1 ςε ομιλία του για τθν ζνταξθ τθσ παραδοςιακισ μουςικισ ςτο
ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα ζκεςε το ηιτθμα του αςαφοφσ οριςμοφ τθσ ζννοιασ
«παραδοςιακι μουςικι»:
«Εδϊ και περίπου τρεισ δεκαετίεσ βλζπουμε να εμφανίηεται ςταδιακά, ςε ςχεδόν
όλα τα επίπεδα του Ελλθνικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, ζνα αντικείμενο που
χαρακτθρίηεται κάπωσ γενικά ωσ «παραδοςιακι μουςικι». Ροτζ βζβαια δεν
ορίςτθκε με ςαφινεια τι ακριβϊσ εννοοφμε λζγοντασ παραδοςιακι μουςικι, όπωσ
επίςθσ δεν ιταν ποτζ ςαφισ ο ςτόχοσ τθσ όψιμθσ αυτισ ζνταξισ τθσ ςτο
εκπαιδευτικό ςφςτθμα κακϊσ και ο λόγοσ τθσ μζχρι τότε απουςίασ τθσ. Στθν πρϊτθ
μου επίςκεψθ ςτο Ελλθνικό Υπουργείο Ρολιτιςμοφ το 1977, μαηί με τθ κυρία Δόμνα
Σαμίου, πλθροφορικθκα από τουσ υπεφκυνουσ του υπουργείου τότε ότι θ Ελλθνικι

1

Λρλανδόσ μουςικόσ, δεξιοτζχνθσ τθσ κρθτικισ λφρασ
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πολιτεία δεν αναγνωρίηει επίςθμα τθν παραδοςιακι ι “δθμοτικι” μουςικι όπωσ
ςυνικιηαν να τθ λζνε τότε. Σιμερα προφανϊσ αυτό το κακεςτϊσ ζχει αλλάξει, αλλά
θ αναγνωριςμζνθ πια «παραδοςιακι μουςικι» αναγνωρίηεται τϊρα ωσ τι
ακριβϊσ;»2
Ο όροσ «παραδοςιακι μουςικι» είναι όροσ που χρθςιμοποιείται περίπου τα
τελευταία εκατόν πενιντα χρόνια για να περιγράψει το μουςικό ιδίωμα ενόσ λαοφ
και θ κεματολογία ζχει να κάνει πρωτίςτωσ με τον κφκλο τθσ ηωισ. Χρθςιμοποιείται
για οργανικι και φωνθτικι μουςικι και ςυνδζεται με ικθ, ζκιμα και γενικά με
δρϊμενα που χαρακτθριςτικό τθσ είναι θ κίνθςθ (χορόσ).
Ξεκινϊντασ από τθν «παραδοςιακι» μουςικι ςε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατά τα τζλθ
του 18ου και ιδίωσ κατά το 190 αιϊνα, ςτα πλαίςια του ρομαντιςμοφ άρχιςε να
δίνεται ζμφαςθ ςτθ λαϊκι πολιτιςμικι δθμιουργία ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ
ςυγκρότθςθσ εκνικισ ταυτότθτασ. Στθν προςπάκεια λοιπόν δθμιουργίασ εκνικισ
ταυτότθτασ οι προφορικζσ λαϊκζσ παραδόςεισ, άρα και θ μουςικι ιταν χριςιμα
εργαλεία. Τότε, μάλιςτα, υιοκετικθκε για πρϊτθ φορά και ο όροσ “folk music”.
Ωςτόςο, λόγω τθσ ςφνδεςθσ αυτοφ του όρου με τον εκνικιςμό ο οποίοσ κεωρικθκε
ότι τον «μόλυνε» ςτθν ουςία του, αντικαταςτάκθκε ςε μεγάλο βακμό από τον όρο
«traditional music» που κεωρικθκε πιο ουδζτεροσ.3
Δεδομζνου ότι θ παροφςα εργαςία εςτιάηει ςτθν ελλθνικι παραδοςιακι μουςικι,
αξίηει να μελετιςουμε το ηιτθμα τθσ παραδοςιακισ μουςικισ όςον αφορά τθν
ελλθνικι περίπτωςθ.
Είναι γεγονόσ ότι παρατθρείται ςθμαντικι αναντιςτοιχία των ελλθνικϊν
χρθςιμοποιοφμενων

όρων ςε ςχζςθ με αυτοφσ που υπάρχουν ςτθν διεκνι

βιβλιογραφία4. Συχνά ςτθν ελλθνικι βιβλιογραφία ςυναντϊνται οι όροι
«δθμοτικι», «παραδοςιακι» και «λαϊκι» μουςικι χωρίσ, αρκετζσ φορζσ, να
υπάρχει ςαφισ διαχωριςμόσ τουσ.
2

Απόςπαςμα από ομιλία του Ross Daly ςτο Ρανεπιςτιμιο Μακεδονίασ ςτθ Κεςςαλονίκθ. Ολόκλθρθ
θ ομιλία του είναι διακζςιμθ ςτο προςωπικό blog του καλλιτζχνθ:http://blogs.myspace.com/rossdaly
3

Rice T.The Music of Europe: Unity and Diversity, ςτο Garland Encyclopedia of world music: Europe,
vol 8, Routledge 2000 ςελ. 4.
4
Σταφρου Λ., Η ελλθνικι παραδοςιακι μουςικι ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ. Ιςτορικι
αναςκόπθςθ – ςθμερινι πραγματικότθτα, Διδακτορικι διατριβι, Λόνιο Ρανεπιςτιμιο Τμιμα
Μουςικϊν Σπουδϊν, Οκτϊβριοσ 2004
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Ο όροσ «δθμοτικι» μουςικι κατά τον 19ο αιϊνα νοθματοδοτικθκε από τον
ελλθνικό λαογραφικό λόγο ωσ θ «μουςικι του λαοφ» ςφμφωνα με το περιεχόμενο
που δόκθκε και τθν χριςθ που ζγινε ςτον ςυγκεκριμζνο όρο ςτα πλαίςια του
γερμανικοφ ρομαντιςμοφ5. Αυτό ςθμαίνει ότι αυτι αναφζρεται ςτθν μουςικι τθσ
υπαίκρου και πιο ςυγκεκριμζνα ςτον αγροτοκτθνοτροφικό ελλθνικό χϊρο. Δεν
πρζπει να ξεχνοφμε ότι οι Ζλλθνεσ λαογράφοι επθρεάςτθκαν ιδιαιτζρωσ από τθν
γερμανικι λαογραφία ςτθν προςπάκειά τουσ να διαμορφϊςουν τθν ελλθνικι
εκνικι ταυτότθτα:
«…Η γερμανικι λαογραφία ςτάκθκε για τουσ Ζλλθνεσ λόγιουσ πρότυπο όταν
βρζκθκαν κι αυτοί ςτθν ανάγκθ να υποςτθρίξουν τα δικαιϊματα τθσ φυλισ τουσ…» 6
Βζβαια, κα πρζπει να τονιςτεί ότι θ βάςθ ςτθν οποία ςτθρίχκθκε και αναπτφχκθκε
θ ζννοια του ζκνουσ διαφζρει μεταξφ τθσ ελλθνικισ και γερμανικισ περίπτωςθσ. Για
τουσ Γερμανοφσ το βαςικό πρόβλθμα ιταν εμείσ και οι άλλοι. Για τουσ Ζλλθνεσ όμωσ θ
διάκριςθ αυτι παίρνει τθ μορφι εμείσ και οι αρχαίοι7 . Θ ςτροφι των Ελλινων προσ τθν
κλαςικι αρχαιότθτα ςθμαίνει ςτροφι προσ το φιλελευκεριςμό, τθν ανεξαρτθςία, τθν
ιςότθτα και το δθμοκρατικό πνεφμα. Αντίκετα οι Γερμανοί, προςβλζποντασ ςτο
Μεςαίωνα, γυρνοφν πίςω ςτο ςυντθρθτιςμό, γι’ αυτό και ςυγκροφονται με τα ιδεϊδθ
του ορκολογιςμοφ. 8
Ο Michael Herzfeld εξθγεί με βάςθ τθν ιςτορικι ςυγκυρία το πόςο αναγκαία ιταν θ
ςτροφι προσ τισ ρίηεσ του ελλθνικοφ ζκνουσ και για ποιουσ λόγουσ το πρόβλθμα εμείσ
και οι αρχαίοι παρζμενε πάντοτε βαςανιςτικό. Θ Ελλάδα είχε ανάγκθ τθν υποςτιριξθ
των Ευρωπαίων, τόςο για τθν απελευκζρωςι τθσ από τθν Οκωμανικι Αυτοκρατορία,
όςο και για τθν κακιζρωςθ του νεοςφςτατου ελλθνικοφ κράτουσ ςτα πρϊτα χρόνια τθσ
απελευκζρωςθσ. Οι Ευρωπαίοι ζχουν μια εξωραϊςμζνθ εικόνα τθσ Ελλάδασ, βαςιςμζνθ
ςτα πρότυπα τθσ κλαςικισ αρχαιότθτασ, ενϊ τθν ίδια ςτιγμι, οι αγράμματοι αγρότεσ
που αποτελοφςαν τον ελλθνικό λαό ιταν μια αντίκεςθ ς’ αυτι τθν εικόνα. Θ
αποκατάςταςθ τθσ εικόνασ των νεοελλινων ςτα μάτια των Ευρωπαίων ιταν το βαςικό
5
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Το κίνθμα του ρομαντιςμοφ χρονολογείται ςτισ αρχζσ του 19 αιϊνα και αφορά τον τονιςμό τθσ
ανάγκθσ φπαρξθσ «ανομοιομορφίασ» μεταξφ των άλλων προκειμζνου να υπάρχει ςαφισ
διαμόρφωςθ τθσ εκνικισ ταυτότθτασ κάκε λαοφ. Σε αυτό το πλαίςιο κινικθκε και θ γερμανικι
λαογραφία.
6
Κυριακίδου – Νζςτοροσ Α., Η κεωρία τθσ ελλθνικισ λαογραφίασ, κριτικι ανάλυςθ, Εταιρία
ςπουδϊν νεοελλθνικοφ πολιτιςμοφ και γενικισ παιδείασ, Ακινα 2001, ςελ.24
7
Κυριακίδου – Νζςτοροσ 2001, ςελ. 39
8
Κυριακίδου – Νζςτοροσ 2001, ςελ. 41
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πρόβλθμα των διανοοφμενων : «...Τι κα ζκαναν, γενικότερα, οι Ζλλθνεσ με όλα τα
πολιτιςμικά γνωρίςματα τα οποία, αν και οικείο μζροσ τθσ ηωισ τουσ, κεωροφνταν τόςο
από τουσ θγζτεσ τουσ όςο και από τουσ ξζνουσ «βάρβαρα» και «ανατολίτικα», και
επομζνωσ ολότελα αντίκετα με τα ελλθνικά; *...+ Η μελζτθ τθσ λαϊκισ παράδοςθσ ζδινε
τθν πιο περιεκτικι απάντθςθ...» 9. Θ λαογραφία ανζλαβε το ζργο τθσ ανάπτυξθσ εκνικισ
ςυνείδθςθσ και τθσ απόδειξθσ ότι οι νεοζλλθνεσ είναι γνιςιοι απόγονοι των αρχαίων.

Ραρόλο που το προαναφερκζν ιδεολόγθμα10 κεωρείται πλζον ξεπεραςμζνο, από
τα πρϊτα κιόλασ χρόνια τθσ ελλθνικισ λαογραφίασ, θ παραδοςιακι μουςικι
παράδοςθ αποτζλεςε αντικείμενο καταγραφισ με προςανατολιςμό τθ ςυλλογι και
καταγραφι των τραγουδιϊν και ςκοπϊν που εκφράηουν τθν «ψυχι του λαοφ» με
ςτόχο τθν απόδειξθ τθσ αδιάςπαςτθσ ςυνζχειασ του ςφγχρονου ελλθνικοφ
πολιτιςμοφ με το αρχαιοελλθνικό παρελκόν11. Άλλωςτε, αυτοφ του είδουσ θ
μουςικι παράδοςθ κεωρικθκε κατάλλθλθ ϊςτε να ενιςχφςει ικανοποιθτικά το
εκνοκεντρικό πρόταγμα τθσ πρϊιμθσ λαογραφικισ ζρευνασ.
Θ κεματολογία των «δθμοτικϊν» τραγουδιϊν ζχει να κάνει τόςο με τον κφκλο τθσ
ηωισ (νανουρίςματα, ταχταρίςματα, τθσ αγάπθσ, του γάμου, τθσ ξενιτιάσ,
μοιρολόγια), όςο και με τον κφκλο του χρόνου (κάλαντα Χριςτουγζννων,
Ρρωτοχρονιάσ, Φϊτων, Ράςχα, αποκριάτικα) ενϊ κάκε περιοχι τθσ Ελλάδασ
απαντά ςτο δικό τθσ ξεχωριςτό και ιδιαίτερο μουςικό ιδίωμα. Οι πιο εμφανείσ
διαφορζσ διακρίνονται ανάμεςα ςε ςτεριανι και καλαςςινι Ελλάδα.
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Στεριανι

είναι θ μουςικι των περιοχϊν τθσ Κράκθσ, Μακεδονίασ, Θπείρου, Κεςςαλίασ,
Στερεάσ Ελλάδασ και Ρελοποννιςου, ενϊ θ νθςιϊτικθ περιλαμβάνει τα νθςιά του
Βορειοανατολικοφ Αιγαίου, τα Δωδεκάνθςα, τισ Κυκλάδεσ, και τθν Κριτθ. Ο Ρόντοσ
είναι περιοχι του Εφξεινου Ρόντου και με τον όρο «Μ. Αςία» εννοοφνται τα
παράλια. Θ Επτανθςιακι μουςικι ςκοπίμωσ δεν αναφζρκθκε

κακϊσ αποτελεί

ξεχωριςτι περίπτωςθ λόγω τθσ άμεςθσ επιρροισ τθσ από τθν ιταλικι παράδοςθ
(καντάδεσ, άριεσ κτλ).
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Herzfeld Michael, «Ράλι δικά μασ. Λαογραφία. Ιδεολογία και θ διαμόρφωςθ τθσ ςφγχρονθσ
Ελλάδασ», μτφρ Σαρθγιάννθσ Μαρίνοσ, Ακινα: εκδόςεισ Αλεξάνδρεια, 2002 . Σελ 24-25
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Δθλ. τθσ ςυνζχειασ από τθν αρχαιότθτα
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Ρολίτθσ Α., Θ ανακάλυψθ των ελλθνικϊν δθμοτικϊν τραγουδιϊν. Ακινα: Κεμζλιο 1984
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Λιάβασ Λάμπροσ, Μζρεσ Μουςικισ 1922-1992, αφιζρωμα ςτο δθμοτικό τραγοφδι,
1992
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Από το περιεχόμενο του όρου «δθμοτικι μουςικι» αρχικά εξαιρζκθκε θ μουςικι
των πόλεων κακϊσ επικρατοφςε θ εντφπωςθ ότι τα αςτικά κζντρα ιταν φορείσ
ευρωπαϊκϊν επιρροϊν. Ζτςι εξθγείται ςε μεγάλο βακμό και θ ζμφαςθ που δόκθκε
ςτθ μουςικι τθσ υπαίκρου, κακϊσ κεωροφνταν ότι είναι πιο «κακαρι» από ξζνεσ
επιρροζσ, άρα και πιο κατάλλθλθ προσ τθν ανάδειξθ τθσ Ελλθνικότθτασ. Με τθν
πάροδο του χρόνου, θ αςτικι μουςικι απζκτθςε τθ δικι τθσ ετικζτα θ οποία ιταν ο
όροσ «λαϊκι μουςικι». Ωςτόςο, θ διαφοροποίθςθ του περιεχομζνου των όρων
«δθμοτικι» και «λαϊκι» μουςικι με τθν πάροδο του χρόνου άρχιςε να γίνεται βάςει
διαφόρων κριτθρίων. Ζνα από αυτά ιταν θ φπαρξθ ι μθ επϊνυμου δθμιουργοφ
κάκε τραγουδιοφ. Στισ αρχζσ του 20ου αιϊνα, ζναν περίπου αιϊνα με τθν ελλθνικι
επανάςταςθ, ο όροσ «λαϊκι» μουςικι ζχει διαδεχκεί τον όρο «δθμοτικι» μουςικι
και πλζον ο διαχωριςμόσ που αναφζρκθκε προθγουμζνωσ (μουςικι τθσ υπαίκρου –
μουςικι των πόλεων) παφει να υπάρχει. Από τον 19ο αιϊνα και μετά, ο επϊνυμοσ
δθμιουργόσ μζςω αυτοφ του τφπου τραγουδιϊν, δθλαδι των ονομαηόμενων
«λαϊκϊν», εκφράηεται δια μζςου του ςτόματοσ του λαοφ.
Θ λαϊκι μουςικι γενικότερα εντάςςεται μζςα ςτον ευρφτερο όρο τθσ λαϊκισ
δθμιουργίασ, ο οποίοσ άλλοτε εκλαμβάνεται με τθν εκνολογικι του ςθμαςία, ωσ
ζνα ςφνολο ανκρϊπων που δθμιουργοφν ζνα ζκνοσ με κοινι γλϊςςα, αιςκθτικζσ
και θκικζσ αξίεσ, και άλλοτε με τθν κοινωνιολογικι του διάςταςθ, ωσ το τμιμα του
ζκνουσ που ςχθματίηει ζνα υποςφνολο. Βζβαια, είναι γεγονόσ ότι θ Ελλάδα, όχι
μόνο θ ςθμερινι, αλλά όλεσ εκείνεσ οι περιοχζσ ςτισ οποίεσ είχε αναπτυχκεί ο
ελλθνικόσ πολιτιςμόσ, ςτο ςταυροδρόμι τριϊν θπείρων ζχει ςυγχωνεφςει κατά τθ
διάρκεια των αιϊνων ςτοιχεία από Ανατολι και Δφςθ. Ο Samuel Baud-Bovy ςτο
δοκίμιό του για το ελλθνικό δθμοτικό τραγοφδι αναφζρει:
«‘Ππωσ και ςτισ μουςικζσ, ζτςι και οι μουςικζσ διάλεκτοι δεν ζχουν ξεκακαριςμζνα
όρια, ςε μια χϊρα μάλιςτα όπου, ιδθ από τθν αρχαιότθτα, ζχουν τόςο πολφ
ανακατωκεί διάφορα φυλετικά ςτοιχεία. Οι όλο και πιο μακρινζσ αποικίεσ, οι ξζνεσ
επιδρομζσ, θ κατοχι οριςμζνων περιοχϊν από διάφορουσ κατακτθτζσ, θ
εγκατάςταςθ νζων κατοίκων ςτα μζρθ που τα είχαν ερθμϊςει οι πόλεμοι ι οι
ςειςμοί, οι ανταλλαγζσ πλθκυςμϊν δεν ζπαψαν να αλλοιϊνουν τθν ανκρϊπινθ
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ςφςταςθ ςτισ διάφορεσ επαρχίεσ. Είναι μάλιςτα αξιοκαφμαςτο ότι κράτθςαν τόςα
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά ςτισ παραδόςεισ, ςτθ λαλιά, ςτθ μουςικι τουσ». 13
Από τα ςτοιχεία που παρατζκθκαν είναι, λοιπόν, εμφανζσ ότι οι όροι «λαϊκι»,
«δθμοτικι» και «παραδοςιακι» μουςικι τουσ τελευταίουσ αιϊνεσ ζχουν
εννοιοδοτθκεί ποικιλοτρόπωσ. Σιμερα, θ παραδοςιακι μουςικι αποτελεί
αντικείμενο μελζτθσ, αναπαραγωγισ και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ αναδθμιουργίασ
ενϊ ο όροσ «παραδοςιακι μουςικι» πλζον χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά για τθ
λαϊκι μουςικι όπου ο δθμιουργόσ είναι ςυνικωσ ανϊνυμοσ και θ διάδοςι τθσ είναι
κατά βάςθ προφορικι.
Με τθν πάροδο του χρόνου, τα κριτιρια που τίκενται για τον οριςμό των
προφορικϊν μουςικϊν παραδόςεων διαφοροποιοφνται και κατά ςυνζπεια δεν
υπάρχει ςαφισ διάκριςθ των μουςικϊν ιδιωμάτων που χαρακτθρίηουν κάκε όρο.
Σθμαντικό ρόλο ςτθ ςυνεχι διαφοροποίθςθ των προαναφερκζντων ιδιωμάτων
διαδραματίηει θ ςυνεχισ αλλαγι κοινωνιολογικϊν και πολιτιςμικϊν παραγόντων, θ
οποία κακιςτά προβλθματικι τθν κατθγοριοποίθςθ τθσ ελλθνικισ μουςικι
παράδοςθσ.
Συνοψίηοντασ, είναι ςαφζσ ότι θ προςπάκεια οριςμοφ του φαινομζνου τθσ
ελλθνικισ «λαϊκισ και παραδοςιακισ» μουςικισ ξεφεφγει από τα όρια τθσ
παροφςασ εργαςίασ. Ωςτόςο θ παραπάνω ςυηιτθςθ μπορεί να είναι χριςιμθ ςε ζνα
μουςικοπαιδαγωγικό πλαίςιο, κακϊσ δίνει τθ δυνατότθτα να αναδειχτοφν και άλλεσ
πλευρζσ του ηθτιματοσ και διανοίγονται ζτςι νζεσ μεκοδολογικζσ δυνατότθτεσ για
τον εκπαιδευτικό. Καταλιγοντασ μποροφμε να ποφμε ότι είτε μιλϊντασ για τθν
λεγόμενθ δθμοτικι μουςικι εννοϊντασ αυτι τθσ υπαίκρου είτε για τθν αςτικι
λαϊκι δθμιουργία, είναι ςαφισ θ παράμετροσ τθσ λαϊκότθτασ ςτα κοινωνιολογικά
τουσ ςυμφραηόμενα ωσ διαχωριςτικό ςτοιχείο από τθν λόγια μουςικι δθμιουργία.
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Baud-Bovy, Samuel, Δοκίμιο για το ελλθνικό δθμοτικό τραγοφδι, Ρελοποννθςιακό λαογραφικό
ίδρυμα, Ναφπλιο 2005
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1.2 Πλαίςιο ζνταξθσ τθσ Παραδοςιακισ μουςικισ ςτθν εκπαίδευςθ
Θ ανάγκθ ζνταξθσ τθσ διδαςκαλίασ τθσ παραδοςιακισ μουςικισ ςτο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα προζκυψε αφενόσ από τθν ανάγκθ ι ακόμα και υποχρζωςθ τθσ
πολιτείασ για μετάδοςθ τθσ μουςικισ μασ παράδοςθσ αλλά και από τθν ανάγκθ των
ίδιων των μακθτϊν – ςπουδαςτϊν να ζρκουν ςε επαφι με τθν ελλθνικι
παραδοςιακι μουςικι:
«Τα τελευταία χρόνια παρατθροφμε ότι θ νζοι αρχίηουν να προςεγγίηουν τθν
παραδοςιακι μουςικι. Ρολλοί νζοι μακαίνουν βυηαντινι μουςικι, ςτρζφονται ςτα
παραδοςιακά μασ όργανα, μελετοφν τθ κεωρία τθσ ελλθνικισ μουςικισ. Ο πλοφτοσ
τθσ παράδοςισ μασ, με τθ βοικεια των μουςικϊν και των μουςικϊν ςχολείων
μεταλαμπαδεφεται και παραδίδεται ςτθ νεότερθ γενιά.» 14
Με αφορμι τθν παραπάνω ςυςχζτιςθ βυηαντινισ και παραδοςιακισ μουςικισ
αξίηει να ςθμειϊςουμε ότι θ ςχζςθ των δφο προαναφερκζντων ειδϊν μουςικισ
αποτελεί ζνα ηιτθμα το οποίο ζχει αποτελζςει αντικείμενο ςυηιτθςθσ. Στα Μουςικά
Σχολεία διδάςκεται θ κεωρία τθσ βυηαντινισ μουςικισ ςτα πλαίςια τθσ διδαςκαλίασ
των παραδοςιακϊν μουςικϊν οργάνων και, όπωσ κα δοφμε ςτα επόμενα κεφάλαια,
αρκετοί από τουσ κακθγθτζσ του Μουςικοφ Σχολείου Αλίμου διακζτουν γνϊςεισ και
πτυχία βυηαντινισ μουςικισ.
Γενικότερα, κυριαρχεί θ αντίλθψθ ότι πρόκειται για τον ίδιο μουςικό πολιτιςμό με
τθ διαφορά ότι το ζνα είδοσ μουςικισ είναι κοςμικό (παραδοςιακι μουςικι) και το
άλλο εκκλθςιαςτικό (βυηαντινι μουςικι). Θ παραδοςιακι μουςικι αναφζρεται ςτισ
κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ του ανκρϊπου, γάμοι, κανατικά, γλζντια, ιςτορίεσ
κακθμερινζσ, γι' αυτό και ζχουμε τραγοφδια τθσ τάβλασ, του χοροφ, ιςτορικά,
παραλογζσ, ερωτικά, γαμιλια, κάλαντα, τθσ ξενιτιάσ κ.α., ςφμφωνα με τθ διάκριςθ
του ςπουδαίου λαογράφου Νικόλαου Ρολίτθ ενϊ θ Βυηαντινι ζχει, ευλόγωσ,
κακαρά λατρευτικό και πνευματικό χαρακτιρα.
Ωςτόςο, αιϊνεσ τϊρα θ βυηαντινι και παραδοςιακι μουςικι ςυμπορεφονται και
αλλθλοςυμπλθρϊνονται. Δεν είναι τυχαίο, άλλωςτε, ότι ςε πάρα πολλζσ
περιπτϊςεισ,

οι

ίδιοι

άνκρωποι

που

ζψελναν

τραγουδοφςαν

κιόλασ.
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Στανίςθ Ν.,, Η αναγκαιότθτα τθσ παραδοςιακισ μουςικισ ςτα Μουςικά Σχολεία. Συνζδριο με κζμα
«Τα Μουςικά Σχολεία ςτθν Ελλάδα» Ξάνκθ 2007

12

Χαρακτθριςτικό παράδειγμα ζνασ από τουσ διδάςκοντεσ του Μουςικοφ Σχολείου
Αλίμου, ο κοσ Τςαντάκθσ, ο οποίοσ κατά τθ διάρκεια των ςυηθτιςεων ανζφερε:
«…Ψάλιηα από 6 χρονϊν που αυτό ζχει μια ςχζςθ με τα παραδοςιακά μασ
πράγματα και θχοχρϊματα»
Θ παραδοςιακι μουςικι βζβαια είναι προφορικι μουςικι. Ζτςι μασ διαςϊκθκε,
αλλά τϊρα πια που μποροφμε να τθ γράφουμε, χρθςιμοποιοφμε μεταξφ άλλων
καιβυηαντινι ςθμειογραφία, για όςα τραγοφδια βζβαια μποροφν να γραφοφν.
Επανερχόμενοι ςτο ηιτθμα τθσ ζνταξθσ τθσ παραδοςιακισ μουςικισ ςτθν
εκπαίδευςθ, τα τελευταία χρόνια ζχει καταβλθκεί ςθμαντικι προςπάκεια για
ζνταξθ τθσ παραδοςιακισ μουςικισ και ειδικότερα των παραδοςιακϊν μουςικϊν
οργάνων μζςα ςε ζνα οργανωμζνο και εγγράμματο πλαίςιο. Σθμαντικό εγχείρθμα
ςτθν παραπάνω προςπάκεια αποτελεί θ ίδρυςθ των μουςικϊν Γυμναςίων και
Λυκείων κακϊσ και θ ίδρυςθ τριτοβάκμιων ιδρυμάτων με τμιματα που ζχουν ωσ
αντικείμενο τθ διδαςκαλία τθσ παραδοςιακισ μουςικισ.
Θ παροχι δθμόςιασ δωρεάν μουςικισ παιδείασ ξεκίνθςε ςτθ χϊρα μασ πριν από
20 περίπου

χρόνια μζςα από τα Μουςικά Σχολεία τθσ δευτεροβάκμιασ

εκπαίδευςθσ (Γυμνάςια – Λφκεια). Λίγο πιο πριν, και παράλλθλα, ιδρφκθκαν και
Μουςικά Τμιματα ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, με ζμφαςθ ςτθ μουςικολογικι
κυρίωσ κατάρτιςθ. Στα πλαίςια του εγχειριματοσ ζνταξθσ τθσ μουςικισ ςτο δθμόςιο
εκπαιδευτικό ςφςτθμα, το 2000 ιδρφεται και το τμιμα Λαϊκισ και Ραραδοςιακισ
Μουςικισ του ΤΕΛ Θπείρου:
«Το Τμιμα Λαϊκισ & Ραραδοςιακισ Mουςικισ δζχτθκε τουσ πρϊτουσ ςπουδαςτζσ
του τον Σεπτζμβριο του 2000. Ρρόκειται λοιπόν για ζνα καινοφριο Τμιμα, που
εντάςςεται ςτθ Σχολι Mουςικισ Tεχνολογίασ του T.E.I. Hπείρου και εδρεφει ςτθν
Άρτα. Η ίδρυςι του ςθματοδοτεί μια απολφτωσ νζα πραγματικότθτα ςτθν ιςτορία
τθσ ελλθνικισ μουςικισ παιδείασ. Ρράγματι, είναι θ πρϊτθ φορά που το Ελλθνικό
Κράτοσ κεςμοκετεί ζνα ςοβαρό πλαίςιο (ςε επίπεδο μάλιςτα τριτοβάκμιασ
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εκπαίδευςθσ), όπου βαςικό γνωςτικό αντικείμενο είναι θ ελλθνικι μουςικι, ςε όλεσ
τθσ τισ εκφάνςεισ.»15
Το ερϊτθμα όμωσ που τίκεται είναι πωσ κα διαςφαλιςκεί θ μετάδοςθ μιασ
γνϊςθσ κυρίωσ εμπειρικισ και βιωματικισ μζςα ςε ζνα πλαίςιο πρωτοβάκμιασ,
δευτεροβάκμιασ και τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Ο κοσ Κοκκϊνθσ κζτει το
ςυγκεκριμζνο

ηιτθμα,

αναφερόμενοσ

ςτθν

περίπτωςθ

τθσ

ζνταξθσ

τθσ

παραδοςιακισ μουςικισ ςτο τριτοβάκμιο επίπεδο εκπαίδευςθσ:
«Ρωσ μπορεί όμωσ το αντικείμενο τθσ διδαςκαλίασ τθσ λαϊκισ μουςικισ να
ενταχκεί από πρακτικι άποψθ μζςα ςτον κορμό ενόσ προγράμματοσ ςπουδϊν
τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ; Ρϊσ το ακαδθμαϊκό πλαίςιο μπορεί να εξαςφαλίςει τθν
μετάδοςθ μιασ γνϊςθσ κυρίωσ εμπειρικισ και βιωματικισ; H απάντθςι μασ δεν
προζκυψε αβίαςτα, δίχωσ βάςανο και προβλθματιςμό. Απορρζει από τθν ςθμερινι
κζςθ των λαϊκϊν μουςικϊν ςτθν ελλθνικι κοινωνία, όςο και από τθν ίδια τθν
φυςιογνωμία τθσ κοινωνίασ αυτισ. Είναι φυςικά μια πρόκλθςθ, ςτθν οποία ωςτόςο
προςπακιςαμε να απαντιςουμε διατθρϊντασ κατ’ αρχιν μια υψθλι προχπόκεςθ
υπεράνω όλων: απεριόριςτο ςεβαςμό ςτθν μεγάλθ οικογζνεια των “μαςτόρων”,
από τθν οποία άλλωςτε αντλοφμε τθν γνϊςθ και το ικοσ που πρζπει να
μεταδϊςουμε ςτουσ νζουσ ςπουδαςτζσ.»
Είναι ςαφζσ ότι ςτθν περίπτωςθ που θ διδαςκαλία ενόσ παραδοςιακοφ οργάνου
γινόταν, για παράδειγμα, μζςω ιδιαίτερου μακιματοσ ςε κάποιον μακθτι, τα
πλαίςια κα ιταν λιγότερα αυςτθρά κι ενδεχομζνωσ το πρόγραμμα οργάνωςθσ τθσ
διδαςκαλίασ κα ιταν περιςςότερο ρευςτό. Πμωσ, θ διδαςκαλία ςε χϊρουσ όπωσ
είναι τα ςχολεία ι τα τριτοβάκμια ιδρφματα απαιτεί τιρθςθ βαςικϊν κανόνων
οργάνωςθσ του ςχολικοφ – ακαδθμαϊκοφ προγράμματοσ οι οποίοι επθρεάηουν
άμεςα τον τρόπο με τον οποίο κα οργανωκοφν τα επιμζρουσ κομμάτια τθσ
διδαςκαλίασ.
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Κοκκϊνθσ Γ., Η διδαςκαλία των λαϊκϊν παραδόςεων ςτα Μουςικά Σχολεία και το Τμιμα Λαϊκισ και
Ραραδοςιακισ Μουςικισ του ΤΕΙ Ηπείρου. Μια αμφίδρομθ ςχζςθ. Συνζδριο με κζμα «τα μουςικά
ςχολεία ςτθν Eλλάδα– Μουςικι και Ραιδεία: Αναδρομι, Αξιολόγθςθ και Ρροοπτικζσ» Ξάνκθ 2007
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Για παράδειγμα, θ διεξαγωγι του μακιματοσ ςε οριςμζνο χρόνο και με
ςυγκεκριμζνθ ςυχνότθτα κατά τθ διάρκεια του ζτουσ, θ φπαρξθ αξιολόγθςθσ των
μακθτϊν – φοιτθτϊν με τθ μορφι εξετάςεων – εξεταςτικϊν αντίςτοιχα κακορίηει ςε
μεγάλο βακμό τον τρόπο με τον οποίο οι διδάςκοντεσ καλοφνται να φζρουν εισ
πζρασ τθ μετάδοςθ γνϊςεων ςτουσ μακθτζσ.
Ο όροσ «βιωματικι γνϊςθ» που χρθςιμοποιικθκε προθγουμζνωσ εντάςςεται ςτο
γενικότερο πλαίςιο τθσ προφορικότθτασ μζςα ςτο οποίο κινοφνται οι λαϊκζσ
παραδόςεισ και βζβαια θ λαϊκι παραδοςιακι μουςικι. Σε αυτό το ςτοιχείο πρζπει
να δοκεί ιδιαίτερθ ςθμαςία κακϊσ θ ζνταξθ ενόσ αντικειμζνου με ζντονα ςτοιχεία
προφορικότθτασ ςε ζνα κακαρά εγγράμματο χϊρο όπωσ είναι ο χϊροσ ενόσ
μουςικοφ ςχολείου ι ενόσ τριτοβάκμιου ιδρφματοσ παρουςιάηει κάποιεσ
ιδιαιτερότθτεσ και αρκετά επιμζρουσ ηθτιματα πρζπει να διερευνθκοφν.
Είναι αλικεια ότι το ηιτθμα τθσ προφορικότθτασ, ζχει ςθμαντικι κζςθ ςε όλεσ τισ
λαϊκζσ ι/και «παραδοςιακζσ» μουςικζσ του κόςμου. Βεβαίωσ το ίδιο ιςχφει και για
τθν ελλθνικι περίπτωςθ και μάλιςτα αποτελεί και βαςικό ςτοιχείο ςε επίπεδο
αναγνϊριςθσ τουσ ωσ τζτοιων . Ο Ph. Bohlman είναι χαρακτθριςτικόσ:
«…Τόςο ιςχυρι είναι θ ςυςχζτιςθ τθσ προφορικισ παράδοςθσ με τθν folk μουςικι
ϊςτε οι περιςςότεροι οριςμοί κεωροφν τθν προφορικι παράδοςθ κεμελιϊδθ ςτθν
folk μουςικι, αν δεν είναι το πιο περίοπτο γνϊριςμα…»16
Βζβαια, κα πρζπει να τονιςτεί ότι θ προφορικότθτα θ οποία χαρακτθρίηει αυτοφ
του είδουσ τθ μουςικι δε ςυνεπάγεται απλοϊκότθτα αλλά κα μποροφςε να
χαρακτθριςτεί ωσ μια περίπλοκθ πράξθ που δεν ζχει αναλυκεί ακόμθ ςε όλο τθσ το
βάκοσ. 17
Ο W.Ong ςτο ζργο του «Ρροφορικότθτα και Εγγραμματοςφνθ: Θ εκτεχνολόγθςθ
του λόγου» διακρίνει δφο μορφζσ πολιτιςμοφ: τον προφορικό και τον εγγράμματο.
Σφμφωνα με τον Ong, το ςτοιχείο το οποίο διαχωρίηει αυτά τα δφο είδθ πολιτιςμοφ
είναι θ τεχνολογία τθσ γραφισ18, θ οποία γίνεται το μζςο το οποίο διαμεςολαβεί
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Bohlman Ph. V., The study of folk music in the modern world, Indiana university press, 1988
Σκοφλιοσ Μ., Ρροφορικότθτα και διαςτθματικόσ πλοφτοσ ςε μουςικά ιδιϊματα τθσ
Βορειοανατολικισ Μεςογείου, ςτο Ρροφορικότθτεσ: Τα κείμενα, Εκδόςεισ του τμιματοσ Λαϊκισ και
Ραραδοςιακισ μουςικισ ΤΕΛ Θπείρου, Άρτα 2007.
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Ong W. J., Ρροφορικότθτα και εγγραμματοςφνθ: Η εκτεχνολόγθςθ του λόγου, Ρανεπιςτθμιακζσ
εκδόςεισ Κριτθσ, Θράκλειο 2005, ςελ. xvii
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ςτθν επικοινωνία και το οποίο ζχει άμεςα αποτελζςματα όςον αφορά το επίπεδο
τθσ ανκρϊπινθσ γνωςτικότθτασ, εμπειρίασ και ςυνείδθςθσ. Σφμφωνα με τον Ong, οι
πολιτιςμοί ξεκίνθςαν από το επίπεδο τθσ πρωταρχικισ προφορικότθτασ θ οποία
περιλαμβάνει επικοινωνία μζςω τθσ φυςικισ φωνοφμενθσ γλϊςςασ. Τθν περίοδο
αυτοφ του τφπου προφορικότθτασ διαδζχεται θ χειρογραφικι περίοδοσ κατά τθν
οποία γίνεται θ πρϊτθ χριςθ τθσ ιδιόχειρθσ γραφισ, θ οποία αποτελεί το μζςο
επικοινωνίασ το οποίο, ςφμφωνα πάντα με τον Ong, κακορίηει ςε μεγάλο βακμό τθν
γνωςτικι και ςυνειδθςιακι κατάςταςθ των ανκρϊπων:
«…Χωρίσ τθ γραφι ο εγγράμματοσ νουσ δεν κα μποροφςε να ςκεφτεί όπωσ
ςκζφτεται, όχι μόνο όταν γράφει αλλά και όταν απλϊσ ςυγκροτεί τισ ςκζψεισ του
προφορικά. Η γραφι ,ζχει μεταςχθματίςει τθν ανκρϊπινθ ςυνείδθςθ περιςςότερο
από οποιαδιποτε άλλθ επινόθςθ…»19
Από τθν άλλθ μεριά, ο προφορικόσ πολιτιςμόσ είναι ζνασ δυναμικόσ και
απρόβλεπτοσ κόςμοσ. Ζχει διαδραςιακι διάςταςθ θ οποία είναι και θ οργανικι
ςχζςθ που ςυνδζει τον ομιλθτι με το ακροατιριό του και τζλοσ διακρίνεται για τον
ραψωδιακό χαρακτιρα του, εννοϊντασ ότι εμπεριζχει ςτοιχεία επαναλθπτικότθτασ,
λογοτυπικισ δομισ, παρατακτικότθτασ20.
Ο εγγράμματοσ πολιτιςμόσ αντικζτωσ λόγω τθσ χριςθσ τθσ γραφισ χάνει αυτιν
τθν δυναμικότθτα διότι το καταγεγραμμζνο κείμενο παγιϊνεται και απομακρφνει
τον εαυτό από το ςφνολο των άλλων. Ρροωκεί τθν αναλυτικι ςκζψθ πράγμα που
οδθγεί άμεςα ςτον λογικό ζλεγχο και ςτθν επιςτιμθ κάτι που ςτον προφορικό
πολιτιςμό κατά τον Ong δεν είναι εφικτό:
«…Κάκε είδουσ ςκζψθ, ακόμα και εκείνθ που ςυναντάμε ςτουσ πρωταρχικά
προφορικοφσ πολιτιςμοφσ είναι ςε κάποιο βακμό αναλυτικι: διαςπά το υλικό τθσ ςε
διάφορεσ ςυνιςτϊςεσ. Αλλά θ αφαιρετικά γραμμικι, ταξινομικι εξθγθματικι
διεφρυνςθ των φαινομζνων ι των διατυπωμζνων αλθκειϊν είναι ανζφικτθ χωρίσ
τθν γραφι και τθν ανάγνωςθ. Στουσ πρωταρχικά προφορικοφσ πολιτιςμοφσ που
αγνοοφν παντελϊσ τθ γραφι, οι άνκρωποι μακαίνουν πολλά, διακζτουν και
επιδεικνφουν μεγάλθ ςοφία, αλλά δεν «μελετοφν…»21
19
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Ρλζον, μετά τθν ζλευςθ και τθσ τυπογραφικισ περιόδου, διανφουμε τθν περίοδο
τθσ

