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Περίληψη 

Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η μελέτη της παρουσίας και της χρήσης της 

μουσικής και του τραγουδιού στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. 

Μέσα στα ακόλουθα κεφάλαια γίνεται λόγος για την αξία της μουσικής και του τραγουδιού 

στη διαπολιτισμική εκπαίδευση και την επίδραση και τα οφέλη που προκύπτουν από τη 

χρήση του σε όλες της πτυχές εκμάθησης μιας γλώσσας: ανάγνωσης, λεξιλογίου, προφοράς, 

προφορικής και γραπτής έκφρασης. Αναφέρονται οι σκοποί και οι στόχοι της διδασκαλίας 

της γλώσσας μέσω του τραγουδιού, ως ενοποιημένης μορφής λόγου και μουσικής και 

προτείνονται τρόποι αξιοποίησής του, με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Στη συνέχεια 

ακολουθεί η έρευνα η οποία αφορά στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στο 

μαθητικό πληθυσμό των Ρομά και την αξιοποίηση των τραγουδιών στα βιβλία της Γλώσσας 

Α΄ και Β΄ Δημοτικού, όπως και στους αντίστοιχους Οδηγούς για τον εκπαιδευτικό. Τέλος, τα 

συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν εγείρουν νέα ερωτήματα που θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν πρόσφορο έδαφος για μελλοντικούς ερευνητές. 

Λέξεις-κλειδιά: μουσική, τραγούδι, διδασκαλία γλώσσας, Ρομά 

Abstract 

The purpose of this thesis is the study of the presence and the use of music and song in the 

teaching of Greek as a second/foreign language. In the following chapters, there is talk about 

the value of music and song in intercultural education and the effect and benefits arising from 

its use in all aspects of the learning of a language: reading, vocabulary, pronunciation, oral 

and written expression. The aims and objectives of the teaching of a language through song 

are mentioned, as a song is a unified form of speech and music. Also, ways of exploitation are 

proposed, based on the existing bibliography. Subsequently, we present the research that 

concerns the teaching of Greek as a second language to the student population of the Roma 

and the use of songs in the books aimed at Greek Language Teaching in the first two years of 

the Greek Elementary School, as well as in the respective Teacher Guides. Finally, the 

resulting conclusions raise new questions which could provide a breeding ground for future 

researchers.  

Keywords:  

music, singing, language teaching, Roma 
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 Η μουσική είναι ο ήχος της ψυχής, 

η ίδια η φωνή του υποκείμενου κόσμου. 

Φρ. Κάφκα 

 

Εισαγωγή 

Ο λόγος για τη δημιουργία της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η αναζήτηση, στα 

πλαίσια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας της 

Ελληνικής ως δεύτερης ή και ξένης γλώσσας. Μορφών τέτοιων που θα προκαλούσαν το 

ενδιαφέρον των μαθητών και θα παρείχαν τα βέλτιστα αποτελέσματα, ευχάριστα και 

δημιουργικά. Ως ένας από τους πιο ευχάριστους τρόπους μάθησης με θετικά αποτελέσματα 

είναι το τραγούδι και κατ’ επέκταση η μουσική, η οποία προσφέρεται για πλήθος γλωσσικών, 

διαθεματικών και δραστηριοτήτων διαπολιτισμικής φύσεως. Καθώς, όμως, δεν υπάρχουν –

στην ελληνική τουλάχιστον βιβλιογραφία– πολλές μελέτες και ευρήματα για τα οφέλη της 

μουσικής και του τραγουδιού στη διδασκαλία, αποφασίσαμε να ερευνήσουμε, σε επίπεδο 

θεωρητικό, τη σχετική ελληνική και ξένη βιβλιογραφία. 

Έτσι, στο πρώτο μέρος της παρούσας διπλωματικής αναπτύξαμε τους τρόπους εκμάθησης της 

Γ2/ΞΓ και τους παράγοντες που επιδρούν στο τελικό αποτέλεσμα, τις στρατηγικές 

εκμάθησης, τις κυριότερες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, όπως και τις βασικές θεωρητικές 

αρχές, σημαντική θέση στις οποίες κατέχει η έκθεση των μαθητών σε γλωσσικά ερεθίσματα 

που τους προκαλούν το ενδιαφέρον και η ανάπτυξη τόσο των Βασικών Επικοινωνιακών 

Δεξιοτήτων όσο και της Γνωστικής Ακαδημαϊκής Δεξιότητας των μαθητών. Ιδιαίτερη θέση 

δόθηκε στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, στα πλαίσια της οποίας εντάσσεται η διδασκαλία της 

Γ2/ΞΓ. 

Στο δεύτερο μέρος ερευνήσαμε τα οφέλη που προκαλεί η μουσική και το τραγούδι στη 

διδασκαλία. Συγκεκριμένα, όσον αφορά στη μουσική, ξεκινήσαμε από τη θέση την οποία 

κατέχει στη σκέψη μεγάλων φιλοσόφων και προχωρήσαμε στην επίδρασή της στον άνθρωπο 

και στο ανθρώπινο σώμα. Εξετάσαμε τη συμβολή της στην εκμάθηση της γλώσσας και την 

παράλληλη ανάπτυξη των δύο συστημάτων κατά τα πρώτα αναπτυξιακά στάδια, για τη 

μουσική και τη φωνολογική ενημερότητα, όπως και την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης, 

γραφής και λεξιλογίου μέσα από πολυάριθμες μελέτες επιστημόνων στη σχολική τάξη, το 

ρόλο και τη σημασία της μουσικής στο σχολείο και τη διαπολιτισμική προσέγγισή της στην 
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εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, προτείναμε μουσικές δραστηριότητες που σχετίζονται με 

την επίτευξη των στόχων της γλωσσικής διδασκαλίας, όπως δραστηριότητες φωνητικού 

πειραματισμού, που είναι απαραίτητες για την ορθή εκφορά του προφορικού λόγου και 

δραστηριότητες με στόχο την ανάπτυξη της ικανότητας ενεργητικής ακρόασης, που αποτελεί 

ένα σημαντικό προσόν για την ανάπτυξη του προφορικού και γραπτού λόγου. 

Στη συνέχεια, προχωρήσαμε στη μελοποιημένη ποίηση, που αποτελεί, από την προ-ομηρική 

ακόμα εποχή, την ενοποιημένη μορφή λόγου και μουσικής, για να φτάσουμε στο τραγούδι, το 

οποίο εξετάσαμε ως φορέα πολιτισμού ενός τόπου και ως έκφραση της παράδοσης και των 

ιστορικών στιγμών του. Εξετάσαμε την εξέχουσα θέση που κατέχει στα διάφορα μουσικο-

παιδαγωγικά συστήματα και την παιδαγωγική του διάσταση στην κατάκτηση και εκμάθηση 

της γλώσσας. Το μελετήσαμε ως πολυτροπικό κείμενο, που αποτελεί ανεκτίμητη πηγή 

δεδομένων για τη γλωσσική και γνωστική ανάπτυξη του παιδιού και ως κατεξοχήν αυθεντικό 

υλικό, απαραίτητο στη διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2/ΞΓ. Ερευνήσαμε τη διδακτική αξία 

του τραγουδιού και τη θέση του στη διδακτική πράξη όπως και τους σκοπούς και τους 

στόχους που εξυπηρετεί σε αυτή. Κατόπιν, προχωρήσαμε παραθέτοντας προτάσεις 

αξιοποίησης του τραγουδιού στη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος, όπως προτείνονται 

στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία και μελετήσαμε τη συμβολή του στην πρόσληψη του 

λεξιλογίου, την εκμάθηση της προφοράς, αλλά και τα ερευνητικά δεδομένα για τα οφέλη του 

τραγουδιού στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής. Τέλος, παρουσιάσαμε τη 

διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2/ΞΓ στο Πανεπιστήμιο Cornell μέσω των τραγουδιών της 

Μαρίζας Κωχ και τα ευρήματα που προέκυψαν. 

Μελετώντας και αξιολογώντας όλα τα παραπάνω δεδομένα, γεννήθηκε η ανάγκη να 

ερευνήσουμε αν λαμβάνονται υπόψη, αν χρησιμοποιούνται και σε ποιο βαθμό τα τραγούδια 

στη διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2/ΞΓ. Για το λόγο αυτό αποφασίσαμε να ερευνήσουμε τη 

θέση που κατέχει το τραγούδι στην εκπαίδευση των παιδιών Ρομά, ερευνώντας τα βιβλία της 

γλώσσας της Α΄ και Β΄ Δημοτικού, όπως και το υλικό-οδηγό για τον εκπαιδευτικό που 

εκδόθηκε για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού και πλούσιου σε ερεθίσματα κατά 

τη διδασκαλία η οποία βασίζεται στα σχολικά βιβλία που διδάσκονται στο δημοτικό σχολείο, 

ώστε να γίνει προσιτή στη συγκεκριμένη ομάδα παιδιών. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από 

τρία Πανεπιστήμια κατά τα σχολικά έτη 2016-2018 και με τη μελέτη αυτού του 

προγράμματος ασχοληθήκαμε στο τρίτο μέρος της παρούσας διπλωματικής, εστιάζοντας 

στην ύπαρξη και  χρήση των τραγουδιών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις  

1.1. Γλώσσα 

Είναι εξαιρετικά δύσκολο να δοθεί ένας πλήρης ορισμός για την έννοια της γλώσσας, ακόμα 

και από τους ίδιους τους γλωσσολόγους, καθώς πρόκειται για ένα σύνθετο και πολύπλοκο 

σύστημα που δεν μπορεί κανείς εύκολα να το οριοθετήσει. Παρόλα αυτά ένας πλήρης και 

σαφής ορισμός δόθηκε από τον Bussman, ο οποίος ερμηνεύει την έννοια της γλώσσας ως ένα 

«φωνητικό-ακουστικό σύστημα συμβατικών σημείων για τη διατύπωση και συναλλαγή 

απόψεων, γνώσεων και πληροφοριών, καθώς και τη μετάδοσή τους από γενιά σε γενιά, το 

οποίο βασίζεται σε νοητικές διαδικασίες και καθορίζεται από το εκάστοτε κοινωνικό σύστημα» 

(Boligner 1975, σσ. 29-30, στο Παρούτσας, χ.χ.). Βέβαια, πρώτος ο Saussure, το 1916, 

θεώρησε τη γλώσσα ως ένα σύστημα επικοινωνίας και την όρισε ως σύστημα σημείων που 

εκφράζουν ιδέες, κάνοντας μια τριμερή διάκριση της γλώσσας με τις έννοιες: ομιλία 

(langage),  γλώσσα (langue) και λόγος (parole). 

Η ομιλία (langage) είναι ο ανθρώπινος λόγος, δηλαδή δεν είναι η γλώσσα, ούτε απλώς λόγος, 

ούτε ομιλία. Είναι η γενική ικανότητα του ανθρώπου να συνομιλεί με τον συνάνθρωπό του. 

Η γλώσσα (langue) είναι το αφηρημένο σύστημα σημείων και κανόνων που χρησιμοποιεί ο 

άνθρωπος. 

Ο λόγος (parole) είναι η πραγμάτωση της γλώσσας (langue), δηλαδή η πρακτική εφαρμογή 

της, η ομιλία ( Πόρποδας 1993, ό.π.). 

Ο Brown πιστεύει ότι η γλώσσα διακρίνεται από τρεις ιδιότητες: 

α) Σημασιολογικό μέρος: Όλες οι λέξεις πρέπει να σημαίνουν τα ίδια πράγματα για όλους 

όσοι μιλούν μια συγκεκριμένη γλώσσα.  

β) Η μετάθεση: Η γλώσσα ενός λαού, πρέπει να καθιστά δυνατή την επικοινωνία για το 

παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Το σύστημα, δηλαδή, των πληροφοριών της πρέπει να 

έχει ισχύ και για τις τρεις αυτές χρονικές περιόδους. 

γ) Η παραγωγικότητα: Σε κάθε γλώσσα, με τον συνδυασμό ενός περιορισμένου αριθμού ήχων 

και σημάτων, μπορούν να δημιουργηθούν απεριόριστα μηνύματα (Hartland 1994, ό.π.). 
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Ως κώδικα επικοινωνίας αντιλαμβάνεται τη γλώσσα και ο Bernstein υποστηρίζοντας μάλιστα,  

πως «αποτελεί μέρος της κουλτούρας των κοινωνικών ομάδων» (στο Δραγώνα, Σκούρτου & 

Φραγκουδάκη 2001, σ. 142), ενώ ο Lewis την ορίζει ως «το βασικό συστατικό του τρόπου με 

τον οποίο αναγνωρίζουμε και εκφράζουμε τον εαυτό μας. Χωρίς γλώσσα δεν θα υπήρχε ούτε 

ολοκληρωμένη σκέψη αλλά ούτε και αξιόλογη ανάπτυξη της κοινωνίας» (Lewis 1993, σ. 51). 

Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας  δεχόμαστε ότι η γλώσσα αποτελεί ένα εργαλείο για 

τη διαπροσωπική επικοινωνία που συμβαίνει μέσα σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό 

περιβάλλον, το οποίο ορίζεται από τις περιστάσεις της επικοινωνίας, το θέμα που 

διαπραγματεύεται αυτή, τους ρόλους των συνομιλητών κ.λπ. Στο επίπεδο της γλωσσικής 

διδασκαλίας και της εκμάθησης μιας γλώσσας οφείλουμε να ενώσουμε τους δύο πόλους που 

αυτή εμπεριέχει: τη δομή και τη χρήση. Γλωσσική δομή και γλωσσική χρήση είναι το δίπτυχο 

πάνω στο οποίο αρθρώνεται η γλωσσική διδασκαλία. 

1.1.2. Μητρική γλώσσα/Πρώτη γλώσσα 

Ως μητρική γλώσσα χαρακτηρίζουμε τη γλώσσα την οποία κατακτά ο άνθρωπος φυσικά, από 

τη γέννησή του, χωρίς να χρειάζεται συστηματική διδασκαλία και μάλιστα σε σχετικά 

σύντομο χρονικό διάστημα, το οποίο εκτείνεται χρονικά περίπου μέχρι τα πέντε χρόνια της 

ζωής του. Επίσης, η διαδικασία κατάκτησης της μητρικής γλώσσας είναι καθολική και όμοια 

για όλους τους ανθρώπους, όλων των φυλών, σε όλο τον κόσμο, για όλες τις γλώσσες  (Crain 

1991, στο Βαρλοκώστα & Τριανταφυλλίδου 2003). Μάλιστα όσοι μαθαίνουν την ίδια 

γλώσσα περνούν από τα ίδια στάδια κατάκτησης και με την ίδια ακολουθία (Brown 1973, 

Crain & Lillo-Martin 1999, ό.π.).  Πρώτος, εξάλλου, ο Noam Chomsky (Chomsky 1957, 

1959, 1965, 1975, 1981, 1986, ό.π.) κατέληξε στο συμπέρασμα, πως το παιδί γεννιέται 

κατέχοντας έναν έμφυτο Μηχανισμό Γλωσσικής Κατάκτησης (Language Acquisition 

Device), που το καθιστά ικανό να κατακτήσει τη γραμματική της μητρικής του γλώσσας σε 

πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Οι αρχές δε που διέπουν το συγκεκριμένο μηχανισμό είναι 

καθολικές και αποτελούν τη λεγόμενη Καθολική Γραμματική (Universal Grammar) η οποία 

υποστηρίζει επίσης, πως υπάρχουν ορισμένες ιδιότητες που μοιράζονται όλες οι φυσικές 

γλώσσες, αλλά και ένα σύνολο αυστηρά καθορισμένων εναλλακτικών δυνατοτήτων με τη 

μορφή παραμέτρων (parameters), που καθορίζουν τα χαρακτηριστικά μιας γλώσσας και 

ταυτόχρονα εξηγούν τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των γλωσσών. Θα πρέπει να επισημάνουμε,  

πως ο μηχανισμός αυτός αφορά μόνο στην κατάκτηση της γραμματικής και όχι στα 

επιμέρους επίπεδα της γλώσσας, όπως το πραγματολογικό και το κοινωνιο-γλωσσολογικό και 
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πως η Καθολική Γραμματική δεν υποστηρίζει ότι το παιδί γεννιέται κατέχοντας όλους τους 

μηχανισμούς όλων των γλωσσών ή και μόνο της μητρικής του γλώσσας, αλλά πως διαθέτει 

έναν έμφυτο γενετικά μηχανισμό που του επιτρέπει να κατακτήσει τη μητρική του γλώσσα σε 

σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, κάτι που δεν ισχύει για την κατάκτηση άλλων γνωστικών 

αντικειμένων όπως τα μαθηματικά, όπου χρειάζεται συστηματική διδασκαλία (Crain 1991, 

ό.π.). Τα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με την ύπαρξη του έμφυτου μηχανισμού εκμάθησης 

της μητρικής γλώσσας οδήγησαν πολλούς ερευνητές στη σκέψη πως αυτός ο μηχανισμός θα 

μπορούσε να λειτουργήσει και στην κατάκτηση μιας δεύτερης γλώσσας. Υπάρχουν, ωστόσο, 

σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δυο διαδικασίες, καθώς υπεισέρχονται διάφοροι 

παράγοντες, εσωτερικοί και εξωτερικοί ως προς τον ομιλητή οι οποίοι είναι καθοριστικοί 

στην εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας και καθορίζουν την πορεία και την τελική έκβασή 

της.  

1.1.3. Δεύτερη Γλώσσα – Ξένη γλώσσα 

Δεδομένου ότι οι όροι δεύτερη γλώσσα (second language) και ξένη γλώσσα (foreign language) 

(Ellis 1994, στο Βαρλοκώστα & Τριανταφυλλίδου 2003) συχνά ταυτίζονται, θα ήταν χρήσιμο 

εξαρχής να τους αποσαφηνίσουμε. Έτσι, με τον όρο δεύτερη γλώσσα εννοούμε την 

κατάκτηση ενός δεύτερου κώδικα επικοινωνίας, τον οποίο έχει κατακτήσει ένα άτομο πέρα 

από τη μητρική του γλώσσα με τρόπο φυσικό κυρίως,  μέσω της επαφής με τους φυσικούς 

ομιλητές αυτής της γλώσσας, χωρίς απαραιτήτως να έχει υπάρξει συστηματική διδασκαλία σε 

οργανωμένη τάξη. Πρόκειται για ένα μέσο επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη μιας κοινότητας 

που έχουν διαφορετικές μητρικές γλώσσες και χρησιμοποιούν αυτήν για να συνεννοηθούν 

μεταξύ τους. Η κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με την 

κατάκτηση της μητρικής ή και μεταγενέστερα.  Στην περίπτωση τώρα της ξένης γλώσσας η 

ειδοποιός διαφορά βρίσκεται στο γεγονός ότι η εκμάθηση της ξένης γλώσσας γίνεται εκτός 

φυσικών χώρων χρήσης, απαιτεί δηλαδή οργανωμένη αίθουσα διδασκαλίας σε επίπεδο 

φροντιστηριακών μαθημάτων και δεν παίζει σημαντικό ρόλο στην κοινότητα. Η ξένη γλώσσα 

δεν χρησιμοποιείται στην καθημερινότητα, σε αντίθεση με τη δεύτερη γλώσσα. Τελικά όσοι 

μαθαίνουν μια δεύτερη γλώσσα οδηγούνται σε μια κατάσταση διγλωσσίας, ενώ όσοι 

μαθαίνουν μια ξένη γλώσσα το κάνουν με σκοπό να οδηγηθούν σε αυτήν. Επομένως, 

καταλήγουμε ότι «η διάκριση μεταξύ δεύτερης και ξένης γλώσσας είναι κατά κύριο λόγο  

γεωγραφική. Δεύτερη χαρακτηρίζεται συνήθως μια γλώσσα η οποία κατακτάται σε 
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περιβάλλον όπου χρησιμοποιείται ως κύρια/πρώτη γλώσσα, ενώ ξένη είναι μια γλώσσα που 

κάποιος κατακτά στο περιβάλλον της μητρικής του» (Μπέλλα 2007, σ. 23). 

1.1.4. Διγλωσσία 

Διγλωσσία (bilingualism) είναι «η κατοχή και η χρήση δύο ή περισσοτέρων γλωσσών από το 

ίδιο άτομο» (Χατζηπαναγιωτίδη 2018). Η διγλωσσία μπορεί να είναι «φυσική» ή «σχολική». 

Κατά τη φυσική διγλωσσία, ένα άτομο μαθαίνει τις δύο γλώσσες και τις χρησιμοποιεί 

αβίαστα μέσα από την επικοινωνία, είτε επειδή τις έμαθε στο οικογενειακό του περιβάλλον 

(οι γονείς του μιλούσαν διαφορετικές γλώσσες), είτε επειδή μεγάλωσε σε μια κοινότητα όπου 

η κυρίαρχη γλώσσα ήταν άλλη από αυτή της οικογένειας, είτε επειδή χρησιμοποιούνταν 

περισσότερες γλώσσες στην κοινότητα αυτή για την καθημερινή επικοινωνία. Η σχολική 

διγλωσσία πάλι αφορά στην εκμάθηση μια ξένης γλώσσας στο σχολείο. Θα πρέπει να δίνεται 

ιδιαίτερη προσοχή όταν κυριαρχεί μια γλωσσική κοινότητα, όπως στις περιπτώσεις των 

μειονοτήτων και των μεταναστών, όπου αντιμετωπίζεται με αντίδραση ή και απαξία από την 

πλειοψηφία η γλώσσα και ο πολιτισμός των μειονοτήτων (Χατζηπαναγιωτίδη 2018).  

Υπάρχουν διάφοροι τύποι δίγλωσσων μαθητών όπως: παιδιά που μαθαίνουν μια γλώσσα για 

μορφωτικούς λόγους, παιδιά που ανήκουν στην κυρίαρχη ομάδα, που προέρχονται από 

δίγλωσσες οικογένειες (μικτοί γάμοι) και παιδιά που ανήκουν σε γλωσσικές μειονότητες 

(εθνικές, μεταναστευτικές, προσφυγικές). Ανάλογα με την ικανότητα που αναπτύσσει  

κάποιος στις δύο γλώσσες μπορεί να οδηγηθεί σε «αμφιδύναμη / ισορροπημένη διγλωσσία» ή 

«κυρίαρχη διγλωσσία» (ό.π). Το ζητούμενο είναι, ανάμεσα στους διάφορους τύπους 

διγλωσσίας, το άτομο να μην οδηγηθεί στη διπλή ημιγλωσσία, που είναι η ανεπαρκής γνώση 

και των δύο γλωσσών.  

Νεότερες επιστημονικές μελέτες υποστηρίζουν πως «οι γλώσσες που κατέχει ένα άτομο 

συνδέονται μεταξύ τους στον εγκέφαλο και δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά» (ό.π). Για το 

λόγο αυτό σε πολλά εκπαιδευτικά συστήματα δίνεται μεγάλη βαρύτητα στη μητρική/πρώτη 

γλώσσα, επειδή υποστηρίζεται πως πρέπει κανείς να αναπτύξει καλά της δομές της μητρικής 

του γλώσσας, ώστε να κατανοήσει τις δομές της δεύτερης γλώσσας και να αποκτήσει μεγάλη 

επάρκεια σε αυτήν, καθώς «η σχέση μεταξύ των δύο γλωσσών είναι τόσο στενή, ώστε όσο 

καλύτερα είναι ανεπτυγμένες οι δεξιότητες της γραφής και της ανάγνωσης αλλά και της 

χρήσης προφορικού λόγου στη μια γλώσσα, τόσο ευκολότερα θα αναπτυχθούν και σε μια 
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δεύτερη». Στην περίπτωση όμως που αυτό δεν γίνει «τότε η επαφή του με τη δεύτερη γλώσσα 

ενδέχεται να είναι μια τραυματική και αναποτελεσματική εμπειρία» (ό.π).   

Στις ημέρες μας, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, η πλειοψηφία των μαθητών είναι 

δίγλωσσοι,  για αυτό πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπ’ όψιν από τους εκπαιδευτικούς τα 

επιστημονικά δεδομένα περί διγλωσσίας. 

1.1.5. Κατάκτηση και εκμάθηση της γλώσσας 

Οι άνθρωποι κατακτούν τη μητρική τους γλώσσα τελείως φυσικά, χωρίς να καταβάλλουν 

κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια ή να τη διδαχθούν συστηματικά, ενώ για να μάθουν τη δεύτερη 

γλώσσα απαιτείται αρκετή προσπάθεια και κάποιες φορές συστηματική διδασκαλία. Πόσο 

μάλλον στην περίπτωση της ξένης γλώσσας, όπου απαιτείται και έντονη προσπάθεια και 

συστηματική διδασκαλία. Επομένως, δεχόμαστε με τον όρο κατάκτηση (acquisition)  τις 

περιπτώσεις όσων μαθαίνουν μια γλώσσα (μητρική ή μη μητρική) με φυσική έκθεση σε αυτή 

τη γλώσσα, ενώ με τον όρο εκμάθηση (learning) τη μάθηση μιας γλώσσας μέσω διδασκαλίας. 

1.1.6. Σύγκριση ανάμεσα στην κατάκτηση  της μητρικής και την εκμάθηση 

της ξένης γλώσσας   

Υπάρχει μεγάλος αριθμός ερευνών που συγκρίνουν τον τρόπο που κατακτά κάποιος τη 

μητρική του γλώσσα με τον τρόπο που μαθαίνει μια δεύτερη γλώσσα (Bley-Vroman 1988, 

1989, Dulay & Burt 1974, Ervin Tripp 1974, McLaugnlin 1978, 1984, Ellis 1994, στο 

Βαρλοκώστα & Τριανταφυλλίδου 2003). Οι μελέτες αυτές έδειξαν ομοιότητες αλλά και 

διαφορές στην πορεία αυτών των διαδικασιών. Κάποιες από τις ομοιότητες είναι πως 

παρατηρείται μια «περίοδος σιωπής» (silent period), κατά την οποία το άτομο ακούει μόνο 

χωρίς να μιλάει. Όπως γίνεται με τα βρέφη, έτσι και με τα παιδιά ή και τους ενήλικες. Επίσης, 

παρατηρείται απομνημόνευση συγκεκριμένων φράσεων (formulaic speech) και οι πρώτες 

προτάσεις που παράγουν οι άνθρωποι έχουν ελλιπείς δομές. Παρόλα αυτά «η περίοδος 

σιωπής» στους ομιλητές που μαθαίνουν μια δεύτερη γλώσσα μπορεί και να μην υπάρχει, 

αλλά από τις πρώτες μέρες ακόμα κάποιοι από αυτούς  να επιχειρούν να επικοινωνήσουν 

χρησιμοποιώντας απλές λέξεις ή και σύντομες ελλειπτικές προτάσεις. Ακόμα, η 

απομνημόνευση φράσεων είναι συνηθισμένη στους ομιλητές μιας δεύτερης γλώσσας, ενώ 

στους φυσικούς ομιλητές όχι απαραίτητη και έχουν παρατηρηθεί σημαντικές διαφορές στη 

σειρά κατάκτησης των γραμματικών και συντακτικών δομών της γλώσσας (Ellis 1994, ό.π.). 
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Μια από τις κυριότερες διαφορές είναι η παρουσία και μεταφορά της μητρικής γλώσσας 

(Odlln 1989, Selinker, Swain & Dumas 1975, Zobl 1984, ό.π.). Κατέχοντας ήδη τη μητρική 

του γλώσσα, ο ομιλητής υποσυνείδητα μεταφέρει στοιχεία αυτής στη δεύτερη γλώσσα. Τα 

στοιχεία που μεταφέρονται από τη μια γλώσσα στην άλλη μπορεί να είναι στοιχεία 

γραμματικής, λεξιλογίου, γραμματικών φαινομένων, αλλά και λεκτικές πράξεις (speech acts), 

στοιχεία ευγένειας (politeness features), εκφράσεις συναισθηματικής φόρτισης (expressions 

of emotion) (Scarcella & Oxford 1992, ό.π) κ.ά.. 

 Ο βαθμός επιτυχίας και διαφοροποίησης είναι άλλη μια διαφορά που μας δείχνει πως όσοι 

μαθαίνουν μια δεύτερη γλώσσα δεν φτάνουν στον ίδιο βαθμό επάρκειας με τους φυσικούς 

ομιλητές. Επίσης, ο βαθμός επιτυχίας στην κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας διαφέρει 

ανάμεσα στους ομιλητές –κυρίως τους ενήλικες– κάτι που δεν συμβαίνει με τους φυσικούς 

ομιλητές (Bley-Vroman 1988, 1989, ό.π.) και εξαρτάται από παράγοντες γνωστικούς, 

ψυχολογικούς, κοινωνικούς και από την ηλικία του ομιλητή.  

Η στασιμότητα/παγιοποίηση (fossilization) (Selinker 1972, ό.π.), δηλαδή το γεγονός πως 

πολλοί ομιλητές που μαθαίνουν μια δεύτερη γλώσσα από ένα σημείο και μετά παραμένουν 

στάσιμοι, χωρίς να σημειώνουν καμία πρόοδο (φωνολογικό επίπεδο στους ενήλικες, 

λεξιλόγιο, συντακτικό με τη μορφή λαθών) είναι άλλη μια διαφορά.  

Τέλος, υπάρχουν πάντα διάφοροι παράγοντες επίδρασης στο τελικό αποτέλεσμα, όπως η 

προσωπικότητα του ομιλητή, οι απόψεις που μπορεί να έχει για τη γλώσσα που καλείται να 

μάθει και την κουλτούρα που την περιβάλλει, τα κίνητρά του, η κουλτούρα του, η ευκολία με 

την οποία μπορεί να μάθει μια γλώσσα (Μπέλλα 2011) κ.ά., παράγοντες που εν αντιθέσει δεν 

επιδρούν στην κατάκτηση της μητρικής γλώσσας (Bley-Vroman 1988, 1989, στο 

Βαρλοκώστα & Τριανταφυλλίδου 2003 ).  

1.2. Ατομικές διαφορές στην εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας 

Ένα από τα βασικότερα ζητήματα που απασχολεί τον κλάδο της Εκμάθησης Δεύτερης 

Γλώσσας είναι οι ατομικές διαφορές που καθορίζουν την επιτυχία, καθώς, όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, δεν καθίσταται δυνατό όλοι οι ομιλητές μιας δεύτερης γλώσσας να φτάσουν στον 

ίδιο βαθμό επάρκειας με τους φυσικούς ομιλητές.  Η πιθανότερη εξήγηση που δίνεται είναι 

ότι η εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας ξεκινάει σε μεγαλύτερη ηλικία από εκείνη της 

μητρικής γλώσσας. Εκτός όμως από την ηλικία του ομιλητή, υπάρχουν, όπως είδαμε, κι άλλοι 

παράγοντες επίδρασης στο τελικό αποτέλεσμα, τους οποίους θα εξετάσουμε αναλυτικότερα. 
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1.2.1. Ηλικία  

Η κατάλληλη ηλικία εκμάθησης μιας Γ2-ΞΓ, έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές, οι οποίοι 

πιστεύουν ότι τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα και επαρκέστερα τη δεύτερη γλώσσα από τους 

ενήλικες. Η θεωρία αυτή βασίζεται στην Υπόθεση της Κρίσιμης Περιόδου του Lenneberg, 

που αφορά στη βιολογική ωρίμανση του ανθρώπου. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη θεωρία, 

που διατυπώθηκε για την κατάκτηση της πρώτης γλώσσας και επεκτάθηκε στον τομέα της 

δεύτερης, η ικανότητα για  εκμάθηση δεύτερης γλώσσας χάνεται στο τέλος της Κρίσιμης 

Περιόδου.  Η κατάκτηση είναι πιο αργή, λιγότερο επιτυχής και ίσως ανέφικτη μετά από μια 

ηλικία, που εντοπίζεται στην εφηβεία (Μπέλλα 2011). «Παραδόξως, όμως, οι ενήλικοι 

μπορούν να γίνουν δίγλωσσοι ακόμα και στο σημείο που δεν θα διακρίνονται από τους 

φυσικούς ομιλητές της γλώσσας-στόχου» (Schumann 1975, σ. 228).  

1.2.2. Προσωπικότητα 

Ειδικότερα, αναφερόμενοι στην προσωπικότητα ενός ομιλητή εννοούμε τα χαρακτηριστικά 

εκείνα που μπορεί να διαθέτει και που επηρεάζουν, θετικά ή αρνητικά, την εκμάθηση από 

μέρους του μιας δεύτερης γλώσσας. Ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά που διέκριναν οι 

ερευνητές είναι πόσο εξωστρεφής ή εσωστρεφής είναι ο μαθητής. Έτσι, εξωστρεφής είναι ο 

μαθητής ο οποίος εκφράζεται και επικοινωνεί συνεχώς με το περιβάλλον του, ενώ 

εσωστρεφής είναι αυτός που δεν εκφράζεται και δεν επικοινωνεί με το περιβάλλον του 

(Γαλαντόμος 2012, σ. 114).  

Κάποια άλλα χαρακτηριστικά που φαίνεται να συνδέονται με την προσωπικότητα του μαθητή 

είναι η ψυχική του ισορροπία, το γνωστικό του στυλ και το γλωσσικό του ταλέντο.  Το 

γνωστικό στυλ αφορά στην ικανότητα κάποιου να ανακαλεί και να οργανώνει πληροφορίες 

από το περιβάλλον του, ενώ γλωσσικό ταλέντο διαθέτει όποιος έχει ολική αντίληψη της 

γλώσσας και αναλυτικό τρόπο σκέψης (Τριάρχη – Hermann 2000, σ.178,   Γεωργογιάννης 

2008, σσ. 100-101). Όσον αφορά στην ψυχική ισορροπία, όσο πιο  ψυχικά υγιής είναι ένας 

μαθητής τόσο πιο εύκολα μαθαίνει μια δεύτερη γλώσσα. 

 Ένα άλλο στοιχείο της προσωπικότητας είναι η αυτοπεποίθηση ή αυτοεκτίμηση (self-

esteem) που διαθέτει ένα άτομο και αφορά «στην αξιολόγηση που κάνει ένα άτομο και 

συνήθως διατηρεί σε σχέση με τον εαυτό του, εκφράζει μια στάση αποδοχής ή απόρριψης και 

καταδεικνύει το βαθμό στον οποίο ένα άτομο πιστεύει ότι είναι ικανό, σημαντικό, 

επιτυχημένο και αξιόλογο» (Γαλαντόμος 2012, σ.114).  
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Το τελευταίο χαρακτηριστικό που συνδέεται με την προσωπικότητα του μαθητή είναι εκείνο 

της έντασης (anxiety) και αφορά είτε στη γενικότερη συμπεριφορά κάποιου είτε στις 

αντιδράσεις του υπό συγκεκριμένες συνθήκες, όπως η ομιλία μπροστά σε ακροατήριο 

(Γαλαντόμος 2012). 

1.2.3. Στυλ μάθησης - Γνωστικό στυλ  

Με τον όρο στυλ μάθησης εννοούμε τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους ένας 

μαθητής αντιλαμβάνεται, προσλαμβάνει και επεξεργάζεται τις διάφορες πληροφορίες και τα 

ερεθίσματα που του δίνονται. Η διαφορά ανάμεσα στα γνωστικά στυλ και στα στυλ μάθησης 

είναι πως τα γνωστικά στυλ είναι «σταθερά εγγενή και άμεσα συνδεδεμένα με υποκείμενους 

μηχανισμούς επεξεργασίας των πληροφοριών» ενώ τα στυλ μάθησης «μεταβλητά, 

εξαρτώμενα από το περιβάλλον και περιγράφονται ως προς την επίδρασή τους στη 

μαθησιακή συμπεριφορά και όχι στη γνωστική διαδικασία» (Peterson et al 2009, σ. 518). 

1.2.4. Στάση  

Η στάση του ομιλητή τώρα ως προς την εκμάθηση μια δεύτερης γλώσσας αφορά όχι μόνο 

στη γλώσσα που καλείται να μάθει αλλά και στους ομιλητές της, το κοινωνικό τους 

περιβάλλον, τις πολιτισμικές τους αξίες και τον τρόπο που αυτή κατακτάται (Μπέλλα 2011). 

Είναι, δηλαδή, το αποτέλεσμα των στερεοτύπων  που υπάρχουν στην κοινωνία, τα οποία 

απορρέουν από γενικευμένες συμπεριφορές (Γαλαντόμος 2012). Επομένως, η στάση του 

ομιλητή μπορεί να είναι είτε θετική είτε αρνητική. Όταν η στάση του ομιλητή είναι θετική 

απέναντι στη γλώσσα-στόχο, τότε διευκολύνεται η διαδικασία κατάκτησης της 

συγκεκριμένης γλώσσας, ενώ, όταν είναι αρνητική, τότε εμποδίζεται. 

1.2.5. Κίνητρα  

Τα κίνητρα μάς δίνουν απαντήσεις για τον τρόπο που μαθαίνει ένα άτομο μια δεύτερη 

γλώσσα, αλλά και για το ρόλο του εκπαιδευτικού και τον τρόπο διδασκαλίας. Έτσι, τα 

κίνητρα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: εξωτερικά και εσωτερικά.  

Τα εξωτερικά κίνητρα (extrinsic motives), «είναι αυτά που εξυπηρετούν ένα στόχο, ο οποίος 

είναι η εξωτερική αμοιβή από κάποιον, ενώ τα εσωτερικά (intrinsic motives) είναι εκείνα που 

εξυπηρετούν ανάγκες του ατόμου, οι οποίες κινητοποιούνται εσωτερικά» (Brown 1980, σ. 
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162). Μια ακόμα διάκριση που γίνεται ανάμεσα στα κίνητρα είναι σε κίνητρα ενσωμάτωσης 

(intergrative motivation) και κίνητρα επίτευξης (instrumental motivation).  

Τα κίνητρα ενσωμάτωσης αναφέρονται στα κίνητρα που έχουν οι ομιλητές για τους 

ανθρώπους και την κουλτούρα μιας γλώσσας-στόχου και κατά πόσο ενδιαφέρονται να 

ενσωματωθούν ως ενεργά μέλη σε αυτή, ενώ τα κίνητρα επίτευξης έχουν σχέση με την 

επιθυμία του ατόμου να αποκομίσει πρακτικά οφέλη από την κατάκτησή της, όπως να βρει 

μια καλύτερη εργασία ή να βελτιώσει την κοινωνική του θέση. Με αυτή την έννοια τα 

κίνητρα ενσωμάτωσης είναι πολύ ισχυρά (Γαλαντόμος 2012).  