δευτερογενοφσ

προφορικότθτασ,

όπου

πλζον

θ

εγγραμματοςφνθ

«ςυμπλζκεται» με ποικίλα θλεκτρονικά θχθτικά μζςα όπωσ το ραδιόφωνο, θ
τθλεόραςθ και ο θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ. Ππωσ κα δοφμε και ςτο 3ο κεφάλαιο,
το ςχιμα τθσ δευτερογενοφσ προφορικότθτασ κυριαρχεί ςτισ διδακτικζσ πρακτικζσ
των ςυνομιλθτϊν, αςυνείδθτα ι ενςυνείδθτα, όπωσ άλλωςτε κυριάρχθςε και ςε
μεγάλο βακμό ςτον τρόπο που μεγάλοι λαϊκοί μουςικοί εξζλιξαν τθν τζχνθ τουσ. Σε
αρκετζσ περιπτϊςεισ εγγράμματεσ πρακτικζσ όπωσ θ χριςθ τθσ παρτιτοφρασ
ςυνδυάηονται με κακαρά προφορικζσ πρακτικζσ όπωσ θ διαδικαςία του
«μιμθτιςμοφ» που όπωσ κα δοφμε παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθ διαδικαςία τθσ
μετάδοςθσ γνϊςεων από τουσ διδάςκοντεσ.
Κζτοντασ όμωσ το ηιτθμα τθσ διδαςκαλίασ των «λαϊκϊν και παραδοςιακϊν»
οργάνων που είναι και το βαςικό αντικείμενο αυτισ τθσ εργαςίασ, ςτο πλαίςιο
προφορικότθτα και εγγραμματοςφνθ, προκφπτει το ερϊτθμα αν τελικά αυτό το
δυαδικό και ςυνεπϊσ αντικετικό και ςε μεγάλο βακμό απόλυτο ςτισ διαπιςτϊςεισ
του, αναλυτικό μοντζλο, που γεννά αγεφφρωτεσ ςυχνά διχοτομιςεισ, μπορεί
πράγματι να περιγράψει ωσ ζχει, επαρκϊσ όλεσ αυτζσ τισ πολφπλοκεσ διαδικαςίεσ
και ςχζςεισ που πραγματοποιοφνται και αναπτφςςονται κατά τθν διάρκειά τθσ
διδαςκαλίασ.
Ππωσ κα δοφμε ςτθ ςυνζχεια, μζςω των ςυηθτιςεων που πραγματοποιικθκαν με
τουσ κακθγθτζσ παραδοςιακϊν οργάνων του Μουςικοφ Σχολείου Αλίμου, οι
βιωματικζσ, επαγγελματικζσ και διδακτικζσ εμπειρίεσ τουσ χαρακτθρίηονται από
εξαιρετικά μεγάλθ ποικιλία. Ζτςι το ερϊτθμα που ζκεςε ο κοσ Κοκκϊνθσ γίνεται
περιςςότερο ευδιάκριτο δεδομζνου ότι θ ςυγκεκριμζνθ ομάδα κακθγθτϊν καλείται
να διδάξει μία μουςικι παράδοςθ με ζντονα ςτοιχεία προφορικότθτασ, μζςα ς’
ζναν απόλυτα εγγράμματο χϊρο. Για παράδειγμα, οι παραδοςιακοί επαγγελματίεσ
μουςικοί κα πρζπει να εντάξουν ςτθ διδαςκαλία τουσ τεχνικζσ διδαςκαλίεσ τισ
οποίεσ δεν ζχουν δεχκεί ωσ μακθτευόμενοι:
«Οι παλιότεροι λαϊκοί μουςικοί, ωσ γνωςτόν ακολουκοφςαν ςτο φυςικό τουσ
περιβάλλον μεκόδουσ διδαςκαλίασ που περιλάμβαναν πλείςτουσ όςουσ κϊδικεσ
επικοινωνίασ και ςυμπεριφοράσ, χαρακτθριςτικά μιασ ςυντεχνιακισ ομάδασ, θ
οποία κεράπευε πρϊτα – πρϊτα, ωσ όφειλε άλλωςτε, τθν αυτοςυντιρθςθ, τισ
17

ςυνκικεσ

επιβίωςισ

τθσ.

Οι

μζκοδοι

αυτζσ

ιταν

ςυχνά

προςωπικζσ

(κλθρονομθμζνα προςωπικζσ, ςπανίωσ καινοτόμεσ), και πάντωσ κακαρά εμπειρικζσ.
Λόγω τθσ προφορικισ φφςθσ τθσ μουςικισ ζκφραςθσ, τα ίδια ιςχφουν ακόμθ και
ςιμερα»22
Βζβαια, όπωσ προαναφζρκθκε, θ αλικεια είναι ότι δεν μποροφμε να είμαςτε
απόλυτοι όςον αφορά τθν κατάταξθ μιασ πρακτικισ διδαςκαλίασ ςε ςυγκεκριμζνθ
κατθγορία (προφορικι – εγγράμματθ) και αυτό διότι με τα εφόδια που διακζτει
κάκε διδάςκων είναι δυνατόν να προςδϊςει ςτοιχεία εγγραμματοςφνθσ, για
παράδειγμα, ςε μια μζκοδο διδαςκαλίασ που εκ πρϊτθσ όψεωσ εντάςςεται ςτο
πλαίςιο τθσ προφορικότθτασ ι και το αντίςτροφο.
Θ φπαρξθ ςθμειογραφίασ για παράδειγμα είναι ζνα ςθμαντικό εργαλείο
διδαςκαλίασ και ανικει ςαφϊσ ςτθν περιοχι τθσ εγγραμματοςφνθσ. Ωςτόςο,
μπορεί να αποτελζςει και ζναν ςκελετό πάνω ςτον οποίο ο αυτοςχεδιαςμόσ και θ
προςωπικι γνϊςθ και αιςκθτικι του μουςικοφ μπορεί όχι απλϊσ να
διαφοροποιιςει τθν ερμθνεία του μουςικοφ κειμζνου αλλά να το «αλλάξει» εξ
ολοκλιρου. Ο τρόποσ χριςθσ, λοιπόν, κάκε μζςου κάνει τθ διαφορά.
Ζνα

ακόμα χαρακτθριςτικό

παράδειγμα

όπου τα

όρια του

ςχιματοσ

προφορικότθτα – εγγραμματοςφνθ δεν είναι ςαφι είναι και θ διδακτικι πρακτικι
τθσ μίμθςθσ του παλαιότερου μουςικοφ από τον νεότερο. Μία διαδικαςία που εν
πρϊτθσ εντάςςεται ξεκάκαρα ςτο πεδίο τθσ προφορικότθτασ πλαιςιϊνεται ςτθν
ςφγχρονθ εποχι με νζα διδακτικά μζςα και πρακτικζσ όπωσ θ χριςθ
οπτικοακουςτικϊν μζςων, του διαδικτφου, τθσ παρτιτοφρασ. Ωσ διαδικαςία
παραμζνει βζβαια προφορικι όμωσ θ χριςθ των προαναφερκζντων προςδίδει
χαρακτθριςτικά εγγραμματοςφνθσ τα οποία διαφοροποιοφν αυτιν τθν πρακτικι ςε
ςχζςθ με το παρελκόν.
Συνεπϊσ, ξεπερνϊντασ τθ δυαδικοφ τφπου λογικι του Ong μποροφμε εφκολα να
αναγνωρίςουμε ζνα πιο ευζλικτο ςχιμα, όπου διακρίνονται ςχζςεισ που
αναδφονται, κατά το πρότυπο προφορικότθτα/εγγραμματοςφνθ και οι οποίεσ
μάλιςτα χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ ενςυνείδθτα ι αςυνείδθτα και από τουσ
ςυνομιλθτζσ κακθγθτζσ μουςικϊν οργάνων, που απαςχολοφν τθν παροφςα
22

Κοκκϊνθσ Γ. (2007), ςελ. 35
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εργαςία, ςε επίπεδο μουςικό, οργανολογικό και διδακτικό. Τζτοιεσ είναι:
ακοι/όραςθ,

μνιμθ/μουςικι

ανάγνωςθ,

πρωτόγονο/πολιτιςμζνο,

παραδοςιακό/ςφγχρονο, , λαϊκό/λόγιο, κ.α. Τα παραπάνω γίνονται περιςςότερο
κατανοθτά ςτο 3ο κεφάλαιο τθσ εργαςίασ όπου θ κζςθ που κατζχει το ςχιμα
προφορικότθτα-εγγραμματοςφνθ ςτθ διδαςκαλία γίνεται ςαφισ μζςω των
μεκόδων που ακολουκοφν οι ςυνομιλθτζσ.
Συνάγεται, λοιπόν, το ςυμπζραςμα ότι

προκειμζνου να είναι επιτυχζσ το

εγχείρθμα τθσ ζνταξθσ τθσ παραδοςιακισ μουςικισ ωσ αντικείμενο διδαςκαλίασ
ςτθν εκπαίδευςθ είναι απαραίτθτοσ ο ςυνδυαςμόσ ςτοιχείων προφορικότθτασ και
εγγραμματοςφνθσ. Κάτι τζτοιο είναι απαραίτθτο αφενόσ για να διατθρθκεί ο
χαρακτιρασ του ςυγκεκριμζνου αντικειμζνου και αφετζρου για να τθρθκοφν οι
«κανόνεσ» που διζπουν το κεςμό τθσ εκπαίδευςθσ. Άλλωςτε, ςε πολλζσ
περιπτϊςεισ, όπωσ είδαμε ςτα παραδείγματα που παρατζκθκαν, δεν υπάρχει
ςαφισ διαχωριςμόσ προφορικότθτασ και εγγραμματοςφνθσ. Μζτα ςτο παραπάνω
ενδιάμεςο πλαίςιο, λοιπόν, ζχει διαμορφωκεί θ διδαςκαλία τθσ παραδοςιακισ
μουςικισ ςτθν ελλθνικι εκπαίδευςθ ςε επίπεδο δευτεροβάκμιασ και τριτοβάκμιασ
εκπαίδευςθσ. Βζβαια, δεν παφει να ιςχφει το γεγονόσ ότι είναι ςτθν προςωπικι
ευχζρεια του κάκε διδάςκοντα να επιλζξει τον τρόπο με τον οποίο κα προςαρμόςει
τθ διδαςκαλία του ζτςι ϊςτε να είναι όςο το δυνατόν αποτελεςματικότερθ,
δεδομζνων των δυςκολιϊν που καλείται να αντιμετωπίςει και οι οποίεσ
διερευνϊνται ςτα επόμενα κεφάλαια (πχ ζλλειψθ βιβλιογραφίασ, προτεινόμενθσ
φλθσ). Άλλωςτε, όπωσ όλεσ οι μορφζσ αυτονομίασ, ζτςι και θ αυτονομία των
εκπαιδευτικϊν

τθσ

ςχολικισ

τάξθσ

προςφζρει

ελευκερίεσ

αλλά

απαιτεί

υπευκυνότθτα. 23

1.3 Ο κεςμόσ των Μουςικών χολείων
Δεδομζνου ότι το κζμα το οποίο πραγματεφεται θ παροφςα πτυχιακι εργαςία
είναι θ διδαςκαλία των παραδοςιακϊν μουςικϊν οργάνων ςτο Μουςικό Σχολείο

23

Goodlad, J., Soder, R., Sirotnik, K. (eds.) (1990). The Moral Dimensions of Teaching. San Francisco:
Jossey-Bass
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Αλίμου, κεωρικθκε ςκόπιμο να πραγματοποιθκεί μια ςφντομθ αναφορά ςτο κεςμό
των Μουςικϊν Σχολείων, όπωσ αυτόσ ζχει διαμορφωκεί ςτθν Ελλάδα.
Το Μουςικό Σχολείο είναι ζνα δθμόςιο ςχολείο (Γυμνάςιο – Λφκειο), το οποίο
λειτουργεί όπωσ όλα τα άλλα Γυμνάςια και Λφκεια, δθλαδι διδάςκονται τα ίδια
μακιματα Γενικισ Ραιδείασ με τα ίδια βιβλία και τισ ίδιεσ ϊρεσ διδαςκαλίεσ, αλλά
επιπλζον οι μακθτζσ διδάςκονται και μακιματα Μουςικισ Ραιδείασ.
Βάςει του ιδρυτικοφ νόμου (3345/2.9.1988, άρκρο 1), ςκοπόσ του Μουςικοφ
Σχολείου είναι «Η προετοιμαςία και θ κατάρτιςθ των νζων που επικυμοφν να
ακολουκιςουν τθν επαγγελματικι κατεφκυνςθ τθσ μουςικισ χωρίσ να υςτεροφν ςε
γενικι παιδεία, αν τελικά επιλζξουν άλλον τομζα επιςτθμονικισ ι επαγγελματικισ
ζκφραςθσ24». Θ λειτουργία των Μουςικϊν Σχολείων ξεκίνθςε πειραματικά ςτα τζλθ
τθσ δεκαετίασ του 1980 και το πρϊτο μουςικό ςχολείο (Γυμνάςιο) που τζκθκε ςε
λειτουργία ιταν ςτθν Ραλλινθ εν ζτει 1988
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. Το πρωτοφανζσ για τα ελλθνικά

δεδομζνα γεγονόσ αποτζλεςε ζναυςμα για τθ δθμιουργία πολλϊν ακόμθ Μουςικϊν
ςχολείων ςε όλεσ ςχεδόν τισ μεγάλεσ πόλεισ τθσ χϊρασ. Στθν ίδια πόλθ ακολοφκθςε
θ δθμιουργία του αντίςτοιχου Λυκείου το ζτοσ 1994.
Από το 1988 ζωσ ςιμερα ζχουν ιδρυκεί ςυνολικά 36 Μουςικά Σχολεία ςε όλθ τθν
Ελλάδα
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. Ρεριςςότερα του ενόσ Μουςικά ςχολεία διακζτουν το λεκανοπζδιο

Αττικισ (Άλιμοσ, Μλιον, Ραλλινθ, Ρειραιάσ) και ο νομόσ Κοηάνθσ (Ρτολεμαΐδα,
Σιάτιςτα). Στα μουςικά ςχολεία οι μακθτζσ ζρχονται ςε επαφι με τθν παράδοςθ
και τον πολιτιςμό αυτοφ του τόπου, ενϊ το

εγχείρθμα τθσ ίδρυςθσ τζτοιων

ςχολείων αγκαλιάςτθκε από τισ τοπικζσ κοινωνίεσ μικρζσ και μεγάλεσ, αφοφ αυτά
κατάφεραν να ζχουν ςθμαντικι προςφορά ςτα πολιτιςτικά δρϊμενα των περιοχϊν
όπου βρίςκονται.
Στα Μουςικά Σχολεία, εκτόσ από τθ κεωρία τθσ Ευρωπαϊκισ και Βυηαντινισ
Μουςικισ, οι μακθτζσ διδάςκονται ςε ατομικά μακιματα27 και 3 μουςικά όργανα.
Ζνα όργανο επιλογισ (οι μακθτζσ ζχουν τθ δυνατότθτα να επιλζξουν μεταξφ
24

ΥΡ.Ε.Ρ.Κ. 3345/88 (ΦΕΚ 649 Β') : Μδρυςθ και λειτουργία μουςικϊν ςχολείων
Λςτοςελίδα του Μουςικοφ Σχολείου Ραλλινθσ: http://lyk-mous-pallin.att.sch.gr/history.htm
26
Λςτοςελίδα των μακθτϊν των Μουςικϊν Σχολείων: http://mousika.multiply.com/notes/item/4
27
Ανάλογα με τισ ςυνκικεσ του ςχολείο κάποια μακιματα ενδζχεται να διδάςκονται ςε μικρζσ
ομάδεσ μακθτϊν (όπωσ για παράδειγμα ςτθν περίπτωςθ τθσ διδαςκαλίασ του ταμπουρά ςτο
Μουςικό Σχολείο Αλίμου όπου θ τάξθ περιλαμβάνει 3-4 μακθτζσ
25
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οργάνων όπωσ θ κικάρα, το οφτι, το ςαντοφρι, το παραδοςιακό ι ευρωπαϊκό βιολί,
κρουςτά ςαξόφωνο κ.α.) και δφο υποχρεωτικά. Στα υποχρεωτικά μουςικά όργανα
περιλαμβάνονται το πιάνο (όργανο αναφοράσ τθσ ευρωπαϊκισ μουςικισ) και ο
ταμπουράσ (όργανο αναφοράσ τθσ παραδοςιακισ μουςικισ). Βζβαια, ανάλογα με
τα μουςικό ςχολείο, αντί για ταμπουρά οι μακθτζσ ενδζχεται να διδάςκονται
μαντολίνο ι λφρα.
Ραρατθροφμε, λοιπόν, ότι θ διδαςκαλία τθσ παραδοςιακισ μουςικισ ςτα μουςικά
ςχολεία κατζχει εξίςου ςθμαντικι κζςθ με τθ διδαςκαλία τθσ ευρωπαϊκισ
μουςικισ. Αξίηει να παρακζςουμε ζνα χαρακτθριςτικό απόςπαςμα από άρκρο τθσ
Αφροδίτθσ Ρανικίδου, προζδρου του Συλλόγου Αποφοίτων Μουςικοφ Σχολείου
Κεςςαλονίκθσ, ςτο οποίο περιγράφει τθ ςυνειςφορά των Μουςικϊν Σχολείων ςτθ
διάδοςθ τθσ παραδοςιακισ μουςικισ του τόπου μασ μζςω τθσ προςωπικισ τθσ
εμπειρίασ από τθ φοίτθςι τθσ ςε τζτοιου τφπου ςχολείο:
«Το Μουςικό Σχολείο από τθν ίδρυςι του χαρακτθρίςτθκε ωσ το ςχολείο του
επόμενου αιϊνα, το ςχολείο του πολιτιςμοφ. Ζνα ςχολείο που με το ζργο του γίνεται
κεματοφφλακασ τθσ πολιτιςμικισ μασ κλθρονομιάσ και ςθματοδοτεί το μζλλον.
Ζτςι ίςωσ κα μποροφςα να απαντιςω προςπακϊντασ να δϊςω μια εικόνα του
κεςμοφ των Μουςικϊν Σχολείων μζςα ςτο πολιτιςμικό γίγνεςκαι του τόπου μασ.
Ρϊσ να περιγράψω όμωσ όλα όςα νιϊςαμε, μοιραςτικαμε, όςα ζχουμε να
κυμόμαςτε. Συναυλίεσ, μουςικι, κζατρο, χορόσ, ποικίλεσ εκδθλϊςεισ. Το Μουςικό
Σχολείο υπιρξε ο χϊροσ που ςτζγαςε τθν αγάπθ μασ για τθ μουςικι και μασ ζδωςε
τθν ευκαιρία να ζρκουμε ςε επαφι με διάφορα ακοφςματα. Το οφτι, ο ταμπουράσ,
το κανονάκι ιταν μζχρι τότε άγνωςτεσ λζξεισ για τουσ περιςςότερουσ από μασ.
Ραράλλθλα με τθν κλαςςικι (δυτικι) μουςικι παιδεία, εκεί είχαμε τθν ευκαιρία να
βρεκοφμε κοντά ςτθ μουςικι μασ παράδοςθ, κοντά ςτισ ρίηεσ μασ»28
Βζβαια, το γεγονόσ ότι το πρόγραμμα ςπουδϊν ςτα μουςικά ςχολεία είναι
εξαρχισ κακοριςμζνο, με τθν ευρωπαϊκι και παραδοςιακι μουςικι να διδάςκονται
εξίςου, από κάποιουσ αντιμετωπίηεται ςκεπτικιςτικά και κεωρείται ζνα από τα
προβλιματα του κεςμοφ των Μουςικϊν Σχολείων:

28

Άρκρο τθσ Αφροδίτθσ Ρανικίδου όπωσ δθμοςιεφκθκε ςτθν εφθμερίδα «Ραρτιτοφρα» και
αναδθμοςιεφκθκε ςτθν Λςτοςελίδα: http://mousika.multiply.com/reviews/item/1
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«… θ ευρωπαϊκι και θ παραδοςιακι μουςικι διδάςκονται εξ ίςου, χωρίσ καμία
ζμφαςθ, ανάλογα με τθν κλίςθ του μακθτι, ςτον ζνα ι τον άλλο τομζα. Ζτςι,
μακθτζσ που εμφανίηουν υψθλι κλίςθ ςτον ζνα τομζα, δεν αξιοποιοφν τον κφριο
όγκο τθσ ενζργειάσ τουσ εκεί, με αποτζλεςμα να μθν ζχουν τθ ανάλογθ με τισ
πραγματικζσ τουσ δυνατότθτεσ πρόοδο ςε αυτόν και βζβαια να παραμζνουν
αδφναμοι ςτον άλλο. Η επιλογι από το μακθτι ενόσ από τα μουςικά όργανα που
διδάςκεται, κακϊσ και του μουςικοφ ςυνόλου ςτο οποίο ςυμμετζχει, ςίγουρα δεν
αρκοφν για τθν υπζρβαςθ αυτοφ του προβλιματοσ.»
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Ωςτόςο, ηθτιματα όπωσ το παραπάνω ξεφεφγουν από τα πλαίςια τθσ παροφςασ
εργαςίασ κακϊσ εντάςςονται ςτο γενικότερο πλαίςιο τθσ λειτουργίασ των μουςικϊν
ςχολείων τθσ χϊρασ μασ, κάτι το οποίο δεν αποτελεί αντικείμενο τθσ πτυχιακισ
εργαςίασ.
1.4 Σο Μουςικό χολείο Αλίμου
Το Μουςικό Σχολείο Αλίμου, με το οποίο, άλλωςτε, κα αςχολθκοφμε, ιδρφκθκε
και λειτοφργθςε για πρϊτθ φορά το ςχολικό ζτοσ 2000-0130. Ζχει τθν ζδρα του ςτον
Άλιμο και δζχεται υποψθφίουσ μακθτζσ από όλουσ τουσ Διμουσ τθσ Νότιασ Αττικισ,
μεταξφ των οποίων ο Διμοσ Μοςχάτου, Καλλικζασ, Ταφρου, Γλυφάδασ, Βοφλασ κ.α.
Ππωσ ςε όλα τα Μουςικά Σχολεία, εφαρμόηει το ωρολόγιο πρόγραμμα μεγάλθσ
διδακτικισ ϊρασ (από 8.15 ζωσ 15.15) και , δεδομζνου του αυξθμζνου αρικμοφ
ωρϊν διδαςκαλίασ, υπάρχει μια ςειρά διευκολφνςεων που προςφζρονται ςτουσ
μακθτζσ, μεταξφ οποίων θ μεταφορά των μακθτϊν με μιςκωμζνα λεωφορεία,
χωρίσ επιβάρυνςθ για τουσ γονείσ - κθδεμόνεσ και θ δωρεάν παροχι ςίτιςθσ κατά
τισ μεςθμεριανζσ ϊρεσ.
Πςον αφορά το εκπαιδευτικό προςωπικό του ςχολείου, επιλζγεται ςφμφωνα με
τα κριτιρια που ορίηονται από το Υ.Ρ.Ε.Ρ.Κ., τα οποία προβλζπουν αυξθμζνα
τυπικά προςόντα για τουσ υποψιφιουσ (μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ, καλλιτεχνικι και
μουςικι παιδεία).
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Σπφροσ Σιοφφθσ. «Θ ανεπάρκεια τθσ μουςικισ παιδείασ ςτα μουςικά ςχολεία»
ο

Ειςιγθςθ ςτο 2 επιςτθμονικό ςυνζδριο για τα Μουςικά Σχολεία Διοργάνωςθ: Ρανελλινια Ζνωςθ
Γονζων Μουςικϊν Σχολείων
30
Επίςθμθ Λςτοςελίδα του Μουςικοφ Σχολείου Αλίμου: http://www.mousalim.gr/
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Βζβαια, αξίηει να ςθμειωκεί ότι ο ακριβισ τρόποσ ειςαγωγισ κάκε διδάςκοντα
εξαρτάται από τθ χρονικι περίοδο κατά τθν οποία ζγινε θ ειςαγωγι του, κακϊσ τα
κριτιρια με τα οποία γίνεται θ αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν διαφοροποιοφνται
κατά καιροφσ.
Κατά τθ διάρκεια των ςυηθτιςεων με τουσ διδάςκοντεσ των παραδοςιακϊν
μουςικϊν οργάνων, δόκθκε θ ευκαιρία ςτουσ ςυνομιλθτζσ να αναφερκοφν ςτον
τρόπο με τον οποίο ζγινε θ ειςαγωγι τουσ ςτο ςυγκεκριμζνο μουςικό ςχολείο.
Ενδιαφζρον παρουςιάηει το γεγονόσ ότι μζςα από τα αποςπάςματα λόγου που
ακολουκοφν φαίνονται οι διαφορετικοί τρόποι με τουσ οποίουσ ειςιχκθςαν οι
ςυνομιλθτζσ ςτο ςυγκεκριμζνο μουςικό ςχολείο αλλά και γενικότερα ςτον τομζα
τθσ δθμόςιασ εκπαίδευςθσ:
«Αποςπαςμζνθ. Είμαι διοριςμζνθ και θ οργανικι μου κζςθ είναι ςτο 1ο Γυμνάςιο
Ρειραιά. Και με πιραν αποςπαςμζνθ εδϊ πζρα. Είμαι 16 χρόνια διοριςμζνθ, δεν
υπιρχε ΑΣΕΡ τότε. Η ειςαγωγι μου γενικά ςτθν εκπαίδευςθ ζγινε με τθ διαδικαςία
των εξετάςεων του Υπουργείου. Μετά από κάποια διαδικαςία μασ πιραν.
Ρεράςαμε ξεςκόνιςμα» (Ελιςάβετ Θλία – Διδάςκει Κανονάκι)
«Ζδωςα ΑΣΕΡ για τθν ειςαγωγι ςτο Μουςικό Αλίμου και είμαι εδϊ μόνιμα»
(Κοντογιάννθσ – Διδάςκει ακορντεόν)
«Η ειςαγωγι ζγινε μζςω του πίνακα από το ΤΕΙ31 ωσ αναπλθρωτισ» (Σιάνασ –
Διδάςκει μπουηοφκι)
« Ήρκα με το γνωςτό ςφςτθμα που μασ προςλαμβάνουν κάκε χρόνο. Κατακζτεισ
τα χαρτιά. Με το ςφςτθμα αξιολόγθςθσ και των μορίων. Ζτςι μπικα και ςτο
Ηράκλειο32» (Χριςτοσ Τςαντάκθσ – Διδάςκει Βιολί)
Εκτόσ, όμωσ, από τουσ παραπάνω τρόπουσ ειςαγωγισ θ νομιμοποίθςθ κάποιων
διδαςκόντων να διδάςκουν το μουςικό όργανο τθσ ειδίκευςισ τουσ προζρχεται και
από τθν καλλιτεχνικι τουσ εμπειρία ωσ επαγγελματίεσ μουςικοί και κατά ςυνζπεια
από το καλλιτεχνικό τουσ ζργο μζςω των ςυνεργαςιϊν τουσ με άλλουσ μουςικοφσ ι
τθ διςκογραφικι τουσ παρουςία. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελοφν οι κφριοι
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Ο κοσ Σιάνασ είναι απόφοιτοσ του τμιματοσ «Λαϊκισ και Ραραδοςιακισ Μουςικισ» του ΤΕΛ
Θπείρου ςτθν Άρτα
32
Το πρϊτο Μουςικό Σχολείο ςτο οποίο δίδαξε ο κοσ Τςαντάκθσ ιταν το μουςικό ςχολείο ςτο
Θράκλειο Κριτθσ
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Ανδρουλάκθσ και Τςαντάκθσ, των οποίων το ειςιτιριο για τθν ειςαγωγι τουσ ςτθν
εκπαίδευςθ προιλκε από τθν πολφχρονθ και ςθμαντικι τουσ παρουςία ςτο χϊρο
τθσ παραδοςιακισ μουςικισ μζςω ςυμμετοχισ τουσ ςε ςυναυλίεσ, διςκογραφικζσ
δουλειζσ και εν γζνει του πλοφςιου καλλιτεχνικοφ βιογραφικοφ τουσ:
«… θ ειςαγωγι ζγινε αίτθςθ βάςει του βιογραφικοφ. Κατζκεςα κάποια χαρτιά. Δεν
ζγινε μζςω του ΑΣΕΡ» (Ανδρουλάκθσ – Διδάςκει κρθτικι λφρα)
«Τα πρϊτα χρόνια ηθτάγανε τι ςυμμετοχζσ είχαμε ςε διςκογραφία και εκδθλϊςεισ.
Πχι ζνςθμα. Εγϊ είχα προγράμματα εκδθλϊςεων κλπ ςαν αρχείο. Και όταν κάναμε
τα χαρτιά μασ κατακζςαμε αυτά τα πράγματα» (Ραπαναςταςίου- Διδάςκει Κλαρίνο)
Πςον αφορά τον τρόπο ειςαγωγισ των μακθτϊν ςτο Μουςικό Σχολείο Αλίμου,
υπάρχει μια ςειρά διαδικαςιϊν μζςω των οποίων αξιολογείται θ επάρκεια του
μακθτι και θ δυνατότθτά του ι μθ να παρακολουκιςει τα μακιματα του
ςυγκεκριμζνου ςχολείου. Συγκεκριμζνα, οι μακθτζσ καλοφνται να λάβουν μζροσ ςε
μια ςειρά δραςτθριοτιτων όπωσ για παράδειγμα να προετοιμάςουν ζνα τραγοφδι
τθσ επιλογισ τουσ και να το τραγουδιςουν, να ςυνοδζψουν ρυκμικά το τραγοφδι
τθσ επιλογισ τουσ κτυπϊντασ παλαμάκια, επαναλαμβάνοντασ ρυκμικά ςχιματα τα
οποία του δίνονται, να διακρίνει το τονικό φψοσ κάποιων φκόγγων που κα του
δοκοφν υψϊνοντασ ι κατεβάηοντασ το χζρι του κ.α
Οι απόφοιτοι ενόσ μουςικοφ ςχολείου ζχουν τθ δυνατότθτα να ςυμμετζχουν
κανονικά ςτισ Ρανελλαδικζσ εξετάςεισ και ζχουν δικαίωμα ειςαγωγισ όχι μόνο ςτα
Μουςικά τμιματα των Ρανεπιςτθμίων και των Τ.Ε.Λ, αλλά ςε όλα τα τμιματα
Ανϊτατθσ και Ανϊτερθσ εκπαίδευςθσ. Επίςθσ, ςτουσ αποφοίτουσ των Μουςικϊν
ςχολείων, χορθγοφνται πτυχία μουςικισ ειδικότθτασ, κατόπιν ςχετικϊν εξετάςεων,
βάςει του Ν. 2158/93 (ΦΕΚ 109/ τ. Αϋ), τα οποία είναι ιςότιμα με εκείνα που
χορθγοφνται από Ωδεία και μουςικζσ ςχολζσ 33.
Αναφορικά με το πρόγραμμα ςπουδϊν του Μουςικοφ Σχολείου Αλίμου,
περιλαμβάνει ό,τι ορίηεται για όλα τα Μουςικά Σχολεία τθσ χϊρασ, δθλαδι το
ςφνολο των μακθμάτων που διδάςκονται ςτα θμεριςια γυμνάςια τθσ χϊρασ και,
επιπλζον μακιματα μουςικισ και αιςκθτικισ παιδείασ. Ειδικότερα, μεταξφ άλλων,
διδάςκονται Κεωρία και Ρράξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Μουςικισ, Κεωρία και Ρράξθ
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URL: http://www.mousalim.gr/mousiko-skholeio/mousikoskholeio/to-skholeio-mas.html
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Ελλθνικισ Ραραδοςιακισ και Βυηαντινισ Μουςικισ, ατομικό μάκθμα επιλογισ
μουςικοφ οργάνου (ευρωπαϊκισ ι παραδοςιακισ μουςικισ), πιάνο και ταμπουρά
ωσ υποχρεωτικά όργανα, μουςικά ςφνολα και μακιματα αιςκθτικισ παιδείασ
(Κζατρο, Λςτορία τθσ Τζχνθσ).
Στο πλαίςιο των δραςτθριοτιτων του και του ετιςιου προγραμματιςμοφ
λειτουργίασ του, το ςχολείο διοργανϊνει καλλιτεχνικζσ εκδθλϊςεισ (Συναυλίεσ,
Εκκζςεισ Ηωγραφικισ, Κεατρικζσ παραςτάςεισ κ.α. ), οι οποίεσ αποτελοφν
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ και ζχουν ωσ ςτόχο να
προβάλλουν τα ςυλλογικά αποτελζςματα τθσ προςπάκειασ μακθτϊν και
εκπαιδευτϊν.
Στο Μουςικό Σχολείο Αλίμου, όπωσ και ςε όλα τα Μουςικά Σχολεία τθσ χϊρασ,
δίνονται οι ευκαιρίεσ ανάπτυξθσ τθσ προςωπικότθτασ κάκε μακθτι με τθ
ςυμμετοχι του ςτα Μουςικά Σφνολα (όπωσ χορωδία και ορχιςτρα ζντεχνθσ
Ελλθνικισ Μουςικισ, χορωδία και ορχιςτρα Ραραδοςιακισ Μουςικισ, ορχιςτρα
πνευςτϊν οργάνων, εγχόρδων κλπ). Με αυτόν τον τρόπο δθμιουργεί ποιοτικό και
καλλιτεχνικό περιβάλλον, ςτο οποίο οι μακθτζσ περνοφν πολλζσ ϊρεσ, με
ςυμμακθτζσ που ζχουν κοινά ενδιαφζροντα. Μζςα από τα ατομικά μακιματα των
οργάνων, επιτυγχάνεται αρτιότερα θ επικοινωνία μακθτι και κακθγθτι, όχι μόνο
πάνω ςτθ διδαςκαλία του οργάνου αλλά για οποιοδιποτε ηιτθμα ι πρόβλθμα που
απαςχολεί τον μακθτι.
Το Μουςικό Σχολείο αναπτφςςει τθ δθμιουργικότθτα, το ταλζντο και τθν
ευαιςκθςία των μακθτϊν, ειδικότερα ςε κζματα πολιτιςμοφ, με πολλζσ εκδθλϊςεισ
μουςικισ, περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ, κεατρικϊν παραςτάςεων. Ππωσ διλωςε
και ο κακθγθτισ του κλαρίνου, κοσ Ραπαναςταςίου:
«Μόνο και μόνο επειδι μιλάμε για Μουςικό Σχολείο, καταλαβαίνεισ ότι μιλάμε για
ζνα ιδιαίτερο ςχολείο. Ζνα ευαίςκθτο ςχολείο, ςτο οποίο τα παιδιά φεφγουν από τθ
φιλοςοφία ενόσ κανονικοφ ςχολείου κι ζρχονται ςε μια φιλοςοφία θ οποία τουσ
κάνει διαφορετικοφσ ανκρϊπουσ από όλεσ τισ απόψεισ. Από ευαιςκθςίεσ… Και μόνο
που μιλάμε για Μουςικό Σχολείο καταλαβαίνεισ»
Ππωσ αναφζρκθκε ιδθ, τα μουςικά μακιματα του ςυγκεκριμζνου ςχολείου δεν
περιορίηονται μόνο ςτθν ευρωπαϊκι μουςικι, αλλά θ διδαςκαλία τθσ παραδοςιακισ
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μουςικισ κατζχει ςθμαντικό ρόλο ςτθν εκπαίδευςθ των μακθτϊν και αποτελεί τον
τομζα διερεφνθςθσ τθσ παροφςασ εργαςίασ.
Συγκεκριμζνα, ςτο πλαίςιο τθσ διδαςκαλίασ τθσ ελλθνικισ λαϊκισ και
παραδοςιακισ μουςικισ ςτο Μουςικό Σχολείο Αλίμου διδάςκεται βιολί, μπουηοφκι,
κανονάκι,

ακορντεόν,

ταμπουράσ,

κλαρίνο

και

κρθτικι

λφρα.