Τέλος, η διερεύνηση των κινήτρων είναι πολύ σημαντική κατά τη διδασκαλία, γιατί μας δίνει 

πληροφορίες για το επίπεδο του μαθητή και αποτελεί μια συνεχώς εξελισσόμενη διαδικασία  

για την επίτευξη των στόχων. Υπάρχουν μάλιστα τρεις φάσεις σε αυτό το επίπεδο. Στην 

πρώτη φάση δημιουργούνται τα κίνητρα, στη δεύτερη διατηρούνται και στην τρίτη 

αξιολογούνται σε σχέση με την επίτευξη των στόχων της μάθησης (Γαλαντόμος 2012). 

Πρόκειται για μια διαδικασία που αφορά τόσο τον διδάσκοντα όσο και τον μαθητή. Ευνόητο 

είναι, λοιπόν, πως δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί το είδος των κινήτρων που θα εγγυηθεί 

τη μεγαλύτερη επίδοση, διότι κάθε μαθητής διαθέτει μια διαφορετική ιεραρχία αξιολόγησης 

των παραγόντων που θα τον οδηγήσουν στην εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας (Μπέλλα 

2011). 

1.2.6. Έφεση – κλίση  

Η έφεση – κλίση είναι η θετική προδιάθεση κάποιου να μάθει μια δεύτερη γλώσσα και ως 

χαρακτηριστικό εξασφαλίζει υψηλότερα ποσοστά επίδοσης και επιτυχίας (Μπέλλα 2011).  

Σύμφωνα με τον Carroll (στο Βαρλοκώστα & Τριανταφυλλίδου 2003, σ. 39), υπάρχουν 

τέσσερις επιμέρους ικανότητες που πρέπει να διαθέτει ένας μαθητής για να κατακτήσει 

επιτυχέστερα μια δεύτερη γλώσσα. Αυτές είναι:  

α) η ικανότητα φωνητικής κωδικοποίησης (pnonetic coding), να διακρίνει, δηλαδή και να 

συνδέει ο ομιλητής τους φθόγγους μεταξύ τους,  

β) η γραμματική ευαισθητοποίηση (grammatical sensitivity), να αναγνωρίζει ο ομιλητής τις 

γραμματικές λειτουργίες των λέξεων σε μια πρόταση,  

γ) η μηχανική ικανότητα εκμάθησης (rote learning ability for foreign language materials), να 

συνδέει ήχους και σημασίες γρήγορα και αποτελεσματικά, και  
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δ) η επαγωγική ικανότητα εκμάθησης γλώσσας (inductive language learning ability), δηλαδή η 

ικανότητα επαγωγής των κανόνων από το γλωσσικό υλικό που διαθέτει.  

Παρόλα αυτά, η έννοια της έφεσης αμφισβητείται από πολλούς, καθώς θεωρείται πως οι 

υψηλές επιδόσεις ενός ατόμου στη δεύτερη γλώσσα μπορεί να είναι αποτέλεσμα άλλων 

παραγόντων όπως ο τρόπος μάθησης, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ή ακόμη και ο 

τρόπος διδασκαλίας (Τριάρχη – Hermann 2000).  

Παρά τις διαφορές που υπάρχουν στην εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας σε σχέση με την 

κατάκτηση της μητρικής, σε κάθε περίπτωση οι δυο διαδικασίες συνδέονται μεταξύ τους, 

γιατί ο ομιλητής καλείται να εσωτερικεύσει ένα σύστημα γλωσσικών κανόνων. 

1.3. Στρατηγικές εκμάθησης της δεύτερης/ξένης γλώσσας 

Η χρησιμοποίηση και η ευέλικτη χρήση κατάλληλων και ποικίλων στρατηγικών από την 

πλευρά του μαθητή αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχή εκμάθηση μιας 

δεύτερης/ξένης γλώσσας. Οι στρατηγικές δύναται να αποτελέσουν αντικείμενο διδασκαλίας 

στην τάξη με σκοπό να βοηθήσουν το μαθητή (Παντελιάδου & Αντωνίου 2007). Οι 

στρατηγικές έχουν ταξινομηθεί από πολλούς ερευνητές σε διάφορες κατηγορίες, όπως 

γνωστικές (cognitive), μεταγνωστικές (metacognitive), κοινωνικο-συναισθηματικές 

(socioaffective) (Chamot & O'Malley 1987, Stern 1992, Γαλαντόμος 2012, Βαρλακώστα & 

Τριανταφυλλίδου 2013). Η Oxford (1990), προσέθεσε δύο ακόμα κατηγορίες, τις 

αντισταθμιστικές και μνημονικές στρατηγικές και τις ταξινομεί σε δύο κύριες κατηγορίες, τις 

άμεσες και έμμεσες, οι οποίες υποδιαιρούνται σε έξι ομάδες. Αναλυτικότερα σε ό,τι αφορά 

στις τρεις κύριες κατηγορίες: 

Γνωστικές στρατηγικές: έχουν σχέση με συγκεκριμένες δραστηριότητες εκμάθησης όπως οι 

επαναλήψεις, η οργάνωση και ταξινόμηση πληροφοριών, η εξαγωγή συμπερασμάτων, 

ανακεφαλαίωση, η χρήση οπτικών εικόνων, η μεταφορά και επεξεργασία γλωσσικών 

πληροφοριών, αλλά και η αφαίρεση (deduction), ο επανασυνδυασμός (recombination), η 

ακουστική αναπαράσταση (auditory representation), οι λέξεις-κλειδιά (keyword), η 

συγκειμενοποίηση (contextualization), η επεξεργασία (elaboration), η μεταφορά (transfer), η 

συνεπαγωγή (inferencing).  

Μεταγνωστικές στρατηγικές: πρόκειται για στρατηγικές που αφορούν το σχεδιασμό, τον 

έλεγχο παραγωγής και κατανόησης, την αξιολόγηση της εκμάθησης, αφού τελειώσει μια 

δραστηριότητα και έχουν σχέση με την επιλεκτική επικέντρωση της προσοχής σε 
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συγκεκριμένες δραστηριότητες (selective attention), την κατευθυνόμενη προσοχή (directed 

attention), την εκ των προτέρων οργάνωση του προφορικού και του γραπτού λόγου (advance 

organizers), την αξιολόγηση της μάθησης (Γαλαντόμος 2012), τον αυτοέλεγχο (self-

monitoring), την αργοπορημένη παραγωγή (delayed production), την αυτοαξιολόγηση (self-

evaluation). 

 Κοινωνικο-συναισθηματικές στρατηγικές: πρόκειται για στρατηγικές που έχουν σχέση με τη 

επαφή του ομιλητή/μαθητή με άλλους ομιλητές και εμπεριέχουν τη συνεργασία με άλλους 

(cooperation) και τις διευκρινιστικές ερωτήσεις (question for clarification), (O’ Malley & 

Chamot 1990, στο Βαρλοκώστα & Τριανταφύλλου 2013). 

Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στις στρατηγικές ανάγνωσης και λεξιλογίου σε μια δεύτερη 

γλώσσα (Γ2).  

1.3.1. Στρατηγικές ανάγνωσης 

Οι στρατηγικές ανάγνωσης είναι η αναζήτηση της κεντρικής ιδέας ή η επανάγνωση ορισμένων 

σημείων του κειμένου για αντιμετώπιση δυσκολιών, με στόχο την αποτελεσματική 

ανάγνωση, την κατανόηση και ερμηνεία του νοήματος του κειμένου (Γρίβα, Σέμογλου, 

Μπουνόβας & Κοσσυβάκη 2010). Έρευνες κατέδειξαν ότι οι λιγότερο ικανοί δίγλωσσοι 

αναγνώστες χρησιμοποιούν περιορισμένο φάσμα αναγνωστικών στρατηγικών, δεν είναι σε 

θέση να συνδέουν αυτές τις στρατηγικές και να επιλέγουν τις καταλληλότερες, δηλαδή 

υιοθετούν χαμηλότερου επιπέδου διεργασίες επεξεργασίας κειμένου και απαγωγικές 

στρατηγικές ανάγνωσης που εστιάζονται στο μικρό επίπεδο του κειμένου «bottom-up 

strategies» (Griva et al. 2009, Oxford 2001, Παυλίτσα κ. ά., 2010). Αντιθέτως, οι ικανοί 

αναγνώστες στη Γ2 κάνουν χρήση στρατηγικών καθοδικής προσέγγισης, που απαιτούν 

διεργασίες υψηλού νοητικού επιπέδου και εστιάζονται στο μακροεπίπεδο του κειμένου «top-

down strategies» (Griva et al. 2009, Griva, Kamaroudis & Geladari 2010, Nassaji 2003). 

1.3.2. Στρατηγικές λεξιλογίου 

Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους μπορούμε να προσεγγίσουμε το λεξιλόγιο, ο άμεσος 

και ο έμμεσος. Ο άμεσος αφορά στην εμπρόθετη/εστιασμένη διδασκαλία (intentional / 

explicit learning), όπου εστιάζουμε στη γλώσσα και σκοπός μας είναι η εκμάθηση των 

λέξεων και ο έμμεσος αφορά στη μη εμπρόθετη/εστιασμένη διδασκαλία (incidental learning) 

(Nation 2001, σσ. 120, 232-3), όπου μαθαίνουμε τις λέξεις κατά την κατανόηση γραπτού και 
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προφορικού λόγου και η προσοχή μας είναι στραμμένη στο μήνυμα και όχι στη λέξη. Το 

σίγουρο είναι πως θα πρέπει να συνδυάζονται και οι δύο μέθοδοι διδασκαλίας, γιατί καθεμιά 

καλύπτει διαφορετικές ανάγκες (Nation 2001, σ.232). 

Κάποιες ενδεικτικές στρατηγικές λεξιλογίου είναι οι ακόλουθες (Αναστασιάδη & Συμεωνίδη 

1997,  Μπαμπινιώτης 2000): Δημιουργία – χρήση λεξικών, σύνδεση εικόνας-λέξης, απόδοση 

της σημασίας των λέξεων με μεταφραστικά ισοδύναμα από τη μητρική γλώσσα, παιχνίδια 

λέξεων (σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα, κ.ά.), ετυμολογία, ομαδοποίηση λέξεων, παράγωγα-

σύνθετα, παρουσίαση μορφολογικών αντίθετων, συμπλήρωση κενών, αντικατάσταση λέξης 

κ.λπ., σύνδεση ειδικών περιστάσεων επικοινωνίας με τη χρήση συγκεκριμένων λέξεων ή 

φράσεων, εκμάθηση ή σταθεροποίηση της γνώσης νέων λέξεων με τη διαδικασία «επίλυσης 

προβλήματος».  

1.4. Βασικές θεωρητικές αρχές για τη διδασκαλία της Γ2/ΞΓ 

Το γενικό θεωρητικό πλαίσιο που αφορά στη διδασκαλία μιας Γ2/ΞΓ, κυρίως όταν αυτή 

αποτελεί εκτός από αντικείμενο και μέσο διδασκαλίας σε μια σχολική τάξη, θα μπορούσε να 

συνοψιστεί στα εξής (Ζάγκα 2004): 

● Η διδασκαλία της Γ2/ΞΓ θεωρείται περισσότερο αποτελεσματική όταν συντελείται μέσα σε 

ένα αυθεντικό επικοινωνιακό περιβάλλον, όπου οι μαθητές εκτίθενται σε γλωσσικά 

ερεθίσματα που τους προκαλούν το ενδιαφέρον (Genesee 1994). 

● Η γλωσσική διδασκαλία, όταν συνδυάζεται με άλλα μαθήματα που διδάσκονται στο 

σχολείο, θεωρείται πιο αποτελεσματική από την αυτόνομη διδασκαλία του γλωσσικού 

μαθήματος. Όταν η διδασκαλία αφορά στην ξένη γλώσσα, οφείλει να αξιοποιεί διδακτικό 

υλικό από άλλα διδακτικά μαθήματα (Μαθηματικά, Φυσική κ.ά.), για να αναπτύξουν οι 

μαθητές και άλλες δεξιότητες, όπως η περιγραφή μιας διαδικασίας, η διατύπωση υποθέσεων 

κ.ά. 

● Η διδασκαλία της Γ2/ΞΓ οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών, 

οι οποίοι, εκτός από τη γνώση της γλώσσας, πρέπει να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο των 

άλλων μαθημάτων. 

● Η γλωσσική διδασκαλία της Γ2/ΞΓ στοχεύει τόσο στην ανάπτυξη των Βασικών 

Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων (BICS) όσο και στην ανάπτυξη της Γνωστικής Ακαδημαϊκής 

Γλωσσικής Ικανότητας των μαθητών (CALP) (Cummins 1984), ώστε οι μαθητές να 
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αναπτύξουν σύνθετες γλωσσικές και γνωστικές δεξιότητες στη γλώσσα-στόχο, για να 

μπορούν να τη χρησιμοποιούν ως εργαλείο μάθησης (Χατζηδάκη 2000). 

● Η γλωσσική διδασκαλία οφείλει να στοχεύει στη δημιουργία αυτόνομων μαθητών που θα 

έχουν πρόσβαση στη γνώση και μεταφορά αυτής από το ένα γνωστικό αντικείμενο στο άλλο.  

1.5. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της Γ2/ΞΓ 

Με την πάροδο των χρόνων παρουσιάστηκαν και εφαρμόστηκαν διάφορες μέθοδοι 

διδασκαλίας, με σκοπό την ολοκληρωμένη παροχή γνώσεων στους μαθητές, επειδή η 

απομνημόνευση κανόνων και η απλή κατάκτηση γνώσεων και πληροφοριών δεν συνεπάγεται 

ούτε τη σωστή χρήση της γλώσσας ούτε την επικοινωνιακή επάρκεια. Για το λόγο αυτό, η 

διδακτική της γλώσσας λαμβάνει υπόψη της τις προτάσεις και τις υποδείξεις του 

επιστημονικού κόσμου (γλωσσολόγων, ψυχολόγων), που μέσω της έρευνας αναθεωρεί και 

διαμορφώνει νέες αντιλήψεις, ώστε η διδασκαλία της ξένης γλώσσας να γίνεται με 

αποτελεσματικότητα (Χαραλαµπόπουλος 1999, Warschauer & Kern 2000).  

Οι μεθοδολογικές αυτές προσεγγίσεις είχαν διαφορετικό στόχο, αφετηρία και θεώρηση για τη 

διδασκαλία της γλώσσας, το ρόλο του εκπαιδευτικού και του μαθητή αλλά και για τις 

δραστηριότητες που αναπτύσσονται για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί 

(Γαλαντόμος 2012). Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια στη διδακτική των γλωσσών δίνεται 

έμφαση και στο κατάλληλο περιβάλλον μάθησης και στις συνθήκες που το καθιστούν 

αποτελεσματικό εξίσου με τους παράγοντες που συμβάλουν στην επιτυχή εκμάθηση της 

δεύτερης/ξένης γλώσσας. Αυτό που επισημαίνεται είναι πως θα πρέπει να υπάρχει μια 

πολυμεθοδική προσέγγιση και πως η εναλλαγή μεθόδων διδασκαλίας και η επιλογή της 

καταλληλότερης κάθε φορά μπορεί να ενισχύσει το μαθητή και να του δώσει κίνητρα για 

μάθηση και συμμετοχή (Harmer 2003). Οι κυριότερες μέθοδοι διδασκαλίας μιας 

δεύτερης/ξένης γλώσσας είναι οι ακόλουθες: 

α) Η γραμματικο-μεταφραστική μέθοδος (Grammar-Translation Method): Η γραμματικο-

μεταφραστική ή αλλιώς παραδοσιακή προσέγγιση δίνει έμφαση στη δομή της γλώσσας και 

στα συστήματα που την απαρτίζουν. Η συγκεκριμένη μέθοδος βασίζεται στη μετάφραση από 

τη μια γλώσσα στην άλλη και μελετά τη λέξη αυστηρά μέσα στα πολιτισμικά πλαίσια της 

χώρας υποδοχής (Στασή 2010, σσ. 475-476), ώστε να γίνει κατανοητή η αλληλεπίδραση που 

υπάρχει ανάμεσα στις γλώσσες και τους πολιτισμούς, ενώ κυρίαρχη είναι η συμμόρφωση 

στους γραμματικούς κανόνες. 
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β) Ακουστικο-προφορική προσέγγιση (Audio-Lingual Approach): Η ακουστικο-προφορική 

προσέγγιση αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ. Βασίζεται στην εξάσκηση της προφοράς και κατόπιν της 

ομιλίας, της ανάγνωσης και παραγωγής γραπτού λόγου (Ιορδανίδου & Σφυρόερα 2007, σ. 

47). 

γ) Άµεση Μέθοδος (The Direct Method): Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, ο μαθητής έρχεται σε 

επαφή με τη γλώσσα με τρόπο φυσικό, καθώς ο τρόπος κατάκτησης της  ξένης γλώσσας 

προσομοιάζει με αυτόν της μητρικής (Γεωργογιάννης 2007, σσ. 30-33). Ταυτόχρονα, δεν 

δίνεται έμφαση στη χρήση των κανόνων της γραμματικής και του συντακτικού, αλλά το 

άτομο πρέπει να ενθαρρύνεται να χρησιμοποιεί τη γλώσσα αυθόρμητα και ελεύθερα  

(Richards & Rodgers 2001, σ. 11). 

δ) Προφορική προσέγγιση και η µέθοδος εκµάθησης µέσα από καταστάσεις (Oral Approach 

and Situational Method): Κατά την προφορική προσέγγιση, το βάρος δίνεται στην ομιλία. Ο 

μαθητής ακούει τον εκπαιδευτικό και μέσα από επαναλήψεις και ακολουθία προτύπων 

μαθαίνει τη γλώσσα, ενώ ο βαθμός δυσκολίας αυξάνεται (Hussain & Sajid 2015, σ. 198). 

ε) Σιωπηλή µέθοδος (Silent Way): Δίνεται έμφαση όχι στη διδασκαλία αλλά στην ίδια τη 

μάθηση. Ο εκπαιδευτικός έχει διακριτική παρουσία χωρίς να επεμβαίνει ούτε να διορθώνει 

αλλά σιωπηλά ενεργοποιεί τους μαθητές του (Richards & Rodgers 2001, σ. 85). 

στ) Δοµική προσέγγιση (Structural Approach): Σύμφωνα με τη δομική προσέγγιση η 

διδασκαλία της γλώσσας γίνεται με βάση ένα οργανωμένο σύστημα τεχνικών, δίχως να 

δίνεται σημασία στο περικείμενο και τα συμφραζόμενα (Αντωνοπούλου & Μανάβη 2001), 

καθώς η γλώσσα θεωρείται ένα σύστημα τύπων τους που ο μαθητής οφείλει να γνωρίζει 

επαρκώς. 

ζ) Επικοινωνιακή προσέγγιση (Communicative Approach): Η συγκεκριμένη προσέγγιση 

επιδιώκει την εξοικείωση των μαθητών με τη λειτουργική και επικοινωνιακή διάσταση της 

γλώσσας. Ακριβώς επειδή η γλώσσα έχει επικοινωνιακό χαρακτήρα και προσαρμόζεται σε 

ποικίλες περιστάσεις επικοινωνίας που συνεχώς μεταβάλλονται, αλλά και καθώς η γλώσσα 

υπάρχει παντού, η διδασκαλία της δεν είναι δυνατό να αγνοεί την καθημερινότητα, τις 

περιστάσεις, την ίδια την κοινωνία (Halliday 1982, σσ. 18-19). Για το λόγο αυτό, έγινε 

αναπροσαρμογή στη διδασκαλία της γλώσσας σε πρακτικό και θεωρητικό επίπεδο. Εξάλλου, 

«η κατάκτηση της γλώσσας είναι γλωσσική πράξη, ομιλία και χρήση της γλώσσας και όχι 

θεωρία για τη γλώσσα» (Τομπαΐδης 1985, σ. 27).  
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Η γλωσσική επάρκεια είναι μέρος της επικοινωνιακής επάρκειας, για αυτό η διδασκαλία της 

γλώσσας δεν μπορεί να είναι ρυθμιστική, που εμμένει σε μορφο-γραμματικο-συντακτικές 

δομές. Μονάδα αναφοράς δεν μπορεί να είναι η πρόταση, γιατί οι προτάσεις δεν λειτουργούν 

ξεκομμένα, αλλά η σημασία τους προσδιορίζεται από το συγκείμενο, προφορικό ή γραπτό. 

Έτσι, η επικοινωνιακή προσέγγιση στη διδασκαλία της Γ2/ΞΓ προσεγγίζει τον προφορικό και 

γραπτό λόγο συνολικά, με αναφορά στις επικοινωνιακές περιστάσεις που εξυπηρετεί ο 

καθένας (Χαραλαµπόπουλος 1999, Στασή 2010, σ. 479), όπου τα λάθη επιτρέπονται καθώς 

αντιμετωπίζονται ως απαραίτητη δυναμική παρουσία στη μαθησιακή διαδικασία. Επίσης, ο 

ρόλος του εκπαιδευτικού μέσα στην τάξη είναι εκείνος του εμψυχωτή, του συμβούλου, ενώ ο 

μαθητής αποκτά αυτονομία, συνεργάζεται και καθορίζει τον τρόπο που κατακτά τη γλώσσα. 

Τέλος, στη διδασκαλία χρησιμοποιούνται διάφορα οπτικοακουστικά μέσα, τα οποία 

συντελούν στην καλλιέργεια του προφορικού λόγου και στην παραγωγή ορθών μηνυμάτων 

(ό.π.). 

η) Δραστηριοκεντρική µέθοδος (Task-based learning): Η δραστηριοκεντρική μέθοδος έχει 

επικοινωνιακό χαρακτήρα και η βάση της είναι η χρήση δραστηριοτήτων. Ο στόχος είναι οι 

μαθητές να επικοινωνούν αποτελεσματικά στις δραστηριότητες τις οποίες εμπλέκονται. Οι 

δραστηριότητες μπορεί να είναι επίλυση προβλημάτων, ανταλλαγή προσωπικών εμπειριών, 

παζλ, συμπλήρωση κενών, λήψη αποφάσεων και άλλες δημιουργικές δραστηριότητες. 

Επομένως, δίνεται έμφαση στη διαδικασία και την επικοινωνία μέσω των δραστηριοτήτων 

που πραγματοποιούνται με την ενεργή συμμετοχή των μαθητών σε ομάδες. 

θ) Διδασκαλία της γλώσσας με βάση το περιεχόμενο: Βασική αρχή της διδασκαλίας της Γ2/ΞΓ 

με βάση το περιεχόμενο είναι πως το γλωσσικό μάθημα διδάσκεται με τη βοήθεια και των 

άλλων γνωστικών αντικειμένων, τα οποία κατά τον Met (1991) χρησιμεύουν ως «όχημα» για 

τη διδασκαλία. Κάποια από τα μοντέλα διδασκαλίας με βάση το περιεχόμενο είναι τα 

ακόλουθα:  

 Πλαισιωμένη διδασκαλία με βάση το περιεχόμενο (situated teaching), κατά  την οποία οι 

μαθητές διδάσκονται διάφορα γνωστικά αντικείμενα, χωρίς να είναι ενταγμένοι στην 

κανονική τάξη. Οι εκπαιδευτικοί απλοποιούν το περιεχόμενο των μαθημάτων και 

χρησιμοποιούν δίγλωσσο λεξιλόγιο που συνοδεύει τα κείμενα που θα επεξεργαστούν. 

Η ενσωματωμένη εκμάθηση περιεχομένου και γλώσσας (CLIL) επικεντρώνεται ταυτόχρονα 

στη γλώσσα και στο περιεχόμενο, έτσι ώστε ένα μάθημα να μπορεί να διδαχθεί σε μια ξένη ή 



28 

 

στη δεύτερη γλώσσα, με σκοπό την κατάκτηση του περιεχομένου του γνωστικού μαθήματος 

και τη γλωσσική επάρκεια της γλώσσας στόχου (Coonan 2003). 

H προσέγγιση της γνωστικής ακαδημαϊκής εκμάθησης της γλώσσας (CALLA) ασκεί τους 

μαθητές ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν ό,τι μαθαίνουν σε άλλο πλαίσιο, με τη διδασκαλία 

της ακαδημαϊκής γλώσσας (ειδικού λεξιλογίου, ακαδημαϊκών εννοιών) και στρατηγικών 

(προαναγνωστικές, αναγνωστικές, λεξιλογίου κ.ά.). 

1.6. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση και η σημασία της 

1.6.1. Διαπολιτισμική εκπαίδευση 

Η διδασκαλία της Γ2/ΞΓ εντάσσεται στα πλαίσια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, η οποία 

αναφέρεται στο εκπαιδευτικό σύστημα «υπό την έννοια των ρυθμίσεων, αλλά και των 

πραγματικοτήτων (π.χ. υλικοτεχνική υποδομή ποιότητα εκπαιδευτικών υπηρεσιών) μιας 

κοινωνίας με αντικείμενο την εκπαίδευση», αλλά και «στη διαδικασία και το αποτέλεσμα της 

άσκησης αγωγής μέσα στα σχολεία» (Γκότοβος 1997, σ. 24).  Ωστόσο, οι περισσότεροι 

άνθρωποι συγχέουν, ασφαλώς λανθασμένα, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση με την ύπαρξη 

αλλόγλωσσων μαθητών στην τάξη και με την εκπαίδευση των μαθητών αυτών (Νικολάου 

2011). 

Ο όρος διαπολιτισμική εκπαίδευση ενέχει πολλές σημασίες. Διαπολιτισμικότητα «είναι ο 

τρόπος με τον οποίο άτομα ή ομάδες ατόμων διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης 

διαχειρίζονται την πολιτισμική ετερότητα, δημιουργώντας μια νέα πολιτισμική ταυτότητα 

μέσω της συνεργασίας και του συγκερασμού χαρακτηριστικών από διαφορετικούς 

πολιτισμούς» (Γεωργογιάννης 2008, σ. 30). 

Οι στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ταυτίζονται με τις βασικές αρχές της 

διαπολιτισμικότητας, οι οποίες είναι η διαμόρφωση θετικών αντιλήψεων για τις διαφορές των 

πολιτισμών, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός των άλλων πολιτισμών ως ισότιμων, η αγωγή στην 

ειρήνη. Οι αρχές αυτές θεωρούνται «βάσεις της επικοινωνίας και των σχέσεων των 

ανθρώπων μεταξύ τους, αλλά και με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, το οποίο 

εξελίσσεται διαρκώς σε ένα πολυσύνθετο μόρφωμα» (Κανακίδου, Παπαγιάννη 1998, σ. 45). 

Εξίσου σημαντική αρχή, βέβαια, είναι και η ενσυναίσθηση, καθώς μέσα από τη διαδικασία 

της ενσυναίσθησης είμαστε σε θέση να αντιλαμβανόμαστε αντικειμενικότερα τις στάσεις και 

τις συμπεριφορές του «άλλου» μέσα από μια κριτική αντιπαράθεση και ενδεχομένως την 

υπέρβαση των αντιλήψεων μας για το διαφορετικό (Χατζηπαναγιωτίδη 2009). 
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Η διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι εν τέλει η παιδαγωγική απάντηση στα προβλήματα 

διαπολιτισμικής φύσης που ανακύπτουν σε μια πολυπολιτισμική και πολυεθνική κοινωνία 

(Νικολάου 2004). 

1.6.2. Η διαπολιτισμική διάσταση στη διδασκαλία της δεύτερης/ξένης 

γλώσσας 

Σύμφωνα με την έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης, η διαπολιτισμική εκπαίδευση 

αποτελεί μέσο για την αξιολόγηση των ευκαιριών στη ζωή και για την επίτευξη της μέγιστης 

δυνατής κοινωνικής και οικονομικής ένταξης (Μάρκου 1997, σσ. 239 - 240). Λαμβάνοντας 

υπόψη πως η γλώσσα δεν είναι μόνο ένα εργαλείο συνεννόησης ή ένα μέσο επικοινωνίας, 

αλλά αποτελεί το φορέα και τον εκφραστή ιδεών, αξιών και αντιλήψεων (Μήτσης 1998), 

αντιλαμβανόμαστε πως η διδασκαλία της Γ2/ΞΓ είναι σημαντική στη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση και δεν περιορίζεται απλώς στη διδασκαλία ενός γλωσσικού συστήματος. 

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης (σ.17)  

για τη διδασκαλία της γλώσσας η πολλαπλογλωσσική προσέγγιση είναι απαραίτητη στη 

διδασκαλία της Γ2/ΞΓ. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη προσέγγιση «καθώς κάποιος διευρύνει 

τις εμπειρίες του σε σχέση με τη γλώσσα στα πολιτισμικά της περικείμενα, από τη γλώσσα 

του σπιτιού στη γλώσσα της κοινωνίας γενικά και στη συνέχεια στις γλώσσες άλλων λαών 

(που τις μαθαίνει είτε στο σχολείο/πανεπιστήμιο είτε από άμεση εμπειρία), δεν διατηρεί αυτές 

τις γλώσσες και τους πολιτισμούς σε αυστηρά διαχωρισμένα τμήματα του νου, αλλά, 

αντίθετα, συναρμολογεί μια επικοινωνιακή ικανότητα στην οποία συνεισφέρει ολόκληρη η 

γλωσσική γνώση και εμπειρία και στην οποία οι γλώσσες αλληλοσχετίζονται και 

αλληλεπιδρούν».  

Εξάλλου, ας μην ξεχνάμε πως η επιτυχημένη «επικοινωνία» μεταξύ πολιτισμικά 

διαφορετικών ανθρώπων δεν επιτυγχάνεται μόνο μέσω μιας αποτελεσματικής ανταλλαγής 

πληροφοριών, αλλά πρόκειται για μια αλληλεπίδραση, που θα πρέπει να επιτρέπει τη 

δημιουργία και τη διατήρηση σχέσεων μεταξύ τους και θα εκλαμβάνεται από τους ίδιους ως 

μια δυναμική εμπειρία εμπλουτισμού (Byram, Gribkova & Starkey 2002). Ο Byram, επίσης, 

περιέγραψε τη «διαπολιτισμική» δεξιότητα αναφερόμενος σε ένα αριθμό γνώσεων (savoirs) 

οι οποίες αφορούν συγκεκριμένες πληροφορίες για τον πολιτισμό στον οποίο ανήκει κανείς, 

για άλλους πολιτισμούς και εμπεριέχουν γενικές πληροφορίες για διαφορετικούς 
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πολιτισμικούς κώδικες και για τους τρόπους που αυτοί επηρεάζουν τη γλώσσα και την 

επικοινωνία (Byram 1997). 

Οπωσδήποτε, στη διδακτική πράξη ο πολιτισμός δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μια στατική 

έννοια, που μπορεί να περιγραφεί με γνωστικούς όρους κατά τον Χατζησαββίδη (2001), 

καθώς: «τα στοιχεία που συγκροτούν τους διάφορους πολιτισμούς περιέχουν δυναμικές 

αλλαγής, οι οποίες γίνονται αντιληπτές διά του λόγου με διαφορετικό τρόπο σε κάθε άτομο 

και κατασκευάζονται, πάλι δια του λόγου, διαφορετικές πραγματικότητες τόσο για το κάθε 

στοιχείο χωριστά όσο και για το σύνολό τους». Επομένως, για να μπορέσουν να 

ανταπεξέλθουν οι εκπαιδευτικοί της Γ2/ΞΓ στις διαπολιτισμικές διαδικασίες, που λαμβάνουν 

χώρα στις πολυπολιτισμικές τάξεις,  θα πρέπει να αντιληφθούν ότι η δυναμική της 

πολιτισμικής ταυτότητας δεν είναι ένα μόνιμο χαρακτηριστικό της προσωπικότητας αλλά μια 

συνεχόμενη  και εξελισσόμενη διαδικασία. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, κυρίαρχο ρόλο στη διδασκαλία της Γ2/ΞΓ παίζει ο 

εκπαιδευτικός, ο οποίος, για να είναι αποτελεσματικός και να βοηθήσει τους μαθητές του 

στην τάξη, πρέπει να έχει διαμορφώσει ο ίδιος διαπολιτισμική συνείδηση και διαπολιτισμικές 

δεξιότητες (Magos and Simopoulos 2009). 

1.6.3. Διαπολιτισμική διδακτική και διαθεματικότητα  

Η διδασκαλία της Γ2/ΞΓ, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο γλωσσομάθειας (αρχάριοι, μέσοι, 

προχωρημένοι),  που προσδιορίζεται από διάφορα διαγνωστικά τεστ, αλλά και με 

διαμορφωτική αξιολόγηση, προσαρμόζεται ανάλογα. Πάντως, η διαπολιτισμική ικανότητα 

δεν αποτελεί απλώς περιεχόμενο της διδακτέας ύλης, αλλά έναν εκπαιδευτικό στόχο 

ανώτερης τάξης (Borghetti 2013, σ. 255). Απαραίτητο στοιχείο στην απόκτηση 

διαπολιτισμικής συνείδησης είναι η αξιοποίηση διάφορων διαθεματικών, βιωματικών 

δραστηριοτήτων μέσα στην τάξη και η διασύνδεση με άλλα γνωστικά πεδία, όπως η 

λογοτεχνία, η ποίηση, η μουσική, η θεατρική και εικαστική αγωγή κ.ά., που είναι παγκόσμια 

και μπορούν να προσαρμοστούν σε όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας και σε όλες τις ηλικίες 

των διδασκομένων. Με την αξιοποίηση της μουσικής/μελοποιημένης ποίησης στη 

διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως Γ2/ΞΓ θα ασχοληθούμε στη συνέχεια της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2.1. Μουσική 

Η μουσική θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής από καταβολής κόσμου. Μάλιστα, «η 

αγάπη μας για τη μουσική έχει βαθιές ρίζες: ο άνθρωπος συνθέτει μουσική από τις αρχές 

ακόμη του πολιτισμού» (Weinberger 2004). Για το λόγο αυτό, η μουσική αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος κάθε πολιτισμού και παρουσιάζεται με πολλές μορφές, για να 

εξυπηρετήσει διαφορετικές πλευρές της καθημερινότητας. Η μουσική έχει τη δύναμη να 

επιδρά στον τρόπο που οι άνθρωποι αισθάνονται, σκέφτονται και λειτουργούν, καθώς είναι 

από τα λίγα είδη, μη λεκτικής επικοινωνίας, που μπορεί να μεταδώσει ιδέες και να 

προκαλέσει βαθιά συναισθήματα. Οι άνθρωποι, λοιπόν,  μέσω αυτής εκφράζουν τις σκέψεις 

τους και τα συναισθήματά τους για τον εσωτερικό τους κόσμο, αλλά και για τον κοινωνικό 

τους περίγυρο (Mashayekh & Hashemi 2011).  

Ορισμένα μουσικά ερεθίσματα, μάλιστα, φαίνεται πως είναι αναγνωρισμένα σε όλους τους 

πολιτισμούς, όπως όταν μιλούν «μουσικά» οι μητέρες στα μωρά τους, χρησιμοποιούν 

διακυμάνσεις στο ύψος της φωνής και μελωδικές φράσεις και αυτό συμβαίνει σε όλους τους 

λαούς ανεξαρτήτως φυλής και από την αρχή του κόσμου (Weinberger 2004). 

2.2. Ορισμός της μουσικής 

Η μουσική ορίζεται ως «η οργάνωση του ήχου σε μορφές, στις οποίες ο άνθρωπος 

αναγνωρίζει ή αποδίδει μια ιδιαίτερη αξία ή σημασία, μερικώς ή εξ ολοκλήρου ανεξάρτητη 

από την αξία ή τη σημασία των συνθετικών τους ήχων («μουσικές μορφές»). Μουσικός είναι 

ο ήχος που χρησιμοποιείται σε μουσικές μορφές. Κατά κύριο λόγο, η μουσική αξία έχει 

συνδεθεί με το ευχάριστο άκουσμα, τη μελωδία, την αρμονία, το ρυθμό κλπ. και ο μουσικός 

ήχος με ορισμένες κατηγορίες τεχνητών ήχων, που παράγονται από τα μουσικά όργανα ή από 

την ανθρώπινη φωνή. Κανένα όμως από τα παραπάνω χαρακτηριστικά δεν αποτελεί 

καθολικό γνώρισμα της μουσικής» (Μπαμπινιώτης 2005). Υπάρχουν, επομένως, πολλοί 

ορισμοί που θα μπορούσαν να δοθούν και έχουν δοθεί για τη μουσική και ο καθένας  

εμπεριέχει ένα μέρος αυτής και της επίδρασής της στον άνθρωπο.  

Η λέξη μουσική προέρχεται ετυμολογικά από τις Μούσες. Οι Μούσες ήταν θεότητες, κόρες 

του Δία και της Μνημοσύνης, οι οποίες προστάτευαν τις τέχνες και την επιστήμη. Στην 



32 

 

αρχαιότητα η μουσική διέφερε σημασιολογικά από τη σημερινή έννοια του όρου και 

περιλάμβανε το σύνολο των τεχνών που ήταν υπό την προστασία των Μουσών. Στον 

Κρατύλο, μάλιστα, η ετυμολογία της λέξης μουσική αποδίδεται  στο ρήμα «μῶσθαι» που 

σημαίνει επιθυμώ κάτι σφοδρά ή άπληστα. Με τον όρο μουσική οι αρχαίοι Έλληνες 

εννοούσαν την Ποίηση, το Μέλος και τον Χορό ως αδιαίρετο σύνολο τεχνών, που 

καλλιεργήθηκε ιδιαίτερα στο θέατρο, ενώ τη θεωρία της μουσικής την εξέφραζε ο κλάδος της 

Αρμονικής.  

2.3. Μουσική και φιλοσοφία 

Η έννοια της μουσικής απασχόλησε μέσα στο χρόνο μεγάλους φιλοσόφους και ανθρώπους 

των γραμμάτων. Στον Πλάτωνα, εκτός των άλλων, το «μουσικὴν ποίει καὶ ἐργάζου» αποτελεί 

εντολή του θεού, ενώ η φιλοσοφία είναι η μεγαλύτερη μουσική. Στην Πολιτεία μάλιστα 

αναφέρει πως η μουσική είναι για το πνεύμα ό,τι η γυμναστική για το σώμα και πως η 

διάπλαση των νέων πρέπει να βασίζεται στην ισόρροπη ανάπτυξη των δύο. Κατά τον 

Πλάτωνα, η μουσική είναι έννοια ευρύτερη της φιλοσοφίας και η φιλοσοφία περιλαμβάνει τη 

μουσική (μετ. σχολ. Παπανούτσος, Τατάκης).  