Από

τα

προαναφερκζντα μουςικά όργανα, θ διδαςκαλία του ταμπουρά είναι υποχρεωτικι
ενϊ το αντίςτοιχο υποχρεωτικό όργανο ευρωπαϊκισ μουςικισ είναι το πιάνο.
Θ διδαςκαλία των μουςικϊν οργάνων γίνεται κατά κανόνα ατομικά ςε κάκε
μακθτι,

εκτόσ

από

οριςμζνεσ

εξαιρζςεισ.

Χαρακτθριςτικά

παρακζτουμε

απόςπαςμα από τθ ςυνομιλία μασ με τθ διδάςκουςα του ταμπουρά, θ οποία
αναφζρει ότι το μάκθμα του ςυγκεκριμζνου οργάνου απευκφνεται ςε ομάδα
μακθτϊν, κάτι το οποίο ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ δθμιουργεί προβλιματα κυρίωσ
λόγω του διαφορετικοφ μουςικοφ επιπζδου των μακθτϊν:
«.... ςυγκεκριμζνα ςτον Άλιμο είναι πολφ δφςκολα τα πράγματα γιατί τα παιδιά
είναι 4 ενϊ το μάκθμα είναι ατομικό. Αυτό είναι πολφ μεγάλο πρόβλθμα. Δεν
καταλαβαίνω γιατί το πιάνο να είναι ατομικό και ςτον ταμπουρά κα πρζπει να είναι
4 άτομα ςτθν τάξθ. Διαφορετικοί χαρακτιρεσ και διαφορετικι τεχνικι να πρζπει να
μάκουν κάτι μαηί»
Εκτόσ από τθ διδαςκαλία των μουςικϊν οργάνων, το πρόγραμμα του Μουςικοφ
Σχολείου

Αλίμου

περιλαμβάνει

διδαςκαλία

τθσ

Κεωρίασ

τθσ

ελλθνικισ

παραδοςιακισ μουςικισ κακϊσ και τθν από κοινοφ ςυνφπαρξθ των μακθτϊν ςε
παραδοςιακά μουςικά ςφνολα. Με αυτό τον τρόπο, οι μακθτζσ εξαςκοφνται πιο
ευχάριςτα και αναπτφςςουν ςθμαντικζσ μουςικζσ δεξιότθτεσ, οι οποίεσ απαιτοφνται
για να παίηει κανείσ ςε ςφνολο34. Επιπλζον, θ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε μουςικά
ςφνολα και θ ςυμμετοχι τουσ ςε ςυναυλίεσ ςτο τζλοσ τθσ χρονιάσ ζχει ωσ
αποτζλεςμα οι μακθτζσ να εφαρμόηουν τισ γνϊςεισ που ζχουν αποκτιςει κατά τθ
διάρκεια τθσ φοίτθςισ τουσ ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ, βγαίνοντασ από τθν
«αποκομμζνθ» αίκουςα διδαςκαλίασ. Θ παραπάνω διαδικαςία εντάςςεται ςτο
γενικότερο πλαίςιο ενεργειϊν που απαιτοφνται για μια ολοκλθρωμζνθ μουςικι
παιδεία. Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ μάλιςτα, οι μακθτευόμενοι μουςικοί ζχουν τθν
34

Απόςπαςμα από ομιλία του Κεοχάρθ άπτθ ςτο Διεκνζσ Συνζδριο «Καλλιζργεια τθσ μουςικισ
τζχνθσ ςτθν Ελλάδα τθσ Ευρϊπθσ», Κεςςαλονίκθ 2009
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ευκαιρία να ζρκουν ςε επαφι με πολυάρικμο κοινό και να αποκτιςουν βιωματικι
εμπειρία όςον αφορά τθ ςχζςθ μουςικοφ και κοινοφ. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα
αποτελεί θ

διοργάνωςθ κάκε χρόνο ςτο τζλοσ του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ των

εκδθλϊςεων των «Ανοιχτϊν Ρυλϊν» ςτισ πλατείεσ τθσ Άρτασ μζςω του τμιματοσ
Λαϊκισ και Ραραδοςιακισ Μουςικισ το οποίο αποτελεί ενεργό μζλοσ τθσ τοπικισ
κοινωνίασ τθσ Άρτασ. Μζςω του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ ςυναυλιϊν αφενόσ
το τμιμα ζρχεται ςε άμεςθ επαφι με τθν κοινωνία τθσ Άρτασ ζξω από το
ςυνθκιςμζνο εμπορευματοποιθμζνο τρόπο διαςκζδαςθσ και αφετζρου δίνει τθ
δυνατότθτα ςτουσ φοιτθτζσ να αλλθλεπιδράςουν με τθν κοινωνία και να
εφαρμόςουν ςτθν πράξθ όλεσ τισ αποκτθκείςεσ γνϊςεισ. Το ςυγκεκριμζνο
εγχείρθμα ςε καμία περίπτωςθ δεν αποςκοπεί ςε κάποιου είδουσ πολιτιςμικι
παρζμβαςθ αλλά αφετθρία του αποτελεί θ επικυμία θ εκπαιδευτικι πράξθ να
διαχυκεί και εκτόσ ακαδθμαϊκοφ χϊρου. 35
Πςα αναφζρκθκαν ανωτζρω ιςχφουν απόλυτα και με κάκε μορφισ προςπάκεια
ζνταξθσ των μακθτευόμενων μουςικϊν ςε μουςικά ςφνολα και οργάνωςθσ
εκδθλϊςεων και γι αυτό το λόγο ςε κάκε μουςικό ςχολείο τθσ χϊρασ ζχει
υιοκετθκεί ο κεςμόσ των μουςικϊν ςυνόλων. Για να είναι, βζβαια, επιτυχζσ το
εγχείρθμα τθσ ςυνφπαρξθσ των μακθτϊν ςε μουςικά ςφνολα, δεδομζνου του
μεγάλου αρικμοφ μακθτϊν, απαιτείται θ ςυνεργαςία μιασ ομάδασ κακθγθτϊν κάκε
χρόνο προκειμζνου ο ςυντονιςμόσ και θ γενικότερθ πορεία του ςυνόλου να είναι
ικανοποιθτικι. Θ Ελιςάβετ Θλία (διδάςκει κανονάκι) ςτα πλαίςια τθσ ςυηιτθςθσ
ανζφερε ότι λόγω του μεγάλου αρικμοφ των οργάνων που ςυμμετζχουν ςτο
παραδοςιακό ςφνολο είναι απαραίτθτο να υπάρχουν αρκετοί κακθγθτζσ, κάκε ζνασ
εκ των οποίων ζχει επωμιςτεί διαφορετικό ρόλο. Με αυτό τον τρόπο
αντιμετωπίηονται τυχόν

ανιςότθτεσ επιπζδου μεταξφ των

μακθτϊν

που

ςυμμετζχουν ςτο ςφνολο κακϊσ αρκετζσ φορζσ απαιτείται θ «επανεκπαίδευςθ»
κάποιων πιο αδφναμων – αρχάριων μακθτϊν προκειμζνου να επανενταχκοφν
ομαλά ςτο μουςικό ςφνολο.

35

Ηουμποφλθ Μ., Ράμε Ρλατεία; Ακαδθμαϊκι πράξθ και κοινωνικι παρζμβαςθ ςτθν Άρτα. Οι
ανοιχτζσ Ρφλεσ του Τμιματοσ Λαϊκισ & Ραραδοςιακισ Μουςικισ του ΤΕΙ Ηπείρου, ςτο Ετερότθτεσ
και μουςικι ςτα Βαλκάνια. Τα κείμενα, Εκδόςεισ Τμιματοσ Λαϊκισ και Ραραδοςιακισ Μουςικισ ΤΕΛ
Θπείρου, Άρτα 2008, ςελ 125.
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Στα πλαίςια τθσ εκπόνθςθσ τθσ παροφςασ πτυχιακισ εργαςίασ ζγινε μια απόπειρα
κατανόθςθσ του τρόπου με τον οποίο διδάςκονται τα παραδοςιακά μουςικά
όργανα ςτο Μουςικό Σχολείο Αλίμου και δε δόκθκε ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτα
κεωρθτικά μακιματα που λαμβάνουν οι μακθτζσ, παρά μόνο ςτισ περιπτϊςεισ που
θ Κεωρία τθσ Ραραδοςιακισ μουςικισ είναι μζροσ τθσ πρακτικισ διδαςκαλίασ του
μουςικοφ οργάνου.
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Κεφάλαιο

2

ΠΛΑΙΙΟ ΤΖΗΣΗΗ ΜΕ ΣΟΤ ΚΑΘΗΓΗΣΕ ΣΩΝ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΩΝ ΜΟΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΟΤ ΜΟΤΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΑΛΙΜΟΤ
2.1 Ειςαγωγι
Στο προθγοφμενο κεφάλαιο, ζγινε μια ειςαγωγι ςτο Μουςικό Σχολείου Αλίμου
και ςτο ρόλο που κατζχει θ διδαςκαλία των παραδοςιακϊν μουςικϊν οργάνων.
Ππωσ είναι προφανζσ, το ςθμαντικότερα ρόλο ςτθν παραπάνω διαδικαςία των
ζχουν οι κακθγθτζσ των μουςικϊν οργάνων, οι οποίοι ζχουν να πουν και να
ςχολιάςουν ςθμαντικά πράγματα όχι μόνο όςον αφορά το όργανο και τισ μουςικζσ
γνϊςεισ που μεταδίδουν ςτουσ ςπουδαςτζσ τουσ, αλλά και για τισ πρακτικζσ που
χρθςιμοποιοφν ς’ αυτιν τθν διαδικαςία.
Θ παροφςα πτυχιακι εργαςία ζχει ωσ ςτόχο να διερευνιςει το ηιτθμα τθσ
διδαςκαλίασ των μουςικϊν οργάνων ςτο Μουςικό Σχολείο του Αλίμου και για τθν
επίτευξθ του ςυγκεκριμζνου ςτόχου επιλζχτθκε να γίνει θ ανάδειξθ του ρόλου, τθσ
άποψθσ και των διδακτικϊν πρακτικϊν των κακθγθτϊν μουςικϊν οργάνων κακϊσ
επίςθσ και θ εξζταςθ, ςτο μζτρο του δυνατοφ για μία τζτοιου είδουσ εργαςία,
κάποιων ιδιαίτερα ςθμαντικϊν ηθτθμάτων που προκφπτουν παράλλθλα αλλά και ςε
ςυνάρτθςθ με τθν εδϊ ερευνϊμενθ εκπαιδευτικι διαδικαςία.
Ρροκειμζνου να γίνει όςο το δυνατόν λεπτομερζςτερθ εξζταςθ των μακθςιακϊν
και επαγγελματικϊν εμπειριϊν των ςυνομιλθτϊν, κρίκθκε απαραίτθτθ θ διεξαγωγι
ςυνζντευξθσ με τον κάκε διδάςκοντα ξεχωριςτά.

Αξίηει να ςθμειϊςουμε ότι

κάποιεσ από τισ ερωτιςεισ που τζκθκαν ςτουσ ςυνομιλθτζσ δεν διατυπϊκθκαν
άμεςα διότι βαςικόσ ςτόχοσ είναι να εκμαιευτοφν απαντιςεισ μζςα από μία ανοιχτι
ςυηιτθςθ και όχι να υπάρξουν ςυγκεκριμζνεσ αποκρίςεισ ςε αυςτθρά
προκακοριςμζνεσ ερωτιςεισ. Θ διάςπαςθ των περιςςότερων ερωτιςεων ςε άλλεσ
επιμζρουσ αλλά και ο ςυνδυαςμόσ απαντιςεων ακόμα και ςε ερωτιςεισ που
φαινομενικά δεν ςχετίηονται άμεςα, μποροφν να οδθγιςουν ςε ενδιαφζροντα
ςυμπεράςματα χωρίσ ο ερωτϊμενοσ να ζχει οπωςδιποτε απαντιςει ευκζωσ.
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Στισ ενότθτεσ του παρόντοσ κεφαλαίου που ακολουκοφν, δίνονται κάποια ςτοιχεία
ςχετικά με τισ ερωτιςεισ που τζκθκαν ςτουσ ςυνομιλθτζσ – κακθγθτζσ, οι οποίεσ
ουςιαςτικά αποτελοφν αφορμζσ για ςυηιτθςθ ενϊ όπωσ κα φανεί ςτθ ςυνζχεια,
οριςμζνεσ από τισ απαντιςεισ ςυνομιλθτϊν οδιγθςαν ςε περαιτζρω ανάπτυξθ
κεμάτων, τα οποία δεν περιλαμβάνονταν ςτο αρχικό πλάνο ςυηιτθςθσ αλλά
κρίνονται ωσ εξίςου ςθμαντικά.

2.2 Προςωπικζσ Πλθροφορίεσ
 Ρείτε μου κάποιεσ πλθροφορίεσ για εςάσ (μουςικζσ ςπουδζσ, ο λόγοσ που
παρακινθκικατε να μάκετε το όργανο, θ ςχζςθ ςασ με τθν παράδοςθ, θ
καταγωγι ςασ κλπ)
Θ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία ερωτιςεων ζχει ωσ ςτόχο να δθμιουργιςουμε ζνα
βαςικό προφίλ των ςυνομιλθτϊν κακϊσ όπωσ ζχει αναφερκεί ιδθ, βαςικόσ
ςτόχοσ μασ είναι θ εκμαίευςθ πλθροφοριϊν από τουσ ςυνομιλθτζσ ςτα πλαίςια
μιασ χαλαρισ ςυηιτθςθσ και όχι μζςω μιασ «αυςτθρισ» ςυνζντευξθσ που αφορά
μόνο ςτισ πρακτικζσ διδαςκαλίασ των μουςικϊν οργάνων. Επιπλζον, κάποια από
τα ςτοιχεία που προζκυψαν από τισ βιογραφικζσ ερωτιςεισ είναι ιδιαιτζρωσ
ςθμαντικά κακϊσ όπωσ κα δοφμε ςτθ ςυνζχεια, ςτοιχεία όπωσ θ καταγωγι ςε
οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ζπαιξαν κακοριςτικό ρόλο ςτθ μετζπειτα πορεία
κάποιων διδαςκόντων.
Πςον αφορά τισ μουςικζσ ςπουδζσ, ςε αυτι τθ φάςθ τθσ ςυηιτθςθσ, ηθτικθκε
από τουσ ςυνομιλθτζσ μια περιλθπτικι παρουςίαςθ των μουςικϊν ςπουδϊν
τουσ ενϊ ςτθ ςυνζχεια ζγιναν ερωτιςεισ περιςςότερο διευκρινιςτικζσ.
 Ραίηετε κάποιο άλλο όργανο ι ξεκινιςατε από κάποιο άλλο όργανο
Είναι ςυχνό φαινόμενο οι κακθγθτζσ μουςικισ, εκτόσ από το βαςικό όργανο το
οποίο διδάςκουν, να ζχουν διδαχκεί και να γνωρίηουν τθν τεχνικι και άλλων
μουςικϊν οργάνων. Ππωσ προζκυψε από τισ ςυηθτιςεισ που πραγματοποιικθκαν,
το παραπάνω φαινόμενο παρατθρικθκε και ςτουσ κακθγθτζσ του Μουςικοφ
Σχολείου Αλίμου. Για παράδειγμα, κάποιοι κακθγθτζσ ξεκίνθςαν τθ μουςικι τουσ
παιδεία διδαςκόμενοι ευρωπαϊκά μουςικά όργανα και ςτθ ςυνζχεια αςχολικθκαν
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με τον τομζα τθσ παραδοςιακισ μουςικισ. Αυτό μπορεί να επθρεάηει και τον τρόπο
που προςεγγίηουν τθ διδαςκαλία του οργάνου που διδάςκουν.
 Ρόςο καιρό αςχολείςτε με τθ διδαςκαλία του ςυγκεκριμζνου οργάνου και
που ζχετε κατά καιροφσ διδάξει;
Σκοπόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ερϊτθςθσ είναι θ άντλθςθ πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν
επαγγελματικι εμπειρία των ςυνομιλθτϊν ςτον τομζα τθσ διδαςκαλίασ κι
εςτιάηουμε κυρίωσ ςτο εάν ζχουν παραδϊςει μακιματα ςε ωδεία, μουςικζσ ςχολζσ,
εάν παραδίδει ιδιαίτερα μακιματα και , βζβαια, εάν ζχουν αςχολθκεί με τθ
διδαςκαλία ςτθν πρωτοβάκμια, δευτεροβάκμια ι ακόμα και τριτοβάκμια
εκπαίδευςθ.
Θ γνϊςθ τθσ προθγοφμενθσ διδακτικισ εμπειρίασ των κακθγθτϊν του
ςυγκεκριμζνου ςχολείου κρίνεται απαραίτθτθ για τθ διεξαγωγι αςφαλϊν
ςυμπεραςμάτων ςτθν παροφςα εργαςία, δεδομζνου ότι θ ζνταξθ ενόσ λαϊκοφ
μουςικοφ ςε ζνα εκπαιδευτικό πλαίςιο ενδζχεται να επθρεάςει τθ ςκζψθ και τισ
διδακτικζσ πρακτικζσ που εφαρμόηει.
 Με ποιο τρόπο ζγινε θ ειςαγωγι ςασ ςτο Μουςικό Σχολείο Αλίμου
Δεδομζνου του διαφορετικοφ μορφωτικοφ επιπζδου των ςυνομιλθτϊν, ζχει αξία
να μάκουμε κάποιεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ζγινε θ
ειςαγωγι τουσ και θ ζνταξι τουσ ςτο διδακτικό προςωπικό του ςυγκεκριμζνου
ςχολείου. Βζβαια, ςθμαντικό ρόλο ςτον τρόπο διοριςμοφ διαδραματίηει θ χρονικι
περίοδοσ κατά τθν οποία πραγματοποιικθκαν οι διοριςμοί, κακϊσ ςε κάκε φάςθ τα
κριτιρια ζνταξθσ διαφζρουν.
2.3 Μουςικζσ γνώςεισ και ςπουδζσ
 Ρωσ ζχετε διδαχκεί το όργανο που παίηετε;
Στθ ςυγκεκριμζνθ φάςθ τθσ ςυηιτθςθσ, οι ςυνομιλθτζσ κλικθκαν να περιγράψουν
τον τρόπο με τον οποίο διδάχκθκαν τα παραδοςιακά όργανα που παίηουν. Ζχει
ιδιαίτερθ ςθμαςία να μάκουμε αν ακολοφκθςαν ςυςτθματικζσ ςπουδζσ ςε κάποια
ςχολι, εάν υπιρχε ςυγκεκριμζνοσ μουςικόσ – διδάςκαλοσ ο οποίοσ τουσ ζμακε τθν
τεχνικι του οργάνου ι αν υπιρξαν αυτοδίδακτοι (ςφνθκεσ φαινόμενο για τουσ
οργανοπαίκτεσ παραδοςιακϊν οργάνων). Μζςω τθσ ςυγκεκριμζνθσ ερϊτθςθσ
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προςπακοφμε, επίςθσ, να κατανοιςουμε το κατά πόςο ο τρόποσ με τον οποίο
διδάχκθκαν οι ςυνομιλθτζσ μασ το όργανο ζπαιξε ρόλο ςτθ μετζπειτα πορεία τουσ
ωσ διδάςκοντεσ, δθλαδι αν ακολοφκθςαν τακτικζσ τισ οποίεσ και οι ίδιοι είχαν
διδαχκεί από τουσ δαςκάλουσ τουσ.
 Ζχετε γνϊςθ κεωρθτικϊν ι ανϊτερων κεωρθτικϊν για τθν παραδοςιακι
μουςικι που διδάςκετε;
Θ ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ αποτελεί ςθμαντικό μζροσ τθσ ςυηιτθςθσ που αφορά τισ
μουςικζσ ςπουδζσ των ςυνομιλθτϊν. Στόχοσ μασ μζςω τθσ παροφςασ ερϊτθςθσ
είναι να αντλιςουμε πλθροφορίεσ ςχετικά με το αν οι κακθγθτζσ τθσ παραδοςιακισ
μουςικισ ςτο Μουςικό Σχολείου Αλίμου ζχουν λάβει μακιματα κεωρθτικϊν ςτθν
παραδοςιακι μουςικι. Ππωσ προζκυψε από τισ ςυηθτιςεισ και κα δοφμε ςτο
κεφάλαιο που ακολουκεί, οι περιςςότεροι από τουσ ςυνομιλθτζσ μασ δεν ζχουν
λάβει τζτοιου τφπου μακιματα αλλά λόγω τθσ αγάπθσ τουσ για τθν παραδοςιακι
μουςικι αλλά και των αναγκϊν τθσ διδαςκαλίασ, ζχουν αςχολθκεί και ενθμερωκεί
μόνοι τουσ. Ωςτόςο, ςχεδόν όλοι ζχουν πτυχία ανωτζρων κεωρθτικϊν όπωσ πτυχίο
φοφγκασ, ενοργάνωςθσ κ.α. ενϊ κάποια διακζτουν πτυχίο βυηαντινισ μουςικισ.

2.4 Μζκοδοι Διδαςκαλίασ
 Χρθςιμοποιείτε κάποια ςυγκεκριμζνθ μζκοδο διδαςκαλίασ; Αν ναι, ποια
είναι αυτι και γιατί τθν επιλζξατε; Αν όχι, τότε πωσ πραγματοποιείται το
μάκθμα κάκε φορά;
Ππωσ είναι προφανζσ, ωσ απάντθςθ ςτθν παραπάνω ερϊτθςθ δεν αναμζνουμε
τθν πλιρθ παρουςίαςθ και ανάλυςθ τθσ μεκοδολογίασ που ακολουκοφν οι
διδάςκοντεσ. Ο ςκοπόσ για τον οποίο τζκθκε θ ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ ιταν να
λάβουμε μια πρϊτθ ιδζα για τον τρόπο με τον οποίο ο κάκε διδάςκων
πραγματοποιεί το μάκθμα και να αντιλθφκοφμε το γενικότερο τρόπο οργάνωςθσ
του μακιματοσ όςον αφορά τθν απόκτθςθ από τουσ μακθτζσ τθσ απαιτοφμενθσ
δεξιότθτασ. Στθ ςυνζχεια τίκενται ερωτιςεισ που αφοροφν ςυγκεκριμζνα ηθτιματα
όπωσ ο τρόποσ επιλογισ του ρεπερτορίου, θ χριςθ ι μθ παρτιτοφρασ κλπ.
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 Στα μουςικά ςχολεία δεν υπάρχει ςυγκεκριμζνθ φλθ ι προτεινόμενθ
βιβλιογραφία για να ακολουκιςετε. Από ποφ αντλείτε τθν φλθ ςασ και πϊσ
επιλζγετε το ρεπερτόριο που διδάςκετε;
Θ παροφςα ερϊτθςθ τζκθκε δεδομζνου ότι ζνα από τα προβλιματα που ςυχνά
ςυναντάται ςτθ διδαςκαλία τθσ παραδοςιακισ μουςικισ είναι θ ζλλειψθ
προτεινόμενθσ βιβλιογραφίασ. Ζχει ενδιαφζρον να μάκουμε με ποιον τρόπο
αντιμετωπίηουν οι διδάςκοντεσ τθ ςυγκεκριμζνθ κατάςταςθ και τον τρόπο τον
οποίο κάκε ζνασ από αυτοφσ ζχει υιοκετιςει προκειμζνου να βρει το κατάλλθλο
ρεπερτόριο και να οργανϊςει τθν φλθ του μακιματοσ ζτςι ϊςτε να επιτευχκεί το
καλφτερο δυνατό αποτζλεςμα.
 Υπάρχουν κάποια βιματα ι κάποιεσ βαςικζσ κατθγορίεσ δράςεων που
λαμβάνουν χϊρα ςτο μάκθμα; (ακουςτικζσ αςκιςεισ, κεωρθτικά μακιματα,
να παίηουν μαηί με το δάςκαλο, να ακοφν κομμάτια).
Ππωσ είναι φυςικό, ςτα πλαίςια ανάπτυξθσ μεκοδολογίασ για τθ διδαςκαλία των
μουςικϊν οργάνων, υπάρχουν, κα λζγαμε, κάποια ςυγκεκριμζνα βιματα τα οποία
ακολουκοφν οι κακθγθτζσ πάντα. Αυτά τα βιματα διαφζρουν από κακθγθτι ςε
κακθγθτι και αποτελοφν τθ βάςθ πάνω ςτθν οποία χτίηονται οι περαιτζρω δράςεισ
διδαςκαλίασ.
 Στθ διδαςκαλία ςασ χρθςιμοποιείτε παρτιτοφρα;
Θ χριςθ ι μθ τθσ παρτιτοφρασ αποτελεί ζνα ςθμαντικό ςτοιχείο για τθν
κατανόθςθ του τρόπου διδαςκαλίασ που ακολουκοφν οι κακθγθτζσ. Είναι
ςθμαντικό να μάκουμε κατά πόςο οι κακθγθτζσ παραδοςιακισ μουςικισ ςτθν
πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ κεωροφν ςθμαντικι τθν ικανότθτα
μουςικισ ανάγνωςθσ και γραφισ.
 Στθ διδαςκαλία ςασ χρθςιμοποιείτε άλλο οπτικοακουςτικό υλικό;
Ο όροσ «οπτικοακουςτικό υλικό» περιλαμβάνει τθν αναπαραγωγι μουςικϊν
κομματιϊν μζςω cd, τθν προβολι βίντεο και άλλου τζτοιου τφπου δραςτθριότθτεσ.
Είναι ςθμαντικό να μάκουμε εάν οι διδάςκοντεσ κεωροφν ότι θ χριςθ τζτοιων
μζςων βοθκάει ςτθν καλφτερθ κατανόθςθ οριςμζνων κεμάτων. Ππωσ κα δοφμε ςτο
επόμενο κεφάλαιο, όλοι οι ςυνομιλθτζσ ζχουν τθν άποψθ ότι θ χριςθ
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οπτικοακουςτικοφ υλικοφ είναι ςθμαντικό μζροσ τθσ διδαςκαλίασ αλλά όλοι
διλωςαν ότι θ ζλλειψθ του απαιτοφμενου χρόνου κακιςτά δφςκολθ τθν ζνταξθ
οπτικοακουςτικοφ υλικοφ ςτθ διαδικαςία τθσ διδαςκαλίασ.
 Ρωσ αντιμετωπίηετε τθν κατάςταςθ όταν υπάρχουν ςθμαντικζσ διαφορζσ
μουςικοφ επιπζδου και δεξιοτεχνίασ ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ τθσ ίδιασ τάξθσ
ι του ίδιου ςυνόλου;
Στο ςυγκεκριμζνο μουςικό ςχολείο, θ διδαςκαλία των περιςςότερων οργάνων
γίνεται ατομικά. Ωςτόςο, υπάρχουν μακιματα τα οποία απευκφνονται ςε 3 ι 4
μακθτζσ ενϊ υπάρχουν και μουςικά ςφνολα. Στο παρόν ςτάδιο τθσ ςυηιτθςθσ,
ηθτικθκε από τουσ ςυνομιλθτζσ να περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο
αντιμετωπίηονται οι διαφορζσ επιπζδου των μακθτϊν και , βζβαια, τον αντίκτυπο
που ζχουν τζτοιου τφπου «ανιςότθτεσ» ςτθν πορεία τθσ διδαςκαλίασ.
 Διαφοροποιείται θ διδαςκαλία ςασ ωσ μζκοδοσ και αντικείμενο ςτο πλαίςιο
του Μουςικοφ Σχολείου, ςε ςχζςθ με άλλουσ χϊρουσ όπου ζχετε διδάξει;
Γιατί; Αν ναι, με ποιον τρόπο;
Ππωσ κα δοφμε ςτθ ςυνζχεια, οριςμζνοι από τουσ κακθγθτζσ του Μουςικοφ
Σχολείου Αλίμου ζχουν διδακτικι εμπειρία και ςε άλλουσ χϊρουσ εκτόσ από
Μουςικά Σχολεία. Ζχει ενδιαφζρον να μάκουμε εάν ο τρόποσ με τον οποίο
διδάςκουν επθρεάηεται από το χϊρο ςτον οποίο γίνεται θ διδαςκαλία. Για
παράδειγμα, αν ζχουν διαφορετικζσ απαιτιςεισ από κάποιον μακθτι ςτον οποίο
παραδίδουν ιδιαίτερα μακιματα κατ’οίκον ι από τουσ μακθτζσ ςε ωδεία ςτα οποία
ενδεχομζνωσ ζχουν δουλζψει ι δουλεφουν. Επίςθσ, ενδιαφερόμαςτε για το εάν
υπάρχει διαφοροποίθςθ ςτισ πρακτικζσ που ακολουκοφν για τθ διδαςκαλία των
μουςικϊν οργάνων και για τουσ λόγουσ οι οποίοι κακιςτοφν αναγκαία αυτι τθ
διαφοροποίθςθ, εάν , βζβαια, υπάρχει.
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2.5 Ερωτιςεισ αναφορικά με το κεςμό των μουςικών ςχολείων
 Ροια είναι κατά τθ γνϊμθ ςασ τα οφζλθ από τθ λειτουργία των μουςικϊν
ςχολείων;

Οι απαντιςεισ που λάβαμε για τθ ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ ζχουν ιδιαίτερθ
βαρφτθτα κακϊσ προζρχονται από ανκρϊπουσ οι οποίοι είναι μζροσ των μουςικϊν
ςχολείων και ςυνεπϊσ εκφζρουν άποψθ μζςα από ςυγκεκριμζνεσ εμπειρίεσ που
ζχουν αποκτιςει κατά τθν επαφι τουσ με τουσ μακθτζσ. Επομζνωσ, ζχουν άμεςθ
γνϊςθ του «κζρδουσ» που αποκομίηουν οι μακθτζσ από τθ φοίτθςι τουσ ςτα
ςυγκεκριμζνου τφπου ςχολεία.
 Ροια είναι κατά τθ γνϊμθ ςασ τα ςθμαντικότερα προβλιματα ςτα Μουςικά
Σχολεία; Τι κα προτείνατε να αλλάξει ϊςτε να ζχουμε καλφτερα
αποτελζςματα;

Θ

βαρφτθτα των απαντιςεων που λάβαμε και ςε αυτι τθν ερϊτθςθ είναι

αυξθμζνθ όπωσ και ςτθν περίπτωςθ τθσ προθγοφμενθσ ερϊτθςθσ. Οι κακθγθτζσ
των μουςικϊν ςχολείων είναι οι πλζον κατάλλθλοι να εκφζρουν άποψθ ςχετικά με
τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν τα μουςικά ςχολεία ςιμερα κακϊσ ζρχονται
κακθμερινά αντιμζτωποι με αυτά. Τζλοσ, ζχει ενδιαφζρον το γεγονόσ ότι υπάρχει
μεγάλθ ταφτιςθ απόψεων των ςυνομιλθτϊν ςχετικά με το ςυγκεκριμζνο ηιτθμα.
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Κεφάλαιο

3

ΠΑΡΟΤΙΑΗ & ΑΝΑΛΤΗ ΤΛΙΚΟΤ

3.1 φντομθ παρουςίαςθ των ςυνομιλθτών
Μζςω των ςυηθτιςεων με τθσ κακθγθτζσ του Μουςικοφ Σχολείου Αλίμου,
επετεφχκθ θ ςυλλογι κάποιων βαςικϊν «προςωπικϊν» ι αλλιϊσ βιογραφικϊν
ςτοιχείων των ςυνομιλθτϊν, τα οποία είναι ιδιαιτζρωσ ςθμαντικά κακϊσ,
ουςιαςτικά, τθσ δίνουν μια πρϊτθ εικόνα για το «προφίλ» των διδαςκόντων.
Λδιαίτερθ ζμφαςθ δόκθκε ςτισ μακθςιακζσ εμπειρίεσ και ςτισ επαγγελματικζσ
δραςτθριότθτεσ

του κακενόσ, ςυμπεριλαμβανομζνου βζβαια ς’ αυτζσ και του

διδακτικοφ τουσ ζργου. Ππωσ προαναφζρκθκε, ο όροσ «επαγγελματικζσ»
δραςτθριότθτεσ» δεν περιλαμβάνει μόνο τθν εμπειρία τουσ ωσ διδάςκοντεσ. Ο
ςυγκεκριμζνοσ όροσ περιλαμβάνει και δραςτθριότθτεσ όπωσ θ ςυμμετοχι τουσ
ςυναυλίεσ και θχογραφιςεισ, οι οποίεσ αναμφιςβιτθτα αποτελοφν βαςικό τεκμιριο
τθσ μουςικισ γνϊςθσ και εμπειρίασ που κατζχουν.
Μζςα από τθσ πλθροφορίεσ που οι ίδιοι ζδωςαν, είναι δυνατόν να αντιλθφκοφμε
ζωσ κάποιο βακμό το περιεχόμενο των εμπειριϊν αυτϊν, οι οποίεσ αποτελοφν
αναπόςπαςτο κομμάτι των προςωπικοτιτων τουσ

αλλά και είναι ςθμαντικοί

παράγοντεσ επθρεαςμοφ όςον αφορά όχι μόνο το διδακτικό ζργο ςτο ςυγκεκριμζνο
μουςικό ςχολείο αλλά και τθν ςυνολικι επαφι τουσ με τουσ μακθτζσ τουσ οποίουσ
κατά καιροφσ ζχουν διδάξει.
Άλλα ςτοιχεία που αποκομίςκθκαν από τθσ ςυηθτιςεισ αφοροφν τθν καταγωγι
των διδαςκόντων και τθν φπαρξθ βιωματικϊν εμπειριϊν. Ο όροσ «βιωματικζσ
εμπειρίεσ» ςχετίηεται με ζνα πλικοσ εμπειριϊν τθσ για παράδειγμα με τθσ
εμπειρίεσ που αποκόμιςαν οι ςυνομιλθτζσ μζςα από τθν ςυμμετοχι τθσ από μικρι
θλικία ςε χϊρουσ επιτζλεςθσ τθσ όπωσ τα πανθγφρια, τα ζκιμα, οι γιορτζσ, αλλά
ακόμα και τθν μουςικι ανάπτυξθ μζςα ςε ζνα οικογενειακό περιβάλλον ςτο οποίο
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κυριαρχοφςαν τα μουςικά ερεκίςματα τθσ για παράδειγμα τθν φπαρξθ γονιϊν ι
ςυγγενϊν οι οποίοι αςχολοφνται με τθν μουςικι. Μζςω αυτισ τθσ διαδικαςίασ ο
εκάςτοτε ςυνομιλθτισ ζρχεται ςε επαφι με τθν μουςικι και με αυτόν τον τρόπο
επθρεάηεται αποφαςιςτικά θ μουςικι του προςωπικότθτα.