Ο Αριστοτέλης στα Πολιτικά αναφέρει πως η μουσική μπορεί να επιτελέσει τρεις σκοπούς: 

«ἢ παιδιὰν», δηλαδή το παιχνίδι, αποσκοπεί στην ξεκούραση από την εργασία, «ἢ παιδείαν», 

δηλαδή η εκπαίδευση, στην προαγωγή του ήθους και «ἢ διαγωγήν», που είναι η ορθή 

διαχείριση του ελεύθερου χρόνου και η εξέλιξη της διάνοιας (φρόνησις). Ακόμη, ο 

Αριστοτέλης πίστευε πως η μουσική συντελεί στη κάθαρση. 

Κατά τον Shelling η μουσική ανάγεται στην άμεση φανέρωση του Απόλυτου, της πρώτης 

εκείνης αρχής στην οποία όλα συγκλίνουν και όλα ταυτίζονται. Υποστηρίζει μάλιστα, πως 

«στο ρυθμό και την αρμονία, η μουσική απεικονίζει τη μορφή των κινήσεων των κοσμικών 

σωμάτων, την καθαρή μορφή ως τέτοια, απελευθερωμένη από το αντικείμενο ή την ύλη. Στο 

βαθμό αυτό, η μουσική είναι το είδος τέχνης, στο οποίο αφαιρείται στο ύψιστο σημείο η 

σωματικότητα απεικονίζοντας την καθαρή κίνηση, η οποία είναι διαχωρισμένη από το 

αντικείμενο και μεταφέρεται με αόρατα, σχεδόν πνευματικά φτερά» (Shelling 1989, σ.116).  

Στον Schopenhauer πάλι, η μουσική μιλά τη δική της γλώσσα, τη γλώσσα των 

συναισθημάτων και η μελωδία είναι ο άμεσος φορέας των νοημάτων τους. Ισχυρίστηκε 

μάλιστα πως «η επινόηση της μελωδίας, η αποκάλυψη σε αυτή όλων των βαθύτερων 

μυστικών της ανθρώπινης βούλησης και συναισθήματος, είναι το έργο της ιδιοφυίας, της 
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οποίας η επίδραση είναι περισσότερο εμφανής εδώ από οπουδήποτε αλλού, απέχει πολύ από 

κάθε προβληματισμό και συνειδητή πρόθεση και θα μπορούσε να ονομάζεται έμπνευση», 

αλλά και πιο κάτω λέει πως  «το ανείπωτο βάθος της μουσικής, δυνάμει της οποίας περνάει 

από μπροστά μας ένας παράδεισος τόσο οικείος και συνάμα τόσο απόμακρος και που είναι 

τόσο εύκολο να κατανοηθεί και, ωστόσο, τόσο ανεξήγητο, οφείλεται στο ότι αναπαράγει όλα 

τα συναισθήματα του ενδότατου είναι μας, αλλά ολότελα χωρίς την πραγματικότητά του και 

μακριά από τον πόνο του…» (Schopenhauer 1967, σσ. 260 - 264). 

Για τον Nietzsche, από την άλλη, η μουσική ταυτίζεται με την ύψιστη ηθική. Στο Λυκόφως 

των Ειδώλων αναφέρει πως η ζωή θα ήταν ένα λάθος χωρίς την ύπαρξη της μουσικής. Ο 

Νίτσε έφτασε στο σημείο να προχωρήσει τη σκέψη για τη μουσική ακόμα πιο πέρα λέγοντας 

πως «με τους ήχους, ο άνθρωπος εκφράζει τις βαθύτερες σκέψεις της φύσης. Εδώ γίνεται 

άμεσα αντιληπτό όχι μόνο το Πνεύμα του είδους αλλά και το Πνεύμα της Υπάρξεως το 

ίδιο…» (Nietzsche, μετ. Ανδρουλιδάκης 1962). 

Εν κατακλείδι, από την ίδια τη φιλοσοφία αντιλαμβανόμαστε πως η μουσική είναι 

πανανθρώπινη, ίσως και πέρα από τον άνθρωπο και μέσα στην πολυπλοκότητα και την 

απλότητά της, ταυτόχρονα, απελευθερώνει τον άνθρωπο, τον εξυψώνει και τον οδηγεί στην 

απόλυτη επαφή με το σύμπαν, με τον εαυτό του και επομένως με  την κατανόηση της 

αλήθειας του.  

2.4. Η επίδραση της μουσικής στο ανθρώπινο σώμα 

Πορίσματα επιστημονικών μελετών με αντικείμενο τη σχέση μουσικής και εγκεφάλου 

απέδειξαν την επίδραση της μουσικής στο ανθρώπινο σώμα. Φάνηκε, λοιπόν, πως κατάλληλα 

επιλεγμένη μουσική ελαττώνει το στρες, μειώνει τους καρδιακούς παλμούς και την 

αρτηριακή πίεση σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε 

καρδιολογικές κλινικές (S.Barnanson et al. 1995, J.F. Byers et al. 1997, στο Δρίτσας 2002). 

Μπορεί να μειώσει, επίσης, τη συχνότητα της αναπνοής και την έκκριση ορμονών 

(αδρεναλίνη, νορ-αδρεναλίνη, κορτιζόλη, κορτικοτροπίνη) που είναι υπεύθυνες για την 

πρόκληση του στρες (F.M.Luskin et al. 1998, ό.π.). Για τους λόγους αυτούς μια κατάλληλα 

επιλεγμένη μουσική μπορεί να δημιουργήσει χαλαρωτική  ατμόσφαιρα στην τάξη και η 

πρακτική αυτή χρησιμοποιείται σε πολλά σχολεία είτε κατά τη διάρκεια του μαθήματος είτε 

ακόμα και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.  
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Η ευεργετική επίδραση της μουσικής και των νανουρισμάτων φαίνεται ακόμα και στην 

ταχύτητα αύξησης του βάρους και της περιμέτρου της κεφαλής σε πρόωρα νεογνά (Schwartz 

1999, ό.π.). Πρόωρα νεογνά εκτέθηκαν σε ηχογραφημένες φωνές ανδρών και γυναικών για 

τέσσερις μέρες κατά τη διάρκεια των οποίων κάθε παρέμβαση περιλάμβανε έκθεση σε 

εικοσάλεπτη ομιλία ή τραγούδι που την ακολουθούσε εικοσάλεπτη σιωπή και αμέσως μετά 

και πάλι έκθεση σε ομιλία ή τραγούδι. Τα αποτελέσματα της μελέτης ήταν πως ιδιαίτερα το 

τραγούδι μειώνει την καρδιακή συχνότητα και αυξάνει τον κορεσμό του οξυγόνου στο αίμα. 

(Coleman et al. 1997, ό.π.). Σημαντική επίσης είναι η βελτίωση που παρατηρείται σε παιδιά 

με διαταραχές του λόγου ή της συμπεριφοράς (π.χ. αυτιστικά παιδιά) (Δρίτσας, 2002). 

Τέλος, ερευνητικές μελέτες με μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου έδειξαν πως όταν οι 

μουσικοί παίζουν, κατά τη διάρκεια μιας παράστασης, ολόκληρος ο εγκεφαλικός φλοιός είναι 

ενεργός. 

Από τα παραπάνω φαίνεται πως η μουσική καταφέρνει να προστατεύει την ψυχοσωματική 

μας υγεία ασκώντας τεράστια επίδραση στον άνθρωπο, με αποτέλεσμα να βρίσκει πεδίο 

εφαρμογής και στην παιδαγωγική επιστήμη. 

2.4.1. Εγκέφαλος και μουσική  

Ο εγκέφαλος είναι το πιο σύνθετο όργανο του ανθρώπινου σώματος, αποτελούμενος από 100 

δισεκατομμύρια νευρώνες που σχετίζονται μεταξύ τους και δημιουργούν συνάψεις, οι κύριες 

λειτουργίες των οποίων είναι: το γνωστικό σύστημα, το σύστημα αντίληψης και αίσθησης, το 

κινητικό σύστημα, το σύστημα ηδονής, το σύστημα μνήμης και μάθησης. Αν και το δεξί 

ημισφαίριο είναι υπεύθυνο για τις καλλιτεχνικές και μουσικές ικανότητες και το αριστερό για 

τη γλώσσα και τα δύο συστήματα είναι τόσο πολύπλοκα που νευροφυσιολόγοι διαπίστωσαν 

πως η επεξεργασία του γλωσσικού και του μουσικού ερεθίσματος πραγματοποιείται στην ίδια 

περιοχή του εγκεφάλου. Έτσι, μελέτησαν τις διαδικασίες κωδικοποίησης και 

αποκωδικοποίησης του μουσικού και γλωσσικού ερεθίσματος και διαπίστωσαν πως και τα 

δύο πραγματοποιούνται στις ίδιες περιοχές του εγκεφαλικού φλοιού ( Maess & Koelsch 2001, 

Binder, Frost, Hammeke, Rao, & Cox 1996, στο Κοκκίδου 2011).  

Ειδικότερα, «στην περιοχή του γωνιώδη έλικα, η γλωσσική πληροφορία συνδέεται με τη 

μουσική νοημοσύνη (ήχος και ρυθμός), ενώ στην περιοχή Broca η διεργασία της 

πληροφορίας εμπλέκει τη σωματική-κιναισθητική νοημοσύνη και τη λογική-μαθηματική 

νοημοσύνη (η λογική του γραμματικού-συντακτικού- σημασιολογικού συστήματος). Αν και 
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όλες οι παραπάνω διεργασίες λαμβάνουν χώρα στο αριστερό ημισφαίριο, τα ευρήματα 

στρέφουν την προσοχή μας και στο δεξί ημισφαίριο που ενεργοποιείται όταν το άτομο 

επιχειρεί να διαβάσει σε συνθήκες άγχους, πρόκλησης ή συναισθηματικής έγερσης (Van 

Strien, Stolk & Zuiker 1995), όταν παίρνει αποφάσεις αναφορικά με τη διαδικασία 

αποκωδικοποίησης (Coney & Evans 2000) και όταν προχωρά στη φάση της κατανόησης 

(Coney 1998)» (Κοκκίδου 2011, σ. 99). Με άλλα λόγια, το αριστερό ημισφαίριο αναλύει τη 

δομή της μουσικής, ενώ το δεξί εστιάζει στη μελωδία συγχρονίζοντας έτσι και τα δυο μέρη 

του εγκεφάλου (Yoon, 2000). 

2.5. Επίδραση της μουσικής στην εκμάθηση της γλώσσας 

2.5.1. Συμβολή της μουσικής στην κατάκτηση της γλώσσας και της σωστής 

άρθρωσης 

Η μουσική εμπειρία του ανθρώπου μέσα από το ρυθμό υπάρχει από την αρχή της 

συγκρότησης  της συνείδησης του και για πολλούς ερευνητές ακόμα και πριν κατά την 

προγεννητική περίοδο  (Mehler et al. 1988, Lecanuet 1996, Shelter 1985), όταν η φωνή της 

μητέρας είναι το σημαντικότερο ηχητικό ερέθισμα που δέχεται το έμβρυο, ήδη από τη 16
η
 

βδομάδα της κύησης, και της οποίας τη φωνή μπορεί να διακρίνει ανάμεσα σε άλλες (Querleu 

& Renard 1981, Righetti 1996). Το νεογνό είναι σε θέση: να αντιλαμβάνεται μουσικούς 

ήχους και μελωδίες, να διακρίνει φωνές, να ξεχωρίζει λέξεις, αλλά και να δείχνει προτίμηση 

σε αφηγηματικά κείμενα που διάβαζε η μητέρα του το διάστημα της εγκυμοσύνης.  

Αυτή η προ-λεκτική συνομιλία μεταξύ μητέρας και βρέφους είναι καθοριστική για τη 

μετέπειτα κατάκτηση γλώσσας και μουσικής.  Το βρέφος από την ηλικία περίπου των δύο 

μηνών συμμετέχει σε ρυθμικές διαδικασίες που χαρακτηρίζουν την «επικοινωνιακή 

μουσικότητα» ή «μουσικότητα της συμπεριφοράς» και είναι η βιολογικά προσδιορισμένη 

ικανότητα του ανθρώπου να επικοινωνεί και να αλληλεπιδρά με άλλα άτομα (Malloch 1999, 

Trevarthen 1999, στο Ρεράκη 2011, σ. 177). Έτσι, φαίνεται πως «τα βρέφη και οι μητέρες 

τους οδηγούνται σε μια αμοιβαία ρύθμιση των συναισθημάτων τους διαμέσου πολύπλοκων 

ρυθμικών οδών, ανταλλάσοντας πολυτροπικά σήματα και εκφραστικές κινητικές και 

φωνητικές μιμήσεις  (Trevarthen 2003, σ. 314, στο Ρεράκη 2011, σ. 178). Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, αυτό που έχει σημασία είναι «όχι τι λέει η μητέρα, αλλά το πώς το λέει» δηλαδή, 

κυρίως, η μουσικότητα των ήχων και όχι οι λέξεις αυτές καθ’ αυτές (Stern 1977, σ. 15).  
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Η γλώσσα και η μουσική είναι και τα δύο επικοινωνιακά συστήματα και μέσω αυτών 

κατασκευάζονται αφηγήσεις με αρχή, μέση και τέλος. Με την αφήγηση, δημιουργείται στον 

ακροατή ένταση, κορύφωση και λύση της έντασης κυρίως μέσω των προσωδιακών 

χαρακτηριστικών της φωνής του αφηγητή: «Το να αφηγείσαι μια ιστορία σημαίνει πρώτα απ’ 

όλα να δίνεις ρυθμό στη φωνή σου, να επιταχύνεις ή να επιβραδύνεις τη ροή, να πυκνώνεις ή 

να αραιώνεις τους ήχους και τα λόγια» (Imberty 2007, σ. 20, στο Ρεράκη 2011, σ. 177).  

Σε μια μουσική σύνθεση πάλι, που είναι η εξέλιξη μιας πλοκής μέσα στο χρόνο, «θεωρούμε 

τη μουσική ως την τέχνη της δημιουργίας ιστοριών χωρίς λόγια, των διηγήσεων χωρίς λέξεις 

(Imberty 2004, σ. 238) με αποτέλεσμα κάποιοι μελετητές να μιλούν για μουσική 

αφηγηματικότητα (Imberty 2005, Ziv 1999, στο Ρεράκη 2011, σ. 179). 

2.5.2. Η σχέση γλώσσας και μουσικής 

Η γλώσσα και η μουσική είναι άμεσα συνδεδεμένες μεταξύ τους και αυτό τονίζεται από την 

παράλληλη ανάπτυξη των δύο συστημάτων κατά τα πρώτα αναπτυξιακά στάδια, όπως είδαμε 

και παραπάνω. Οι πρώιμοι φωνητικοί σχηματισμοί ενός παιδιού εμπεριέχουν τόσο γλωσσικά 

όσο και μουσικά χαρακτηριστικά με αποτέλεσμα να  είναι δύσκολος ο προσδιορισμός ενός 

αμιγώς προ-μουσικού ή προ-γλωσσικού φωνητικού σχηματισμού (Μακροπούλου & Βαρελάς 

2005, σ. 21). Και η γλώσσα και η μουσική είναι τέχνες του χρόνου και του ήχου (Shehan 

Cambell & Scott-Kassner 1995). Οι λέξεις διαθέτουν πολλά μουσικά στοιχεία, όπως ο 

ρυθμός, το τονικό ύψος και ο τονισμός.  

Τα φυσικά χαρακτηριστικά του ήχου είναι κοινά στη γλώσσα και στη μουσική. Επίσης και 

στα δυο συστήματα «είναι δυνατή η παραγωγή ενός απεριόριστου αριθμού προτάσεων με τη 

χρήση ενός περιορισμένου αριθμού δομικών στοιχείων (φωνήματα και λέξεις για τη γλώσσα, 

φθόγγοι για τη μουσική)» (Μακροπούλου & Βαρελάς 2005, σ. 18). Συχνά ακούμε τους όρους 

«μουσικό ιδίωμα» και «γλωσσικός επιτονισμός» που δηλώνουν τις ομοιότητες που υπάρχουν 

ανάμεσά τους. Η άμεση σύνδεση τους φαίνεται από τα μελοποιημένα κείμενα. 

Επιπλέον, η γλώσσα και η μουσική αποτελούν δύο επικοινωνιακά συστήματα που 

«αναπτύσσονται παράλληλα, ακολουθούν όµοιες προϋποθέσεις και αναγκαιότητες, 

προσαρμόζονται και αλληλοσυμπληρώνονται» (Γεωργιάδης 2001, σ.115) και µε τα οποία ο 

άνθρωπος εκφράζει τη γνώμη του, ανταλλάσσει απόψεις και μεταδίδει πληροφορίες (Mithen 

2005). 
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2.5.3. Μουσική και φωνολογική ενημερότητα 

Η μουσική αποτελεί ένα αξιόλογο εκπαιδευτικό εργαλείο για τη διδασκαλία της γλώσσας, 

τόσο της μητρικής όσο και της δεύτερης/ξένης γλώσσας. Πάμπολλες είναι οι μελέτες που 

ερεύνησαν πώς η μουσική είτε μέσω οργανωμένης ακρόασης είτε μέσω συστηματικής 

μουσικής διδασκαλίας,  μπορεί να επηρεάσει τις δεξιότητες προφορικής και φωνολογικής 

επίγνωσης και λεξιλογίου και πώς αυτές συνδέονται με την κατάκτηση της ανάγνωσης και 

της γραφής. Ιδιαίτερη θέση στη διδασκαλία της γλώσσας, μητρικής, δεύτερης και ξένης 

κατέχει η σχέση φωνολογικής ενημερότητας και μουσικής. 

Η μουσική είναι σε θέση να βοηθήσει στην κωδικοποίηση των γλωσσικών ήχων, ώστε τα 

παιδιά να αντιλαμβάνονται και να παράγουν τις λεπτές διαφορές στα φωνήματα. Αυτό είναι 

βοηθητικό ιδιαίτερα στην εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας (Slevc & Miyake 2006).  

Η φωνημική ενημερότητα αφορά την ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει ότι ο προφορικός 

λόγος αποτελείται από φωνήματα και να μπορεί να τα αναλύει και να τα συνθέτει (Πόρποδας 

2002), ενώ η φωνολογική ενημερότητα είναι η ικανότητα αναγνώρισης μεγαλύτερων 

γλωσσικών μονάδων, όπως είναι οι συλλαβές. Η φωνολογική ενημερότητα αναπτύσσεται με 

παρόμοιο τρόπο μεταξύ των γλωσσών από τη συλλαβή, στην έμβαση και τη ρίμα και στο 

φώνημα (Lonigan, Burgess & Anthony 2000, στο Τηλιοπούλου). Έτσι, η φωνημική 

συνειδητοποίηση είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη φωνολογική δομή των λέξεων και της 

συνειδητοποίησης ότι η γραμμένη λέξη είναι η κωδικοποίηση του ήχου των λέξεων (Hallam 

2010).  

Για το λόγο αυτό, όταν τα παιδιά αναλύουν ένα τραγούδι σε μοτίβα, ενισχύεται η ικανότητά 

κατάτμησης των λέξεων σε φωνήματα (Grombo 2005). Υποστηρίζεται πως τα παιδιά που 

έχουν έντονα μουσικά ακούσματα αναπτύσσουν περισσότερες ευαισθησίες στην αντίληψη  

του ρυθμού, την παραγωγή τόνου και τη διαφορά στη χροιά, κάτι που συμβάλει στην 

καλύτερη φωνητική απόδοση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας. Επίσης, παρατηρήθηκε έντονη 

συσχέτιση μεταξύ της ικανότητας μίμησης ήχων και της αυξημένης επίδοσης στην προφορά 

μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας (Thompson 1991, Pursell & Suter 1980). 

Η σύνδεση του μαθήματος της γλώσσας με τη μουσική γίνεται με τραγούδια, ρυθμικές 

φράσεις, μουσικά διαμορφωμένες μικρές σκηνές και ασκήσεις φωνητικού αυτοσχεδιασμού 

που μπορούν να βοηθήσουν στη σωστή άρθρωση (Moog 1979, Καρτασίδου 2004). 

Έρευνες που διεξήχθησαν σε παιδιά, για να διερευνηθεί η επίδραση της μουσικής 

ακουστικότητας στη φωνολογική ενημερότητα, έδειξαν πως παιδιά που είχαν καθημερινή 
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εκπαίδευση  σαράντα πέντε λεπτών με το σύστημα Kodaly, που αναλύεται παρακάτω, είχαν 

μεγάλη βελτίωση στη φωνημική κατάτμηση και την αναγνώριση της ομοιοκαταληξίας 

(Moritz 2007). 

Η μουσική ακουστικότητα συνδέεται επομένως άμεσα με τη φωνολογική ενημερότητα και 

είναι η ακουστική ικανότητα του ανθρώπου να αντιλαμβάνεται τη μουσική απουσία του 

ήχου. Πρόκειται για μια διαδικασία αφομοίωσης αλλά και κατανόησης της μουσικής που 

κάποτε ακούσαμε ή ακόμα που δεν την έχουμε ακούσει ποτέ αλλά την έχουμε αυτοσχεδιάσει 

(Gordon 1998). Τα άτομα που διαθέτουν υψηλή μουσική ακουστικότητα μπορούν να 

επεξεργάζονται καλά τους ήχους που ακούν και να αντιλαμβάνονται τις εναλλαγές τους. Η 

καλή ακουστική διάκριση των μουσικών ήχων είναι δυνατόν να προεκτείνεται και στην καλή 

ακουστική επεξεργασία και άλλων ήχων, όπως εκείνοι της ομιλίας. 

Σε έρευνα που διεξήχθη σε παιδιά με ειδικές ανάγκες στον Καναδά, όπου παρακολούθησαν 

ένα πρόγραμμα βασισμένο στις αρχές της μεθόδου Orff, η οποία αναλύεται παρακάτω, 

παρατηρήθηκαν καλύτερα αποτελέσματα σε δεξιότητες φωνολογικής ενημερότητας και 

ιδιαίτερα στην αναγνώριση συλλαβών και φωνημάτων και στην ομοιοκαταληξία, γεγονός 

που αποδεικνύει  τη στενή σχέση των μουσικών και των γλωσσικών δεξιοτήτων, η ανάπτυξη 

των οποίων ενισχύει την ακουστική πρόσληψη, τη φωνολογική μνήμη και τις μεταγνωστικές  

ικανότητες (Bolduc 2009). 

2.5.4. Σχέση της μουσικής με την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης, γραφής 

και λεξιλογίου  

Λόγω της μεγάλης συνάφειας μουσικής και γλώσσας, πολλοί επιστήμονες επιχείρησαν να 

μελετήσουν τη σχέση ανάμεσα στις δύο και στην κατάκτηση και βελτίωση της ανάγνωσης, 

της γραφής και του λεξιλογίου. 

O Butzlaff (2000), σε μια μετα-ανάλυση είκοσι τεσσάρων ερευνών που συνέδεαν τις 

αναγνωστικές επιδόσεις με τη μουσική εκπαίδευση κατέληξε ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση  

ανάμεσα σε αυτά τα δύο (στο Κοκκίδου, Στάμου 2009). 

Οι Douglas και Willatts (1994), προκειμένου να βρουν συσχέτιση ανάμεσα στην 

αναγνωστική και ακουστική ικανότητα, διεξήγαγαν έρευνα σε μαθητές που έλαβαν μέρος σε 

διάφορες μουσικές δραστηριότητες και βρήκαν πως υπήρξαν θετικά αποτελέσματα στη 

βελτίωση της ανάγνωσης. 
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Όμως, ακόμα και η απλή ακρόαση μουσικής φαίνεται πως έχει εξίσου σημαντικά 

αποτελέσματα στις αναγνωστικές επιδόσεις των παιδιών. Παιδιά πρώτης δημοτικού που 

άκουγαν επί επτά μήνες καθημερινά για σαράντα πέντε λεπτά λαϊκά και παραδοσιακά 

τραγούδια στα οποία έπρεπε να αναγνωρίσουν ρυθμικά και μελωδικά στοιχεία 

παρατηρήθηκε, πως είχαν καλύτερη απόδοση στην ανάγνωση από άλλα που δεν είχαν 

ανάλογη εκπαίδευση (Hurwitz et al. 1975). 

Ακόμα, παρατηρήθηκε σε άλλη έρευνα που έκανε ο Atterbury (2007), πως ακόμα και η 

ακρόαση μουσικής για δέκα λεπτά καθημερινά και σε διάστημα έξι βδομάδων, χτυπώντας 

παλαμάκια και φωνάζοντας ρυθμικά σε ένα μουσικό κομμάτι, είχε σημαντική επίδραση στην 

κατανόηση του γραπτού λόγου σε παιδιά με δυσλεξία και προβλήματα στη ανάγνωση.  

Αλλά και η συστηματική διδασκαλία ενός μουσικού οργάνου φαίνεται ότι έχει θετική 

επίδραση και προκαλεί υψηλότερες επιδόσεις στην πρόσκτηση της ανάγνωσης, της γραφής 

και του λεξιλογίου. Συγκεκριμένα, σε μια ομάδα παιδιών που διδάσκονταν συστηματικά 

πιάνο για σαράντα με σαράντα πέντε λεπτά, δύο φορές την εβδομάδα για τρία διαδοχικά 

χρόνια, σε συνδυασμό με καθημερινά μαθήματα ανάγνωσης, γραφής και δραστηριότητες 

ομιλίας και ακρόασης, παρατηρήθηκε, μέσω ειδικών τεστ, πως ξεπέρασε κατά πολύ σε 

δραστηριότητες ανάγνωσης, γραφής και λεξιλογίου, μια άλλη ομάδα παιδιών που δεν είχε 

καμία μουσική διδασκαλία (Piro & Ortiz 2009). 

Εξίσου πολλές είναι οι έρευνες που αφορούν τη συμβολή της μουσικής στις αντιληπτικές και 

γνωστικές ικανότητες, στη χωρική αντίληψη, στα μαθηματικά, στην προσοχή, τη μνήμη και 

στο δείκτη ευφυΐας, οι οποίες δεν απασχόλησαν την παρούσα εργασία.  

2.6. Ο ρόλος της διδασκαλίας της μουσικής στο σχολείο 

Στην εισαγωγή του αναλυτικού προγράμματος για τη διδασκαλία του μαθήματος της 

μουσικής από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου, αναφέρεται πως η μουσική 

«συνεισφέρει με ένα ιδιαίτερο τρόπο τόσο στη γνωστική όσο και στη συναισθηματική, 

πνευματική, ηθική, κοινωνική, πολιτισμική και ψυχοκινητική ανάπτυξη του μαθητή, 

προάγοντας παράλληλα τα εκπαιδευτικά ιδεώδη και τις αξίες της πολιτότητας και της 

ανάπτυξης κομβικών προσόντων» καθώς θεωρεί πως η μουσική συμβάλλει «στην προαγωγή 

της δημιουργικότητας και της φαντασίας του μαθητή, προσφέροντας του δυνατότητες για 

αυτό-έκφραση και προβληματισμό», αλλά και δημιουργώντας «ευκαιρίες για ανάπτυξη 

δεξιοτήτων για καινοτομίες». Ταυτόχρονα, το μάθημα της μουσικής συντελεί στην 
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«ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της ικανότητάς του για λύση προβλήματος, στην όξυνση 

της μνήμης, στην ανάπτυξη των μαθησιακών δεξιοτήτων του και στην απόκτηση 

μεταγνωστικών δεξιοτήτων». Επίσης, «αναπτύσσει την αισθητική κρίση και ευαισθησία του 

μαθητή».  

Η μουσική παιδεία εξελίσσει το μαθητή σε έναν «υπεύθυνο, ενεργό και δημοκρατικό 

πολίτη», «που έχει συνείδηση της ατομικής μουσικής ταυτότητάς του μέσα στο τοπικό αλλά 

και παγκόσμιο μουσικό γίγνεσθαι», «που αντιλαμβάνεται ότι η δημιουργία της μουσικής 

συνδέεται με την έννοια του χρόνου και του κοινωνικού πλαισίου», που «σέβεται τους 

άλλους μουσικούς πολιτισμούς και δημιουργεί, συμμετέχει, επικοινωνεί μέσα από τη 

μουσική» και που «κατανοεί τις λειτουργίες που επιτελεί η μουσική στην καθημερινή ζωή 

καθώς και τις ηθικές προεκτάσεις που έχουν κάποιες από αυτές» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Κύπρου 2010, σελ. 4). 

Επομένως, μέσω της μουσικής διαμορφώνεται ένας πολίτης που αποκτά μια ολιστική παιδεία 

και είναι ικανός και ωφέλιμος στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει, τόσο στη 

χώρα του όσο και στην εποχή του. 

2.7. Μουσική και διαπολιτισμικότητα 

Η αξιοποίηση της μουσικής και του τραγουδιού στη διδασκαλία της γλώσσας, μητρικής, 

δεύτερης ή ξένης, αλλά και εν γένει στην εκπαίδευση είναι πρωτίστως μια διαπολιτισμική 

δραστηριότητα, η οποία είναι: «αντιρατσιστική εκπαίδευση, αμφισβητούσα όλες τις μορφές 

διακρίσεων», «εκπαίδευση για κοινωνική δικαιοσύνη, υποστηρίζουσα τον πλουραλιστικό 

χαρακτήρα μαθητών, δασκάλων και κοινοτήτων», «πολυεπίπεδη, πολυδιάστατη εκπαιδευτική 

στρατηγική, διάχυτη σε όλες τις σχολικές δραστηριότητες» και εν τέλει «μια διαδικασία 

αποβλέπουσα στη διαμόρφωση συνθηκών επιτυχίας σε όλους τους μαθητές» (Σακελλαρίδης 

2008).  

Επίσης, οι μουσικές παραδόσεις μεταφέρονται στην αίθουσα διδασκαλίας και οι μαθητές 

συνειδητοποιούν ότι αξίζουν την προσοχή και το σεβασμό τους, με αποτέλεσμα, είτε τους 

αρέσει το άκουσμα είτε όχι, να αντιλαμβάνονται τη συγκεκριμένη μουσική σε σχέση με την 

κοινωνία που τη γέννησε και να κατανοούν τον τρόπο που μεταδίδεται η παράδοση στις 

επόμενες γενιές (Ανδρούτσος 1998), διότι «η μουσική ως τέχνη δεν μπορεί να διαχωριστεί 

από την έννοια του πολιτισμού, καθώς συμβάλει στη διαλεκτική σχέση και στην κατανόηση 

που δημιουργείται ανάμεσα στο άτομο και στο πολιτισμικό περιβάλλον του» (Δήμου 2006). 
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Η διαπολιτισμική προσέγγιση της μουσικής μπορεί να βοηθήσει όλους τους μαθητές να 

«βιώσουν τη διαφορά όχι ως εμπόδιο στην επικοινωνία, αλλά ως έναυσμα για την προσέγγιση 

του ενός με τον άλλο δια μέσου της ισοτιμίας, της συνεργασίας και του σεβασμού» 

(Ρεϊζόγλου 2002). 

Αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι πως ο στόχος της διαπολιτισμικής μουσικής 

εκπαίδευσης είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές πως οι πολιτισμοί έχουν 

ομοιότητες και διαφορές και πως η αποδοχή αυτών μπορεί να οδηγήσει γρήγορα στην ένταξη 

των μειονοτήτων στο καινούριο περιβάλλον και στην καταπολέμηση του ρατσισμού και της 

ξενοφοβίας. Στόχος της είναι, εκτός των άλλων, η δημιουργία και μουσική επικοινωνία 

ανάμεσα στους λαούς, γεγονός που αποτελεί σημαντική αισθητική εμπειρία (Δήμου 2006). 

Τέλος, η διαπολιτισμική μουσική εκπαίδευση εξετάζει ποικίλες πολιτισμικές ενότητες μέσα 

από τη μουσική του κάθε τόπου, σε συνδυασμό με κοινωνικά και πολιτισμικά στοιχεία, με 

τρόπο κριτικό και, επομένως, με δυνατότητα και προοπτική αμφισβήτησης παγιωμένων 

θέσεων και ρατσιστικών αντιλήψεων. Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός πως ως 

εκπαιδευτική πρακτική μπορεί να στηρίζεται όχι μόνο στη σχέση μαθητών και δασκάλων 

αλλά και γονιών και διαφόρων άλλων μελών των επιμέρους κοινοτήτων συνδέοντας έτσι το 

σχολείο με την κοινότητα (Ξανθάκου 2002), που είναι βασική σύγχρονη παιδαγωγική αρχή 

και απαίτηση. 

2.8. Η μουσική στην εκπαιδευτική πράξη – Δραστηριότητες 

 Στη συνέχεια παρατίθενται διάφορες δραστηριότητες όπως έχουν καταγραφεί στον 

Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Φάκελο Μουσικής, που σχετίζονται με την επίτευξη των στόχων 

της γλωσσικής διδασκαλίας και θα μπορούσαν να έχουν εφαρμογή στη διδασκαλία της 

Ελληνικής τόσο ως μητρικής όσο και ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, όπως προκύπτει μέσα 

από τη σχετική βιβλιογραφία. 

2.8.1. Δραστηριότητες φωνητικού πειραματισμού  

Δραστηριότητες κατά τις οποίες τα παιδιά ανακαλύπτουν τη λειτουργία της αναπνοής, 

ασκούνται σε διαφοροποιημένες κινήσεις του στόματος (χειλιών, γλώσσας, γνάθου) και 

μαθαίνουν να χρησιμοποιούν διάφορα ηχεία-κοιλότητες του θώρακα ή του κεφαλιού 

(Μακροπούλου & Βαρελάς 2005, σ. 47) και είναι απαραίτητες για την ορθή εκφορά του 

προφορικού λόγου. Παραδείγματα τέτοιων δραστηριοτήτων είναι η παραγωγή φωνητικών 
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ήχων με βάση γραφικές παραστάσεις, η μίμηση, η παραγωγή και ο αυτοσχεδιασμός 

φωνητικών ήχων και παιχνίδια που βασίζονται σε διαφορετικούς τρόπους εκφοράς μιας λέξης 

(π.χ. με διαφορετικές εντάσεις, τραγουδιστά με χρήση διαφορετικών τονικών υψών, ρυθμικά 

με μορφή ρίμας, κ.λπ.).  

2.8.2. Δραστηριότητες με στόχο την ανάπτυξη της ικανότητας προσεκτικής 

ακρόασης 

 Δραστηριότητες κατά τις οποίες τα παιδιά ακούν με προσοχή τη μουσική και 

ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένα στοιχεία της, αναπτύσσοντας την ικανότητα ενεργητικής 

ακρόασης, που είναι μια από τις σπουδαιότερες μουσικές συμπεριφορές, που προσπαθούμε 

να αναπτύξουμε στα παιδιά και που παράλληλα αποτελεί ένα σημαντικό προσόν για την 

ανάπτυξη του προφορικού και γραπτού λόγου (Παπαζαρής, Πατσαντζόπουλος & Μαγαλιού 

2007, σ. 37).  

Η παιδαγωγική εκμεταλλεύεται την άρρηκτη σχέση γλώσσας και μουσικής ιδιαίτερα στη 

διδασκαλία των ξένων γλωσσών όπου χρησιμοποιείται συστηματικά η μουσική και το 

τραγούδι  σε συστήματα εκπαίδευσης όλων των χωρών με προσεχτικούς σχεδιασμούς. Τα 

παιδιά μαθαίνουν βιωματικά, ευχάριστα, γρήγορα και σε βάθος μέσα από το παιχνίδι, 

μουσικό παιχνίδι εν προκειμένω, με προσεκτικά επιλεγμένες δραστηριότητες  που επιτρέπουν 

την ανάπτυξη της λεκτικής δημιουργικότητας των παιδιών όπως είναι η εκμάθηση 

τραγουδιών, η κατασκευή ομοιοκατάληκτων στίχων, η ρυθμική επεξεργασία φράσεων ή 

μικρών κειμένων, η ρυθμική απαγγελία, ο μουσικός αυτοσχεδιασμός κ.ά..  

Επίσης, η μουσική είναι το  γνωστικό αντικείμενο, μέσω του οποίου είναι δυνατόν να 

υλοποιηθούν προσεγγίσεις προωθημένης διαθεματικότητας που μπορεί να λειτουργήσουν 

επικουρικά προς τα άλλα μαθήματα (Μωραΐτη & Κουρκουρίκα 2006, Αργυρίου, Τσούτσια-

Λουλάκη & Μαγαλιού 2010). Μάλιστα, οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να λειτουργήσουν 

είτε ως μέσο διδασκαλίας είτε ως μέσο εμπέδωσης και μέσα από αυτές οι μαθητές μαθαίνουν, 

ερμηνεύουν, δρουν δημιουργικά και συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3.1. Μελοποιημένη ποίηση 

Από την αρχαιότητα ακόμα η ποίηση και η μουσική είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ 

τους. Στην προ-ομηρική εποχή οι παλιοί επικοί ποιητές ονομάζονταν αοιδοί και 

τραγουδούσαν τα έπη τους, με τη συνοδεία φόρμιγγας, που τα συνέθεταν αυτοσχεδιάζοντας 

προφορικά. Η αλήθεια είναι πως για την απομνημόνευση χρησιμοποιούσαν τυποποιημένα 

στοιχεία όπως συνδυασμούς επιθέτων, ουσιαστικών, φράσεις και στίχους. Τους βοηθούσε 

βέβαια και ο εξάμετρος στίχος, που καθιερώθηκε ως ο στίχος του έπους. Αργότερα, 

εμφανίστηκαν οι ραψωδοί, που διαδέχτηκαν εξελικτικά τους αοιδούς, προς το τέλος του 8
ου

 

αιώνα και οι οποίοι δεν αυτοσχεδίαζαν. Αρχικά, φαίνεται ότι συνέραπταν ποιήματα, αλλά στη 

συνέχεια απομνημόνευαν και απάγγελλαν ρυθμικά  έτοιμα καταγεγραμμένα έπη (άλλων ή 

δικά τους) κρατώντας ραβδί, σύμβολο εξουσίας. Ο πρώτος, μάλιστα, ραψωδός πιστεύεται ότι 

ήταν ο ίδιος ο Όμηρος.   