Ελιςάβετ Θλία – Κανονάκι:
Θ Ελιςάβετ Θλία ζχει γεννθκεί ςτθ Κεςςαλονίκθ και διδάςκει κανονάκι ςτο
Μουςικό Σχολείο Αλίμου. Ξεκίνθςε με ευρωπαϊκζσ μουςικζσ ςπουδζσ και θ
μόρφωςι τθσ ιταν κατά κφριο λόγο ευρωπαϊκι και όχι παραδοςιακι. Οι βαςικζσ
ςπουδζσ τθσ είναι παιδαγωγικζσ ενϊ ξεκίνθςε τθ ςταδιοδρομία τθσ ωσ κακθγιτρια
μουςικισ αρκετά χρόνια μετά τθν ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν τθσ κζλοντασ να
εξαςκιςει το «χόμπι» τθσ, όπωσ χαρακτθριςτικά δθλϊνει και θ ίδια.
Οι μουςικζσ τθσ ςπουδζσ ζγιναν ςτο Κρατικό Ωδείο τθσ Κεςςαλονίκθσ και το
πρϊτο μουςικό όργανο με το οποίο αςχολικθκε ιταν το πιάνο. Στο ςυγκεκριμζνο
ωδείο ιρκε ςε επαφι με τθν παραδοςιακι μουςικι για πρϊτθ φορά. Θ ίδια
κυμάται ότι κάποια ςτιγμι κατά τθ διάρκεια τθσ φοίτθςισ τθσ ςτο Κρατικό Ωδείο
Κεςςαλονίκθσ, ιρκε ςε επαφι με κάποια παραδοςιακά όργανα που ζφεραν οι
κακθγθτζσ του ωδείου, ανάμεςα ςτα οποία ιταν και το κανονάκι. Το ςυγκεκριμζνο
όργανο κζντριςε το ενδιαφζρον τθσ όπωσ δθλϊνει θ ίδια : «Τότε είπα ότι αν κάποια
ςτιγμι αςχολθκϊ με παραδοςιακό όργανο, αυτό κα είναι το κανονάκι».
Μετά το πζρασ των ςπουδϊν τθσ, εγκαταςτάκθκε ςτθν Ακινα και αποφάςιςε να
αςχολθκεί με τθν παραδοςιακι μουςικι και ςυγκεκριμζνα με το κανονάκι («Με
αυτό που ζλεγε θ καρδιά μου») Φςτερα από αναηιτθςι τθσ για χϊρουσ και
δαςκάλουσ παραδοςιακϊν οργάνων, κατζλθξε ςτο μουςείο Λαϊκϊν Ραραδοςιακϊν
Οργάνων όπου ξεκίνθςε μακιματα με τουσ κακθγθτζσ Γιάννθ Δρυμαλά και Μανόλθ
Καρπάκιο. Ωςτόςο, πζρα από τα μακιματα που ζκανε, θ αγάπθ τθσ για τθν
παραδοςιακι μουςικι και το κανονάκι τθν οδιγθςαν ςτο να αςχολθκεί προςωπικά
με τθν αναηιτθςθ βιβλίων, μεκοδολογιϊν ϊςτε να πετφχει το καλφτερο δυνατό
αποτζλεςμα τόςο ςτθν πορεία τθσ ωσ διδάςκουςα όςο και ςτθν προςωπικι τθσ
εξζλιξθ ωσ μουςικόσ.
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Πςον αφορά τθν εμπειρία τθσ ωσ διδάςκουςα, από μουςικά ςχολεία ζχει διδάξει
μόνο ςτο μουςικό ςχολείο Αλίμου, ςτο οποίο βρίςκεται από το 2003 ωσ
αποςπαςμζνθ. Είναι διοριςμζνθ και θ οργανικι τθσ κζςθ είναι ςτο 1ο Γυμνάςιο
Ρειραιά.
Κοντογιάννθσ Ευάγγελοσ - Ακορντεόν
Ο Ευάγγελοσ Κοντογιάννθσ διδάςκει ακορντεόν ςτο Μουςικό Σχολείο Αλίμου. Ζχει
γεννθκεί ςτον Ρειραιά και από μικρό παιδί ιταν λάτρθσ τθσ μουςικισ ενϊ αφορμι
για να αςχολθκεί με τθν τζχνθ τθσ μουςικισ ςτάκθκε θ εναςχόλθςθ τθσ αδερφισ
του με το ακορντεόν («...επειδι ζπαιηε θ μεγαλφτερθ αδερφι μου παρακινικθκα κι
εγϊ»)
Στθ ςυνζχεια οι γονείσ του τον ζγραψαν ςτο ωδείο και ξεκίνθςε τθν εκμάκθςθ του
ακορντεόν ωσ πρϊτο όργανο ενϊ ςτθ ςυνζχεια ζλαβε και μακιματα πιάνου.
Ρραγματοποίθςε τισ μουςικζσ ςπουδζσ του ςτο Εκνικό Ωδείο Ακθνϊν, όπου εκτόσ
από ακορντεόν ζλαβε κεωρθτικά μακιματα δίπλα ςε πλικοσ διακεκριμζνων
κακθγθτϊν. Ζχει γνϊςθ ανϊτερων κεωρθτικϊν, ζχει πτυχίο φοφγκασ και
ενοργάνωςθσ ενϊ ςε λίγο καιρό κα λάβει και το πτυχίο τθσ ςφνκεςθσ.. Επιπλζον,
κατζχει δίπλωμα πιάνου.
Ωσ δάςκαλοσ του ακορντεόν αςχολείται πάνω από δφο δεκαετίεσ και μζχρι να
γίνει ο διοριςμόσ του ζχει διδάξει ςε διάφορα ωδεία τθσ Ακινασ. Μζςω τθσ
διαδικαςίασ του ΑΣΕΡ ειςιχκθ ςτο Μουςικό Σχολείο Αλίμου και θ κζςθ του είναι
μόνιμθ.
Ραπαναςταςίου Ευάγγελοσ - Κλαρίνο
Ο Ευάγγελοσ Ραπαναςταςίου είναι 37 χρόνων και διδάςκει παραδοςιακό κλαρίνο
ςτουσ μακθτζσ του Μουςικοφ Σχολείου Αλίμου. Κατάγεται από τθ Κράκθ και αυτό
ιταν ζνα ςτοιχείο από το οποίο παρακινικθκε να αςχολθκεί με τθν παραδοςιακι
μουςικι. Το γεγονόσ ότι ςτθ Κράκθ ακόμα υπάρχει θ ζννοια του πανθγυριοφ ζπαιξε
ςθμαντικό ρόλο ςτο να ζρκει ςε επαφι με τον τομζα τθσ παραδοςιακισ μουςικισ
και , εν τζλει, να τον αγαπιςει. ( «Εκεί ςτθ Θράκθ ακόμα τα πανθγφρια βιϊνονται.
Δεν είναι τυχαίο ότι δεν υπάρχει κρακιϊτικθ ςκυλάδικθ μουςικι. Δθλαδι όπου πασ,
είτε ςτθν Ήπειρο είτε ςτθ Θεςςαλία κα ακοφςεισ κάποια ςκυλάδικα τραγοφδια. Δεν
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είναι τυχαίο ότι ςτθ Θράκθ δεν υπάρχει ςκυλάδικο. Δεν ζχει αλλοιωκεί κακόλου.
Υπάρχουν ακόμα ςφλλογοι που κάνουν πολφ καλά τθ δουλειά τουσ κι εγϊ από μικρό
παιδάκι ιμουν ςε ςφλλογο χορευτικό. Χόρευα κλπ και μου άρεςε θ μουςικι κι ζτςι
αςχολικθκα».)
Αρχικά, ζλαβε μακιματα από εμπειροτζχνθ μουςικό αλλά γριγορα ανακάλυψε
ότι προκειμζνου να αποκτιςει τθν επικυμθτι δεξιοτεχνία ζπρεπε να ειςαχκεί ςε
κάποιο ωδείο, κάτι το οποίο ζπραξε.

Δεν ζχει λάβει μακιματα ανωτζρων

κεωρθτικϊν παραδοςιακισ μουςικισ. Ωςτόςο, όπωσ μασ διλωςε ο ίδιοσ γνωρίηει
πολφ καλά τθ λαϊκι αρμονία μζςω προςωπικισ αναηιτθςθσ ςτο διαδίκτυο κακϊσ
και μζςω ςυναδζλφων. Στον τομζα τθσ ευρωπαϊκισ μουςικισ διακζτει πτυχίο ςτθ
Φοφγκα ενϊ διακζτει και δίπλωμα Βυηαντινισ Μουςικισ.
Αςχολείται με τθ διδαςκαλία του κλαρίνου από το 1996, δθλαδι ξεκίνθςε τθν
καριζρα του ωσ δάςκαλοσ ςε θλικία 23 χρόνων, ενϊ αςχολείται με το ςυγκεκριμζνο
όργανο από 10 χρόνων, δθλαδι περίπου 27 χρόνια. Ζχει διδάξει ςε Μουςικά
Σχολεία κακϊσ και ςτο Δθμοτικό Ωδείο ςτο Μλιον για 8 χρόνια, ςτο «Ελλθνικό
Ωδείο», που βρίςκεται ςτθ Λεωφόρο Κθφιςίασ, αλλά και ςε πολλζσ μουςικζσ ςχολζσ
όπωσ για παράδειγμα ςε εκείνθ του Διμου Χαϊδαρίου ςτθν οποία δίδαξε για 9
χρόνια.
Ζχει λάβει μζροσ ςε πολλζσ μουςικζσ εκδθλϊςεισ, από τισ οποίεσ πάντα φυλάει τα
προγράμματα για το «προςωπικό του αρχείο» όπωσ μασ διλωςε. Θ πλθκϊρα
μουςικϊν εκδθλϊςεων ςτισ οποίεσ ζχει λάβει μζροσ αποτζλεςε για εκείνον το
«ειςιτιριο» για τθν πρόςλθψι του ςε διάφορεσ μουςικζσ ςχολζσ κακϊσ και για τθν
ειςαγωγι του ςτο Μουςικό Σχολείο Αλίμου.
Ο κοσ Ραπαναςταςίου είναι, επίςθσ, ςυγγραφζασ 7 βιβλίων, τθ διανομι των
οποίων ζχει αναλάβει ο εκδοτικόσ οίκοσ «ΝΑΚΑΣ» και, μεταξφ άλλων, ζχουν
αποςταλεί ςτα ΤΕΛ Θπείρου36 και εκφμνου37. Κάκε βιβλίο περιζχει περίπου 40
παρτιτοφρεσ και όπωσ δθλϊνει ο ίδιοσ είναι «...γραμμζνεσ από κλαρινίςτα και όχι
από πιανίςτα», κζλοντασ να τονίςει ότι κατά τθ ςυγγραφι των παρτιτοφρων ζλαβε
υπόψθ κζματα πικανζσ ιδιαιτερότθτεσ των κομματιϊν όταν πρόκειται να παιχκοφν

36
37

Τμιμα «Λαϊκισ και Ραραδοςιακισ Μουςικισ
Τμιμα «Μουςικισ Τεχνολογίασ και Ακουςτικισ»
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από κλαρίνο, τισ οποίεσ ιταν ικανόσ να διακρίνει λόγω τθσ εμπειρίασ του με το
ςυγκεκριμζνο όργανο.
Χριςτοσ Σιάνασ - Μπουηοφκι
Ο Χριςτοσ Σιάνασ κατάγεται από τθν Άρτα και διδάςκει μπουηοφκι ςτουσ μακθτζσ
του Μουςικοφ Σχολείου Αλίμου. Δεν ζχει λάβει ωδειακι εκπαίδευςθ και δθλϊνει
«αυτοδίδακτοσ» ςτθν εκμάκθςθ του μπουηουκιοφ: «Ζμακα μόνοσ μου. Ράλεψα
μόνοσ μου. Από τα ρεμπζτικα κυρίωσ, με το μπουηοφκι. Στθν πορεία άρχιςα να
μακαίνω κάποια πράγματα από μουςικι πλευρά, όχι ωδειακά αλλά ρωτϊντασ. Είχα
μάκει κάποια πράγματα αλλά δεν μποροφςα να διαβάςω πράγματα. Είχα καταλάβει
τθν αρμονία και αυτά».
Εργάηεται χρόνια ςε ρεμπετάδικα ενϊ εκτόσ από μπουηοφκι παίηει διάφορα
ζγχορδα όργανα όπωσ λαοφτο, οφτι, κικάρα. Φοίτθςε ςτο ΤΕΛ Θπείρου, ςτο τμιμα
«Λαϊκισ και Ραραδοςιακισ Μουςικισ» ςτθν Άρτα, που είναι μάλιςτα και ο τόποσ
καταγωγισ του, όπου όπωσ δθλϊνει ο ίδιοσ:
«....ζγινε μια πιο εμπεριςτατωμζνθ δουλειά πάνω ςε κζματα κεωρθτικά. Λαϊκι
αρμονία κλπ τα διδάχκθκα ςτο ΤΕΙ τθσ Άρτασ»
Διδάςκει εδϊ και 3 χρόνια κι ζχει εργαςτεί 1 χρόνο ςτο μουςικό ςχολείο του
Αγρινίου ωσ ωρομίςκιοσ και 2 χρόνια ςτο μουςικό ςχολείο Αλίμου, όπου βρίςκεται
ζωσ και ςιμερα.
Τςαντάκθσ - Βιολί
Ο κοσ Τςαντάκθσ διδάςκει βιολί και θ καταγωγι του ζπαιξε ςθμαντικό ρόλο ςτθν
εναςχόλθςι του με το ςυγκεκριμζνο μουςικό όργανο αλλά και γενικότερα με τθν
παραδοςιακι μουςικι. Κατάγεται από τθν Κριτθ, ζχει γεννθκεί ςε ζνα ορεινό χωριό
τθσ Σθτείασ, το οποίο ζχει ελάχιςτουσ κατοίκουσ (περίπου 100-150 μόνιμουσ
κατοίκουσ) και όποτε βρίςκει ευκαιρία το επιςκζπτεται. Τα βιϊματα τα οποία
άντλθςε από τθν ευρφτερθ περιοχι ςτθν οποία ζηθςε τα κεωρεί πολφ ςθμαντικά και
όπωσ μασ διλωςε:

«...είναι μια μεγάλθ επαρχία ,ζχει 66 χωριά, με ποικιλία

ακουςμάτων. Κι αν μελετιςεισ τθν περιοχι, ζχει ιδιαίτερθ θχοχρωματικι αντίλθψθ
πάνω ςτα μουςικά πράγματα του νθςιοφ θ Σθτεία. Τελείωσ διαφορετικό από ό,τι
ζχουμε ςτο μυαλό μασ για τθν υπόλοιπθ Κριτθ».
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Ο κοσ Τςαντάκθσ δεν ζμακε βιολί από κάποιον επαγγελματία μουςικό και δθλϊνει
αυτοδίδακτοσ. Από 6 χρόνων αςκοφςε τθν «τζχνθ» τθσ ψαλτικισ, κάτι το οποίο
«...ζχει μια ςχζςθ με τα παραδοςιακά μασ πράγματα και θχοχρϊματα».
Ο ίδιοσ μασ περιζγραψε μια ενδιαφζρουςα ιςτορία, θ οποία, όπωσ λζει κι εκείνοσ
ςτάκθκε θ αφορμι ϊςτε να αςχολθκεί με το βιολί. Χαρακτθριςτικά περιγράφει: «Η
κφρια αιτία που με ζκανε να πιάςω το όργανο ιταν μια ςυγκυριακι ζτςι κατάςταςθ
που ςυνζβθκε ςτθν περιοχι μου. Είχαμε κάποιο χωριανό ο οποίοσ παντρεφτθκε που
ςικωνε το κφριο βάροσ των εκδθλϊςεων τθσ μουςικισ. Γλεντοφςαμε τακτικά,
ςχεδόν 1-2 φορζσ τθν εβδομάδα μπορϊ να ςου πω. Κάκε Κυριακι

μετά τθν

εκκλθςία πάντα. Ραντρεφτθκε αυτόσ, ζφυγε από το χωριό, παράτθςε το όργανο και
ορφάνεψε κατά κάποιο τρόπο θ περιοχι. Και λζω κάτι πρζπει να γίνει. Εντωμεταξφ,
εγϊ όντασ πολφ μερακλίδικο παιδί και μου άρεςε αυτι θ διαδικαςία, αποφάςιςα να
μάκω».
Αργότερα, παρακολοφκθςε μακιματα ςτο Ωδείο Ακθνϊν για 3 χρόνια περίπου.
Δεν κατάφερε, ωςτόςο, να αποκτιςει κάποιο δίπλωμα κακϊσ λόγω των
ςτρατιωτικϊν του υποχρεϊςεων αναγκάςτθκε να διακόψει τθ φοίτθςι του.
Ανάμεςα ςτουσ δαςκάλουσ του ιταν ο Σπφροσ Ρεριςτζρθσ, από τον οποίο ζλαβε
μακιματα βυηαντινισ μουςικισ, και ο Λάηαροσ Μπουηόπουλοσ.
Βζβαια, παρόλο που δεν κατάφερε να τελειϊςει το Ωδείο, μζςω τθσ προςωπικισ
του εναςχόλθςθσ, ζχει αποκτιςει ςθμαντικζσ γνϊςεισ («...κάποια πράγματα τα ξζρω
εκ πείρασ») ενϊ φροντίηει να ενθμερϊνεται ςυνεχϊσ. Αςχολείται χρόνια με τθν
ζρευνα γφρω από μουςικά ηθτιματα, είναι ςυλλζκτθσ δίςκων ενϊ θ αγάπθ του για
τθν παραδοςιακι μουςικι φαίνεται , εκ των άλλων, και από το γεγονόσ ότι ςυνεχϊσ
προςπακεί να γνωρίςει από κοντά ανκρϊπουσ οι οποίοι ζχουν προςφζρει ςτθν
ελλθνικι παραδοςιακι μουςικι: «Πςουσ ανκρϊπουσ ζχουν προςφζρει ζχω
προςπακιςει να τουσ γνωρίςω από κοντά. Πχι μόνο από τθν Κριτθ αλλά ό,τι αφορά
τθν παραδοςιακι μουςικι τθσ Ελλάδασ».
Εκτόσ από βιολί, ο κοσ Τςαντάκθσ παίηει πολλά ζγχορδα όργανα όπωσ λαοφτο,
κικάρα, ςάηι και μαντολίνο. Εντφπωςθ προκαλεί το γεγονόσ, ότι παρόλο που θ
καταγωγι του προζρχεται από τθν Κριτθ, δεν ζχει αςχολθκεί με τθν κρθτικι λφρα.
Με τθ διδαςκαλία του βιολιοφ αςχολείται τα τελευταία 7 χρόνια. Θ ειςαγωγι του
ςτθν εκπαίδευςθ ζγινε με το ςφςτθμα των αξιολόγθςθσ μζςω μορίων κι ζχει
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διδάξει, εκτόσ από το μουςικό ςχολείου Αλίμου, και ςτο μουςικό ςχολείο ςτο
Θράκλειο τθσ Κριτθσ. Επίςθσ, κατά καιροφσ ζχει εργαςκεί και ςε διάφορα ωδεία.
Βάλια - Ταμπουράσ
Θ κα Βάλια ζχει γεννθκεί ςτον Ρειραιά και είναι θ μοναδικι από τουσ ςυνομιλθτζσ
που αποφοιτιςει από μουςικό ςχολείο και ςυγκεκριμζνα από το μουςικό ςχολείο
Ραλλινθσ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκπαίδευςισ τθσ ςτο ςυγκεκριμζνο ςχολείο,
αςχολικθκε με τθν εκμάκθςθ του ταμπουρά και αφορμι ςτάκθκε θ γνωριμία τθσ
με τον Ross Daly
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. Θ ίδια δθλϊνει για τον τρόπο εκμάκθςθσ του οργάνου: «Η

τεχνικι ιταν πολφ διαφορετικι από αυτι που είχα ςυναντιςει επειδι είχαν
επθρεαςτεί από τουσ τοφρκουσ που ζχουν εξαςκιςει το όργανο. Και αυτό. Συνζχιςα
να παίηω ταμπουρά».
Το πρϊτο μουςικό όργανο με το οποίο αςχολικθκε ιταν θ κρθτικι λφρα αλλά
αρχίηοντασ τον ταμπουρά εγκατζλειψε τθν εκμάκθςθ τθσ λφρασ διότι όπωσ
αναφζρει: «…προτιμϊ να αςχολοφμαι με ζνα όργανο και να εξαςκοφμαι μόνο ςε
αυτό».
Επιπλζον, ζχει τελειϊςει Βυηαντινι Μουςικι ενϊ όςον αφορά τον τομζα
ανωτζρων κεωρθτικϊν παραδοςιακισ μουςικισ, δεν ζχει λάβει κάποια μακιματα
αλλά ζχει αποκτιςει κάποιεσ γνϊςεισ μζςω τθσ προςωπικισ τθσ εναςχόλθςθσ:
«Λαϊκι αρμονία, μακάμ κλπ τα ζχω ςτο μυαλό μόνο κεωρθτικά αναγκαςτικά λόγω
του οργάνου. Δεν ζχω γνϊςεισ αρμονίασ κλπ»
Θ κα Βάλια αςχολείται 10 χρόνια ςχεδόν με τθ διδαςκαλία του ταμπουρά και ζχει
διδάξει ςε Μουςικά ςχολεία τθσ Ακινασ και ςυγκεκριμζνα ςτθν Ραλλινθ, ςτον
Άλιμο και το Μλιον. Ζχει δουλζψει για κάποιο διάςτθμα και ςε ωδεία αλλά γριγορα
εγκατζλειψε τθ διδαςκαλία ςτουσ ςυγκεκριμζνουσ χϊρουσ για οικονομικοφσ κυρίωσ
λόγουσ.
Ανδρουλάκθσ – Κρθτικι Λφρα
Ο κοσ Ανδρουλάκθσ κατάγεται από τθν Κριτθ και θ βαςικι του απαςχόλθςθ είναι
τραγουδιςτισ. Αςχολείται από παιδί με τθν κρθτικι λφρα και ζχοντασ πατζρα
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Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτθν προςωπικι ιςτοςελίδα του καλλιτζχνθ:
http://www.rossdaly.gr/en
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λυράρθ ακολοφκθςε και ίδιοσ αντίςτοιχθ πορεία, κάτι το οποίοσ, όπωσ ο ίδιοσ
διλωςε, ιταν αναμενόμενο: «Μπικα μζςα ςτθ μουςικι από πολφ μικρόσ,
μεγάλωςα μζςα ςτουσ μεγάλουσ δάςκαλουσ τθσ κρθτικισ μουςικισ, και ιταν πολφ
εφκολο να μπει κανείσ ςε ζναν τζτοιο δρόμο από τθ ςτιγμι που ζχεισ τθ
ςυμπαράςταςθ όλων αυτϊν των μεγάλων τθσ Κριτθσ. Να βλζπεισ τον πατζρα ςου
να κάνει πρόβα με τον Σκορδαλό. (…) Η λφρα ιταν κάτι το οποίο ζπρεπε να γίνει. Σαν
φυςικι ασ ποφμε εξζλιξθ»
Δάςκαλοσ του ςτθν εκμάκθςθ τθσ κρθτικισ λφρασ υπιρξε ο πατζρασ του ενϊ
πθγζσ επίδραςθσ υπιρξαν όλοι οι παλιότεροι μουςικοί τθσ κρθτικισ παραδοςιακισ
μουςικισ: «…όλα τα παραδοςιακά όργανα τα διδάςκεται κανείσ από τουσ
παλιότερουσ. Εγϊ λφρα ζμακα από τον πατζρα μου και ζχοντασ ςτα αυτιά μου
όλουσ τουσ μεγάλουσ τθσ κρθτικισ μουςικισ» Συνεπϊσ, διακρίνεται ςαφϊσ θ
επίδραςθ τθσ καταγωγισ αλλά και των προςωπικϊν βιωμάτων ςτθν περαιτζρω
εξζλιξθ του ςυγκεκριμζνου ςυνομιλθτι.
Ο κοσ Ανδρουλάκθσ ζχει γνϊςεισ βυηαντινισ μουςικισ ενϊ εκτόσ από κρθτικι
λφρα παίηει κικάρα και άλλα μουςικά όργανα ςχετικά με τθ λφρα. Με τθ διδαςκαλία
τθσ κρθτικισ λφρασ αςχολείται ςυνολικά 9 χρόνια ςε Μουςικά ςχολεία ωσ
ωρομίςκιοσ ενϊ δεν ζχει αςχολθκεί με τθν παράδοςθ ιδιαίτερων μακθμάτων ι τθ
διδαςκαλία ςε ωδεία. Συγκεκριμζνα, ζχει εργαςκεί 1 χρόνο ςτο Μουςικό Σχολείο
Ραλλινθσ και 8 χρόνια ςτο Μουςικό Σχολείο Αλίμου, όπου διδάςκει ζωσ ςιμερα.
3.2 Οι μουςικζσ γνώςεισ και ςπουδζσ των διδαςκόντων
Στθν προθγοφμενθ ενότθτα, ςτα πλαίςια τθσ δθμιουργίασ ςφντομων βιογραφικϊν
των κακθγθτϊν με τουσ οποίουσ πραγματοποιικθκε ςυηιτθςθ, παρατζκθκαν
κάποια ςτοιχεία ςχετικά με τα μουςικά όργανα τα οποία παίηουν κακϊσ και με τον
τρόπο με τον οποίο ο κακζνασ διδάχκθκε τθν παραδοςιακι μουςικι.
Στθν παροφςα ενότθτα εςτιάηουμε κυρίωσ ςτθν εκπαίδευςθ που ζχουν λάβει οι
ςυνομιλθτζσ ςχετικά με τθ κεωρία τθσ μουςικισ, για παράδειγμα εάν διακζτουν
πτυχία ανϊτερων κεωρθτικϊν, εάν ζχουν λάβει μακιματα λαϊκισ αρμονίασ κλπ.
Δεδομζνου ότι οι ςυγκεκριμζνοι διδάςκοντεσ απαςχολοφνται ςτον τομζα τθσ λαϊκισ
και παραδοςιακισ μουςικισ, παρουςιάηει εξαιρετικό ενδιαφζρον θ «διερεφνθςθ»
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ςτοιχείων όπωσ το εάν ζχουν πραγματοποιιςει ςυγκροτθμζνεσ ςπουδζσ γφρω από
το αντικείμενο και εν γζνει θ διαπίςτωςθ του τρόπου με τον οποίο κάκε ζνασ ζχει
αποκομίςει τισ γνϊςεισ τισ οποίεσ μεταλαμπαδεφει ςτουσ μακθτζσ του μουςικοφ
ςχολείου Αλίμου.
Οι περιςςότεροι από τουσ ςυνομιλθτζσ ζχουν πραγματοποιιςει ευρωπαϊκζσ
ςπουδζσ ζχοντασ αποκτιςει πτυχία αρμονίασ, ενοργάνωςθσ και φοφγκασ.
Ενδιαφζρον παρουςιάηει το γεγονόσ ότι οι ςυνομιλθτζσ δεν επαναπαφονται ςτισ
γνϊςεισ τισ οποίεσ ζχουν ιδθ αποκομίςει αλλά με διάφορουσ τρόπουσ προςπακοφν
ςυνεχϊσ να ενθμερϊνονται και να διευρφνουν το γνωςτικό τουσ πεδίο.
Χαρακτθριςτικό παράδειγμα ο Ευάγγελοσ Κοντογιάννθσ, ο οποίοσ διακζτει πτυχίο
φοφγκασ και ενοργάνωςθσ ενϊ ςε λίγο καιρό παίρνει και το πτυχίο τθσ ςφνκεςθσ
και όπωσ χαρακτθριςτικά διλωςε ο ίδιοσ: «.... προχωράμε ακάκεκτοι»
Εκτόσ από τθν ευρωπαϊκι μουςικι κάποιοι από τουσ ςυνομιλθτζσ ζχουν
αςχολθκεί και με τθ βυηαντινι μουςικι, ζχοντασ αποκτιςει και πτυχία βυηαντινισ
μουςικισ, κάτι το οποίο είναι ςφνθκεσ για τουσ μουςικοφσ που αςχολοφνται με τθν
παραδοςιακι μουςικι. Υπενκυμίηεται ότι ςτο Μουςικό Σχολείο Αλίμου, όπωσ και ςε
όλα τα μουςικά ςχολεία τθσ χϊρασ, ςτα πλαίςια τθσ διδαςκαλίασ τθσ παραδοςιακισ
μουςικισ διδάςκεται θ κεωρία τθσ βυηαντινισ μουςικισ.
Σε αυτό το ςθμείο αξίηει να γίνει ιδιαίτερθ αναφορά ςτισ γνϊςεισ των
ςυνομιλθτϊν ςχετικά με τθ κεωρία τθσ παραδοςιακισ μουςικισ και ειδικότερα τθσ
λαϊκισ αρμονίασ. Σε ςχεδόν όλεσ τισ περιπτϊςεισ των ςυνομιλθτϊν οι γνϊςεισ που
διακζτουν ςχετικά με τθ κεωρία τθσ παραδοςιακισ μουςικισ ζχουν αποκτθκεί
μζςω τθσ προςωπικισ τουσ εναςχόλθςθσ. Ππωσ ιδθ αναφζρκθκε, οι περιςςότεροι
από τουσ ςυνομιλθτζσ ζχουν πραγματοποιιςει κυρίωσ ευρωπαϊκζσ ςπουδζσ όςον
αφορά το κομμάτι των κεωρθτικϊν αλλά κανείσ δε αμφιςβθτεί τθν αναγκαιότθτα
φπαρξθσ γνϊςεων ςχετικά με τθ κεωρία τθσ παραδοςιακισ μουςικισ. Άλλωςτε, θ
διδαςκαλία ςτα μουςικά ςχολεία δεν είναι απολφτωσ οργανοκεντρικι. Εξαίρεςθ ςτο
παραπάνω αποτελεί ο κοσ Σιάνασ ο οποίοσ ζχει πραγματοποιιςει ςυγκροτθμζνεσ
ςπουδζσ πάνω ςτο ςυγκεκριμζνο αντικείμενο ςτο Τμιμα Λαϊκισ και Ραραδοςιακισ
Μουςικισ του ΤΕΛ Θπείρου ςτθν Άρτα, κάτι το οποίο κα αναλυκεί ςτθ ςυνζχεια.
Οι ςυνομιλθτζσ οι οποίοι δεν ζχουν λάβει οργανωμζνθ εκπαίδευςθ πάνω ςε
ςτοιχεία λαϊκισ αρμονίασ και εν γζνει κεωρίασ τθσ παραδοςιακισ μουςικισ
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προςπακοφν με ποικίλουσ τρόπουσ να αποκομίςουν γνϊςεισ οι οποίεσ, άλλωςτε,
τουσ είναι χριςιμεσ για τθ διδαςκαλία. Ππωσ προζκυψε από τισ ςυηθτιςεισ, θ
προςωπικι

εναςχόλθςθ

των

διδαςκόντων

περιλαμβάνει

αναηιτθςθ

των

κατάλλθλων ςυγγραμμάτων («…. Ξζρω το βιβλίο του Μαυροειδι39. Θζλω να τα
μελετιςω λίγο ϊςτε να μπορϊ να τα διδάξω και ςτα παιδιά – Ελιςάβετ Θλία) ,
αναηιτθςθ ςτθν μεγαλφτερθ πθγι πλθροφοριϊν πλζον δθλαδι ςτο διαδίκτυο και,
τζλοσ, μζςω ςυναδζλφων τουσ και εν γζνει ανκρϊπων που κατζχουν τζτοιου τφπου
γνϊςεισ.
Ππωσ αναφζρκθκε, ο κοσ Σιάνασ είναι ο μοναδικόσ διδάςκων ο οποίοσ ζχει
φοιτιςει ςε ζνα οργανωμζνο εκπαιδευτικό περιβάλλον και ζχει λάβει
εμπεριςτατωμζνθ εκπαίδευςθ γφρω από τθ κεωρία τθσ λαϊκισ και παραδοςιακισ
μουςικισ. Ο ίδιοσ αναγνωρίηει τθν αξία τθσ πραγματοποίθςθσ των ςυγκεκριμζνων
ςπουδϊν:
«....ζγινε μια πιο εμπεριςτατωμζνθ δουλειά πάνω ςε κζματα κεωρθτικά. Λαϊκι
αρμονία κλπ τα διδάχκθκα ςτο ΤΕΙ τθσ Άρτασ»
Μζςα από τθν περίπτωςθ του κφριου Σιάνα, λοιπόν, γίνεται ςαφζσ ότι μπορεί να
υπάρξει ςυνδυαςμόσ προφορικότθτασ και εγγραμματοςφνθσ, όπωσ ζγινε και ςτθν
περίπτωςθ του ςυγκεκριμζνου κακθγθτι. Θ εμπειροτεχνικι γνϊςθ που διακζτει
ςχετικά με το όργανο ςτο οποίο ειδικεφεται ςυνδυάςτθκε με τουσ καρποφσ που
αποκόμιςε από τθ φοίτθςι του ςε ζνα κακαρά εγγράμματο χϊρο όπωσ είναι το ΤΕΛ
Θπείρου και, αναμφίβολα, αυτό διαμόρφωςε αναλόγωσ τθ μετζπειτα πορεία του ωσ
διδάςκων.
Αναμφιςβιτθτα, θ προςωπικι ζρευνα είναι πάντα επωφελισ για τουσ
διδάςκοντεσ του πολυδιάςτατου αντικειμζνου που ονομάηεται παραδοςιακι
μουςικι, όποιο κι αν είναι το επίπεδο γνϊςεων που διακζτουν. Ωςτόςο, μζςα από
τθν προςωπικι μαρτυρία του κου Σιάνα, ο οποίοσ πριν τθ φοίτθςι του ςτο ΤΕΛ
Θπείρου λάμβανε γνϊςεισ αποκλειςτικά μζςω τθσ προςωπικισ του εναςχόλθςθσ ( …
«άρχιςα να μακαίνω κάποια πράγματα από μουςικι πλευρά, όχι ωδειακά αλλά
ρωτϊντασ. Είχα μάκει κάποια πράγματα αλλά δεν μποροφςα να διαβάςω
39

Αναφζρεται ςτο βιβλίο του Μάριου Μαυροειδι με τίτλο: «Οι Μουςικοί Τρόποι ςτθν Ανατολικι
Μεςόγειο» των εκδόςεων “Fagotto”
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πράγματα») γίνεται ςαφζσ ότι θ φπαρξθ ολοκλθρωμζνθσ εκπαίδευςθσ μζςω ενόσ
κφκλου ςυγκροτθμζνων ςπουδϊν αποτελεί μια ςθμαντικι βάςθ για τθν περαιτζρω
εξζλιξθ ενόσ μουςικοφ και πολφ περιςςότερο για όςουσ επικυμοφν να μεταδϊςουν
τισ γνϊςεισ τουσ ωσ διδάςκοντεσ.
Βζβαια, θ δυνατότθτα πραγματοποίθςθσ ολοκλθρωμζνων ςπουδϊν γφρω από το
ςυγκεκριμζνο αντικείμενο ζγινε πραγματικότθτα μόλισ τα τελευταία χρόνια
αποτελϊντασ ςθμαντικι καινοτομία για τθν ελλθνικι πραγματικότθτα. Οι
αναηθτιςεισ όλων των άλλων ςυναδζλφων και οι ςπουδζσ προσ διάφορεσ
κατευκφνςεισ που κα μποροφςαν να τουσ κωρακίςουν ςτθν εναςχόλθςθ με τθν
παραδοςιακι μουςικι καταδεικνφει με τον καλφτερο τρόπο τθν ανάγκθ φπαρξθσ
ενόσ Λδρφματοσ με ςυγκροτθμζνεσ και ολοκλθρωμζνεσ ςπουδζσ πάνω ςτθ λεγόμενθ
παραδοςιακι μουςικι.

Θ μουςικι γνϊςθ μζχρι πρόςφατα μεταδιδόταν και ςε

πολλζσ περιπτϊςεισ μεταδίδεται ακόμα, με βιωματικό τρόπο και μζςω τθσ
διαδικαςίασ τθσ μίμθςθσ του παλαιότερου από τον νεότερο («…όλα τα
παραδοςιακά όργανα τα διδάςκεται κανείσ από τουσ παλιότερουσ. Εγϊ λφρα ζμακα
από τον πατζρα μου και ζχοντασ ςτα αυτιά μου όλουσ τουσ μεγάλουσ τθσ κρθτικισ
μουςικισ» - Ανδρουλάκθσ) χωρίσ ποτζ να ςυμβαίνει αυτό μζςα ςε ζνα οργανωμζνο
εκπαιδευτικό πλαίςιο. Άλλωςτε αυτό δεν ιταν δυνατό να ςυμβεί ςε παλαιότερεσ
εποχζσ. Με τθν πάροδο του χρόνου αυτό εντάχκθκε και ςτα πλαίςια των μουςικϊν
ςχολϊν, των ωδείων, των πολιτιςτικϊν ςυλλόγων κ.α. χωρίσ όμωσ κάποια
ςυγκεκριμζνθ ςτόχευςθ και οργάνωςθ. Ρλζον, οι ςπουδαςτζσ του ςυγκεκριμζνου
Τμιματοσ από το οποίο αποφοίτθςε και ο ςυνομιλθτισ μασ, ζχουν τθν ευκαιρία να
αποκτιςουν γνϊςεισ από πολλζσ επιςτιμεσ που πλαιςιϊνουν τθ μουςικι και
παιδαγωγικι του πράξθ , πράγμα που δεν ιςχφει ςε άλλο πλαίςιο.