Ως μουσική παιδεία για τους αρχαίους Έλληνες θεωρούνταν η  ενότητα μελωδίας, ποίησης 

και χορού και ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Η μουσική και η γλώσσα αποτελούσαν τις δύο όψεις 

του ίδιου νομίσματος. «Ο δεσμός αυτός κράτησε μέχρι τα τέλη του 5
ου

 αιώνα π.Χ., οπότε και 

άρχισε σταδιακά ο χωρισμός τους» (Τόμπρας 1998, σ. 230). 

Από τότε, κάθε ανάλυση που περιγράφει τα ποιητικά κείμενα  περιλαμβάνει το μέτρο ως 

μορφικό φαινόμενο (Halle & Fabb 2008). Εξάλλου, ο ρυθμός, το μέτρο και ο τόνος είναι 

εγγενή χαρακτηριστικά κάθε είδους προφορικού λόγου (Σοφιανός 1999).  

Στις ημέρες μας έχουν μελοποιηθεί και μελοποιούνται συνεχώς ποιήματα μεγάλων ποιητών 

όπως είναι ο Καβάφης, ο Ελύτης, ο Σεφέρης, ο Ρίτσος, ο Λειβαδίτης, ο Καββαδίας, ο 

Σκαρίμπας, ο Καρυωτάκης, ο Αναγνωστάκης, ο Γκάτσος, η Πολυδούρη, αλλά και ποιήματα 

συγγραφέων όπως ο Παπαντωνίου, ο Βιζυηνός, ο Παπαδιαμάντης και πολλοί άλλοι, που 

μελοποιήθηκαν από εξίσου σπουδαίους συνθέτες, όπως είναι ο Χατζιδάκις, ο Θεοδωράκης, ο 

Ξαρχάκος, ο Μαρκόπουλος, ο Λοΐζος και άλλοι.  

Η μελοποιημένη ποίηση, λοιπόν, συνδέει τη μουσική με το λόγο και μας προσφέρει υψηλή, 

βιωματική επαφή με την ποίηση, αποτελώντας ένα εργαλείο μοναδικής αισθητικής εμπειρίας 

που η αξιοποίησή της μας απομακρύνει από τη σχολαστική, ανατομική ανάλυση της γλώσσας 
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στην περίπτωση της διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος και φέρνει σε επαφή τους 

μαθητές με μορφές υψηλού ποιητικού λόγου και με τη λόγια μορφή της γλώσσας μας. 

3.2. Τραγούδι 

Η λέξη τραγούδι με τη σημασία του άσματος προέρχεται από την αρχαία λέξη τραγωδία και 

ανάγεται στον πρώτο αιώνα μ.Χ. κατά τον Κυριακίδη (1978) η σημασία αυτή σώζεται μέχρι 

σήμερα στην ποντιακή διάλεκτο. 

Στο αρχαίο δράμα «πᾶς τραγῳδοποιὸς ἒστι καὶ μελοποιός», η μουσική δηλαδή, εμπεριέχεται 

μέσα στον λόγο, αλλά συνδέεται και με το χορό καθώς: ο παλαιός ποιητής είναι πάντοτε και 

μελοποιός, ο δε θεατρικός συγγραφεύς, ακόμη περισσότερο, υποκριτής και χορευτής, πλην των 

άλλων. Αυτή είναι η παράδοσις η ελληνική που μόνον ο λαός τη διατηρεί ακόμη στα μουσικά 

και ποιητικά δημιουργήματά του, στο τραγούδι και στο χορό του… Ο Σοφοκλής, αυτός έγραφε 

τα έργα του και τη μουσική του, αυτός υπεκρίνετο στο θέατρο και αυτός έσυρε του δράματος το 

χορό (Καράς 1973). 

Τα τραγούδια επίσης, είναι φορείς πολιτισμού που φανερώνουν κοινωνικές αξίες, 

μεταφέρουν θρύλους, μύθους και ιστορία με αποτέλεσμα να αποτελούν, ένα από τα 

σημαντικότερα υλικά που διαθέτουμε για την ανάλυση της ανθρώπινης συμπεριφοράς 

(McLeod 1965). Τα τραγούδια κάθε λαού αποτελούν έκφραση της παράδοσης και των 

ιστορικών στιγμών του. Εξάλλου, «πάντα το τραγούδι στις πρωταρχικές μορφές του είναι το 

σύμβολο της σχέσης του ατόμου με την ομάδα. Και αυτή είναι η έννοια της εγγενούς 

λαϊκότητάς του. Θα τολμούσαμε μάλιστα να κάνουμε την υπόθεση πως ό,τι αποκαλούμε 

σήμερα γλωσσικές κοινότητες δεν ήταν αρχικά παρά κοινότητες τραγουδιού» (Τερζάκης 

1984). 

Μέσα από το τραγούδι η γλώσσα ξεπερνά τη μονοσημία ανάμεσα στο «σημαίνον» και το 

«σημαινόμενο», αποκτά νέες διαστάσεις. Όπως τονίζει μάλιστα ο λαογράφος Μ. Μερακλής 

(2004, σ. 362): «Το τραγούδι δεν μπορούμε κανονικά να το χωρίσουμε στα δυο: σε κείμενο 

αφενός, σε μουσική αφετέρου. Ο χωρισμός αυτός είναι ‘αφύσικος’».  

Τα κυριότερα είδη –με πολλές υποκατηγορίες– του ελληνικού τραγουδιού είναι: το δημοτικό, 

το ρεμπέτικο, το λαϊκό, το έντεχνο, το πολιτικό και το ποικιλόμορφο με επιρροές από τη 

διεθνή μουσική σκηνή.  
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3.3. Η θέση του τραγουδιού στα διάφορα μουσικοπαιδαγωγικά συστήματα 

Το τραγούδι έχει εξέχουσα θέση στα μουσικοπαιδαγωγικά συστήματα που αναπτύχθηκαν 

κατά καιρούς, καθώς αναγνωρίστηκε όχι μόνο η αισθητική του αξία αλλά και η παιδαγωγική 

του διάσταση στην κατάκτηση της γλώσσας. Κάποιοι από τους σημαντικότερους 

μουσικοπαιδαγωγούς που ενέταξαν συστηματικά  το τραγούδι στο έργο τους είναι οι 

ακόλουθοι: 

Emile Jaques-Dalcroze (1865- 1950): Ο Dalcroze ανέπτυξε μια μουσικοκινητική μέθοδο 

αγωγής, η οποία χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα, βασισμένη σε παιχνιδοτράγουδα, κείμενα 

με συνοδεία μουσικής και ρυθμικές κινήσεις. Πίστευε πως ο λόγος σε συνδυασμό με τη 

μουσική είναι σε θέση να συναρπάσει και πως δίχως τη μουσική έχει λιγότερη δύναμη 

(Καραδήμου-Λιάτσου 2003). Επίσης, πίστευε πως το τραγούδι έχει θεραπευτική επίδραση σε 

περιπτώσεις διαταραχών του λόγου και βοηθάει στην κοινωνικοποίηση. 

Zoltan Kodaly (1882- 1967): Ο Kodaly είναι ένας ακόμα μουσικοπαιδαγωγός που 

χρησιμοποίησε το τραγούδι στη μουσικοπαιδαγωγική μέθοδο που ανέπτυξε. Για αυτόν «οι 

παραδοσιακές μελωδίες κάθε λαού είναι φτιαγμένες έτσι ώστε να υποστηρίζουν την εκφορά 

του λόγου και να μορφοποιούν την πολιτισμική του ταυτότητα» (Αντωνακάκης & Χιωτάκη 

Ειρήνη 2007, σ. 68). Χρησιμοποιούσε την πεντατονική κλίμακα, το «σχετικό σολ- φα» ή 

«κινητό ντο», για να αντιληφθούν τα παιδιά τη διαφορά της τονικότητας και τις σχέσεις των 

φθόγγων μεταξύ τους. Επίσης, για τον καθορισμό του τονικού ύψους προτείνει τις κινήσεις 

των χεριών. Το τελικό στάδιο της εκπαίδευσης των παιδιών στη μέθοδο Kodaly είναι η 

απόκτηση διαπολιτισμικών μουσικών εμπειριών. Η μέθοδος του  Kodaly διδάσκεται στην 

Ελλάδα στο Ωδείο Kodaly. 

Carl Orff (1895- 1982): Ο Carl Orff εισάγει την έννοια του ρυθμού μέσα από το λόγο και 

την κίνηση. Εισήγαγε, επίσης, την έννοια της «στοιχειοδομικής μουσικής» (elementar), η 

οποία είναι ένα σύνολο μουσικών χαρακτηριστικών (ρυθμός, μελωδία, αρμονία) που όμως 

περιλαμβάνει και την αυτό-έκφραση μέσω του τραγουδιού  και το παίξιμο μουσικών 

οργάνων, κυρίως κρουστών. Το υλικό που χρησιμοποιούσε ο Orff προερχόταν από τις 

παραδόσεις της χώρας του και πίστευε πως για να είναι αποτελεσματική η διδασκαλία 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι η χρήση μουσικής και λόγου (τραγούδια, ποιήματα, στίχοι, 

παροιμίες κ.ά.) της εκάστοτε χώρας στην οποία θα είχε εφαρμογή το πρόγραμμά του 

(Τσαφταρίδης 1997). Έτσι, γίνεται κατά βάση μελοποίηση στίχων, παροιμιών, αινιγμάτων ή 

και το αντίστροφο, δηλαδή, στιχοπλοκή πάνω σε ρυθμό (Καραδήμου-Λιάτσου 2003). Το 
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βασικότερο χαρακτηριστικό στις θεματικές του Orff είναι ο ελεύθερος σχεδιασμός. Το Orff-

schulwerk μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες, ακόμα και στα ελληνικά, με τις κατάλληλες 

προσαρμογές στο υλικό και χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα από τους εκπαιδευτικούς. 

Edgar Willems: Ο Edgar Willems επεσήμανε την ανάγκη δημιουργίας μουσικής προπαιδείας 

από την ηλικία ακόμα των τριών χρόνων καθώς πίστευε πως «πριν από τη διδασκαλία του 

οργάνου πρέπει να καλλιεργηθούν σε όλα τα παιδιά το ρυθμικό ένστικτο, η ακουστική 

αντίληψη και η ευαισθησία» (Willems 1950, σ. 9, στο Καραδήμου-Λιάτσου 2003). Οι 

δραστηριότητες που προτείνει αφορούν παραδοσιακά, παιδικά και αυτοσχέδια τραγούδια με 

στίχους και ρίμες. 

Sigrid Abel–Struth: Η Struth μέσω του τρίτομου έργου της Το μουσικό ξεκίνημα στα 

νηπιαγωγεία και στα κέντρα προσχολικής αγωγής έχει στόχους παιδαγωγικούς και 

απευθύνεται σε δασκάλους γενικής παιδείας. Δίνει έμφαση στην ακουστική αντίληψη, τον 

προφορικό λόγο και την εκφραστικότητα.  Μέσα από το τραγούδι τα παιδιά μπορούν να 

εκφραστούν προφορικά, να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους, να προετοιμαστούν για τη 

γραφή και ανάγνωση της γλώσσας (Καραδήμου-Λιάτσου 2003). Τέλος, υποστηρίζει ότι η 

μουσική στην προσχολική ηλικία έχει οφέλη στην αισθητηριακή, συναισθηματική, γνωστική 

και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. 

3.4. Τα τραγούδια ως πολυτροπικά κείμενα  

Τα τραγούδια, σε συνδυασμό με κίνηση και εικόνα (χορός, κινηματογραφικά έργα, λογισμικά 

κ.ά.) λειτουργούν ως πολυτροπικά κείμενα και αποτελούν ανεκτίμητη πηγή δεδομένων για τη 

γλωσσική και γνωστική ανάπτυξη του παιδιού. Εικονογραφώντας ένα τραγούδι ή 

μετατρέποντάς το σε κόμικ, αυτό μεταγράφεται ως ένα ισχυρό πολυτροπικό κείμενο 

αποδίδοντας όλα τα οφέλη που απορρέουν από αυτό. Έτσι, το τραγούδι εικονοποιείται με τη 

μουσική, τις νότες και τη διάταξή των στίχων στη σελίδα, με αποτέλεσμα αυθεντικά κείμενα 

να παρεμβάλλονται μέσα στα τυπογραφικά και οι ήχοι, η ένταση της φωνής, τα 

συναισθήματα να εικονοποιούνται (Γιαννικοπούλου & Παπαδοπούλου 2004, σσ. 84-94). Με 

τον τρόπο αυτό δημιουργούνται ταυτόχρονα ισχυροί παράγοντες επικοινωνίας για την 

παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, που είναι απαραίτητοι στη διδασκαλία της 

δεύτερης ή ξένης γλώσσας. 

Οι θέσεις που αποδέχονται η Λειτουργική χρήση της γλώσσας, η Κριτική Διδασκαλία και οι 

Πολυγραμματισμοί, όπως είναι η ποικιλομορφία ως φυσική κατάσταση της γλώσσας, η 
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γλωσσική πολυμορφία (χαρακτηριστικό των σημερινών κοινωνιών), η συλλογική 

διαμόρφωση της γλώσσας στο πλαίσιο κοινωνικών αλληλοεπιδράσεων και, επομένως, η 

προσαρμογή της γλώσσας για την ικανοποίηση ποικίλων επικοινωνιακών αναγκών της 

κοινωνίας, επιβάλλουν την αναζήτηση διδακτικών προτάσεων που θα βοηθήσουν τους 

μαθητές να αναπτύξουν στρατηγικές και δεξιότητες προσαρμογής σε ποικιλία γλωσσικών και 

επικοινωνιακών περιστάσεων (Γραίκος 2005, σσ. 470-471).  

Εν κατακλείδι, «το σχολείο θα όφειλε να ανοίξει τους ορίζοντές του στη συστηματική πλέον 

διδασκαλία και ανάλυση των πολυτροπικών κειμένων, προετοιμάζοντας τους μαθητές να 

χειρίζονται ικανοποιητικά την πληθώρα των πολυτροπικών κειμένων που τους περιβάλλει. 

Μια συστηματική μελέτη και κατανόηση της πολυτροπικότητας αυτών των σχολικών 

πολυτροπικών κειμένων (από σχολικά βιβλία και κινηματογραφικές ταινίες μέχρι τις εργασίες 

των μαθητών) θα καθιστούσε τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους μαθητές πιο 

συνειδητούς στην επικοινωνία μεταξύ τους (αλλά και με τους άλλους) και θα τους διευκόλυνε 

στην πρόσληψη και αποκωδικοποίηση της πραγματικότητας που βιώνουν. Κατά συνέπεια, θα 

έκανε την εκπαίδευση πιο ουσιαστική» (Χοντολίδου 1999). 

3.5. Τα τραγούδια ως αυθεντικό υλικό 

Η χρήση αυθεντικού υλικού έχει κορυφαία θέση στη διδασκαλία μιας γλώσσας ως δεύτερης ή 

ξένης, διότι δίνεται στον εκπαιδευτικό η ευκαιρία να φέρει μέσα στην τάξη του τον «έξω 

κόσμο», να αυτοσχεδιάσει με τους μαθητές του και να μπορέσει να αξιοποιήσει όλα τα 

ερεθίσματα που θα προκύψουν με διάφορες δραστηριότητες, παιχνίδια ρόλων και συζητήσεις 

(Burke & Sullivan 2002, Maley & Duff 2005, Kao & O’Neil 1998, Σέξτου 2005, στο 

Τριανταφυλλίδου, Μπαλή & Αναγνωστοπούλου 2009). 

Συνοπτικά, η χρήση του αυθεντικού υλικού στη σχολική τάξη συμβάλει: στην ενίσχυση της 

επικοινωνιακής ικανότητας στη δεύτερη/ξένη γλώσσα, την εξάσκηση καθημερινού 

λεξιλογίου που έχουν συναντήσει στο εγχειρίδιο και την επέκτασή του, τη σταδιακή 

αποδέσμευση από το εγχειρίδιο και την ώθηση για πειραματισμό με καθημερινές 

καταστάσεις που συναντούν εκτός τάξης, την προσομοίωση αυθεντικών καταστάσεων και 

συναλλαγών, την εισαγωγή πολιτισμικών στοιχείων και καταστάσεων από την καθημερινή 

ζωή στην Ελλάδα (ό.π.). 

Τα τραγούδια αποτελούν κατεξοχήν αυθεντικό υλικό. Μέσα από αυτά μπορούμε να 

αξιοποιήσουμε υλικό που δημιουργήθηκε σε αυθεντικές καταστάσεις επικοινωνίας και για το 
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λόγο αυτό διαθέτει δομές λόγου που είναι ενταγμένες σε συγκεκριμένες επικοινωνιακές 

καταστάσεις, εστιάζοντας στην πρωταρχική λειτουργία της γλώσσας, που είναι η 

επικοινωνία. 

3.6. Διδακτική αξία του τραγουδιού 

Το τραγούδι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κάθε πολιτισμού και αυτό μας δείχνει τη μεγάλη 

αξία που έχει στην καθημερινή μας ζωή. Υπάρχουν τραγούδια σχεδόν για κάθε σημαντική 

στιγμή της ζωής του ανθρώπου (νανουρίσματα, παιδικά, ερωτικά, γάμου, μοιρολόγια κ.ά.). 

Από τη στιγμή, επομένως, που και η γλώσσα είναι μέρος της καθημερινής ζωής, δεν 

μπορούμε να τα αφήσουμε έξω από τη γλωσσική διδασκαλία (Σκινιώτου 2002). 

Κατά τον Campagnoli, (1999, σ. 4) «ένα τραγούδι μπορεί να ευαισθητοποιήσει τα μικρά 

παιδιά για το φυσικό ρυθμό, τον τόνο και τον επιτονισμό της ξένης γλώσσας καθώς και για τη 

δομή και το λεξιλόγιο, για τα οποία τα παιδιά έχουν την τάση να τα αναπαράγουν ασυνείδητα 

και σε άλλα γλωσσικά περιβάλλοντα». 

Επίσης, τα τραγούδια που χρησιμοποιούμε στη διδασκαλία της γλώσσας μπορεί να είναι για 

παράδειγμα κατασκευασμένα, να έχουν δημιουργηθεί για συγκεκριμένους λόγους και να 

εξυπηρετούν συγκεκριμένους γλωσσικούς διδακτικούς στόχους, αλλά μπορεί να είναι και 

δημοτικά τραγούδια ή μελοποιημένη ποίηση που φέρνουν σε επαφή τον προχωρημένο 

μαθητή της Γ2/ΞΓ με τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας, των διαλέκτων, των ιδιωμάτων και 

της λόγιας μορφής της με τρόπο φυσικό και αυθόρμητο. Το σίγουρο είναι πως αποτελούν ένα 

ολοκληρωμένο κείμενο, που έχει νόημα από τα πρώτα ακόμα μαθήματα. 

Το τραγούδι ακόμα, ως ακρόαση και ως παραγωγή, αρέσει σε όλους τους μαθητές, με 

αποτέλεσμα να συμμετέχουν ακόμα και οι πιο αδύναμοι στη μαθησιακή διαδικασία 

(Κοκκίδου & Στάμου 2009). 