Επιπλζον,

λαμβάνουν ςυμπυκνωμζνθ γνϊςθ και εμπειρία ετϊν, τθν οποία οι λαϊκοί μουςικοί
που τθν μεταδίδουν κόπιαςαν να αποκτιςουν μζςα από τθν μακρόχρονθ
μακθςιακι και επαγγελματικι διαδρομι. Τζλοσ, ςε ζνα Μδρυμα Τριτοβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ υπάρχουν κεςμοί που κζτουν ςτο επίκεντρο τθν εναςχόλθςθ με
ηθτιματα όπωσ αυτό που ιδθ κζςαμε, για τθ κεωρία δθλ. τθσ παραδοςιακισ
μουςικισ. Ζτςι ςτα Ρλαίςια τθσ Θμερίδασ το ηιτθμα προςεγγίςτθκε διεξοδικά και
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ζχει εκδοκεί υλικό από τισ εκδόςεισ του Τμιματοσ, ςτο οποίο μπορεί να ςυναντιςει
κανείσ ενδιαφζρουςεσ προςεγγίςεισ.40

Από όςα παρατζκθκαν είναι εμφανζσ, ςυνεπϊσ, ότι το επίπεδο μουςικισ
εκπαίδευςθσ των ςυνομιλθτϊν παρουςιάηει κάποιεσ διαφοροποιιςεισ και
ενδεχομζνωσ οι διαφορζσ που παρατθροφνται ςτον τρόπο διδαςκαλίασ τουσ
οφείλονται ςε ςθμαντικό βακμό ςτισ μουςικζσ γνϊςεισ που ζχουν αποκτιςει αλλά
κυρίωσ ςτον τρόπο απόκτθςθσ αυτϊν των γνϊςεων.
Για παράδειγμα, είναι λογικό κάποιοσ κακθγθτισ ο οποίοσ ζχει πραγματοποιιςει
φοίτθςθ χρόνων ςε κάποιο ωδείο να αντιμετωπίηει διαφορετικά οριςμζνα κζματα
ςυγκριτικά με κάποιον διδάςκοντα ο οποίοσ δεν ζχει εμπειρία ωσ μακθτευόμενοσ
ςε ωδείο αλλά ζχει αποκτιςει τισ γνϊςεισ του εμπειροτεχνικά. Κάκε μια από τισ 2
παραπάνω κατθγορίεσ δίνει, φυςικά, το δικό τθσ μοναδικό ςτίγμα ςτο κοινό ζργο το
οποίο ζχουν αναλάβει: τθ διδαςκαλία των παραδοςιακϊν μουςικϊν οργάνων.
Επίςθσ, ο κακζνασ, ανάλογα με τα εφόδια που διακζτει μπορεί να καλφψει,
ενδεχομζνωσ, διαφορετικζσ ανάγκεσ. Αξίηει να παρακζςουμε τθν άποψθ τθσ κασ.
Κεοδοςοποφλου, θ οποία αναφζρεται ςτουσ παραδοςιακοφσ οργανοπαίκτεσ που
εργάηονται ωσ διδάςκοντεσ:
«Η ςυμβολι των παραδοςιακϊν οργανοπαιχτϊν ςτθν εκπαίδευςθ και ειδικότερα
ςτα μουςικά γυμνάςια είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι δεδομζνου ότι μεταφζρουν ςτουσ
μακθτζσ τουσ εκτόσ από κακαρά μουςικζσ γνϊςεισ και τθ γνϊςθ του γλεντιοφ: τι
πρζπει να κάνει κανείσ όταν παίηει και τι όχι, τι περιμζνει ο κόςμοσ από τουσ
μουςικοφσ, ποια είναι τα βαςικά γνωρίςματα ενόσ «καλοφ» καλλιτζχνθ, πϊσ ζμακαν
οι ίδιοι να παίηουν το όργανο.» 41
Βάςει όλων των παραπάνω, ςυνάγεται το ςυμπζραςμα ότι είναι εφλογο θ επιλογι
τθσ μεκοδολογίασ που ακολουκεί κάκε διδάςκων να ςχετίηεται με τουσ παράγοντεσ
40

Σινόπουλοσ Σ., Η χριςθ του μακάμ ςτθν καταγραφι,ερμθνεία και διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ
παραδοςιακισ μουςικισ ςελ 107-113 και Ανδρίκοσ Ν., Το υβριδικό ςφςτθμα των «λαϊκϊν δρόμων»
και θ ανάγκθ εναλλακτικισ επαναδιαχείριςθσ του ςελ 96-106 ςτο «Μουςικι κςι κεωρία. Τα κείμενα.
Τετράδιο 5. Εκδόςεισ Τμιματοσ Λαϊκισ και Ραραδοςιακισ Μουςικισ. Άρτα 2010
41
Κεοδοςοποφλου Ε., Η ελλθνικι παραδοςιακι μουςικι ωσ μζςο γνϊςθσ και καλλιζργειασ, Ειςιγθςθ
ςτο Συνζδριο του Ερευνθτικοφ Λδρφματοσ Ρολιτιςμοφ και Εκπαίδευςθσ, Βόλοσ 2006
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που προαναφζρκθκαν, με χαρακτθριςτικά παραδείγματα τθ χριςθ ι μθ
παρτιτοφρασ και το εάν ςτθ διδαςκαλία των μουςικϊν οργάνων οι διδάςκοντεσ
αφιερϊνουν χρόνο ςτθν εκμάκθςθ κεωρθτικϊν ςτοιχείων ι αν απλϊσ εςτιάηουν
ςτθ δεξιοτεχνικι εκμάκθςθ του οργάνου. Τα παραπάνω ηθτιματα κίγονται ςτθν
ενότθτα που ακολουκεί.

3.3 Οι μζκοδοι διδαςκαλίασ των ςυνομιλθτών
Στθν παροφςα ενότθτα παρουςιάηονται οι διδακτικζσ πρακτικζσ και εμπειρίεσ των
διδαςκόντων, οι οποίεσ και κακορίηουν με τθν ςειρά τουσ ςε ςθμαντικό βακμό το
μάκθμα ςτισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ ςτο Μουςικό Σχολείο Αλίμου. Μζςα από τισ
ποικίλεσ διδακτικζσ πρακτικζσ που ενδεχομζνωσ να ζχουν ακολουκιςει κατά
καιροφσ, επιλζγουν αυτζσ που κατά τθ γνϊμθ τουσ «λειτουργοφν» αποτελεςματικά
και

οι οποίεσ με τθν πάροδο του χρόνου παγιϊνονται και γίνονται βαςικά

ςυςτατικά του μακιματόσ τουσ.
Κατά τθ διάρκεια των ςυηθτιςεων κίχτθκαν ηθτιματα όπωσ ο τρόποσ με τον οποίο
οργανϊνεται το μάκθμα δεδομζνου του ςυγκεκριμζνου διακζςιμου χρόνου, θ
βιβλιογραφία που χρθςιμοποιείται και οι πθγζσ από τισ οποίεσ αντλείται το
ρεπερτόριο το οποίο διδάςκεται.
Από τα αποςπάςματα που παρατίκενται ςτισ επόμενεσ ενότθτεσ είναι προφανζσ
ότι κάκε διδάςκων ζχει υιοκετιςει ζνα προςωπικό ςφςτθμα διδαςκαλίασ, το οποίο
βζβαια προςαρμόηεται ανάλογα με τα δεδομζνα του μακιματοσ. Κοινό ςθμείο ςτισ
αναφορζσ των ςυνομιλθτϊν αποτελεί το γεγονόσ ότι ο τρόποσ με τον οποίο
πραγματοποιείται θ διδαςκαλία δεν είναι τυποποιθμζνοσ αλλά προςαρμόηεται
κατάλλθλα ανάλογα με τισ ανάγκεσ κάκε μακθτι, πράγμα ςφνθκεσ ςτα μακιματα
μουςικισ εξαιτίασ και τθσ κοινωνικισ φόρμασ. Συγκεκριμζνα, ςθμαντικό ρόλο ςτον
τρόπο με τον οποίο κα πραγματοποιθκεί θ διδαςκαλία διαδραματίηει το προςωπικό
επίπεδο κάκε μακθτι το οποίο είναι ςυνιςταμζνθ παραγόντων όπωσ το φυςικό
ταλζντο του μακθτι και ο τρόποσ με τον οποίο ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ του
μακιματοσ. Ζτςι, το είδοσ και το μζγεκοσ του ρεπερτορίου που κα διδαχκεί ςε
κάποιον μακθτι και ο ρυκμόσ με τον οποίο κα προχωριςει θ φλθ ςχετίηονται άμεςα
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με το ατομικό μουςικό επίπεδο των μακθτϊν και άλλεσ ενδεχόμενεσ ιδιαιτερότθτεσ
που τουσ χαρακτθρίηουν: «Κοίτα, όλα εξαρτϊνται ανάλογα και με το μακθτι
καταρχιν. Άλλεσ ζχει ανάγκεσ άλλοσ ζχει άλλεσ.» (Τςαντάκθσ) Συνεπϊσ, πζρα από τα
ςυγκεκριμζνα βιματα που, όπωσ είναι λογικό, ακολουκοφν οι διδάςκοντεσ, τα
πλαίςια

μζςα

ςτα

οποία

κα

κινθκεί

θ

περαιτζρω

διδαςκαλία

τουσ

διαφοροποιοφνται ανάλογα με τισ ςυνκικεσ υπό τισ οποίεσ πραγματοποιείται το
μάκθμα ςε κάκε περίπτωςθ.
Δεδομζνθσ τθσ πολυπλοκότθτασ που διακζτει από τθ φφςθ τθσ θ διδαςκαλία τθσ
μουςικισ και ιδιαίτερα των παραδοςιακϊν οργάνων («Ππωσ καταλαβαίνεισ, των
παραδοςιακϊν οργάνων, κατά κάποιον τρόπο είμαςτε υποχρεωμζνοι να
ανακαλφπτουμε

μεκοδολογία» -

Τςαντάκθσ), τζκθκαν

ςτουσ ςυνομιλθτζσ

ςυγκεκριμζνα ερωτιματα ςχετικά με τισ μεκόδουσ διδαςκαλίασ που ακολουκοφν.
Αυτά τα επιμζρουσ ηθτιματα αναλφονται ςτισ ενότθτεσ του παρόντοσ κεφαλαίου
που ακολουκοφν.
3.3.1 Επιλογι βιβλιογραφίασ, φλθσ και ρεπερτορίου
Ηθτιματα όπωσ θ επιλογι τθσ κατάλλθλθσ βιβλιογραφίασ και του κατάλλθλου
ρεπερτορίου διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθ ςωςτι οργάνωςθ και δομι του
μακιματοσ. Είναι γεγονόσ, και επιςθμάνκθκε και από τουσ ςυνομιλθτζσ, ότι ςτον
τομζα τθσ παραδοςιακισ μουςικισ θ βιβλιογραφία είναι περιοριςμζνθ («…δεν
υπάρχει βιβλιογραφία, δεν υπάρχουν ςυγγράμματα» - Τςαντάκθσ) ςυγκριτικά με
τθν αντίςτοιχθ τθσ ευρωπαϊκισ μουςικισ.
Επιπλζον, δεν υπάρχει προτεινόμενθ φλθ τθν οποία οι διδάςκοντεσ καλοφνται να
καλφψουν, όπωσ ςτθν περίπτωςθ των υπόλοιπων μακθμάτων γενικισ παιδείασ
αλλά και των μακθμάτων τθσ ευρωπαϊκισ μουςικισ. Δεδομζνων, λοιπόν, των
παραπάνω ςυνκθκϊν, κάκε διδάςκων καλείται να επιλζξει το υλικό πάνω ςτο οποίο
κα ςτθριχκεί το περιεχόμενο τθσ διδαςκαλίασ του, κάτι το οποίο γίνεται βάςει
παραγόντων όπωσ είναι θ εμπειρία του κακϊσ και οι ανάγκεσ που επικυμεί να
καλφψει. Για παράδειγμα, θ διαμόρφωςθ του υλικοφ με το οποίο κα ζρκει ςε
επαφι κάποιοσ μακθτισ εξαρτάται από τισ γνϊςεισ που διακζτει και εν γζνει από το
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προςωπικό του επίπεδο, κάτι το οποίο είναι ευκφνθ του διδάςκοντα να
αξιολογιςει.
Σε αντίκεςθ με τουσ διδάςκοντεσ των άλλων μακθμάτων του προγράμματοσ, οι
διδάςκοντεσ

των

παραδοςιακϊν

οργάνων

διακζτουν

τθν

ελευκερία

να

διαχειριςτοφν το μάκθμα με τον τρόπο που εκείνοι κρίνουν ωσ βζλτιςτο κακϊσ δεν
υπάρχει ςυγκεκριμζνο πλαίςιο βάςει του οποίου οι διδάςκοντεσ υποχρεοφνται να
κινθκοφν.

Βζβαια,

λόγω

αυτισ

τθσ

«ελευκερίασ»

και

δεδομζνθσ

τθσ

διαφοροποίθςθσ του ςυγκεκριμζνου αντικειμζνου ςε ςχζςθ με τα μακιματα
γενικισ παιδείασ, οι διδάςκοντεσ «επιβαρφνονται» με τθν αρμοδιότθτα να
μεταδϊςουν γνϊςεισ οι οποίεσ εντάςςονται ςτο γενικότερο πλαίςιο τθσ
«κοινωνικισ» παιδείασ, όπωσ για παράδειγμα να δϊςουν τθ δυνατότθτα ςτουσ
μακθτζσ να γνωρίςουν το μουςικό πολιτιςμό άλλων λαϊν, μζςα ςε ζνα πλαίςιο που
οι ίδιοι οι διδάςκοντεσ καλοφνται να κακορίςουν:
«Ο δάςκαλοσ μουςικισ, εξάλλου, ζχει το προνόμιο να επιλζγει ςυχνά το υλικό, το
περιεχόμενο και τα μζςα διδαςκαλίασ με προςωπικά κριτιρια και επομζνωσ να μθν
είναι υποχρεωμζνοσ να λειτουργεί ςε ςυγκεκριμζνα πλαίςια, όπωσ τουλάχιςτον
αυτό ςυμβαίνει με τα «γνωςτικά» μακιματα. Επιβάλλεται, επομζνωσ, να
αντιλθφκεί το κοινωνικό του χρζοσ και να φζρει ςε επαφι τουσ μακθτζσ με μουςικά
ρεφματα άγνωςτα ςε αυτό, με τισ διαχρονικζσ δθμιουργίεσ του ανκρϊπου, με τθν
παραδοςιακι μουςικι, με μουςικζσ άλλων πολιτιςμϊν κλπ.»42
Βάςει των παραπάνω, θ προςπάκεια που καταβάλουν οι διδάςκοντεσ είναι
αρκετά δφςκολθ κακϊσ πρζπει να βαςιςκοφν αποκλειςτικά ςτα προςωπικά μζςα
που διακζτουν και να τα αξιοποιιςουν κατάλλθλα, ςυνυπολογίηοντασ πολλοφσ
παράγοντεσ, ϊςτε να διαμορφϊςουν μια ολοκλθρωμζνθ μεκοδολογία με τθν οποία
κα πραγματοποιιςουν τθ διδαςκαλία τουσ: «Ρροςπάκθςα να αναλφςω τον εαυτό
μου. Αυτό ιταν κάτι που με βαςάνιςε πολφ. (…) Ρρζπει να εξετάςεισ ςαν μακθτι και
ςαν δάςκαλο τον εαυτό ςου, για να καταλιξεισ ςε ςυμπεράςματα και να τα κάνεισ
μεκόδουσ διδαςκαλίασ» - Τςαντάκθσ
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Σταφρου Λ., Ο Κοινωνικόσ ρόλοσ του δαςκάλου μουςικισ, Επιςτθμονικι Διθμερίδα με κζμα: « Ο
εκπαιδευτικόσ ωσ μζλοσ τθσ ςχολικισ και τθσ τοπικισ κοινότθτασ: ζρευνα - διδακτικι πράξθ κοινωνικι προςφορά», Δεκζμβριοσ 2006, Μουςικό Γυμνάςιο Αγρινίου, Ρεριλιψεισ Ρρακτικϊν , ςελ.
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Από τισ ςυνεντεφξεισ που πραγματοποιικθκαν προζκυψε ότι θ επιλογι τθσ φλθσ
και του ρεπερτορίου γίνεται αφενόσ μζςω του διακζςιμου οργανωμζνου υλικοφ (πχ
ςυγγράμματα) και αφετζρου μζςω του προςωπικοφ αρχείου που ζχει διαμορφϊςει
κάκε διδάςκων («Και δίνω ελλθνικά. Και ελλθνικά κομμάτια. Ρολλά ελλθνικά
κομμάτια τζλοςπάντων. Ραραδοςιακά, δθμοτικά, κλπ. Πποιο κομμάτι πζςει ςτα
χζρια μου που το ζχω αρχειοκετιςει, το χρθςιμοποιϊ για τθ διδαςκαλία μζςα ςτο
μάκθμα. Είναι ςυλλογι. Ππου βρω εγϊ κομμάτι το παίρνω ωσ αρχείο» - Θλία)
Δεδομζνου του πλαιςίου μζςα ςτο οποίο κινείται θ εκπαιδευτικι διαδικαςία, θ
φπαρξθ ςυγκεκριμζνων βιβλίων που χρθςιμοποιοφνται ωσ «μποφςουλασ» είναι
ιδιαιτζρωσ χριςιμθ:
«Χρθςιμοποιϊ τθ μζκοδο του Καραντουμάν43 (…) Για να ζχουμε μια βιβλιογραφία
ςτα χζρια μασ που κα μασ καλφψει ςε όλα τα χρόνια» - Ηλία
«Υπάρχει θ βιβλιογραφία τθσ Ραλλινθσ44 αλλά δεν ζχουν κάνει κάτι ϊςτε να
εκδοκεί. Είναι μζςα από ζνα βιβλίο τθσ Ραλλινθσ που ζχουν βγάλει κάποιοι
κακθγθτζσ, με πολφ μεγάλο ρεπερτόριο αλλά δεν το εφαρμόηουν ςε όλα τα
ςχολεία» -Βάλια
Με αφορμι τθν αναφορά τθσ κασ Βάλια ςτθ ςυγγραφικι προςπάκεια των
κακθγθτϊν του μουςικοφ ςχολείου Ραλλινθσ, αξίηει να αναφερκοφμε και ςτθν
περίπτωςθ του κου Ραπαναςταςίου. Ο κοσ Ραπαναςταςίου είναι ζνασ κακθγθτισ ο
οποίοσ ζχει γράψει 7 βιβλία με παρτιτοφρεσ για κλαρίνο, κάποια από τα οποία
μάλιςτα ζχουν διακινθκεί μζςω του εκδοτικοφ οίκου Νάκα ςτα ΤΕΛ Θπείρου και
εκφμνου. Ππωσ μασ ανζφερε ο κοσ Ραπαναςταςίου, ζνασ από τουσ λόγουσ για
τουσ οποίουσ προζβθ ςτθ ςυγκεκριμζνθ ενζργεια ιταν θ μθ φπαρξθ βιβλιογραφίασ:
«Δυςτυχϊσ όμωσ αν κα πασ ςε ζναν Νάκα, πθγαίνεισ εκεί και βλζπεισ βιβλία που
είναι ψιλοάςχετα. Είναι κζμα μάρκετινγκ. Γενικά δεν υπάρχει πολλι βιβλιογραφία
για παραδοςιακι μουςικι. Και αναγκαςτικά κάκεςαι και τα γράφεισ μόνοσ ςου»
Είναι ςαφζσ, λοιπόν, ότι θ ζλλειψθ κατάλλθλθσ βιβλιογραφίασ, εκτόσ από τα
προφανι προβλιματα που δθμιουργεί ςτθν οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ τθσ

43

Αναφζρεται ςτο βιβλίο του τοφρκου καλλιτζχνθ Χαλίλ Καραντουμάν “Kanun Method”, το οποίο
περιζχει μεκοδολογία για το κανονάκι και εκδόκθκε το 1985, με διάφορεσ εμπλουτιςμζνεσ
επανεκδόςεισ (http://www.tulumba.com/storeItem.asp?ic=zBK332326ID373 )
44
Εννοεί το Μουςικό Σχολείο Ραλλινθσ, ςτο οποίο ζχει διδάξει κατά το παρελκόν
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παραδοςιακισ μουςικισ, ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ αποτελεί αφορμι για τουσ
διδάςκοντεσ ϊςτε να αναλάβουν χριςιμεσ πρωτοβουλίεσ, οι οποίεσ αναμφιςβιτθτα
ςυμβάλουν ςτθ βελτίωςθ τθσ επικρατοφςασ κατάςταςθσ.

Ιδθ, μζςω των

ςυηθτιςεων που πραγματοποιικθκαν αναδείχκθκαν οι ςθμαντικζσ πρωτοβουλίεσ
τόςο του κου Ραπαναςταςίου όςο και των κακθγθτϊν του μουςικοφ ςχολείου
Ραλλινθσ.
Πςον αφορά τθν επιλογι ρεπερτορίου, οι ςυνομιλθτζσ τόνιςαν ότι υπάρχει ζνα
τεράςτιο ρεπερτόριο ελλθνικισ παραδοςιακισ και λαϊκισ μουςικισ από διάφορεσ
περιοχζσ τθσ χϊρασ μασ, ςυμπεριλαμβανομζνων τόςο των κομματιϊν ανϊνυμων
δθμιουργϊν όςο και των κομματιϊν που ζχουν γραφεί από ςθμαντικοφσ ζλλθνεσ
ςυνκζτεσ, μζςα από το οποίο οι διδάςκοντεσ ζχουν τθ δυνατότθτα να αντλιςουν τα
κομμάτια που κα διδάξουν ςτουσ μακθτζσ του μουςικοφ ςχολείου:
«Υπάρχει τεράςτιο ρεπερτόριο, που δεν αφορά τθν Κριτθ μόνο

45

. Να το

ξεκακαρίςω. Γενικά τθν παραδοςιακι μουςικι τθσ πατρίδασ μασ. Μικραςιάτικα,
νθςιϊτικα, διάφορα..» - Τςαντάκθσ
« Φλθ και ρεπερτόριο από τα παλιά κρθτικά τραγοφδια, τα ριηίτικα, τισ μαντινάδεσ,
τα πεντοηάλια .Και τα παιδιά μακαίνουν αυτά ακριβϊσ τα κρθτικά τραγοφδια που
ζχουν γράψει ςπουδαίοι δάςκαλοι τθσ κρθτικισ μουςικισ» - Ανδρουλάκθσ
«Πςον αφορά το ρεπερτόριο, βαςικά ςτουσ μεγάλουσ δθμιουργοφσ του είδουσ.
Για το μπουηοφκι, από το Μάρκο Βαμβακάρθ, που είναι ο πιο αρχαίοσ ασ ποφμε ςτο
κζμα, και μετά με τον Τςιτςάνθ και με όλουσ τουσ ςυνκζτεσ» - Σιάνασ
Ππωσ ανζφεραν οι διδάςκοντεσ, τα ζργα των ςπουδαίων ελλινων δθμιουργϊν
αποτελοφν αντικείμενα πάνω ςτα οποία οι μακθτζσ μποροφν να «δουλζψουν» και
να αποκομίςουν χριςιμεσ γνϊςεισ τεχνικισ και δεξιοτεχνίασ. Μζςα από τθν
πολφχρονθ εμπειρία τουσ, οι ςυνομιλθτζσ ζχουν αποκτιςει τθν ικανότθτα να
επιλζγουν τα κατάλλθλα κομμάτια ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ διδαςκαλίασ που
επικυμοφν να καλφψουν ςε κάκε περίπτωςθ: «Ο Τςιτςάνθσ είναι πολφ καλόσ να
διδάξεισ τθν αρμονία, τθ λαϊκι αρμονία. Ο Χιϊτθσ είναι πολφ κάλοσ να διδάξεισ τθ
δεξιότθτα. Ο Μάρκοσ46 πολφ καλόσ να διδάξεισ τουσ δρόμουσ» - Σιάνασ
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Κάνει αναφορά ςτθν Κριτθ λόγω τθσ καταγωγισ του από τθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι
Εννοεί το Μάρκο Βαμβακάρθ
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Αναφορικά με το ηιτθμα του ρεπερτορίου, πρζπει να τονιςτεί ότι το εφθβικό
κοινό ςτο οποίο απευκφνεται θ διδαςκαλία των παραδοςιακϊν οργάνων ςτα
μουςικά ςχολεία, είναι λογικό να ζχει τα δικά του ςφγχρονα ακοφςματα και
μουςικζσ προτιμιςεισ. Ζτςι, κακικον του διδάςκοντοσ τθσ παραδοςιακισ μουςικισ
δεν είναι να επιχειριςει να αλλάξει τισ προςωπικζσ μουςικζσ προτιμιςεισ του
μακθτι αλλά να διευρφνει τον κφκλο των επιλογϊν του47. Το παραπάνω εγχείρθμα
κακίςταται ευκολότερο όταν τα μουςικά κομμάτια που επιλζγουν οι διδάςκοντεσ
προζρχονται από αναγνωρίςιμουσ από τουσ μακθτζσ καλλιτζχνεσ (θ αναφορά του
κου Σιάνα ςε ζργα των Τςιτςάνθ και Βαμβακάρθ είναι χαρακτθριςτικι) κακϊσ με
αυτό τον τρόπο ο μακθτισ ειςχωρεί ςταδιακά ςε χϊρουσ άγνωςτουσ προσ εκείνον
και προςεγγίηει νζουσ μουςικοφσ χϊρουσ48.
Επιπλζον, ασ μθν ξεχνάμε ότι κατά τθ διάρκεια τθσ χρονιάσ υπάρχει θ δυνατότθτα
εναςχόλθςθσ με ςυγκεκριμζνο αρικμό κομματιϊν και κατά ςυνζπεια οι διδάςκοντεσ
δίνουν ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτον τρόπο με τον οποίο κα επιλζξουν το ρεπερτόριο
τουσ, εςτιάηοντασ ςτον ποιοτικό χαρακτιρα του ρεπερτορίου και όχι ςτον ποςοτικό.
Άλλωςτε, τα κομμάτια τα οποία ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ και διδάςκουν δεν τα
αντιμετωπίηουν ωσ κομμάτια εμπλουτιςμοφ του ρεπερτορίου του μακθτι αλλά και
ωσ αφορμι ϊςτε ο μακθτισ να διδαχκεί ςθμαντικά ςτοιχεία τεχνικισ, τα οποία κα
μπορζςει να αφομοιϊςει και να τα χρθςιμοποιιςει ςτθ μελλοντικι εξζλιξι του:
«Εγϊ κα ςου πω ότι φζτοσ ςτο ςχολείο ζχω διδάξει 3 τραγοφδια. Το πιςτεφεισ;
Αλλά αυτά τα 3 τραγοφδια ιτανε τραγοφδια ςτακμοί και τραγοφδια ασ ποφμε που
εγϊ πίςτευα ότι όταν τα εξερευνιςεισ, κάκε φορά ιταν και κάτι διαφορετικό.» Τςαντάκθσ
Συνοψίηοντασ, λοιπόν, όςα προαναφζρκθκαν, είναι ςαφζσ ότι υπάρχει ζνα
τεράςτιο ρεπερτόριο ελλθνικισ παραδοςιακισ και λαϊκισ μουςικισ μζςα από το
οποίο οι διδάςκοντεσ ζχουν τθ δυνατότθτα να αντλιςουν τα κομμάτια που κα
διδάξουν ςτουσ μακθτζσ του μουςικοφ ςχολείου. Θ επιλογι ςυγκεκριμζνων
κομματιϊν γίνεται βάςει των προςωπικϊν ακουςμάτων κάκε κακθγθτι αλλά και
47

Απόςπαςμα από ομιλία του Κεοχάρθ άπτθ ςτο Διεκνζσ Συνζδριο «Καλλιζργεια τθσ μουςικισ
τζχνθσ ςτθν Ελλάδα τθσ Ευρϊπθσ», Κεςςαλονίκθ 2009
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Απόςπαςμα από ομιλία του Κεοχάρθ άπτθ ςτο Διεκνζσ Συνζδριο «Καλλιζργεια τθσ μουςικισ
τζχνθσ ςτθν Ελλάδα τθσ Ευρϊπθσ», Κεςςαλονίκθ 2009
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βάςει τθσ ικανότθτασ των μακθτϊν να ανταπεξζλκουν ςτισ απαιτιςεισ κάκε
κομματιοφ («…ζχω κάνει από μόνοσ μου μια φλθ, θ οποία λζει ότι ςτον πρϊτο χρόνο,
αν το παιδί δεν ζχει πιάςει κακόλου όργανο, το παιδί ξεκινάει με αυτι τθ
ςυγκεκριμζνθ φλθ (…) Υπάρχουν βακμοί δυςκολίασ » - Ραπαναςταςίου)
Βζβαια, το ηιτθμα τθσ ζλλειψθσ υλικοφ ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι μόνο ζνα
ποςοςτό αυτοφ του ρεπερτορίου είναι ιδθ καταγεγραμμζνο ςε βιβλιογραφία ζτςι
ϊςτε να είναι κατάλλθλο να ενταχκεί ςτο πλαίςιο διδαςκαλίασ. Από τθν άλλθ δεν
ζχουν εκδοκεί εγχειρίδια ι μζκοδοι για τθ διδαςκαλία παραδοςιακϊν οργάνων,
που θ χριςθ να αφορά το ςφνολο των μουςικϊν ςχολείων τθσ χϊρασ. Ζτςι, κάποιοι
από τουσ διδάςκοντεσ καλοφνται να υιοκετιςουν λφςεισ όπωσ για παράδειγμα να
γράψουν οι ίδιοι τισ παρτιτοφρεσ των κομματιϊν που επικυμοφν να διδάξουν.
Το κζμα τθσ προτεινόμενθσ φλθσ και βιβλιογραφίασ που τζκθκε ςτθν παροφςα
ενότθτα είναι ζνα από τα ςθμαντικότερα ηθτιματα γφρω από τθ διδαςκαλία τθσ
παραδοςιακισ μουςικισ και δεδομζνου ότι δεν υπάρχει προτεινόμενθ φλθ ι
βιβλιογραφία (εδϊ διαχωρίηεται θ βιβλιογραφία από το ρεπερτόριο κακϊσ
αναφερόμαςτε κυρίωσ ςε ςυγγράμματα που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ
οδθγοί για τθν εκμάκθςθ του κάκε οργάνου κακϊσ και ςτοιχείων κεωρίασ) κάκε
κακθγθτισ καλείται να δράςει με δικι του πρωτοβουλία προκειμζνου να οργανϊςει
τθν φλθ που κα διδάξει ςε κάκε τάξθ του ςχολείου και ενδεχομζνωσ μζςω
ςυνδυαςμοφ ςυγγραμμάτων και προςωπικϊν ςθμειϊςεων να δθμιουργιςει μια
κατάλλθλθ βάςθ πάνω ςτθν οποία κα ςτθριχκεί θ διδαςκαλία. Οι προαναφερκείςεσ
ενζργειεσ είναι απαραίτθτεσ για τθν ομαλι ζνταξθ τθσ διδαςκαλίασ τθσ
παραδοςιακισ μουςικισ ςτο εγγράμματο πλαίςιο του μουςικοφ ςχολείου, ιδιαίτερα
αν αναλογιςτοφμε ότι θ κοινωνία ςτθν οποία ηουν οι ςφγχρονοι μακθτζσ είναι κατά
το μεγαλφτερό τθσ μζροσ εγγράμματθ κι ζτςι ο τρόποσ με τον οποίο βλζπει τθν
εκπαίδευςθ κακορίηει τισ προςδοκίεσ του από το μάκθμα τθσ μουςικισ 49. Συνεπϊσ,
είναι θ απαραίτθτθ θ φπαρξθ οργανωμζνου υλικοφ ςτο οποίο κα ςτθρίηεται θ
πορεία του μακιματοσ κατά τθ διάρκεια του ζτοσ, κάτι το οποίο βοθκάει τουσ
μακθτζσ, εκτόσ των άλλων, να μθν αντιμετωπίηουν τθ διδαςκαλία του
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άπτθσ Κ., Η χριςθ τθσ τεχνολογίασ ςτθ διδαςκαλία των παραδοςιακϊν μουςικϊν οργάνων. 3
Διεκνζσ Συνζδριο, ΕΕΜΑΡΕ 2009
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παραδοςιακοφ οργάνου που ζχουν επιλζξει ωσ μια διαδικαςία «ξζνθ» ςυγκριτικά
με τα υπόλοιπα μακιματα που διδάςκονται ςτα πλαίςια του κεςμοκετθμζνου και
εγγράμματου περιβάλλοντοσ του μουςικοφ ςχολείου. Βζβαια, είναι ςαφζσ ότι θ
φφςθ του ςυγκεκριμζνου αντικειμζνου επιβάλλει, κα λζγαμε, τθν υιοκζτθςθ μθ
εγγράμματων τεχνικϊν (προφορικι κακοδιγθςθ, οπτικοακουςτικό υλικό) οι οποίεσ,
εκτόσ των άλλων, κάνουν τθ διαδικαςία του μακιματοσ περιςςότερο ελκυςτικι ςτα
μάτια των μακθτϊν και λειτουργοφν καταλυτικά ϊςτε ο μακθτισ να αντιμετωπίηει
ευχάριςτα τθ μουςικι τθν οποία διδάςκεται, θ οποία, λόγω των ςφγχρονων
βιωμάτων του είναι ςε μεγάλο βακμό άγνωςτθ.

3.3.2 Σρόποσ οργάνωςθσ του μακιματοσ – Σεχνικζσ διδαςκαλίασ
Σκοπόσ τθσ παροφςασ ενότθτασ δεν είναι θ αναλυτικι παρουςίαςθ τθσ πορείασ
του μακιματοσ που πραγματοποιοφν οι ςυνομιλθτζσ μασ, κάτι τζτοιο άλλωςτε δε
κα ιταν εφικτό, αλλά θ κατάδειξθ τθσ οπτικισ τουσ ςε αδρζσ γραμμζσ για το
μάκθμα που λαμβάνει χϊρα. Ροιεσ ςυνιςταμζνεσ το αποτελοφν και πωσ εν τζλει
αυτζσ το διαμόρφωςαν; Κάκε ζνασ από τουσ διδάςκοντεσ, μζςα από τθ διδακτικι
του εμπειρία, ζχει κατορκϊςει να αναπτφξει προςωπικά «ςυςτιματα» διδαςκαλίασ.
Κατά τθ διάρκεια τθσ επαγγελματικισ τουσ πορείασ ζχουν αξιολογιςει τισ μεκόδουσ
που κατά καιροφσ ζχουν υιοκετιςει κι ζχουν πλζον καταλιξει ςτθν εφαρμογι των
πλζον κατάλλθλων τεχνικϊν, ςτα πλαίςια βζβαια τθσ διδαςκαλίασ τουσ ςτθ
Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ.
Το δίπτυχο κεωρία και πράξθ κυριαρχεί ςτον τρόπο διδαςκαλίασ των
ςυνομιλθτϊν, δίνοντασ βαρφτθτα τόςο ςτθν εκμάκθςθ τθσ τεχνικισ του οργάνου το
οποίο διδάςκουν όςο και ςτθ κεωρθτικι κατάρτιςθ των μακθτϊν. Θ εξαςφάλιςθ
ενόσ ικανοποιθτικοφ υποβάκρου των μακθτϊν αποτελεί προχπόκεςθ για τθ ςωςτι
εκμάκθςθ του οργάνου και τθν περαιτζρω ανάπτυξθ δεξιοτεχνίασ. Γι αυτό το λόγο
δίνεται ιδιαίτερο βάροσ ςτισ γνϊςεισ που κα μεταδοκοφν ςτουσ μακθτζσ κατά τα
πρϊτα ςτάδια τθσ διδαςκαλίασ, τόςο ςε κεωρθτικό όςο και ςε πρακτικό επίπεδο:
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« Οι πρϊτεσ μου παρατθριςεισ ςτουσ μακθτζσ ι μάλλον οι πρϊτεσ μου
ςυμβουλζσ ςτουσ μακθτζσ ζχουν ςχζςθ πάνω ςε κάποια κεωρθτικά βιματα και
μετά ςτο όργανο. Πχι κατευκείαν ςτο όργανο» - Κοντογιάννθσ
«Σε όλα τα παιδιά δείχνω καταρχιν τισ νότεσ, τισ αξίεσ από τθν αρχι, τον τρόπο
παιξίματοσ και όλθ τθν τεχνικι που υπάρχει» - Θλία
«…πωσ κα πιάςει το όργανο, πωσ κα πιάςει τθ λφρα, το δοξάρι. Κάνουμε κλίμακεσ
ςε όλα τα παιδιά, τθν τοποκζτθςι τουσ πάνω ςτο τάςτο τθσ λφρασ, κεωρθτικά
μακιματα, όλα αυτά» - Ανδρουλάκθσ
Με αφορμι το προαναφερκζν απόςπαςμα από τθ ςυνομιλία με τον κφριο
Ανδρουλάκθ, πρζπει να υπογραμμιςτεί το γεγονόσ ότι ςτοιχεία όπωσ θ ςτάςθ του
ςϊματοσ και το κράτθμα του οργάνου ςυντελοφν ςε μεγάλο βακμό ςτο ακουςτικό
αποτζλεςμα που κα προκφψει και ωσ εκ τοφτου, οι νζοι μουςικοί δεν
ενδιαφζρονται μόνο για τον ιχο αλλά και για τθν κίνθςθ που παράγει τον ιχο 50.
Εκτόσ αυτοφ, βζβαια, τα παραπάνω ςτοιχεία είναι απαραίτθτο να κατανοθκοφν
ςωςτά από τουσ μακθτζσ κατά τα πρϊτα ςτάδια τθσ διδαςκαλίασ προκειμζνου να
αποφευχκοφν μελλοντικζσ δυςκολίεσ ( «Το παιδί κόντευε να ςτραβϊςει τα χζρια
του. Ενϊ επανειλθμμζνα του είχα πει τρόπο ςυςτιματοσ και παιξίματοσ,
εξακολουκοφςε να κρατάει ζνα χζρι το οποίο δεν ιτανε ςωςτό και κα μποροφςε να
του δθμιουργιςει προβλιματα αργότερα» - Ελιςάβετ Θλία)
Από τα παραπάνω είναι ςαφζσ ότι οι διδάςκοντεσ ζχοντασ δθμιουργιςει τθ
ςτζρεθ βάςθ πάνω ςτθν οποία κα κινθκοφν, για παράδειγμα ζχοντασ διδάξει
κεμελιϊδθ ςτοιχεία όπωσ νότεσ, αξίεσ, κλίμακεσ, ςυνδυάηουν μια ςειρά από
τεχνικζσ οι οποίεσ ςτο ςφνολό τουσ βοθκοφν τουσ μακθτζσ να αποκτιςουν
ολοκλθρωμζνθ αντίλθψθ ςχετικά με ηθτιματα τεχνικισ και δεξιοτεχνίασ του
οργάνου που ζχουν επιλζξει, το οποίο είναι και το «πρακτικό» κομμάτι τθσ
διδαςκαλίασ.
Πςον αφορά τισ τεχνικζσ διδαςκαλίασ που ακολουκοφν οι ςυνομιλθτζσ,
ενδιαφζρον παρουςιάηει το γεγονόσ ότι οι εμπειρίεσ των ςυνομιλθτϊν ωσ
μακθτευόμενοι μουςικοί ζπαιξαν ςθμαντικό ρόλο ςτθν μετζπειτα πορεία τουσ ωσ
διδάςκοντεσ. Θ κα Θλία κατά τθ διάρκεια τθσ ςυηιτθςθσ ανζφερε ότι ωσ γενικό
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τρόπο εκμάκθςθσ του οργάνου που διδάςκει (κανονάκι) χρθςιμοποιεί τθ μζκοδο
που και θ ίδια είχε διδαχκεί ωσ μακθτευόμενθ, θ οποία είναι θ μζκοδοσ
Καραντουμάν, εμπλουτίηοντασ ταυτόχρονα τθ διδαςκαλία με τεχνικζσ και μεκόδουσ
που πθγάηουν από τθν εμπειρία τθσ: «Κυρίωσ ζχω διδαχκεί τθν τεχνικι του
Καραντουμάν. Και αυτι διδάςκω ςτα παιδιά»
Το γεγονόσ ότι ο τρόποσ διδαςκαλίασ ενόσ κακθγθτι μουςικοφ οργάνου
επθρεάηεται ζωσ κάποιο βακμό από τισ εμπειρίεσ του ωσ «μακθτι» επιβεβαιϊνεται
και από τον επόμενο ςυνομιλθτι, τον κο Κοντογιάννθ, ο οποίοσ ανζφερε πωσ ο
τρόποσ διδαςκαλίασ του προζρχεται από ζνα ςυνδυαςμό των μεκόδων τισ οποίεσ
διδάχκθκε και των ερεκιςμάτων και αναγκϊν κάκε εποχισ: «Φυςικά πιςτεφω ότι
αυτά που είχα διδαχκεί εγϊ ιταν πολφ καλά και λίγο πολφ ςε αυτά πατάω. Φυςικά
επειδι αλλάηουν οι καιροί, πάντοτε προςαρμόηομαι ςτα καινοφρια δεδομζνα και τα
μεταδίδω και ςτουσ μακθτζσ μου».
Οι παραπάνω αναφορζσ είναι απόλυτα φυςιολογικζσ και αναμενόμενεσ. Οι
εμπειρίεσ των ςυνομιλθτϊν ωσ μακθτευόμενοι μουςικοί ζπαιξαν ςθμαντικό ρόλο
ςτθν μετζπειτα πορεία τουσ ωσ διδάςκοντεσ και, όπωσ είναι λογικό, ανάλογα
αποτελζςματα ενδζχεται να υπάρξουν και ςτουσ μακθτζσ των ςυνομιλθτϊν
μελλοντικά, μζςα ςε ζνα γενικότερο πλαίςιο βζβαια, το οποίο περιλαμβάνει τθν
υιοκζτθςθ ςτοιχείων τεχνικισ και δεξιοτεχνίασ για παράδειγμα.
Τθ μζκοδο τθσ μίμθςθσ αςπάηονται και άλλοι ςυνομιλθτζσ, οι οποίοι επιςιμαναν
ότι

χρθςιμοποιϊντασ

είτε

τθ

μζκοδο

τθσ

θχογράφθςθσ

είτε

άλλων

οπτικοακουςτικϊν μζςων ο μακθτισ ζχει τθ δυνατότθτα να παρατθριςει τθν
τεχνικι τόςο του δαςκάλου του όςο και άλλων αναγνωριςμζνων οργανοπαικτϊν:
«Λζω ςτουσ μακθτζσ μου τθ γνωςτι μζκοδο να κλζψεισ. Τουσ τα θχογραφϊ
πολλζσ φορζσ. Χρθςιμοποιοφμε μζκοδο θχογράφθςθσ» - Τςαντάκθσ
«Εκτόσ από το ότι κα τα ακοφςουν από μζνα, μπορεί να τουσ βάλω κι ζνα cd, να
ακοφςουν και πωσ το παίηει ο χ ι μια ορχιςτρα, ο,τιδιποτε» - Κοντογιάννθσ
Μζςω τθσ χριςθσ διαφορετικϊν θχογραφθμζνων εκτελζςεων ενόσ κομματιοφ ο
μακθτισ ζχει τθ δυνατότθτα να παρατθριςει τισ διαφορζσ ςτο φφοσ κάκε
δεξιοτζχνθ, τισ πικανζσ αιτίεσ αυτϊν των διαφορϊν
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οδθγιςει ςε διάλογο μεταξφ μακθτι και κακθγθτι και να κάνει τθ διδαςκαλία πιο
ελκυςτικι για το μακθτι. Άλλωςτε, θ τεχνικι τθσ «μίμθςθσ» ιταν ανζκακεν
ςυνδεδεμζνθ με τθ διδαςκαλία των παραδοςιακϊν οργάνων, ιδιαίτερα αν
αναλογιςτοφμε ότι ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ αποτελοφςε τον μοναδικό τρόπο
εκμάκθςθσ του οργάνου.
Στα πλαίςια τθσ χριςθσ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ ωσ μζροσ τθσ διδαςκαλίασ, οι
ςυνομιλθτζσ αναφζρκθκαν και ςτθν προςπάκεια που καταβάλουν ϊςτε οι μακθτζσ
να αποκτιςουν κάποια «βιωματικι» ςχζςθ με τα κομμάτια τα οποία διδάςκονται.
Είναι απόλυτα λογικό ότι οι μακθτζσ Γυμναςίου – Λυκείου, κυρίωσ λόγω θλικίασ,
ζχουν περιοριςμζνεσ εμπειρίεσ όςον αφορά τον τομζα τθσ παραδοςιακισ μουςικισ.
Ζτςι, μζκοδοι όπωσ θ χριςθ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ αλλά και θ προφορικι
κακοδιγθςθ – ενθμζρωςθ από τον διδάςκοντα βοθκοφν ςτο να αποκτιςει ο
μακθτισ κάποια ακοφςματα-βιϊματα, τα οποία αποτελοφν χριςιμο εργαλείο και
για τθν περαιτζρω προςωπικι εξζλιξθ του μακθτι:
«…να ακοφςει ο μακθτισ. Να αποκτιςει βιωματικι αντίλθψθ του κομματιοφ. Με
ποιό τρόπο αφοφ δεν ζχει τα δικά μασ βιϊματα και ακοφςματα; Είτε μζςω ίντερνετ
είτε μζςω διςκογραφίασ είτε μζςω όλων των μεκόδων που ζχουμε ςτθ διάκεςι μασ
ςιμερα: ακουςτικϊν, mp3 κλπ. Να ακοφςει ο μακθτισ τθ κεματολογία» - Τςαντάκθσ
Ρζραν βζβαια των προςωπικϊν ακουςμάτων που κα αποκτιςει ο μακθτισ μζςω
των παραπάνω μεκόδων, του δίνεται θ δυνατότθτα να αξιοποιιςει το υλικό που
του δίνεται ςτθν προςωπικι του εξάςκθςθ:
«Από τθ ςτιγμι που κα πάρει το θχογράφθμα ο μακθτισ ζχει όλο το χρόνο
μπροςτά του να κάτςει να δουλζψει πάνω ςε αυτό. Ραράλλθλα με το θχογράφθμα
το δικό μου παίρνει και το θχογράφθμα το γνιςιο. Ζχει να ακοφςει και τθ δικι μου
τεχνικι αλλά και τθν αυκεντικι» - Ανδρουλάκθσ
Βζβαια, πάντα, οι παραπάνω μζκοδοι είναι αποτελεςματικζσ όταν ςυνδυάηονται
με τα ςτοιχεία τεχνικισ που αποκομίηουν οι μακθτζσ κατά τθ διάρκεια του
μακιματοσ από το δάςκαλό τουσ: « Πλα τα παιδιά που ζχω κάνει μάκθμα κι ζχω
κάνει αυτά τα ςυγκεκριμζνα κομμάτια, τα ζχουν ακοφςει ςίγουρα. Δθλαδι αν δεν τα
ζχουν ςπίτι κλπ, εδϊ υπάρχουν κάποια καςετόφωνα και λεσ ότι το ακοφσ κιόλασ
πωσ παίηεται επαγγελματικά, το βλζπεισ. Κι από κει και πζρα είμαι εδϊ να ςου πω
πωσ παίηεται, να το ακοφςεισ και αργά κλπ» - Ραπαναςταςίου
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Ωςτόςο, ο χρόνοσ που οι διδάςκοντεσ ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ είναι
περιοριςμζνοσ και κατ’ επζκταςθ, όπωσ οι ίδιοι ανζφεραν, δεν ζχουν τθ δυνατότθτα
να εμπλουτίςουν τθ διδαςκαλία τουσ με οπτικοακουςτικά μζςα ςτο βακμό που κα
επικυμοφςαν («Ρροςπακϊ να χρθςιμοποιιςω οπτικοακουςτικά μζςα αλλά είναι και
λίγοσ ο χρόνοσ» - Τςαντάκθσ) Ζτςι, θ χριςθ cd/dvd/θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν
πραγματοποιείται ςτο μζτρο του εφικτοφ παρόλο που από όλουσ τουσ διδάςκοντεσ
χαρακτθρίςτθκε ωσ απαραίτθτθ. Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, ο διδάςκων δίνει ςτο
μακθτι τθν επιλογι να κάνει χριςθ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ κατ’ οίκον και, όπωσ
αναφζρει θ κα Θλία, είναι ςτο χζρι κάκε μακθτι εάν κα «εκμεταλλευτεί» αυτι τθ
δυνατότθτα: «Να πω όμωσ ότι μζςα θ μζκοδοσ Καραντουμάν περικλείει ζνα cd, το
οποίο όταν το παιδί αγοράηει το βιβλίο, ζχει τθ δυνατότθτα να το ζχει ςπίτι του και
να ακοφςει και να δει τον τρόπο παιξίματοσ. Από τθ ςτιγμι που το ζχει ςπίτι του,
είναι επιλογι του να το ακοφςει»
Γενικότερα, θ χριςθ των επιτευγμάτων τθσ τεχνολογίασ ςτθ διδαςκαλία τθσ
παραδοςιακισ μουςικισ κακιςτά τθ διαδικαςία πιο ουςιαςτικι και βοθκάει ςε μια
ομαλι εξοικείωςθ των μακθτϊν με ζνα είδοσ μουςικισ το οποίο δεν ζχει ζντονθ
παρουςία ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία. Εκτόσ αυτοφ, όμωσ, θ χριςτθ οπτικοακουςτικοφ
υλικοφ διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο ςτο να μθν αντιμετωπίηεται θ διδαςκαλία ωσ
μια βαρετι διαδικαςία από τουσ μακθτζσ ενϊ ταυτόχρονα θ υιοκζτθςθ τεχνικϊν
όπωσ θ θχογράφθςθ ι βιντεοςκόπθςθ του μακιματοσ αποτελεί ςθμαντικό εργαλείο
για τθν προςωπικι εξάςκθςθ του μακθτι εφόςον ζχει τθ δυνατότθτα να
παρατθριςει όςεσ φορζσ εκείνοσ επικυμεί κινιςεισ και τεχνικζσ, βελτιϊνοντασ ζτςι
τθ δικι του τεχνικι.
Στα πλαίςια του εμπλουτιςμοφ του μακιματοσ με τεχνικζσ που ζχουν ωσ ςτόχο
τθ διατιρθςθ του ενδιαφζροντοσ από τθν πλευρά των μακθτϊν, οι διδάςκοντεσ ςε
αρκετζσ περιπτϊςεισ, όταν υπάρχει το χρονικό περικϊριο, επιλζγουν τθν από
κοινοφ ςφμπραξθ με τουσ μακθτζσ τουσ. Σε κάποιεσ περιπτϊςεισ, το να παίηει ο
δάςκαλοσ κάποιο μουςικό κομμάτι μαηί με το μακθτι ι απλά ςυνοδεφοντάσ τον ςε
κάποια μζρθ του κομματιοφ, βοθκάει ςτο ουςιαςτικό κομμάτι του μακιματοσ:
«Πταν παίηουμε, επειδι ζχω κάποια ιδζα από πιάνο, για να είναι ςτάνταρ ςτο
ρυκμό, το ςυνοδεφω ςτο πιάνο» (Ραπαναςταςίου)
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«Κάποιεσ φορζσ προςπακϊ να τουσ φζρνω κρουςτό και να παίηουν μαηί με το
κρουςτό. Να τουσ παίηω εγϊ κρουςτό δθλαδι για να ζχουν και τθν ζννοια του
ρυκμοφ» (Βάλια)
Τζλοσ, αξίηει να τονιςτεί ότι θ ςυνφπαρξθ μακθτι - δαςκάλου κα μποροφςε, να
κεωρθκεί ωσ μια μορφι προετοιμαςίασ για τθν ζνταξθ του μακθτι ςτα μουςικά
ςφνολα.
3.3.4 Ο ρόλοσ τθσ προςωπικισ εξάςκθςθσ
Αναμφιςβιτθτα, θ προςωπικι μελζτθ του κάκε μακθτι είναι αυτονόθτο ότι παίηει
ςθμαντικό ρόλο ςτθν πρόοδο του όςον αφορά τθν εκμάκθςθ του οργάνου το οποίο
διδάςκεται κακϊσ και ςτθν πορεία του μακιματοσ κακϊσ, όπωσ τονίςτθκε αρκετζσ
φορζσ από τουσ διδάςκοντεσ, το επίπεδο κάκε μακθτι κακορίηει ςε μεγάλο βακμό
τθν πορεία του μακιματοσ. Ζωσ ζνα ςθμείο είναι προςωπικι υπόκεςθ να επιλζξει
τον τρόπο με τον οποίο μελετάει και το χρόνο τον οποίο κα αφιερϊςει, όχι μόνο
ποςοτικά αλλά και ποιοτικά.
Ωςτόςο, παρουςιάηει ενδιαφζρον να μάκουμε εάν οι διδάςκοντεσ ζχουν
αναπτφξει κάποιεσ τεχνικζσ προκειμζνου να κακοδθγιςουν τουσ μακθτζσ τουσ ςε
ζνα μεκοδικό και αποτελεςματικό τρόπο μελζτθσ από τθ ςτιγμι που κα φφγουν
από το ςχολείο. Οι απαντιςεισ των διδαςκόντων είναι ιδιαιτζρωσ ςθμαντικζσ κακϊσ
από τθ ςτιγμι που ο μακθτισ κα φφγει από το μάκθμα, θ πρόοδόσ του εξαρτάται
από τθ εξάςκθςθ ςτο ςπίτι, όχι μόνο ποςοτικά αλλά και ποιοτικά, δθλαδι από το
βακμό που εξαςκείται ςωςτά. Ππωσ μασ διλωςαν και οι ςυνομιλθτζσ και είναι
απολφτωσ λογικό, δεν είναι εφικτό να διαςφαλιςκεί εάν ο μακθτισ κα μελετιςει ι
πόςο χρόνο κα αφιερϊςει ςτθν μελζτθ του: «Για να το διαςφαλίςουμε πλιρωσ πωσ
κα το δουλζψει ςτο ςπίτι δεν μποροφμε να το κάνουμε. Το καταλαβαίνουμε ςτο
επόμενο μάκθμα. Δεν μποροφμε να διαςφαλίςουμε τι κα κάνει το παιδί ςτο ςπίτι
100%» - Θλία
Εντοφτοισ, οι διδάςκοντεσ ζχουν τθ δυνατότθτα να δϊςουν ςτουσ μακθτζσ τα
κατάλλθλα εφόδια ζτςι ϊςτε θ μελζτθ που κα πραγματοποιιςουν ςτο ςπίτι να είναι
όςο το δυνατόν πιο εποικοδομθτικι. Αναμφιςβιτθτα, θ κακοδιγθςθ του κακθγθτι
προσ το μακθτι όςον αφορά τθ ςωςτι μελζτθ παίηει ςθμαντικό ρόλο και γι αυτό το
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λόγο οι ςυνομιλθτζσ φροντίηουν να κάνουν τισ κατάλλθλεσ παρατθριςεισ ι τισ
κατάλλθλεσ ενζργειεσ προκειμζνου να εξαςφαλίςουν, ςτο μζτρο του δυνατοφ
πάντα, τθν αποδοτικι μελζτθ του μακθτι. Άλλωςτε, θ μελζτθ και εξάςκθςθ ενόσ
μουςικοφ οργάνου είναι διαδικαςίεσ οι οποίεσ πρζπει να λαμβάνουν χϊρα ςε
ςυςτθματικι βάςθ («Το όργανο δεν είναι ςαν τα κρθςκευτικά ι τα μακθματικά που
κα διαβάςουν μια μζρα πριν το μάκθμα. Ρρζπει να εξαςκοφνται κάκε μζρα για να
γυμναςτοφν τα χζρια τουσ. Δεν είναι εφκολο» - Βάλια)
Οι ςυμβουλζσ που λαμβάνουν οι μακθτζσ από τουσ ςυνομιλθτζσ κατά τθ διάρκεια
του μακιματοσ ςε ςυνδυαςμό με τον τρόπο διεξαγωγισ τθσ διδαςκαλίασ, δίνουν το
κατάλλθλο υπόβακρο για αποδοτικι μελζτθ («Τουσ λζω κάποιεσ παρατθριςεισ,
ςυμβουλζσ για τθ ςωςτι μελζτθ ςτο ςπίτι, όπωσ για παράδειγμα να προςζχουν, να
μελετάνε αργά, να προςζχουν πάντοτε δαχτυλιςμοφσ και ρυκμό, να επιμζνουν ςτα
δφςκολα μζρθ κάποιου κομματιοφ. Ζχοντασ δει και από μζνα το κομμάτι πωσ
παίηεται, πιςτεφω πωσ είναι ολοκλθρωμζνοι να το μελετιςουν άνετα ςπίτι.» Κοντογιάννθσ)
Λδιαίτερθ ςθμαςία δίνουν, επίςθσ, οι διδάςκοντεσ ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ ςωςτισ
κατανόθςθσ των όςων διδάςκονται κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ ςθμειϊνοντασ
ότι οι απαιτιςεισ τουσ από τουσ μακθτζσ «περιορίηονται» ςτθ ςωςτι εξάςκθςθ
όςων ζχουν διδαχκεί («Καταρχάσ, ό,τι κάνει ςτο μάκθμα, δεν του λεσ να κάνει κάτι
άλλο» - Ραπαναςταςίου). Θ ςωςτι εμπζδωςθ των τεχνικϊν από το μακθτι κρίνεται
απαραίτθτθ από τουσ ςυνομιλθτζσ ζτςι ϊςτε να μθν υπάρχουν «κενά» τα οποία ο
μακθτισ δε κα μπορζςει να καλφψει κατά τθν προςωπικι του εξάςκθςθ ( «Ρρϊτα
απ όλα φεφγουν από τθν αίκουςα όταν είμαι ςίγουροσ ότι ζχουν καταλάβει αυτό
που τουσ είπα. Πταν δεν το καταλαβαίνουν, τουσ το μειϊνω οφτωσ ϊςτε το κομμάτι
που κα τουσ πω να κάνουν όταν φφγουν από μζνα να το ζχουν εμπεδϊςει. Να
μποροφν να το κάνουν και μόνοι τουσ» ).
Άλλεσ τεχνικζσ που ζχουν αναπτυχκεί από τουσ ςυνομιλθτζσ προκειμζνου να
βοθκιςουν το μακθτι ςτο να πραγματοποιιςει μια ποιοτικι προςωπικι μελζτθ
περιλαμβάνουν δραςτθριότθτεσ όπωσ θ θχογράφθςθ του μακιματοσ, τθν οποία ο
μακθτισ μπορεί να ζχει ωσ «μποφςουλα» για τθν προςωπικι του εξάςκθςθ και θ
χοριγθςθ διαφόρων εφοδίων ϊςτε να καλυφκοφν περιπτϊςεισ μθ πλιρουσ
αφομοίωςθσ όςων λζχκθκαν κατά τθ διάρκεια των παραδόςεων ( «Εγϊ τουσ βάηω
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ςθμειϊςεισ πάνω ςτθν παρτιτοφρα. Γι αυτό και τουσ δίνω παρτιτοφρα. Με
ςθμειϊςεισ πάνω ςτο χαρτί» - Θλία )
Ραρατθροφμε ότι οι απόψεισ των διδαςκόντων ςυγκλίνουν ςτο ότι οι βάςεισ που
παίρνει ο μακθτισ κατά τθ διάρκεια τθσ παράδοςθσ είναι ςθμαντικζσ για τον τρόπο
με τον οποίο κα αναπτφξει το προςωπικό του ςφςτθμα μελζτθσ. Συνεπϊσ, παρόλο
που θ εξαςφάλιςθ του χρόνου και του τρόπου μελζτθσ δεν είναι απολφτωσ εφικτι,
θ ςωςτι εμπζδωςθ όςων πραγματοποιοφνται κατά τθ διάρκεια των παραδόςεων
κακϊσ και θ επιςιμανςθ ςθμαντικϊν κεμάτων είναι δυνατόν να εξαςφαλίςουν τθν
ποιοτικι προςωπικι εξάςκθςθ του μακθτι. Εξάλλου, είναι ςαφζσ ότι πλζον οι
ςφγχρονοι μακθτζσ διακζτουν περιοριςμζνο χρόνο για εναςχόλθςθ με το όργανο το
οποίο διδάςκονται κακϊσ υπάρχει πλθκϊρα άλλων υποχρεϊςεων ςτισ οποίεσ
καλοφνται να ανταπεξζλκουν κι ζτςι θ ςωςτι κακοδιγθςθ κατά τθ διάρκεια του
μακιματοσ για αποδοτικι εξάςκθςθ ςτο ςπίτι ςυντελεί ςε μεγάλο βακμό ςτθν
επιτυχία τθσ διδαςκαλίασ γενικότερα 52.
3.3.4 Η χριςθ μουςικισ ςθμειογραφίασ
Ζνα ενδεικτικό κομμάτι τθσ διδαςκαλίασ κάκε είδουσ μουςικισ, για το οποίο
αφιερϊνεται ξεχωριςτι ενότθτα ςτθν παροφςα εργαςία, είναι θ χριςθ τθσ
παρτιτοφρασ και θ ςθμαςία που οι διδάςκοντεσ προςδίδουν ςτο ςυγκεκριμζνο
«εργαλείο».
Γενικότερα, οι ςυνομιλθτζσ ζχουν εντάξει τθ χριςθ παρτιτοφρασ ςτθ διδαςκαλία
τουσ παρόλο που για κάποιουσ θ ςυγκεκριμζνθ τεχνικι (ανάγνωςθ – γραφι ςε
παρτιτοφρα δε ςυνάδει με τθ φφςθ τθσ παραδοςιακισ μουςικισ: («…γιατί ξζρεισ
εμζνα δεν μου αρζςει αυτό ςτθν ευρωπαϊκι. Ραίρνεισ το χαρτί μπροςτά, ςαν να του
κάνεισ delete τισ πλθροφορίεσ τισ μουςικζσ που ζχει το μυαλό του μζςα» Τςαντάκθσ)
Θ χριςθ ι μθ τθσ παρτιτοφρασ, όπωσ και οποιαδιποτε μζκοδοσ διδαςκαλίασ,
κακϊσ και ο τρόποσ με τον οποίο ενςωματϊνεται ςτο γενικότερο πλαίςιο τθσ
διδαςκαλίασ, εξαρτϊνται από ποικίλεσ παραμζτρουσ, οι οποίεσ αξιολογοφνται από
τον εκάςτοτε διδάςκοντα. Για παράδειγμα, ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, υπάρχουν
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μακθτζσ με πολφ καλι ακουςτικι ικανότθτα, κάτι το οποίο κακιςτά τθ χριςθ
παρτιτοφρασ λιγότερο απαραίτθτθ:
«Χρθςιμοποιϊ παρτιτοφρα αλλά όχι πάντα. Είναι κάτι εξαιρετικά ταλζντα που
αντιλαμβάνονται γριγορα και προςπακϊ να τουσ μάκω απ’ ζξω…» - Τςαντάκθσ
Βζβαια, επειδι θ παραπάνω περίπτωςθ δεν είναι ο κανόνασ κακϊσ δε διακζτουν
όλοι οι μακθτζσ το ίδιο επίπεδο ακουςτικισ ικανότθτασ θ χριςθ τθσ παρτιτοφρασ
κρίνεται απαραίτθτθ από τουσ διδάςκοντεσ, τουλάχιςτον κατά τα αρχικά ςτάδια τθσ
διδαςκαλίασ.

Ωςτόςο, δεδομζνου ότι θ παραδοςιακι μουςικι ςτθρίηεται ςε

μεγάλο βακμό ςτθ δεξιότθτα του οργανοπαίκτθ, κάποιοι από τουσ ςυνομιλθτζσ
ανζφεραν ότι προτιμοφν οι μακθτζσ να μθ βαςίηονται αποκλειςτικά ςτθν
παρτιτοφρα: «Χρθςιμοποιϊ παρτιτοφρα πάντα ςτθ διδαςκαλία. Υπάρχουν όμωσ και
κομμάτια που κζλω οι μακθτζσ μου να τα μάκουν δεξιοτεχνικά» (Κοντογιάννθσ)
Κατά τθ διάρκεια των ςυηθτιςεων κάποιοι από τουσ ςυνομιλθτζσ ζκαναν
αναφορά ςτισ εναλλακτικζσ μορφζσ ςθμειογραφίασ που χρθςιμοποιοφν όπωσ για
παράδειγμα θ χριςθ ταμπλατοφρασ από τον κο Τςαντάκθ, ο οποίοσ ςε οριςμζνεσ
περιπτϊςεισ δε χρθςιμοποιεί ςθμειογραφία κατά τθ διδαςκαλία των κομματιϊν
ενϊ ςε άλλεσ περιπτϊςεισ δίνει ςτουσ μακθτζσ του είτε ταμπλατοφρεσ είτε
παρτιτοφρεσ («…άλλοτε με απλι μζκοδο, όχι πολυςφνκετθ. Σε ευρωπαϊκι
παρτιτοφρα»)
Ο διδάςκων τθσ κρθτικισ λφρασ, κοσ Ανδρουλάκθσ, παρόλο που δε χρθςιμοποιεί
παρτιτοφρεσ κατά τθ διδαςκαλία του, ζχει υιοκετιςει μια «υβριδικι μζςθ λφςθ» κα
λζγαμε, θ οποία περιλαμβάνει τθν καταγραφι των νοτϊν κάκε μουςικοφ κομματιοφ
πάνω ςτουσ ςτίχουσ. Είναι προφανζσ ότι μζςω τθσ πολφχρονθσ διδακτικισ
εμπειρίασ του ζχει καταλιξει ςτο ότι το ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα είναι ικανοποιθτικά
αποτελεςματικό και καλφπτει τισ ανάγκεσ τθσ διδαςκαλίασ του.
Κα πρζπει βζβαια να τονιςτεί το γεγονόσ ότι θ χριςθ ςθμειογραφίασ τόςο ςε
επίπεδο ανάγνωςθσ όςο και ςε επίπεδο καταγραφισ κομματιϊν παραδοςιακισ
μουςικισ είναι πολφπλοκθ διαδικαςία («…υπάρχει μια ερμαφρόδιτθ κατάςταςθ με
το κζμα αυτϊν που γνωρίηουν τθν ευρωπαϊκι μουςικι, καταλαβαίνεισ βαςίηονται
ςε τόνουσ και θμιτόνια. Δεν μπορείσ να γράψεισ απόλυτα τθ μουςικι μασ» Τςαντάκθσ) Γι αυτό το λόγο, θ προφορικι κακοδιγθςθ του δαςκάλου προσ το
μακθτι παράλλθλα με τθν ανάγνωςθ τθσ παρτιτοφρασ είναι απαραίτθτθ ( «. Πλα
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αυτά τα κομμάτια τθσ παραδοςιακισ μουςικισ, ξζρεισ, δεν είναι απλά γραμμζνα.
Εκτόσ από τα δζκατα ζκτα και τα τριακοςτά δεφτερα, ζχουν και χαμθλωμζνεσ νότεσ
ενϊ ςτα βιβλία που ζχω γράψει είναι κακαρζσ αυτζσ οι νότεσ. Δεν ζχω γράψει ςι
φφεςθ, μόριο κλπ. Από ‘κει και πζρα, λζω εγϊ όταν παίηει ζνα κομμάτι, εδϊ
προςπάκθςε να το χαμθλϊςεισ λίγο γιατί είναι ζτςι» - Ραπαναςταςίου)
Συνοψίηοντασ, όλοι οι διδάςκοντεσ κεωροφν ζωσ ζνα βακμό απαραίτθτθ τθ χριςθ
παρτιτοφρασ ι κάποιασ εναλλακτικισ ςθμειογραφίασ γενικότερα, τουλάχιςτον ζωσ
ότου ο μακθτισ φτάςει ςτο επίπεδο ακουςτικισ- αντιλθπτικισ ικανότθτασ που
απαιτεί θ αποδζςμευςθ από τθν ανάγνωςθ τθσ παρτιτοφρασ. Άλλωςτε, κα
μποροφςαμε να ποφμε ότι κάκε μορφι μουςικι ςθμειογραφίασ αποτελεί ζναν
τρόπο «οπτικοποίθςθσ» τθσ μουςικισ53 και αποτελεί ζνα χριςιμο εργαλείο για τθν
προςωπικι εξάςκθςθ των μακθτϊν ςτο ςπίτι. Γι αυτό το λόγο κάποιοι από τουσ
διδάςκοντεσ, και ειδικότερα εκείνοι που προζρχονται από το χϊρο των
παραδοςιακϊν οργανοπαικτϊν, ενϊ προτιμοφν για κάποια κομμάτια να μθ
χρθςιμοποιιςουν κάποια μορφι ςθμειογραφίασ, εντοφτοισ χρθςιμοποιοφν κακϊσ
υπάρχει θ ανθςυχία ότι ο μακθτισ κα «ξεχάςει» όςα διδάχκθκε ςτο μάκθμα.
3.4 Αντιμετώπιςθ ανιςοτιτων επιπζδου μεταξφ των μακθτών
Στθν παροφςα ενότθτα μελετάται θ φπαρξθ διαφοροποιιςεων επιπζδου μεταξφ
των μακθτϊν και ο τρόποσ με τον οποίο οι κακθγθτζσ διαχειρίηονται τθ
ςυγκεκριμζνθ κατάςταςθ. Λόγω του γεγονότοσ ότι τα περιςςότερα μουςικά όργανα
διδάςκονται ατομικά, εςτιάςαμε ςτθν περίπτωςθ των μουςικϊν ςυνόλων, ςτα
οποία ςυνυπάρχουν πολλοί μακθτζσ και, όπωσ είναι φυςιολογικό, υπάρχουν άλλοτε
μικρζσ και άλλοτε μεγαλφτερεσ ανιςότθτεσ επιπζδου γνϊςεων, δεξιοτεχνίασ κλπ.
Ππωσ ιδθ αναφζρκθκε, ςτο ςυγκεκριμζνο μουςικό ςχολείο θ διδαςκαλία των
μουςικϊν οργάνων γίνεται ατομικά, κάτι το οποίο αξιολογείται ωσ κετικό από τουσ
διδάςκοντεσ κακϊσ με αυτό τον τρόπο αποφεφγονται οι ανιςότθτεσ επιπζδου
μεταξφ των μακθτϊν. Ωςτόςο, ςτθν περίπτωςθ του ταμπουρά, ζχει προαναφερκεί
ότι το μάκθμα δε γίνεται ατομικά ςε κάκε μακθτι αλλά απευκφνεται, ανάλογα με
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τθ χρονιά, ςε 4 ι 5 παιδιά, κάτι το οποίο απαιτεί τον κατάλλθλο χειριςμό από τθ
διδάςκουςα ϊςτε να μπορζςουν να ςυμπορευκοφν όςο το δυνατόν καλφτερα:
«Τουσ το εξθγϊ. Πτι πρζπει και αυτοί που είναι πολφ προχωρθμζνοι να κάνουν
υπομονι και μακαίνουν και πάλι παίηοντασ πιο αργά. Και αυτοί που είναι πιο αργοί
να τρζξουν πιο γριγορα να προλάβουν τουσ άλλουσ.»
Βζβαια, οι μεγαλφτερεσ ανιςότθτεσ παρουςιάηονται ςτα μουςικά ςφνολα και όπωσ
μασ ανζφεραν οι ςυνομιλθτζσ, κατά τθ ςυνφπαρξθ των μακθτϊν ςτα μουςικά
ςφνολα, ςε περιπτϊςεισ που οι διαφορζσ επιπζδου επθρεάηουν τθ ςυνολικι εικόνα,
καλοφνται να λάβουν μζτρα ϊςτε να επιτφχουν όςο το δυνατόν καλφτερθ
ομοιομορφία και βζλτιςτο αποτζλεςμα. Ρροκειμζνου να ελαχιςτοποιθκοφν
περιπτϊςεισ ζντονων ανιςοτιτων, ςε πρϊτο ςτάδιο, οι ςυνομιλθτζσ επιςιμαναν ότι
γίνεται προςπάκεια οι μακθτζσ οι οποίοι εντάςςονται ςτα ςφνολα να βρίςκονται ςε
ικανοποιθτικό επίπεδο δεξιοτεχνίασ ζτςι ϊςτε να μποροφν να ανταποκρικοφν
κατάλλθλα ςτισ απαιτιςεισ του ςυνόλου:
«Εγϊ προςπακϊ όλα τα παιδιά να ζχουν ζνα καλό επίπεδο» - Ανδρουλάκθσ»
«Είναι οι κατάλλθλοι άνκρωποι για να πλαιςιϊςουν ζνα ςφνολο» -Τςαντάκθσ
H επίτευξθ, ωςτόςο, ικανοποιθτικοφ επιπζδου όλων των ςυμμετεχόντων ςτο
ςφνολο δεν είναι πάντα εφικτι και κατά ςυνζπεια λαμβάνονται άλλου τφπου μζτρα
προκειμζνου αφενόσ να εξαςφαλιςκεί θ εφρυκμθ λειτουργία του ςυνόλου και
αφετζρου να ικανοποιθκεί θ ανάγκθ του μακθτι για ςυμμετοχι ςτο μουςικό
ςφνολο. Στα πλαίςια τθσ παραπάνω προςπάκειασ, ςε κάκε μακθτι αποδίδεται ο
ρόλοσ που μπορεί να υποςτθρίξει ανάλογα με το μουςικό επίπεδο ςτο οποίο
βρίςκεται: «Στα ςφνολα, ςε κάκε παιδί προςπακϊ να του βγάλω κζματα ϊςτε να
ευχαριςτθκεί και αυτόσ να παίηει αλλά να είναι πάνω ςτθν αρμονία αλλά δεν
μπορεί να παίξει τθ βαςικι μελωδία. Τθ βαςικι μελωδία τθν παίηουν αυτοί που
μποροφν. Δθλαδι ανάλογα το πόςο μπορεί ο κάκε ζνασ να βοθκιςει ςτο ςφνολο...»
- Σιάνασ
Σε άλλεσ περιπτϊςεισ, βζβαια, είναι πικανόν να απαιτείται θ «απομόνωςθ» και
επανεκπαίδευςθ κάποιων μακθτϊν ζτςι ϊςτε όταν ενταχκοφν εκ νζου ςτο μουςικό
ςφνολο να είναι ςε κζςθ να ςυμβαδίςουν με το γενικότερο επίπεδο των υπόλοιπων
μακθτϊν που απαρτίηουν το μουςικό ςφνολο («… τα παιδιά που ιταν πρωτάκια και
δεν μποροφςαν ακόμα, τα είχαμε βγάλει, τα είχαμε απομονϊςει, είχαμε διδάξει τα
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κομμάτια. Τα χωρίςαμε δθλαδι. Ζμειναν οι πιο προχωρθμζνοι, βγάλαμε παιδιά
προσ τα ζξω, διδάξαμε νότεσ, αξίεσ, το κομματάκι το τραγουδιςαμε ςτα παιδιά να
το παίξουν και μετά ξαναμπικαν πάλι ςτο ςφνολο. Ήμαςταν πολλοί κακθγθτζσ,
αρκετοί κακθγθτζσ ϊςτε να ζχουμε αυτι τθ δυνατότθτα μζςα ςτα ςφνολα. Ριραμε
τουσ πιο αρχάριουσ ,τουσ διδάξαμε ϊςτε να μποροφν να ενταχτοφν πάλι μζςα ςτο
ςφνολο» - Θλία)
Συμπεραςματικά, μποροφμε να ποφμε ότι το ςφνθκεσ φαινόμενο των
«ανιςοτιτων» επιπζδου των μακθτϊν αντιμετωπίηεται αποτελεςματικά από τουσ
διδάςκοντεσ αφιερϊνοντασ τον απαιτοφμενο χρόνο για τθν κατάλλθλθ εκπαίδευςθ
των μακθτϊν που δεν μποροφν να ακολουκιςουν τουσ ρυκμοφσ και το επίπεδο των
υπολοίπων ενϊ ςτθν περίπτωςθ των ςυνόλων, οι διδάςκοντεσ ζχουν τθν
απαιτοφμενθ διάκεςθ ϊςτε να ςυνκζςουν τα κατάλλθλα κζματα τα οποία κάκε
μακθτισ μπορεί να υποςτθρίξει. Ράντωσ ςτθ ςχετικι βιβλιογραφία επιςθμαίνονται
και τα οφζλθ ενόσ ςυνδυαςμοφ ατομικισ και ομαδικισ διδαςκαλίασ οργάνου.54

3.5 Διαφοροποίθςθ του τρόπου διδαςκαλίασ ςτα πλαίςια του μουςικοφ ςχολείου
ςυγκριτικά με άλλουσ χώρουσ διδαςκαλίασ
Ππωσ ιδθ αναφζρκθκε και ςτα ςφντομα βιογραφικά ςθμειϊματα των
ςυνομιλθτϊν, οι περιςςότεροι, εκτόσ από το Μουςικό Σχολείο Αλίμου, ζχουν
εργαςκεί και ςε άλλουσ χϊρουσ όπωσ Ωδεία, Μουςικζσ Σχολζσ και Μουςικοί
ςφλλογοι. Συνεπϊσ παρουςιάηει ενδιαφζρον να μάκουμε τισ απόψεισ των
διδαςκόντων ςχετικά με τισ διαφοροποιιςεισ που ενδεχομζνωσ υπάρχουν ςτθ
διδαςκαλία τουσ ςτουσ διάφορουσ χϊρουσ ςτουσ οποίουσ κατά καιροφσ ζχουν
εργαςκεί.
Ζνα από τα κζματα που επιςιμαναν αρκετοί από τουσ ςυνομιλθτζσ ιταν ο
περιοριςμόσ τουσ ζωσ ζναν βακμό λόγω του αυςτθρά κακοριςμζνου χρόνου που
ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ («…θ διαφορά μασ είναι αυτι. Είναι ο χρόνοσ» - Θλία) , κάτι
το οποίο χαρακτθρίηεται από μεγαλφτερθ ελαςτικότθτα ςτθν περίπτωςθ ενόσ
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ιδιαίτερου μακιματοσ για παράδειγμα. Θ τιρθςθ του οργανωμζνου πλαιςίου μζςα
ςτο

οποίο

πραγματοποιείται

θ

διαδικαςία

τθσ

διδαςκαλίασ

(«Η

μόνθ

διαφοροποίθςθ είναι ο χρόνοσ. Κι επιπλζον, κάποιοι κανόνεσ που πρζπει να
τθροφνται ςτο ςχολείο. Ζχει ζνα πρόγραμμα κλπ» - Τςαντάκθσ) επιφζρει
περιοριςμοφσ ακόμα και ςτα μζςα που οι ςυνομιλθτζσ προςπακοφν να εντάξουν
ςτο μάκθμά τουσ. Για παράδειγμα, ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ, και περιςςότερο ςτθν
περίπτωςθ των μακθτϊν μεγαλφτερων τάξεων όπου θ φλθ που καλφπτεται είναι
μεγαλφτερθ

και

πολυπλοκότερθ,

ο

εμπλουτιςμόσ

του

μακιματοσ

με

οπτικοακουςτικό υλικό δεν είναι εφικτόσ.
Επιπλζον, το περιεχόμενο τθσ διδαςκαλίασ είναι εκ των προτζρων κακοριςμζνο ςε
ζνα Μουςικό Σχολείο, ςε αντίκεςθ με τθν περίπτωςθ των ωδείων ι των ιδιαίτερων
μακθμάτων όπου κάκε μακθτισ ζχει τθ δυνατότθτα να επιλζξει ζωσ ζνα βακμό ςε
ςυνεννόθςθ με το διδάςκοντα το πλαίςιο μζςα ςτο οποίο κα κινθκεί θ διδαςκαλία.
Συγκεκριμζνα,

αναπόςπαςτο

κομμάτι

του

κφκλου

μακθμάτων

που

πραγματοποιοφνται ςτα Μουςικά Σχολεία είναι θ διδαςκαλία μακθμάτων κεωρίασ
τθσ μουςικισ (ευρωπαϊκισ, βυηαντινισ, παραδοςιακισ) κάτι το οποίο ςε άλλουσ
χϊρουσ δεν είναι εκ των προτζρων κακοριςμζνο και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ θ
διδαςκαλία είναι κακαρά οργανοκεντρικι («Εδϊ είμαι αναγκαςμζνθ να διδάξω
βυηαντινι μουςικι. Να μάκουν τα παιδιά τθ βυηαντινι μουςικι. Τϊρα ςτο ιδιαίτερο
ςτο ςπίτι ι ςε κάποιο ωδείο δεν είμαι αναγκαςμζνθ (…) Ο άλλοσ κζλει να μάκει
απλά να παίηει το όργανο» - Βάλια)
Ρζραν, ωςτόςο, των περιοριςμϊν που προαναφζρκθκαν, όλοι οι ςυνομιλθτζσ
επιςιμαναν ότι θ ποιότθτα με τθν οποία πραγματοποιοφν το μάκθμά τουσ, ςε
όποιο χϊρο και αν διδάςκουν δεν αλλάηει, αντιμετωπίηοντασ κάκε περίπτωςθ με
τθν ίδια υπευκυνότθτα:
« Π,τι απαιτιςεισ είχα από τουσ μακθτζσ μου όταν ιμουν ςτο ωδείο, τισ ίδιεσ
απαιτιςεισ ζχω κι εδϊ πζρα ςτο ςχολείο» - Κοντογιάννθσ
«Ρθγαίνω ςε ζναν ςφλλογο. Υπάρχουν ασ ποφμε οι γονείσ που δεν ξζρουν τθ
διαδικαςία του να μάκει κάποιοσ ζνα όργανο και ζχω βρεκεί ςε τζτοια περίπτωςθ.
Κι ζρχεται και μου λζει ο γονιόσ, δε με ενδιαφζρει να του μάκεισ νότεσ. Εμζνα με
ενδιαφζρει να του μάκεισ 5 κομμάτια. Μπαίνω λοιπόν ςε μια διαδικαςία και του
λζω προςωπικά εγϊ, ζτςι κα γίνει το μάκθμα. Είτε είμαι ςτο ςχολείο είτε είμαι ςε
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κάποιον άλλο χϊρο, εγϊ λειτουργϊ το ίδιο. Αυτόσ είμαι . Ζτςι λειτουργϊ» Ραπαναςταςίου
Είναι ςαφζσ, λοιπόν, ότι ακόμα και ςτισ περιπτϊςεισ που τουσ ηθτείται να κάνουν
κάποιεσ «εκπτϊςεισ» ςτον τρόπο διδαςκαλίασ τουσ παραμζνουν ςτακεροί ςτον
τρόπο με τον οποίο ζχουν επιλζξει να διδάςκουν τουσ μακθτζσ τουσ ανεξαρτιτωσ
του είδουσ του μακιματοσ (ςχολείο, ιδιαίτερο κλπ). Οι διαφοροποιιςεισ που
ενδεχομζνωσ πραγματοποιοφν είναι αποτζλεςμα των ιδιαίτερων ςυνκθκϊν που
επικρατοφν ςε ζνα πλιρωσ κεςμοκετθμζνο πλαίςιο όπωσ είναι αυτό του Μουςικοφ
Σχολείου. Θ τιρθςθ ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ είναι ςτο ςτοιχείο που
διαμορφϊνει τον τρόπο οργάνωςθσ του μακιματοσ και ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ
λειτουργεί περιοριςτικά ( «Εδϊ ασ ποφμε κζλεισ να δείξεισ παραπάνω και χτυπάει
και λζει ο μακθτισ ότι ζχει άλλο μάκθμα γιατί θ ιδιαιτερότθτα του ςχολείου είναι
ότι ζχουμε μάκθμα μετά το άλλο μάκθμα και μετά ζχουμε διάλειμμα» - Θλία)
Κλείνοντασ τθν παροφςα ενότθτα, αξίηει να τονιςτεί ότι θ διδαςκαλία ενόσ
παραδοςιακοφ οργάνου ςε ζνα οργανωμζνο εκπαιδευτικό πλαίςιο αναμφιςβιτθτα
διαφζρει ςε τεράςτιο βακμό από τον τρόπο με τον οποίο ςυνθκιηόταν να
πραγματοποιείται θ εκμάκθςθ των παραδοςιακϊν μουςικϊν οργάνων επί
δεκαετίεσ. Για παράδειγμα, ςτο παρελκόν οι μακθτζσ περνοφςαν ςαφϊσ
περιςςότερεσ ϊρεσ δίπλα ςτο δάςκαλό τουσ προκειμζνου να μάκουν τθν τεχνικι
του οργάνου. Μάλιςτα, ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ ο μακθτισ ηοφςε για κάποιο
διάςτθμα ςτο ςπίτι του δαςκάλου του και

τον ακολουκοφςε ςε διάφορεσ

εκδθλϊςεισ ςτισ οποίεσ καλοφνταν να παίξει55. Ζτςι, γίνεται περιςςότερο κατανοθτι
θ αναφορά των ςυνομιλθτϊν ςτον περιοριςμζνο διακζςιμο χρόνο, κάτι που όπωσ
κα δοφμε τονίηεται από τουσ διδάςκοντεσ και κατά τθ διάρκεια τθσ ςυηιτθςθσ
ςχετικά με τα προβλιματα του κεςμοφ των Μουςικϊν Σχολείων. Ωςτόςο,
λαμβάνοντασ υπ’ όψιν ότι τα δεδομζνα τθσ διδαςκαλίασ των παραδοςιακϊν
μουςικϊν οργάνων ζχουν πλζον αλλάξει, είναι ςαφζσ ότι είναι απαραίτθτθ θ
τιρθςθ του ςυνόλου των κανόνων που διζπουν το εκπαιδευτικό ςφςτθμα, οι οποίοι
ςυνκζτουν μια νζα πραγματικότθτα αναφορικά με τθ διαδικαςία τθσ διδαςκαλίασ.
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άπτθσ Κεοχάρθσ. «Η χριςθ τθσ τεχνολογίασ ςτθ διδαςκαλία των παραδοςιακϊν μουςικϊν
Ο
οργάνων». 3 Διεκνζσ Συνζδριο, ΕΕΜΑΡΕ 2009
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3.6 Θζματα ςχετικά με το κεςμό των Μουςικών χολείων
Στθν παροφςα ενότθτα παρουςιάηονται οι απόψεισ των ςυνομιλθτϊν ςχετικά με
το κεςμό των μουςικϊν ςχολείων γενικότερα. Ρροκειμζνου να διευκολυνκεί θ
εκμαίευςθ χριςιμων πλθροφοριϊν, ηθτικθκε από τουσ ςυνομιλθτζσ να μοιραςτοφν
κάποιεσ ςκζψεισ τουσ ςχετικά με τα προβλιματα που κεωροφν ότι υπάρχουν ςτα
Μουςικά Σχολεία ςιμερα και ποιεσ ενζργειεσ, κατά τθ γνϊμθ τουσ, κα οδθγοφςαν
ςτθν επίλυςθ αυτϊν των προβλθμάτων ενϊ παράλλθλα τουσ ηθτικθκε να
αναφερκοφν και ςτα οφζλθ των Μουςικϊν Σχολείων, όπωσ τα ζχουν βιϊςει κατά τθ
διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ τουσ ςε αυτά.
3.6.1 Προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι διδάςκοντεσ – Θζματα προσ βελτίωςθ
Στθν παροφςα φάςθ τθσ ςυηιτθςθσ, ηθτικθκε από τουσ κακθγθτζσ του Μουςικοφ
Σχολείου Αλίμου να εκφζρουν άποψθ ςχετικά με τα προβλιματα που κατά τθ
γνϊμθ τουσ αντιμετωπίηει ο κεςμόσ των ςυγκεκριμζνων ιδρυμάτων. Ππωσ είναι
φυςικό, θ εμπειρία των ςυγκεκριμζνων ανκρϊπων και θ κακθμερινι επαφι τουσ με
τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτα Μουςικά Σχολεία56 προςδίδει αυξθμζνθ
βαρφτθτα ςτθν άποψι τουσ.
Κοινό ςθμείο ςτισ απαντιςεισ ςχεδόν όλων των ςυνομιλθτϊν αποτελεί θ αναφορά
τουσ ςτθν ζλλειψθ των απαιτοφμενων διδακτικϊν ωρϊν. Σχεδόν όλοι οι
ςυνομιλθτζσ τόνιςαν ότι λόγω ζλλειψθσ χρόνου δεν ζχουν τθ δυνατότθτα να
προςφζρουν ςτουσ μακθτζσ όςα πραγματικά επικυμοφν. Ακολουκοφν κάποια
χαρακτθριςτικά αποςπάςματα από τισ ςυηθτιςεισ που πραγματοποιικθκαν, τα
οποία περιγράφουν τθν κατάςταςθ όπωσ τθ βιϊνουν οι διδάςκοντεσ:
«Το ότι ο χρόνοσ πολλζσ φορζσ δε μασ φτάνει είναι ςθμαντικό. Ειδικά ςτο Λφκειο
που χάνονται πάρα πολλά μακιματα. Αυτό το κεωρϊ μείον για τα παιδιά. (…)
Υπάρχει πρόβλθμα δθλαδι ςτο ότι δεν μποροφμε να προχωριςουμε αυτά τα παιδιά
ζτςι όπωσ κα κζλαμε» (Θλία)
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Κάποιοι από τουσ ςυνομιλθτζσ ζχουν εργαςτεί ςε διάφορα μουςικά ςχολεία τθσ χϊρασ εκτόσ από
το Μουςικό Σχολείο Αλίμου (πχ Ραλλινθσ, Θρακλείου Κριτθσ)
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«Εγϊ προςωπικά κα ικελα οι ϊρεσ ςτα μουςικά ςχολεία να είναι περιςςότερεσ.
Δθλαδι τα παιδιά με 1 φορά τθν εβδομάδα ατομικό όργανο ι ζςτω και 2 το κεωρϊ
πολφ λίγο» (Κοντογιάννθσ)
«Θα πρότεινα περιςςότερεσ ϊρεσ ,αν ιταν δυνατόν κάκε μζρα ϊςτε το παιδί να
μελετάει κάκε μζρα ςτο ςχολείο αφοφ δεν ζχει χρόνο ςπίτι. Να μπορεί 1 ϊρα τθ
μζρα με το δάςκαλό του να αςχολείται με αυτό. Ή περιςςότερθ ϊρα» (Σιάνασ)
Άλλο ςθμαντικό ηιτθμα για το οποίο ζκαναν λόγο οι ςυνομιλθτζσ ιταν το κζμα
των υποδομϊν του ςχολείου αναφορικά με τισ αίκουςεσ διδαςκαλίεσ και εν γζνει
τουσ

χϊρουσ

πραγματοποίθςθσ

τθσ

διδαςκαλίασ

και

των

υπόλοιπων

δραςτθριοτιτων που περιλαμβάνονται ςτο πλαίςιο τθσ εκμάκθςθσ των
παραδοςιακϊν μουςικϊν οργάνων. Θ ςυγκεκριμζνθ κατάςταςθ ζχει αντίκτυπο τόςο
ςτο πρακτικό κομμάτι τθσ διδαςκαλίασ («…ζλλειψθ αικουςϊν, ζλλειψθ ςτοφντιο,
και απ’ τθ ςτιγμι που δεν ζχεισ ςτοφντιο ι αίκουςεσ, λογικό είναι οι ϊρεσ να
περιορίηονται» - Κοντογιάννθσ) όςο και ςτο γενικότερο κλίμα που επικρατεί το
οποίο αναμφιςβιτθτα επθρεάηει διδάςκοντεσ και μακθτζσ («Φοβερό, κάνουμε
ςτουσ διαδρόμουσ. Πλα αυτά δθμιουργοφν ζνα όχι τόςο άριςτο κλίμα και για εμάσ
και για το μακθτι βζβαια ψυχολογικό» - Τςαντάκθσ) Επιπλζον, θ ζλλειψθ των
κατάλλθλων υποδομϊν επιφζρει περιοριςμό όςον αφορά κάποιεσ επιπλζον
δυνατότθτεσ που οι διδάςκοντεσ κα επικυμοφςαν να ζχουν οι μακθτζσ όπωσ είναι
για παράδειγμα θ πραγματοποίθςθ ςυναυλιϊν ςε ζνα χϊρο κατάλλθλα
διαμορφωμζνο για τθ ςυγκεκριμζνθ περίςταςθ:
«Θα ικελα να υπάρχει ζνα ωραίο αμφικζατρο ςτον Άλιμο. Είναι κζμα πολιτείασ
και Διμου να βρεκεί ο κατάλλθλοσ χϊροσ για να δοκεί ζνα ωραίο αμφικζατρο» Ανδρουλάκθσ
Ζνα, επίςθσ, ςθμαντικό ηιτθμα το οποίο ζκιξαν οι ςυνομιλθτζσ αφορά το γεγονόσ
ότι οι τιμζσ αγοράσ κάποιων μουςικϊν οργάνων είναι αρκετά υψθλζσ («Εγϊ ζχω
ζρκει ςε πάρα πολφ δυςκολία, ειδικά ςτα καινοφρια παιδιά που πρζπει να
αγοράςουν ζνα όργανο τόςο ακριβό όπωσ είναι το κανονάκι. Στον ελλαδικό χϊρο,
δυςτυχϊσ, οι τιμζσ είναι υπερτιμθμζνεσ» - Θλία) με αποτζλεςμα οι γονείσ να μθν
μποροφν να ανταπεξζλκουν ςτθν αγορά τουσ. Κατά ςυνζπεια, ςε αρκετζσ
περιπτϊςεισ οι μακθτζσ δεν ζχουν τθ δυνατότθτα να εξαςκθκοφν ςτο όργανο το
οποίο διδάςκονται παρά μόνο κατά τθ διάρκεια που βρίςκονται ςτο χϊρο του
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ςχολείου. Ωςτόςο, όπωσ θ κα Θλία ζχει υιοκετθκεί θ λφςθ του δανειςμοφ των
μουςικϊν οργάνων που διακζτει το ςχολείο από τουσ μακθτζσ, για περιοριςμζνεσ,
όμωσ, θμζρεσ:
«Το ςχολείο ζχει ρυκμίςει το να δανείηει όργανα ςτο ςπίτι για το Σαββατοκφριακο,
μζχρι να δοφμε εάν ζνα παιδί κα ςτακεροποιθκεί. Με υπεφκυνο το γονιό. Το
παίρνει ο γονιόσ και το φζρνει. Υπάρχει δθλαδι μια πρόβλεψθ από το ςχολείο. Αλλά
πζρα από αυτό, είναι δφςκολο. Και για το γονιό και για το παιδί να ζχει μόνο ζνα
Σαββατοκφριακο το όργανό του»
Το κζμα τθσ ελλιποφσ βιβλιογραφίασ και προτεινόμενθσ φλθσ ζχει αναφερκεί
αρκετζσ φορζσ κατά τθ διάρκεια των ςυηθτιςεων και επιςθμάνκθκε από τουσ
διδάςκοντεσ και ςτθ παροφςα ενότθτα:
«…για το κακαρά παιδαγωγικό ζργο, δεν ζχουμε ςυγγράμματα, βοθκιματα, δεν
υπάρχουν άλλα μζςα που να μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε» (Τςαντάκθσ)
Βζβαια, όπωσ φάνθκε και ςτθν ενότθτα που αφιερϊκθκε ειδικά ςτο ηιτθμα τθσ
επιλογισ φλθσ και βιβλιογραφίασ, το ςυγκεκριμζνο κζμα αντιμετωπίηεται με
αποτελεςματικότθτα από τουσ διδάςκοντεσ και όπωσ επιςθμαίνει ο κοσ
Κοντογιάννθσ, ζνασ κακθγθτισ ζχει τθ δυνατότθτα να διαχειριςτεί το κζμα τθσ μθ
προτεινόμενθσ φλθσ και βιβλιογραφίασ μζςω τθσ οργανωμζνθσ προςωπικισ του
εναςχόλθςθσ:
«Η μθ ςυγκεκριμζνθ φλθ δε κεωρϊ ότι είναι πρόβλθμα. Ζνασ κακθγθτισ άμα κζλει
κα ψάξει και κα βρει φλθ. Ακόμα κι αν δεν υπάρχει. κα βρει. Η λφςθ, δυςτυχϊσ,
είναι ςτο χζρι μασ.»
Κατά τθ διάρκεια των ςυηθτιςεων, ζγιναν αναφορζσ και ςε ηθτιματα που
αφοροφν το γενικότερο πλαίςιο μζςα ςτο οποίο λειτουργεί ο κεςμόσ των μουςικϊν
ςχολείων («Υπάρχουν πολλά μουςικά ςχολεία που λειτουργικά δε λειτουργοφν» Κοντογιάννθσ)
Θ μθ ζγκαιρθ τοποκζτθςθ των κακθγθτϊν ςτα μουςικά ςχολεία ιταν ζνα από τα
ςθμαντικά κζματα που τονίςτθκαν ιδιαίτερα κατά τθ διάρκεια των ςυηθτιςεων.
Υπάρχουν περιπτϊςεισ όπου κακθγθτζσ αναλαμβάνουν το διδακτικό τουσ ζργο
αρκετοφσ μινεσ μετά τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ περιόδου κάτι το οποίο δεν τουσ
επιτρζπει τθ ςωςτι και μεκοδευμζνθ οργάνωςθ ενόσ πλάνου διδαςκαλίασ:
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« Αυτό που πρζπει να αλλάξει, πρζπει ςτθν αρχι τθσ χρονιάσ να μθν υπάρχουν
κενά οπωςδιποτε .Δεν μπορεί να ζρχονται κακθγθτζσ οι οποίοι, ξεκινά το ςχολείο το
Σεπτζμβρθ πχ και να τουσ παίρνουν...Ήρκαν φζτοσ κακθγθτζσ Δεκζμβρθ. Το
διανοείςαι αυτό το πράγμα;» - Ραπαναςταςίου
Σίγουρα θ προαναφερκείςα κατάςταςθ κάκε άλλο παρά ςυμβάλει ςτθν εφρυκμθ
λειτουργία του κεςμοφ των Μουςικϊν Σχολείων και ςε ςυνδυαςμό με τθν
πολυπλοκότθτα του κακεςτϊτοσ κάτω από το οποίο απαςχολοφνται οι κακθγθτζσ
τθσ παραδοςιακισ μουςικισ ςτα Μουςικά Σχολεία, γίνεται ςαφισ θ ανάγκθ για ζνα
ςτακερό πλαίςιο το οποίο κα διαχειρίηεται καταςτάςεισ όπωσ οι προαναφερκείςεσ.
Άλλωςτε, εκτόσ από το προφανι προβλιματα που ςυνεπάγονται τα παραπάνω, το
αβζβαιο εργαςιακό κακεςτϊσ ζχει αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτουσ εργαηόμενουσ –
κακθγθτζσ ( «Υπάρχει ζνα αλαλοφμ υπάρχει μια αβεβαιότθτα ότι δεν μπορείσ να
είςαι ςε ζνα εργαςιακό κακεςτϊσ με θρεμία . Δεν ξζρεισ ασ ποφμε πότε κα
προςλθφκείσ και πότε κα απολυκείσ. Και είςαι ςυνζχεια μετζωροσ. Οπότε
καταλαβαίνεισ ζνασ εργαηόμενοσ πωσ νιϊκει.» - Τςαντάκθσ) κακϊσ είναι προφανζσ
ότι θ αποδοτικότθτα οποιουδιποτε εργαηόμενου εξαρτάται ζωσ κάποιο βακμό και
από τισ ςυνκικεσ κάτω από τισ οποίεσ εργάηεται. Δε κα ιταν, λοιπόν, παράλογο να
ιςχυριςτοφμε ότι θ απόλυτθ αφοςίωςθ ενόσ εκπαιδευτικοφ ςτο διδακτικό του ζργο
απαιτεί τθν επίλυςθ των ηθτθμάτων που τζκθκαν από τουσ ςυνομιλθτζσ.

3.6.2 Οφζλθ από τθ λειτουργία των Μουςικών χολείων
Τελευταίο τμιμα όλων των ςυνεντεφξεων που πραγματοποιικθκαν αποτζλεςε θ
ςυηιτθςθ ςχετικά με τα πλεονεκτιματα που προςφζρει θ λειτουργία των μουςικϊν
ςχολείων, ςφμφωνα πάντα με τθν προςωπικι άποψθ κάκε ςυνομιλθτι, θ οποία
ζχει διαμορφωκεί μζςω τθσ εμπειρίασ κάκε ενόσ και τθσ πολφχρονθσ επαφισ με
τουσ μακθτζσ.
Τα οφζλθ που αφοροφν ςτθ διαμόρφωςθ

τθσ ψυχοςφνκεςθσ των μακθτϊν

επιςθμάνκθκαν από όλουσ τουσ ςυνομιλθτζσ τονίηοντασ τα διαφορετικά
ερεκίςματα που λαμβάνουν οι μακθτζσ ςυγκριτικά με τα γενικά ςχολεία. Οι
ςυνομιλθτζσ ζκαναν λόγο για μια διαφορετικι φιλοςοφία με τθν οποία ζρχονται ςε
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επαφι τα παιδιά, θ οποία ςυντελεί ςε ανάλογθ διαμόρφωςθ τθσ προςωπικότθτάσ
τουσ. Ενδεικτικά παρακζτουμε κάποια αποςπάςματα λόγου:
«Κοίταξε, τα οφζλθ μόνο και μόνο επειδι μιλάμε για μουςικό ςχολείο,
καταλαβαίνεισ ότι μιλάμε για ζνα ιδιαίτερο ςχολείο, ζνα ευαίςκθτο ςχολείο» Ραπαναςταςίου
«Τα οφζλθ είναι πολλά γιατί τα παιδιά αςχολοφνται με τθ μουςικι και είναι
τελείωσ διαφορετικά από τα γενικά ςχολεία. Και ψυχολογικά και όλα» (Βάλια)
Οι ςυνομιλθτζσ αναφζρκθκαν επίςθσ ςτθν προςφορά των μουςικϊν ςχολείων
ςτθν εξζλιξθ του τομζα τθσ μουςικισ χαρακτθρίηοντάσ τα ωσ χϊρουσ που δίνουν
δυνατότθτα ανάπτυξθσ των φυςικϊν ταλζντων των μακθτϊν, οι οποίοι
ενδεχομζνωσ μελλοντικά εξελιχκοφν ςε επαγγελματίεσ μουςικοί, ςυνειςφζροντασ
με τον τρόπο τουσ ςτθ διαμόρφωςθ του μουςικοφ τοπίου ςτθν Ελλάδα:
«Τα οφζλθ πιςτεφω ότι είναι εξαιρετικά μεγάλα και ειδικά με τισ ελλείψεισ που
ζχουμε πιςτεφω ότι προςφζρουν πολλά πράγματα ςτθ μουςικι τθσ πατρίδασ μασ.
Ειδικά ςτα ταλζντα που κζλουν τθν ανάλογθ προϊκθςθ για να ανκίςουν» Τςαντάκθσ
«Από εδϊ βγαίνουν, όπωσ και από τα άλλα μουςικά ςχολεία τθσ χϊρασ, παιδιά τα
οποία κατζχουν, αν μθ τι άλλο, το όργανο με το οποίο καταπιάνονται από τθν Ρρϊτθ
Γυμναςίου μζχρι το τζλοσ. Ζχω δει πραγματικά να βγαίνουν από δω ςπουδαίοι, κα
τολμιςω να το πω, ολοκλθρωμζνοι μουςικοί» - Ανδρουλάκθσ
Θ ςφνοψθ των παραπάνω κα μποροφςε να γίνει παρακζτοντασ τθν άποψθ που
διατφπωςε ο κοσ Κοντογιάννθσ, ο οποίοσ, εκτόσ των άλλων, ςθμειϊνει πωσ θ
εναςχόλθςθ των παιδιϊν με τθ μουςικι λειτουργεί και ωσ τρόποσ αποφυγισ
αρνθτικϊν καταςτάςεων ςτισ οποίεσ άτομα των ςυγκεκριμζνων θλικιϊν
ενδεχομζνωσ να είναι περιςςότερο επιρρεπι:
«Τα οφζλθ από τα μουςικά ςχολεία πιςτεφω ότι είναι πάρα πολλά. Χϊρια ότι τα
παιδιά αςχολοφνται με τθ μουςικι κι ζτςι αποφεφγουν διάφορεσ κακοτοπιζσ. 2 ον με
τθ μουςικι μορφϊνονται και καλλιεργείται ο εςωτερικόσ τουσ κόςμοσ, 3 ον μπορεί
κάποια από αυτά τα παιδιά να ξεπθδιςουν αργότερα καλοί μουςικοί, που το
χρειαηόμαςτε»
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Κεφάλαιο

4

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ – ΗΜΑΝΣΙΚΑ ΠΟΡΙΜΑΣΑ

Ππωσ προζκυψε από το υλικό των ςυνεντεφξεων με τουσ κακθγθτζσ του
Μουςικοφ Σχολείου Αλίμου, θ διδαςκαλία των παραδοςιακϊν οργάνων ςε ζνα
τζτοιο πλαίςιο είναι μια αρκετά πολφπλοκθ διαδικαςία, θ οποία αποτελείται από
πολλζσ ςυνιςτϊςεσ. Κατά τθ διάρκεια των ςυηθτιςεων προζκυψαν κάποια
ςθμαντικά ςυμπεράςματα τα οποία δίνουν μια ςφαιρικι εικόνα όςον αφορά τα
επιμζρουσ κζματα που ςχετίηονται με το ηιτθμα «παραδοςιακι μουςικι και
εκπαίδευςθ».
Θ παράμετροσ που κακορίηει τα πάντα είναι αςφαλϊσ το γεγονόσ ότι οι
διδάςκοντεσ καλοφνται να διδάξουν ζνα είδοσ μουςικισ με ζντονα ςτοιχεία
προφορικότθτασ ςε ζνα χϊρο που, εκ των πραγμάτων, απαιτεί ςτοιχεία
εγγραμματοςφνθσ και ζχει ςυγκεκριμζνουσ κανόνεσ λειτουργίασ, όπωσ όλα τα
εκπαιδευτικά

ιδρφματα

άλλωςτε.

Θ

φπαρξθ

ςυγκεκριμζνου

ωρολογίου

προγράμματοσ και θ διεξαγωγι εξετάςεων αξιολόγθςθσ των μακθτϊν για
παράδειγμα είναι ςτοιχεία καινοφρια για το ςυγκεκριμζνο χϊρο, δεδομζνου ότι
μζχρι πριν κάποια χρόνια θ διδαςκαλία παραδοςιακϊν οργάνων γινόταν μζςω τθσ
τεχνικισ του μιμθτιςμοφ μζςα ςε ζνα πλαίςιο προφορικότθτασ, με ζμφαςθ ςτθ
δεξιοτεχνικι εκμάκθςθ των οργάνων. Πταν, όμωσ, οι διδάςκοντεσ καλοφνται να
μεταδϊςουν τισ γνϊςεισ τουσ κάτω από δεδομζνεσ ςυνκικεσ, είναι εφλογο ότι οι
πρακτικζσ διδαςκαλίασ που κα υιοκετιςουν κα πρζπει να διαμορφωκοφν
αναλόγωσ.
Οι παραπάνω παρατθριςεισ ςτάκθκαν ωσ αφορμι για να μάκουμε από τουσ
διδάςκοντεσ εάν κεωροφν ότι ο τρόποσ διδαςκαλίασ των παραδοςιακϊν μουςικϊν
οργάνων διαμορφϊνεται κάκε φορά ανάλογα με το χϊρο που πραγματοποιείται θ
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διδαςκαλία. Ππωσ προκφπτει από τα αποςπάςματα που παρατζκθκαν ςτο
προθγοφμενο κεφάλαιο, οι ςυνομιλθτζσ ςυμφωνοφν ςτο γεγονόσ ότι το πλαίςιο
μζςα ςτο οποίο πραγματοποιείται θ διδαςκαλία ςε ζνα Μουςικό Σχολείο είναι
διαφορετικό και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ςχετικά «περιοριςτικό», με τθν ζννοια
τθσ αναγκαιότθτασ τιρθςθσ ςυγκεκριμζνων κανόνων, οι οποίοι, για παράδειγμα δε
υπάρχουν κατά τθ διάρκεια ενόσ ιδιαίτερου μακιματοσ κατ’οίκον (πχ αυςτθρά
κακοριςμζνθ
παραδοςιακισ

διάρκεια
μουςικισ

διδακτικισ
ςτα

ϊρασ).

μουςικά

Επιπλζον,

ςχολεία

δεν

θ

διδαςκαλία

είναι

τθσ

αποκλειςτικά

οργανοκεντρικι, κάτι το οποίο ςθμαίνει ότι δεν αρκεί ζνασ μακθτισ να μάκει τθν
τεχνικι ενόσ οργάνου «εμπειρικά» αλλά πρζπει να αποκτιςει και το ανάλογο
κεωρθτικό υπόβακρο. Γι αυτό το λόγο, όπωσ μασ περιζγραψαν οι διδάςκοντεσ, ςτθ
διδαςκαλία τουσ ζχουν εντάξει τθ διδαςκαλία κεωρθτικϊν ςτοιχείων, τα οποία είναι
απαραίτθτα για τθν ολοκλθρωμζνθ εκπαίδευςθ των μακθτϊν. Είναι προφανζσ ότι θ
λογικι διδαςκαλίασ που υπάρχει ςε χϊρουσ εκτόσ τθσ δθμόςιασ μουςικισ
εκπαίδευςθσ διαφζρει από αυτι των μουςικϊν ςχολείων. Είναι ςυχνό φαινόμενο,
για παράδειγμα, όπωσ μασ ανζφερε και ο κοσ Ραπαναςταςίου, κάποιοι μακθτζσ
που επικυμοφν να πραγματοποιιςουν ιδιαίτερα μακιματα με κάποιον διδάςκοντα
να μθν ενδιαφζρονται ςτο να αποκτιςουν ολοκλθρωμζνθ παραδοςιακι μουςικι
κατάρτιςθ αλλά να εςτιάηουν αποκλειςτικά ςτθν εκμάκθςθ ρεπερτορίου. Θ
παραπάνω αναφορά ζγινε για να αναδείξουμε το γεγονόσ ότι το πλαίςιο
διδαςκαλίασ ςε χϊρουσ όπωσ τα μουςικά ςχολεία είναι «αυςτθρά» κακοριςμζνο,
χωρίσ αυτό να ςθμαίνει, βζβαια, ότι οι τεχνικζσ διδαςκαλίασ είναι παγιωμζνεσ και
δεν παρουςιάηουν ευελιξία ανάλογα με τισ εκάςτοτε ςυνκικεσ. Αςφαλϊσ όμωσ
είναι μζροσ τθσ διδαςκαλίασ των δαςκάλων, να εξθγιςουν ςτουσ μακθτζσ για ποιο
λόγο θ εκμάκθςθ οργάνου δεν είναι απλϊσ θ εκμάκθςθ ενόσ ρεπερτορίου και να
τουσ πείςουν για τθν αναγκαιότθτασ μιασ πιο ολόπλευρθσ προςζγγιςθσ τθσ
μουςικισ.
Οι «κανόνεσ» που αναφζρκθκαν παραπάνω ςυνεπάγονται και φπαρξθ
ςυγκεκριμζνθσ φλθσ για κάκε τάξθ, θ οποία λόγω τθσ ιδιαιτερότθτασ τθσ
παραδοςιακισ μουςικισ, πρζπει να διαμορφωκεί από τουσ ίδιουσ τουσ
διδάςκοντεσ. Πλοι οι ςυνομιλθτζσ ςυμφϊνθςαν ςτο γεγονόσ ότι θ ζλλειψθ
βιβλιογραφίασ είναι ζνα από τα βαςικότερα ςτοιχεία που διαφοροποιοφν τθ δικι
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τουσ διδαςκαλία από εκείνθ των διδαςκόντων τθσ ευρωπαϊκισ μουςικισ. Λόγω τθσ
ςυγκεκριμζνθσ κατάςταςθσ, το ζργο των κακθγθτϊν των παραδοςιακϊν μουςικϊν
οργάνων περιλαμβάνει διαδικαςίεσ όπωσ θ εφρεςθ κατάλλθλων ςυγγραμμάτων τα
οποία κα χρθςιμοποιθκοφν ωσ «οδθγοί» για τθ διδαςκαλία και θ εφρεςθ του
κατάλλθλου κάκε φορά ρεπερτορίου που κα διδαχκεί ςτουσ μακθτζσ. Βζβαια,
παρόλο που θ προτεινόμενθ βιβλιογραφία είναι ελλιπισ, το ρεπερτόριο μζςα από
το οποίο μποροφν οι διδάςκοντεσ να επιλζξουν τα κομμάτια που κα διδάξουν είναι
τεράςτιο, δεδομζνθσ τθσ τεράςτιασ ιςτορίασ τθσ χϊρασ μασ ςτο δθμοτικό και
παραδοςιακό τραγοφδι. Από κει και πζρα, όπωσ επιςιμαναν και οι ίδιοι οι
κακθγθτζσ, είναι ςτθν αρμοδιότθτα τουσ να κάνουν τθ ςωςτι επιλογι ρεπερτορίου
βάςει κριτθρίων όπωσ ο τρόποσ με τον οποίο ανταποκρίνονται οι μακθτζσ αλλά και
τα ςτοιχεία που επικυμοφν κάκε φορά να μεταδϊςουν ςτα παιδιά. Κα μποροφςε το
αρμόδιο υπουργείο να εκδϊςει κάποιο εγχειρίδιο, το οποίο κα προτείνονταν να
χρθςιμοποιείται ευζλικτα από τουσ κακθγθτζσ, όπωσ άλλωςτε γίνεται και με τα
βιβλία μουςικισ του γενικοφ ςχολείου.
Ραρόλο που οι περιςςότεροι από τουσ ςυνομιλθτζσ κάνουν λόγο για
ςυγκεκριμζνθ «μζκοδο» που ακολουκοφν μζςα ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ, ςτθν
πράξθ μιλοφν για ζνα ςφνολο πρακτικϊν το οποίο διαμορφϊνεται κάκε φορά με
βάςθ τισ προςδοκίεσ του κακθγθτι για το μάκθμα και τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ που
ενίοτε επικρατοφν. Ο κακθγθτισ προςαρμόηεται ςτισ ανάγκεσ και τισ ιδιαιτερότθτεσ
του κακζνα μακθτι. Γνωρίηει βζβαια τον τελικό ςτόχο που κζλει να επιτφχει, αλλά
τροποποιεί το μάκθμα κάκε φορά κατά τρόπο που αυτό να γίνεται όςο πιο
αποτελεςματικό και ενδιαφζρον, βζβαια, είναι δυνατόν. Αυτό κακίςταται
ςθμαντικά πιο εφκολο όταν ο κακθγθτισ ζχει να κάνει μόνο με ζναν μακθτι τθ
φορά και όχι με μία ομάδα τριϊν ι τεςςάρων ατόμων, κάτι το οποίο ςτο Μουςικό
Σχολείο Αλίμου ιςχφει (τουλάχιςτον για τθν πλειοψθφία των μουςικϊν οργάνων).
Γενικότερα μποροφμε να ποφμε ότι θ κοινωνικι φόρμα του μακιματοσ οργάνου
(ατομικό ι μικρζσ ομάδεσ) ενιςχφει ζνα πιο μακθτοκεντρικό χαρακτιρα του
μακιματοσ.
Ζνα ςτοιχείο που αναδείχκθκε, επίςθσ, είναι το γεγονόσ ότι είναι ςυνικθσ θ
πρακτικι να χωρίηεται το μάκθμα ςε επιμζρουσ τομείσ οι οποίοι αφοροφν ηθτιματα
τεχνικισ, κεωρίασ και ρεπερτορίου. Αυτό διότι θ απαιτοφμενθ προςπάκεια
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κατανόθςθσ του μουςικοφ φαινομζνου ςε επίπεδο οργανοπαιξίασ είναι μια
πολφπλοκθ και κοπιϊδθσ διαδικαςία θ οποία ελαχιςτοποιείται ςε ςθμαντικό
βακμό, όταν ο κακθγθτισ «χωρίηει», ςε οριςμζνο βακμό, το μάκθμα ςε επιμζρουσ
τμιματα και προςφζρει ζτοιμεσ λφςεισ ςε τεχνικισ, κυρίωσ, φφςθσ ηθτιματα.
Βζβαια, ςτθ ςυνολικι διαδικαςία τθσ διδαςκαλίασ ςθμαντικό ρόλο παίηουν τα
προςωπικά ακοφςματα των διδαςκόντων, τα οποία είναι λογικό να επθρεάηουν, για
παράδειγμα, το περιεχόμενο του ρεπερτορίου που δίνουν ςτουσ μακθτζσ. Στο
ηιτθμα των προςωπικϊν ακουςμάτων κα πρζπει να ςυμπεριλάβουμε και τον
παράγοντα καταγωγι. Τα ακοφςματα που ζχει κάκε μουςικόσ από τον τόπο
καταγωγισ του ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ ζχουν διαμορφϊςει τον τρόπο με τον οποίο
κινείται ςε επίπεδο διδαςκαλίασ. Τα παραπάνω επιβεβαιϊνονται από τισ
ςυνομιλίεσ με τουσ δφο κρθτικοφσ κακθγθτζσ: τον κο Ανδρουλάκθ και τον κφριο
Τςαντάκθ, οι οποίοι βαςίηουν το ρεπερτόριο τουσ ςε μεγάλο βακμό ςτθ μουςικι
παράδοςθ τθσ Κριτθσ και ςτα ζργα μεγάλων κρθτικϊν ςυνκετϊν.
Με αφορμι το κζμα τθσ καταγωγισ που κίχτθκε ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο,
αξίηει να ςτακοφμε λίγο ςτθν ζννοια των «προςωπικϊν βιωμάτων» τα οποία,
αναμφιςβιτθτα, ςυνδζονται, εκτόσ των άλλων, και με τθν καταγωγι. Είναι ςαφζσ
ότι θ παραδοςιακι μουςικι παρουςιάηει μια ζντονα βιωματικι διάςταςθ, θ οποία
είναι μζροσ τθσ ψυχοςφνκεςθσ των παραδοςιακϊν μουςικϊν. Από τισ ςυηθτιςεισ
προζκυψε ότι οι διδάςκοντεσ δίνουν ζμφαςθ ςτθν φπαρξθ βιωματικϊν εμπειριϊν
και ςτθ ςθμαςία τουσ για ζναν μουςικό. Γι αυτό το λόγο, γίνεται προςπάκεια να
μεταδϊςουν και ςτουσ μακθτζσ τουσ κάποιεσ από τισ βιωματικζσ εμπειρίεσ τουσ ι
γενικότερα να βοθκιςουν τουσ μακθτζσ να αποκτιςουν μια «υποτυπϊδθ»
βιωματικι ςχζςθ με τα μουςικά κομμάτια που διδάςκονται. Θ παραπάνω
διαδικαςία περιλαμβάνει δραςτθριότθτεσ όπωσ το να ακοφςει ο μακθτισ κάποιο
κομμάτι μζςω cd, να παρακολουκιςει βίντεο μζςω διαδικτφου ι dvd και
γενικότερα μζςω τθσ ζνταξθσ τζτοιου τφπου υλικοφ ςτθ διαδικαςία τθσ
διδαςκαλίασ. Βζβαια, θ παραπάνω προςπάκεια δεν είναι πάντα εφικτι κακϊσ
υπάρχει πάντα το κζμα του περιοριςμζνου χρόνου διδαςκαλίασ, το οποίο τζκθκε
αρκετζσ φορζσ από τουσ διδάςκοντεσ κατά τθ διάρκεια των ςυηθτιςεων. Ακόμα και
υπό αυτζσ οι ςυνκικεσ, βζβαια, είναι ςθμαντικι θ ζμφαςθ που δίνεται από τουσ
διδάςκοντεσ ςτθν απόκτθςθ προςωπικϊν ακουςμάτων από τουσ μακθτζσ και θ
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προςπάκειά τουσ να τθν καταςτιςουν δυνατι. Άλλωςτε, εκτόσ από τθ βιωματικι
διάςταςθ του κζματοσ, θ χριςθ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ βοθκάει και ςε ηθτιματα
όπωσ θ παρατιρθςθ τθσ τεχνικισ ςπουδαίων οργανοπαικτϊν και ενδεχομζνωσ θ
«ενςωμάτωςθ» από τουσ μακθτζσ ςτοιχείων τθσ δεξιοτεχνίασ αναδεδειγμζνων
καλλιτεχνϊν ςτα πλαίςια τθσ μίμθςθσ ςτθν οποία ζκαναν αναφορά και οι
ςυνομιλθτζσ μασ.
Στο παραπάνω πλαίςιο εντάςςεται και θ χριςθ τθσ θχογράφθςθσ του μακιματοσ
ωσ βαςικό εκπαιδευτικό εργαλείο το οποίο διευκολφνει τθν όλθ διαδικαςία. Θ
καταγραφι του μακιματοσ δίνει ςτον μακθτι τθν ευκαιρία να «φζρει» τον
κακθγθτι του ςτο ςπίτι και να ςυνεχίςει το μάκθμα κυρίωσ ζχοντασ τθν ςθμαντικι
δυνατότθτα τθσ απεριόριςτθσ επανάλθψισ του. Θ προαναφερκείςα μζκοδοσ τθσ
θχογράφθςθσ διευκολφνει ςθμαντικά τθν τακτικι τθσ μίμθςθσ του μακθτι προσ το
δάςκαλο, κάτι το οποίο, όπωσ επιςθμάνκθκε από κάποιοσ ςυνομιλθτζσ, είναι
απολφτωσ επικυμθτό και μάλιςτα παροτρφνουν τουσ μακθτζσ να τθν υιοκετιςουν.
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ το ηωντανό παίξιμο του κακθγθτι ςτθν αίκουςα και
ακολοφκωσ θ προςπάκεια του μακθτι να αναπαραγάγει τθν θχθτικι πλθροφορία
που λαμβάνει είναι ςαφϊσ αναπόςπαςτο κομμάτι του μακιματοσ.
Γενικότερα, μζςω των οπτικοακουςτικϊν μζςων, ο μακθτισ λαμβάνει μια πιο
γενικι εικόνα για τθν χριςθ και τισ δυνατότθτεσ του οργάνου του, ζχει τθν
δυνατότθτα να γνωρίςει και άλλουσ οργανοπαίκτεσ οι οποίοι ζχουν αναγνωριςτεί
ωσ δεξιοτζχνεσ. Ζτςι ο μακθτισ αφενόσ ζχει τθ δυνατότθτα να ενςωματϊςει ςτο
παίξιμό του ςτοιχεία του μουςικοφ-δαςκάλου του και άλλων αναγνωριςμζνων
μουςικοφ ενϊ αφετζρου ζχει ζνα ςθμαντικό εργαλείο για τθν προςωπικι του
μελζτθ εκτόσ ςχολείου.
Ππωσ είναι λογικό, ο τρόποσ με τον οποίο οι μακθτζσ κα «εκμεταλλευτοφν»
εφόδια όπωσ τα παραπάνω που προςφζρονται από τουσ διδάςκοντεσ είναι κατά
ζνα μεγάλο μζροσ προςωπικό κζμα των μακθτϊν. Άλλωςτε, ο τρόποσ με τον οποίο
ανταποκρίνονται οι μακθτζσ ςε διάφορεσ πτυχζσ τθσ διδαςκαλίασ είναι ςθμαντικόσ
και αποτελεί ζνα από τα ςτοιχεία που διαμορφϊνουν τθν οργάνωςθ και το
περιεχόμενο τθσ διδαςκαλίασ. Ππωσ τόνιςαν οι ςυνομιλθτζσ, υπάρχει μια ςχετικι
ευελιξία όςον αφορά τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται το μάκθμα κάκε
φορά, δεδομζνθσ τθσ μοναδικότθτασ κάκε μακθτι. Τόςο ο ρυκμόσ με τον οποίο
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προχωράει θ διαδικαςία τθσ διδαςκαλίασ όςο και θ επιλογι τθσ κατάλλθλθσ φλθσ
και ρεπερτορίου είναι κζματα άμεςα ςυνδεδεμζνα με ηθτιματα που ςχετίηονται,
εκτόσ των άλλων, και με το προςωπικό επίπεδο των μακθτϊν. Το μουςικό επίπεδο
κάκε μακθτι είναι αποτζλεςμα μιασ ςειράσ επιμζρουσ παραγόντων μεταξφ των
οποίων θ οικογενειακι μουςικι παιδεία και βζβαια θ μελζτθ του μακθτι εκτόσ των
ωρϊν που βρίςκεται ςτο χϊρο του ςχολείου. Ωςτόςο, δεν πρζπει να αγνοείται και
θ ςθμαςία του φυςικοφ ταλζντου ι αλλιϊσ του ενδιαφζροντοσ και των προςωπικϊν
κλίςεων που ζχουν κάποιοι μακθτζσ, ςτοιχεία που είναι κακοριςτικά. Για
παράδειγμα, ενδζχεται ςε κάποιον μακθτι ο οποίοσ διακζτει καλι ακουςτικι
ικανότθτα να είναι λιγότερο απαραίτθτθ θ χριςθ τθσ παρτιτοφρασ και με αυτό τον
τρόπο να υπάρχει ςθμαντικι διαφοροποίθςθ τθσ πρακτικισ διδαςκαλίασ που κα
ακολουκθκεί. Συνεπϊσ, οι διδάςκοντεσ είναι απαραίτθτο να προςαρμόηουν το
περιεχόμενο του μακιματοσ ςτον εκάςτοτε μακθτι, χωρίσ αυτό να ςθμαίνει
ζλλειψθ ςυγκεκριμζνθσ γενικότερθσ μεκοδολογίασ. Οι διδάςκοντεσ καλοφνται να
οργανϊςουν και να ςχεδιάςουν το μάκθμα ζχοντασ ταυτόχρονα τθ διάκεςθ και τθν
ικανότθτα να αφουγκραςτοφν τθ ςτιγμι και να δρουν ευζλικτα57.
Ζνα άλλο κζμα το οποίο τζκθκε προσ ςυηιτθςθ ιταν το κζμα τθσ μουςικισ
ςθμειογραφίασ που χρθςιμοποιοφν οι διδάςκοντεσ. Ειδικότερα, ςυηθτικθκε το
κζμα τθσ χριςθσ ι μθ παρτιτοφρασ ωσ εργαλείο διδακτικισ πρακτικισ, θ οποία, εκ
των

πραγμάτων,

αντιπροςωπεφει

ςε

κάποιο

βακμό

τθν

ζννοια

τθσ

εγγραμματοςφνθσ. Οι περιςςότεροι από τουσ διδάςκοντεσ ζχουν εντάξει τθ χριςθ
παρτιτοφρασ ςτθ διδαςκαλία τουσ, ζχοντασ, ωςτόςο, τθν επικυμία οι μακθτζσ τουσ
να μθ ςτθρίηονται μόνο ςτθν παρτιτοφρα αλλά να χρθςιμοποιοφν τθν ακουςτικι
αντιλθπτικι τουσ ικανότθτα ζωσ κάποιο βακμό. Γι αυτό το λόγο, αρκετοί από τουσ
ςυνομιλθτζσ ανζφεραν ότι χρθςιμοποιοφν τθν παρτιτοφρα κατά το πρϊτο ςτάδιο
τθσ διδαςκαλίασ ενόσ μουςικοφ κομματιοφ ι εν γζνει ςτα πρϊτα ςτάδια τθσ
διδαςκαλίασ τουσ ςε κάποιον μακθτι, μζχρι να φτάςει ςτο επίπεδο να μθν είναι
αναγκαία θ ανάγνωςθ τθσ παρτιτοφρασ. Με αυτό τον τρόπο κα μποροφν
αναπόςπαςτοι να αςχολθκοφν με τθ δεξιοτεχνικι πλευρά κάκε κομματιοφ. Αξίηει να
ςθμειϊςουμε ότι παρόλο που όλοι οι ςυνομιλθτζσ διακζτουν ικανότθτα ανάγνωςθσ
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παρτιτοφρασ και γραφισ, για κάποιουσ αντιπροςωπεφει τθν ανάμειξθ τθσ δυτικισ
μουςικισ ςτθν ελλθνικι παραδοςιακι μουςικι, κάτι το οποίο εντείνει τθν
«καχυποψία» τουσ απζναντι ςτο ςυγκεκριμζνο μζςο.
Οι ςυνομιλθτζσ επιςιμαναν, επιπλζον, το γεγονόσ ότι θ καταγραφι των
παραδοςιακϊν κομματιϊν παρουςιάηει δυςκολίεσ ςυγκριτικά με το ρεπερτόριο τθσ
ευρωπαϊκισ μουςικισ. Λόγω των ιδιαιτεροτιτων τθσ ςυγκεκριμζνθσ μουςικισ,
κάποιοι από τουσ διδάςκοντεσ ζχουν υιοκετιςει κάποιουσ εναλλακτικοφσ τρόποσ
μουςικισ ςθμειογραφίασ όπωσ είναι θ ταμπλατοφρα και θ απλι αντιςτοίχιςθ νοτϊν
ςτουσ ςτίχουσ των τραγουδιϊν χωρίσ χριςθ πενταγράμμου.
Μζςω τθσ ςυνολικισ εικόνασ που αποκομίςκθκε από τισ ςυηθτιςεισ, οι
διδάςκοντεσ κεωροφν ότι θ διδαςκαλία των παραδοςιακϊν οργάνων, δεδομζνθσ
τθσ διαφοροποίθςι τθσ παραδοςιακισ μουςικισ από τθν ευρωπαϊκι, κινείται
μεταξφ του προφορικοφ και του εγγράμματου λόγου. Γι αυτόν άλλωςτε το λόγο,
αναφορικά με το ηιτθμα τθσ παρτιτοφρασ, οι διδάςκοντεσ παρόλο που διλωςαν ότι
τθ χρθςιμοποιοφν ωσ βάςθ για τθ διδαςκαλία τουσ, ανζφεραν, επίςθσ, ότι ςε
αρκετζσ περιπτϊςεισ επικυμοφν οι μακθτζσ τουσ να μθ ςτθρίηονται αποκλειςτικά
ςτθν ανάγνωςθ τθσ παρτιτοφρασ. Σε κάκε περίπτωςθ βζβαια, θ χριςθ κάκε
εγγράμματου μζςου όπωσ είναι θ παρτιτοφρα ςυμπορεφεται με τθν προφορικι
κακοδιγθςθ του δαςκάλου προσ το μακθτι, κάτι το οποίο είναι ςφνθκεσ ςτθ
διδαςκαλία των προφορικϊν λαϊκϊν παραδόςεων ςτα πλαίςια τθσ μίμθςθσ του
νεότερου από τον παλαιότερο.
Από τα βιογραφικά που παρατζκθκαν ςτο 3ο κεφάλαιο τθσ παροφςασ πτυχιακισ
εργαςίασ είναι εμφανζσ ότι υπάρχει μεγάλο ποικιλομορφία όςον αφορά τισ
βιωματικζσ,

γραμματικζσ,

επαγγελματικζσ

και

διδακτικζσ

εμπειρίεσ

των

διδαςκόντων ςτο Μουςικό Σχολείο Αλίμου. Θ προαναφερκείςα ποικιλομορφία ζχει
επίδραςθ ςτισ πρακτικζσ που ακολουκοφν για τθ μετάδοςθ των γνϊςεων και των
εμπειριϊν τουσ ςτουσ ςπουδαςτζσ και, φυςικά, κάκε διδάςκων, ανάλογα με τα
εφόδια που διακζτει, ενδεχομζνωσ να καλφπτει αντίςτοιχεσ ανάγκεσ των μακθτϊν
και να ςυμβάλει με τον τρόπο του ςτθν ολοκλθρωμζνθ κατάρτιςθ των μακθτϊν. Για
παράδειγμα, ανάμεςα ςτουσ 6 κακθγθτζσ με τουσ οποίουσ πραγματοποιικθκαν
ςυηθτιςεισ, υπάρχουν κακθγθτζσ των οποίων θ καριζρα ιταν κυρίωσ καλλιτεχνικι
(ςυμμετοχι ςε ςυναυλίεσ, διςκογραφικζσ δουλειζσ κλπ) και κακθγθτζσ των οποίων
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θ καριζρα ιταν αποκλειςτικά διδακτικι. Είναι ςαφζσ, λοιπόν, ότι οι πρακτικζσ
διδαςκαλίασ που ζχουν υιοκετθκεί από τουσ διδάςκοντεσ είναι ςυνιςταμζνθ όλων
των ςτοιχείων που αποτελοφν το υπόβακρο κάκε διδάςκοντα. Ππωσ προζκυψε από
τισ περιγραφζσ τουσ, κάποιοι από αυτοφσ δίνουν μεγαλφτερθ βαρφτθτα ςτθν
εκμάκθςθ κεωρθτικϊν ςτοιχείων ενϊ κάποιοι άλλοι εςτιάηουν ςτθν εκμάκθςθ
τεχνικισ και δεξιοτεχνίασ.
Συνεπϊσ, ο τρόποσ με τον οποίο οι μακθτζσ διδάςκονται τθν ελλθνικι
παραδοςιακι και ειδικότερα τα παραδοςιακά μουςικά όργανα περιζχει ςτοιχεία
και από τισ δφο ςυνιςτϊςεσ του ςχιματοσ προφορικότθτα – εγγραμματοςφνθ
κακϊσ οι άνκρωποι που ανζλαβαν τθν εκπαίδευςι τουσ βρίςκονται ςτο ενδιάμεςο
του παραπάνω ςχιματοσ. Το παραπάνω είναι προφανζσ αν αναλογιςτοφμε ότι
μεταξφ των ςυνομιλθτϊν υπιρχαν διδάςκοντεσ οι οποίοι ζχουν αποκτιςει το
ςφνολο των γνϊςεϊν τουσ μζςω μεκόδων που εντάςςονται κακαρά ςτο πλαίςιο τθσ
προφορικότθτασ ενϊ άλλοι ζχουν φοιτιςει ςε εγγράμματα περιβάλλοντα και ζχουν
λάβει εμπεριςτατωμζνθ μουςικι εκπαίδευςθ.
Αξίηει να ςτακοφμε ςτο ηιτθμα των ςυγκροτθμζνων ςπουδϊν γφρω από τθ λαϊκι
και παραδοςιακι μουςικι δεδομζνου ότι ζνασ από τουσ ςυνομιλθτζσ είχε τθ
δυνατότθτα να αποφοιτιςει ςε ζνα τριτοβάκμιο ίδρυμα εκπαίδευςθσ (ΤΕΛ Θπείρου
– Τμιμα Λαϊκισ και Ραραδοςιακισ Μουςικισ) και να αποκτιςει ζνα ςτιβαρό
επιςτθμονικό υπόβακρο ςτον τομζα τθσ παραδοςιακισ μουςικισ. Αναμφιςβιτθτα,
ςτα πλαίςια τθσ πραγματοποίθςθσ ςπουδϊν ςε τριτοβάκμιο επίπεδο, οι γνϊςεισ
που οι ςπουδαςτζσ αποκτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ μακθτείασ τουσ με τουσ λαϊκοφσ
μουςικοφσ, δεν παραμζνουν απλϊσ βιωμζνεσ εμπειρίασ αλλά τουσ δίνεται θ
δυνατότθτα με τα μεκοδολογικά εργαλεία που τουσ παρζχονται να γνωρίςουν, να
εμβακφνουν και να ερμθνεφουν τα διάφορα ηθτιματα που αφοροφν τισ λαϊκζσ
μουςικζσ παραδόςεισ του ελλαδικοφ, αλλά και του ευρφτερου γεωγραφικοφ χϊρου.
Ζτςι, μουςικοί όπωσ ο κοσ Σιάνασ, οι οποίοι ζχουν αποφοιτιςει από ζνα
οργανωμζνο τριτοβάκμιο τμιμα όπωσ είναι ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ το Τμιμα
Λαϊκισ και Ραραδοςιακισ Μουςικισ του ΤΕΛ Θπείρου ςτθν Άρτα, μυοφνται ςτισ
λαϊκζσ μουςικζσ παραδόςεισ από λαϊκοφσ μουςικοφσ και τθν ίδια ςτιγμι ζχοντασ
αποκτιςει το προαναφερκζν επιςτθμονικό υπόβακρο και ςε ςυνδυαςμό με τθν
παιδαγωγικι κατάρτιςθ που λαμβάνουν από το Τμιμα, μποροφν να διατυπϊςουν
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επιςτθμονικό λόγο, να αναςτοχαςτοφν όςον αφορά αυτζσ τισ παραδόςεισ και να τισ
μεταδϊςουν με τθν ςειρά τουσ ςτισ επόμενεσ γενιζσ μουςικϊν με μεγαλφτερθ
άνεςθ ςε ζνα εγγράμματο περιβάλλον, όπωσ το ςχολείο.
Βζβαια, μζςω των ςυηθτιςεων που πραγματοποιικθκαν αναδείχκθκε το γεγονόσ
ότι ακόμα και οι διδάςκοντεσ που προζρχονται από το χϊρο των λεγόμενων
«λαϊκϊν παραδοςιακϊν» οργανοπαικτϊν ζχουν προςαρμοςτεί ςτισ ανάγκεσ ενόσ
εγγράμματου πλαιςίου όπωσ είναι αυτό του Μουςικοφ Σχολείου. Θ επίγνωςθ μιασ
ιδιαίτερθσ εκπαιδευτικισ αποςτολισ τουσ κάνει πιο κριτικοφσ και αναςτοχαςτικοφσ
απζναντι ςτο ζργο που τουσ ζχει ανατεκεί ςτο μουςικό ςχολείο. Από τθν μία
καλοφνται να μεταδϊςουν τισ γνϊςεισ και τισ βιωματικζσ τουσ εμπειρίεσ και από
τθν άλλθ γνωρίηουν ότι αυτό κα πρζπει να γίνει με όςο το δυνατό επωφελζςτερο
τρόπο για τουσ μακθτζσ και βεβαίωσ κα πρζπει να προχωροφν και ςτθν αξιολόγθςι
τουσ οι ίδιοι ςφμφωνα με τον τρόπο που επιβάλλεται. Είναι ςθμαντικό να τονίςουμε
ότι όλοι οι διδάςκοντεσ καταβάλουν ςυνεχι προςπάκεια ϊςτε να ενθμερϊνονται
για διάφορα κζματα (πχ λαϊκι αρμονία που μασ ανζφεραν αρκετοί ςυνομιλθτζσ) τα
οποία μποροφν να βελτιϊςουν τθν εκπαιδευτικι τουσ αρτιότθτα. Είτε διαβάηοντασ
είτε λαμβάνοντασ πλθροφορίεσ από άλλουσ ςυναδζλφουσ.
Μζςω των τεχνικϊν διδαςκαλίασ που παρουςιάςτθκαν από τουσ ςυνομιλθτζσ
είναι εμφανζσ ότι κάποια από

μζςα που χρθςιμοποιοφν οι διδάςκοντεσ

εντάςςονται ςτο πλαίςιο τθσ προφορικότθτασ και κάποια άλλα ςτο πλαίςιο τθσ
εγγραμματοςφνθσ, κάτι το οποίο είναι απόλυτα φυςιολογικό κακϊσ καλοφνται να
διδάξουν μια λαϊκι μουςικι παράδοςθ μζςα ςε ζναν κακαρά εγγράμματο χϊρο.
Είναι, λοιπόν, ςαφζσ ότι θ ζνταξθ τθσ μελζτθσ των λαϊκϊν μουςικϊν παραδόςεων
ςε ζνα εκπαιδευτικό πλαίςιο είναι μια ιδιαίτερα πολφπλοκθ διαδικαςία. Σε καμία
περίπτωςθ δεν είναι δυνατό το προφορικό και το εγγράμματο να ςυμπλεφςουν και
να ςυμπλακοφν χωρίσ κάποιου είδουσ ςφμβαςθ ςτθν πορεία, θ οποία να κακιςτά
λειτουργικι και κυρίωσ αποτελεςματικι τθν ςυνφπαρξι τουσ, χωρίσ αυτό βζβαια να
προχποκζτει κάποιου είδουσ ζκπτωςθ ςτθν όλθ διαδικαςία.
Πταν ζνασ μουςικόσ καλείται να διδάξει ςε ζνα ςυντεταγμζνο χϊρο όπωσ είναι το
μουςικό ςχολείο ι οποιοςδιποτε άλλοσ ακαδθμαϊκόσ χϊροσ, απαιτείται θ
κωδικοποίθςθ οριςμζνων ςτοιχείων προκειμζνου να είναι επιτυχζσ το εγχείρθμα
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αυτό, χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι υποτιμάται ι αναιρείται θ προφορικότθτα.58 Ο
προφορικόσ χαρακτιρασ τουσ όςον αφορά τθν διαμόρφωςι τουσ με το πζραςμα
των χρόνων αλλά και ωσ προσ τον τρόπο μετάδοςισ τουσ από γενιά ςε γενιά
καλείται να ςυνυπάρξει και να ςυμβαδίςει με τα εγγράμματα χαρακτθριςτικά του
Μουςικοφ Σχολείου.

58

Ηουμποφλθ Μ., Ερϊτθςθ ςτα πλαίςια ςυηιτθςθσ ςτο ςυνζδριο με κζμα «Τα μουςικά ςχολεία ςτθν
Eλλάδα. – Μουςικι και Ραιδεία: Αναδρομι, Αξιολόγθςθ και Ρροοπτικζσ» Ξάνκθ 2007

83

Βιβλιογραφία

Ελλθνόγλωςςθ Βιβλιογραφία

[1] Ανδρίκοσ Ν., Το υβριδικό ςφςτθμα των «λαϊκϊν δρόμων» και θ ανάγκθ

εναλλακτικισ επαναδιαχείριςθσ του ςτο «Μουςικι και κεωρία. Τα κείμενα.
Τετράδιο 5. Εκδόςεισ Τμιματοσ Λαϊκισ και Ραραδοςιακισ Μουςικισ. Άρτα 2010
[2] Baud-Bovy, Samuel, Δοκίμιο για το ελλθνικό δθμοτικό τραγοφδι,
Ρελοποννθςιακό λαογραφικό ίδρυμα, Ναφπλιο 2005
[3+ Ηουμποφλθ Μ., Ερϊτθςθ ςτα πλαίςια ςυηιτθςθσ ςτο ςυνζδριο με κζμα «Τα
μουςικά ςχολεία ςτθν Eλλάδα. – Μουςικι και Ραιδεία: Αναδρομι, Αξιολόγθςθ και
Ρροοπτικζσ» Ξάνκθ 2007
*4+ Ηουμποφλθ Μ., Ράμε Ρλατεία; Ακαδθμαϊκι πράξθ και κοινωνικι παρζμβαςθ
ςτθν Άρτα. Οι ανοιχτζσ Ρφλεσ του Τμιματοσ Λαϊκισ & Ραραδοςιακισ Μουςικισ του
ΤΕΙ Ηπείρου, ςτο Ετερότθτεσ και μουςικι ςτα Βαλκάνια. Τα κείμενα, Εκδόςεισ
Τμιματοσ Λαϊκισ και Ραραδοςιακισ Μουςικισ ΤΕΛ Θπείρου, Άρτα 2008
[5] Κεοδοςοποφλου Ε., Η ελλθνικι παραδοςιακι μουςικι ωσ μζςο γνϊςθσ και
καλλιζργειασ. Ειςιγθςθ ςτο Συνζδριο του Ερευνθτικοφ Λδρφματοσ Ρολιτιςμοφ και
Εκπαίδευςθσ, Βόλοσ 2006
[6] Herzfeld Michael, Ράλι δικά μασ. Λαογραφία. Ιδεολογία και θ διαμόρφωςθ τθσ
ςφγχρονθσ Ελλάδασ, μτφρ Σαρθγιάννθσ Μαρίνοσ, Ακινα: εκδόςεισ Αλεξάνδρεια,
2002 .
[7] Κοκκϊνθσ Γ., Η διδαςκαλία των λαϊκϊν παραδόςεων ςτα Μουςικά Σχολεία και

το Τμιμα Λαϊκισ και Ραραδοςιακισ Μουςικισ του ΤΕΙ Ηπείρου. Μια αμφίδρομθ
ςχζςθ. Συνζδριο με κζμα «τα μουςικά ςχολεία ςτθν Eλλάδα» Ξάνκθ 2007
[8+ Κυριακίδου – Νζςτοροσ Α., Η κεωρία τθσ ελλθνικισ λαογραφίασ, κριτικι
ανάλυςθ, Εταιρία ςπουδϊν νεοελλθνικοφ πολιτιςμοφ και γενικισ παιδείασ, Ακινα
2001

84

[9] Λιάβασ Λ., Μζρεσ Μουςικισ 1922-1992, αφιζρωμα ςτο δθμοτικό τραγοφδι
1992
[10] Ong W. J., Ρροφορικότθτα και εγγραμματοςφνθ: Η εκτεχνολόγθςθ του λόγου,
Ρανεπιςτθμιακζσ εκδόςεισ Κριτθσ, Θράκλειο 2005
[11+ Ρολίτθσ Α., Θ ανακάλυψθ των ελλθνικϊν δθμοτικϊν τραγουδιϊν. Ακινα:
Κεμζλιο, 1984
[12] Ρυργιωτάκθσ Λ., Ειςαγωγι ςτθν Ραιδαγωγικι Επιςτιμθ. Ακινα: Ελλθνικά
Γράμματα, 2000
[13] άπτθσ Κ,. Η χριςθ τθσ τεχνολογίασ ςτθ διδαςκαλία των παραδοςιακϊν
μουςικϊν οργάνων. 3Ο Διεκνζσ Συνζδριο, ΕΕΜΑΡΕ 2009
[14] άπτθσ Κ., Διδαςκαλία των παραδοςιακϊν μουςικϊν οργάνων: κεωρθτικι
προςζγγιςθ και πρακτικζσ εφαρμογζσ. Ρρακτικά Θμερίδασ «Με αφορμι τθν
παράδοςθ: Mουςικζσ δραςτθριότθτεσ ςτθν τάξθ», 2009
[15] Σινόπουλοσ Σ., Η χριςθ του μακάμ ςτθν καταγραφι, ερμθνεία και διδαςκαλία
τθσ ελλθνικισ παραδοςιακισ μουςικισ ςτο «Μουςικι και κεωρία. Τα κείμενα.
Τετράδιο 5. Εκδόςεισ Τμιματοσ Λαϊκισ και Ραραδοςιακισ Μουςικισ. Άρτα 2010
[16] Σιοφφθσ Σ., «Θ ανεπάρκεια τθσ μουςικισ παιδείασ ςτα μουςικά ςχολεία»
ο

Ειςιγθςθ ςτο 2 επιςτθμονικό ςυνζδριο για τα Μουςικά Σχολεία Διοργάνωςθ:
Ρανελλινια Ζνωςθ Γονζων Μουςικϊν Σχολείων, 2008
[17] Σκοφλιοσ Μ., Ρροφορικότθτα και διαςτθματικόσ πλοφτοσ ςε μουςικά ιδιϊματα
τθσ Βορειοανατολικισ Μεςογείου, ςτο Ρροφορικότθτεσ: Τα κείμενα, Εκδόςεισ του
τμιματοσ Λαϊκισ και Ραραδοςιακισ μουςικισ ΤΕΛ Θπείρου, Άρτα 2007.
[18+ Στανίςθ Ν., Η αναγκαιότθτα τθσ παραδοςιακισ μουςικισ ςτα Μουςικά Σχολεία.

Συνζδριο με κζμα «Τα Μουςικά Σχολεία ςτθν Ελλάδα» Ξάνκθ 2007
[19] Σταφρου Λ., Η ελλθνικι παραδοςιακι μουςικι ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ.
Ιςτορικι αναςκόπθςθ – ςθμερινι πραγματικότθτα, Διδακτορικι διατριβι, Λόνιο
Ρανεπιςτιμιο Τμιμα Μουςικϊν Σπουδϊν, Οκτϊβριοσ 2004
[20] Σταφρου Λ., Ο Κοινωνικόσ ρόλοσ του δαςκάλου μουςικισ, Επιςτθμονικι
Διθμερίδα με κζμα: « Ο εκπαιδευτικόσ ωσ μζλοσ τθσ ςχολικισ και τθσ τοπικισ
κοινότθτασ: ζρευνα - διδακτικι πράξθ - κοινωνικι προςφορά», Δεκζμβριοσ 2006

85

Ξενόγλωςςθ Βιβλιογραφία
[1] Bohlman Ph. V., The study of folk music in the modern world, Indiana university
press, 1988
[2] Goodlad, J., Soder, R., Sirotnik, K. (eds.) The Moral Dimensions of Teaching. San
Francisco: Jossey-Bass, 1990
[3] Mills, Janet: Instrumental teaching. Oxford: University Press 2007
[4] Rice, T. May It Fill Your Soul. Experiencing Bulgarian Music, Chicago: The
University of Chicago Press, 1994
[5] Rice T.The Music of Europe: Unity and Diversity, ςτο Garland Encyclopedia of
world music: Europe, vol 8, Routledge 2000

Διαδικτυακζσ Πθγζσ
[1] Λςτολόγιο του Λρλανδοφ καλλιτζχνθ Ross Daly:
http://blogs.myspace.com/rossdaly
[2] Λςτοςελίδα του Μουςικοφ Σχολείου Ραλλινθσ: http://lyk-mouspallin.att.sch.gr/history.htm
[3] Λςτοςελίδα των μακθτϊν των Μουςικϊν Σχολείων:
http://mousika.multiply.com/notes/item/4

86