Από την άλλη «όταν οι λέξεις συνδέονται με ρυθμό και μουσική φαίνεται ότι αποτυπώνονται 

καλύτερα στη μνήμη, ίσως γιατί αποκτούν μια περισσότερο συγκινησιακή και προσωπική 

σημασία» (Σκινιώτου 2002), καθώς θυμόμαστε και απομνημονεύουμε ευκολότερα ένα 

τραγούδι από ένα κείμενο που δεν είναι έμμετρο και ενεργοποιείται η προσοχή. 

Το βέβαιο είναι, πως το τραγούδι χρησιμοποιείται στη διδασκαλία της γλώσσας, δεύτερης ή 

ξένης, ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι στην εκπαιδευτική διαδικασία  άλλοτε περιστασιακά, 

ώστε η διδασκαλία να γίνει ευχάριστη και δημιουργική και άλλοτε συστηματικά για την 

εκμάθηση του λεξιλογίου και της γραμματικής, που κατά τους Lalas & Lee (2002) 
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«μοντελοποιούνται σε συμφραζόμενα και αυτοματοποιούνται» (στο Παπαϊωάννου 2011, σ. 

213).  

Τέλος, μέσα από τα τραγούδια φαίνονται ξεκάθαρα οι ιδέες, οι αρχές, ο τρόπος σκέψης των 

φυσικών ομιλητών της γλώσσας στόχου, αλλά και όλα εκείνα τα στοιχεία πολιτισμού ενός 

τόπου που είναι απαραίτητα στην εις βάθος εκμάθηση της γλώσσας. Για όλους τους 

παραπάνω λόγους το τραγούδι είναι ένα ισχυρό παιδαγωγικό εργαλείο, αποτελεί έναν 

ευχάριστο τρόπο διδασκαλίας που έχει τη δύναμη να συγκινήσει, να διδάξει, να μεταφέρει 

πληροφορίες, να αφυπνίσει και να δημιουργήσει ένα ευχάριστο κλίμα στην τάξη για να 

γίνουν όλα αυτά με τρόπο φυσικό και αβίαστο. 

3.6.1. Τραγούδια και διδακτική πράξη – Σκοποί και στόχοι 

Η αξιοποίηση του τραγουδιού στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης/ξένης 

έχει ως στόχο από τη μια να αποτελέσει μια ευχάριστη μουσική ανάπαυλα για τους μαθητές 

και το δάσκαλό τους και από την άλλη να συμβάλλει:  

α) στην εμπέδωση και επέκταση τόσο του λεξιλογίου όσο και των γνώσεων που αφορούν τη 

μορφο-συντακτική μορφή της Νέας Ελληνικής. 

β) την ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων παραγωγής και πρόσληψης προφορικού και 

γραπτού λόγου 

γ) στην εξοικείωση των μαθητών με στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού. 

Τα κριτήρια επιλογής των τραγουδιών πρέπει να είναι:  

α)  Το επίπεδο γλωσσικής δυσκολίας  

β) η ποικιλία στη θεματολογία των τραγουδιών 

γ) η καταλληλότητά τους ως προς την ηλικία και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, αλλά και ως 

προς την ποιότητα της μουσικής και του στίχου. 

Επιπλέον, τα τραγούδια που θα επιλεγούν πρέπει να είναι και σύγχρονα και παλαιότερα, με 

ποικίλα μουσικά στυλ, ώστε να έρθουν σε επαφή οι μαθητές με ένα ευρύ φάσμα της 

ελληνικής μουσικής. 

Ως προς την επεξεργασία των τραγουδιών, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μια ευχάριστη 

αφορμή για βελτίωση της γλωσσικής ικανότητας των μαθητών μέσα από προ-ακουστικές 

δραστηριότητες αφόρμησης (π.χ. εικόνα σχετική με το κεντρικό θέμα), ακρόασης τραγουδιού 
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(κατανόησης και λεξιλογικές ασκήσεις), παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου 

(θεματικό άξονα του τραγουδιού, διαπολιτισμική προσέγγιση), γραμματικής (όποτε και αν 

είναι απαραίτητο) (ΕΚΠΑ 2004).  

Το τραγούδι, επομένως, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείται και χρησιμοποιείται ευρέως και 

στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών γιατί: «Ο μαθητής μιας ξένης γλώσσας μπορεί να 

ωφεληθεί πολιτισμικά, αισθητικά και τα τραγούδια στην ξένη γλώσσα είναι ένας φυσικός 

τρόπος διδασκαλίας. Όχι μόνο αντιπροσωπεύουν την κουλτούρα και τα χαρακτηριστικά μιας 

χώρας και του λαού της, αλλά μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της προφοράς, του 

τονισμού, της ορθής κλίσης, της σωστής έμφασης καθώς επίσης και στην αποφυγή μιας 

μονότονης και βαρετής έκφρασης. Έτσι το τραγούδι μπορεί να αποτελέσει σημαντικό ρόλο 

στη μάθηση της γλώσσας και δεν πρέπει να προσεγγίζεται άστοχα» (Munoz 1969, σ.12). 

3.6.2. Προτάσεις αξιοποίησης του τραγουδιού στη διδακτική πράξη 

 

Υπάρχουν πολλές προτάσεις, που βασίζονται σε εμπειρικές έρευνες, για την αξιοποίηση του 

τραγουδιού στην αίθουσα διδασκαλίας και αφορούν στην εκμάθηση της γλώσσας, μητρικής 

και ξένης, τις οποίες συγκέντρωσαν οι Κοκκίδου και Στάμου (2009), κάποιες από τις οποίες 

είναι οι ακόλουθες: 

-  Αναζήτηση ενός άλλου τίτλου  

-  Απόδοση του τραγουδιού με ποικίλους εκφραστικούς τρόπους 

-  Συζήτηση αναφορικά με τα στοιχεία του τραγουδιού που αφορούν στον 

πολιτισμό της χώρας όπου η γλώσσα ομιλείται από φυσικούς ομιλητές 

-  Συζήτηση αναφορικά με το νέο λεξιλόγιο 

-  Εικονογράφηση του τραγουδιού 

-  Συζήτηση αναφορικά με μια θεματική του τραγουδιού 

-  Δραστηριότητες ενεργητικής ακρόασης και δραστηριότητες σύνδεσης 

δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου με δεξιότητες 

κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου 

-  Μετατροπή του ποιητικού λόγου σε αφηγηματικό λόγο 

-  Δημιουργία πολυμεσικού υλικού, εμπνευσμένου από το τραγούδι 
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-  Δημιουργία ενός άλλου τραγουδιού με το ίδιο περιεχόμενο 

-  Παιχνίδια ρόλων (δραματοποίηση εικόνων του τραγουδιού) 

(Murray 2005, Pinkard 2000, Eken 1996, στο Κοκκίδου & Στάμου, 2009). 

Ενδεικτικά, στα πρώτα στάδια της διδασκαλίας αρχάριων μαθητών για την εκμάθηση λέξεων 

δίνονται τραγούδια που περιέχουν τις προς εκμάθηση λέξεις. Ως άσκηση εμπέδωσης δίνονται 

φωτοτυπίες με τους στίχους του τραγουδιού με κενά, ώστε οι μαθητές με την ακρόαση του 

τραγουδιού να προχωρούν στη συμπλήρωσή τους και ο εκπαιδευτικός να διαπιστώσει την 

κατανόηση και να ελέγξει  την ορθογραφία. Η συγκεκριμένη άσκηση λέγεται «ακούω – 

καταλαβαίνω» (Αστεριάδου 2002, στο Φωτοπούλου 2008). 

Για τη διδασκαλία της γραμματικής, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογες φωτοτυπίες με 

συμπλήρωση κενών που περιέχουν τους γραμματικούς τύπους που μας ενδιαφέρουν. 

Παραδείγματος χάρη για τη διδασκαλία του ενεστώτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί το τραγούδι 

«Κι αν σ’ αγαπώ, δεν σ’ ορίζω» (μουσική: Γ. Σπανός, στίχοι: Γ. Παπαστεφάνου).  

Για τη γενική, πολύ ωραίο τραγούδι είναι το «Χρυσοπράσινο φύλλο» (μουσική: Μ. 

Θεοδωράκης, στίχοι: Λ. Μαλένης).  

Για τα επίθετα το τραγούδι: «Μένω σε κάποια γειτονιά» (μουσική: Λ. Μαρκέας, στίχοι: Θ. 

Σοφός) (ό.π). 

Ως προς την κειμενική διδασκαλία: «Όταν διδάσκουμε κάποιο κείμενο, μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε και ένα τραγούδι με το ίδιο θέμα, για να βοηθήσει τους μαθητές μας να 

κατανοήσουν καλύτερα το κείμενο», καθώς το τραγούδι γίνεται αφορμή για ανάλυση, 

σχολιασμό, εντοπισμό ομοιοτήτων, διαφορών, συζήτηση και προβληματισμό (ό.π). 

Επιπλέον, μπορούμε να αξιοποιήσουμε την ομοηχία  μέσα από τα ελάχιστα ζεύγη που 

βρίσκουμε στα τραγούδια, τις επαναλήψεις λέξεων, αλλά και διάφορα σχήματα λόγου της 

ελληνικής γλώσσας, που βρίσκονται άφθονα στο δημοτικό τραγούδι, για να αναδείξουμε 

στοιχεία της γλώσσας τέτοια που να μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε τη διδασκαλία σε ένα 

ανώτερο επίπεδο, κυρίως για τους προχωρημένους μαθητές αλλά και τους αρχάριους. 

Εκτός των άλλων, μπορούν να πραγματοποιηθούν και οι ακόλουθες δραστηριότητες, από 

τους μαθητές, κατά τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος: «να βάλουν τους στίχους ενός 

τραγουδιού στη σωστή σειρά, να συμπληρώσουν τα κενά στους στίχους απαντώντας σε 

ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, να αφαιρέσουν τις λέξεις που δεν ανήκουν στο τραγούδι, να 

εξηγήσουν ή να διαλέξουν τη σωστή σημασία/ εξήγηση/ ερμηνεία λέξεων/φράσεων/ στίχων 
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και τέλος να διορθώσουν λάθη τα οποία σκόπιμα έχουμε κάνει κατά τη δακτυλογράφηση των 

στίχων» (Σκινιώτη 2002, στο  Φωτοπούλου 2008). 

Τέλος, η χρήση του τραγουδιού στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας είναι αποτελεσματική 

διότι το τραγούδι: συμβάλλει στη δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας, εξοικειώνει τους 

σπουδαστές με το ρυθμό και την προφορά της γλώσσας και προσφέρει πολλές πληροφορίες 

για την κουλτούρα, το σύγχρονο πολιτισμό αλλά και με την παράδοση των φυσικών 

ομιλητών της συγκεκριμένης γλώσσας, διευρύνει τις γνώσεις των σπουδαστών αναφορικά με 

το σύστημα της ξένης γλώσσας (γραμματικά φαινόμενα, συντακτικό κ.ά.), βοηθά τους 

σπουδαστές στην απομνημόνευση (μακρόχρονη διατήρηση των πληροφοριών και των 

γνώσεων αναφορικά με την ξένη γλώσσα) και προσφέρει πολλά εναύσματα για γλωσσικά 

παιχνίδια. (Mora 2000, Huy 1999, Lozanov 1978, στο Κοκκίδου & Στάμου 2009). 

3.6.3. Τραγούδι και πρόσληψη λεξιλογίου 

Η έννοια του λεξιλογίου αφορά τις λέξεις που πρέπει να ξέρουμε για να επικοινωνήσουμε 

αποτελεσματικά. Οι λέξεις αυτές αφορούν το εκφραστικό-ενεργητικό λεξιλόγιο και πρόκειται 

για τις λέξεις που εκφέρουμε και το δεκτικό-παθητικό-προσληπτικό λεξιλόγιο που αφορούν 

τις λέξεις που προσλαμβάνουμε και κατανοούμε (Neuman & Dwyer 2009, στο Χιωτάκη 

2010). 

Η εκμάθηση του λεξιλογίου μέσα από το τραγούδι στη διδασκαλία της δεύτερης ξένης 

γλώσσας είναι πολύ σημαντική, γιατί το τραγούδι περιέχει φυσικό, αυθεντικό λόγο και η 

γλώσσα που χρησιμοποιεί είναι πλούσια και ζωντανή, καθημερινή, διαφέρει από την 

ελεγχόμενη γλώσσα που χρησιμοποιείται μέσα στην τάξη, ενώ η συνεχόμενη επανάληψη των 

λέξεων αποτυπώνεται καλύτερα και ευκολότερα στη μνήμη, όπως είδαμε και παραπάνω.  

Επίσης, το τραγούδι κατά τον Krashen (1982), αποτελεί «πύλη για την εισαγωγή γνώσεων 

αναφορικά με το γλωσσικό σύστημα και το λεξιλόγιο της ξένης γλώσσας» ιδίως επειδή «η 

κατάκτηση του νέου λεξιλογίου επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερα όταν «οι προς εκμάθηση 

λέξεις υποστηρίζονται από ένα εξωγλωσσικό πλαίσιο που αναδεικνύει τη σημασία τους» 

(Κοκκίδου & Στάμου 2009). 

Κατόπιν ερευνών που έκανε η Medina σε μαθητές της τρίτης τάξης ξένων γλωσσών, στην 

οποία μελέτησε το ποσοστό πρόσληψης λεξιλογίου, κατέληξε πως, όταν οι μαθητές ακούν 

αφηγηματικά τραγούδια, τότε κατακτούν ευκολότερα το λεξιλόγιο-στόχο, επειδή αυτά τα 

τραγούδια συγκεντρώνουν την προσοχή περισσότερο,  σε ποσοστό μάλιστα ιδιαίτερα υψηλό 
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καθώς η ομάδα των μαθητών που άκουσαν τραγουδο-ιστορίες (story-songs) με 

εικονογράφηση,  μετά από μια εκπαίδευση δύο βδομάδων παρουσίασε ποσοστό πρόσληψης 

λεξιλογίου 3,3, ενώ η ομάδα που δεν έλαβε την αντίστοιχη εκπαίδευση 1,5 (Medina 2003). 

Παρόμοια έρευνα πραγματοποίησε στην Ελλάδα η Χιωτάκη σε παιδιά νηπιαγωγείου με 

εικονογραφημένες λέξεις που χρησιμοποιούνταν για τη δημιουργία αυτοσχέδιων τραγουδιών 

και διαπίστωσε πως η χρήση του τραγουδιού υπερέχει στην ανάκληση και παραγωγή των 

λέξεων και στην εμπέδωση και απομνημόνευση του νέου λεξιλογίου (Χιωτάκη 2011).   

Όμως, έχει αποδειχθεί ακόμα από έρευνες που έχουν γίνει σε αγγλόφωνες χώρες ότι ποπ 

τραγούδια συμβάλλουν κατά πολύ στην εκμάθηση του λεξιλογίου, καθώς ενεργοποιούν το 

ενδιαφέρον των έφηβων μαθητών που τα επιλέγουν ελεύθερα χωρίς να επιβάλλονται στο 

μάθημα και τα τραγουδούν οποιαδήποτε στιγμή  (Domoney & Harris 1993, Little 1983, στο 

Κοκκίδου 2011). 

3.6.4. Τραγούδι και σχήματα λόγου – ελάχιστα ζεύγη 

Μέσα από το τραγούδι μπορούν να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία της γλώσσας και διάφορα 

σχήματα λόγου της ελληνικής γλώσσας, που βρίσκονται πλούσια στο δημοτικό τραγούδι, 

χωρίς να γίνει αναφορά, βέβαια στους όρους αυτούς καθ’ εαυτούς, αλλά να αναδείξουμε 

στοιχεία της γλώσσας τέτοια που να μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε τη διδασκαλία σε ένα 

ανώτερο επίπεδο, κυρίως για τους προχωρημένους μαθητές, αλλά και τους αρχάριους. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια σχήματα και στίχους: 

● ανακλαστικό/πολυσημικό (ίδια λέξη διαφορετικό νόημα): φυλάει ὁ Τσιότσιος πρόβατα, 

φυλάει νά σε σκοτώσει. Η έννοια της λέξης φυλάει εδώ ως αναλαμβάνω να επιτηρώ, να 

προσέχω και παραφυλάω, στήνω καρτέρι, ενεδρεύω. 

● αλλομορφική ταυτολογική διπλότητα (μια φράση επαναλαμβάνεται για δεύτερη φορά στον 

ίδιο ή σε άλλο στίχο, με τη διαφορά πως ένας από τους όρους της φράσης αλλάζει μορφή, 

διατηρώντας ετυμολογική συγγένεια, ενώ οι υπόλοιποι όροι μένουν ακριβώς ίδιοι): εγώ ποτέ 

δεν προσκυνώ, ποτέ δεν προσκυνάω. Πρόκειται για ρηματικά αλλόμορφα μεταξύ 

συνηρημένου και ασυναίρετου τύπου: προσκυνώ, προσκυνάω. 

● ταυταναφορική ταυτολογική διπλότητα (μια φράση με δύο ή τρεις όρους που  

επαναλαμβάνεται αυτούσια στον ίδιο στίχο, με τη διαφορά πως ο ένας όρος της φράσης 

αντικαθίσταται από έναν διαφορετικό όρο, ο οποίος όμως αναφέρεται στο ίδιο πρόσωπο. Οι 

δύο αυτοί όροι έχουν σχέση «ταυτότητας αναφοράς», αποτελώντας η μια «τον ‘παραθετικό’ 
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ή ‘επεξηγηματικό’ προσδιορισμό της άλλης»: μάνα, με τους πολλούς υγιούς, με τους πολλούς 

λεβέντες. Πρόκειται για όρους με εξωγλωσσική ταυτότητα αναφοράς: υγιούς, λεβέντες 

● συνωνυμική ταυτολογία (αυτούσια επανάληψη μιας φράσης στο ίδιο στίχο με αλλαγή του 

ενός όρου της φράσης με έναν συνώνυμο όρο): Κι ό Θοδωράκης μίλησε, κι ο Θοδωράκης 

λέει:  

(Νάκας 2007, σσ. 84-139) 

Επιπλέον, μπορούμε να αξιοποιήσουμε και την ομοηχία  μέσα από τα ελάχιστα ζεύγη των 

τραγουδιών αλλά και τις επαναλήψεις λέξεων:  

Πού θα πάμε, πού θα πάμε  

τι θα φάμε, τι θα φάμε; 

Έκλεψα μια λαμαρίνα 

  με ζεστή, ζεστή φαρίνα. 

Σώπα, σώπα, σώπα, σώπα  

δε μου το ’πες, δεν σου το ’πα. 

Πάψε, πάψε, πάψε, πάψε  

κι ό,τι βρεις μπροστά σου χάψε.  

στίχοι: Νίκος Γκάτσος, μουσική: Μάνος Χατζιδάκις 

(Νάκας, Μαγουλά & Καποθανάση 2010) 

Στο σημείο αυτό αξίζει να πούμε πως τα ελάχιστα ζεύγη αξιοποιούνται και στη διδασκαλία 

της προφοράς. 

3.6.5. Τραγούδι και αναγνωστικές ικανότητες 

Πολλές μελέτες βρήκαν ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στο τραγούδι και τις αναγνωστικές 

ικανότητες. Οι Bintz (2010) και Trinick (2012) ισχυρίζονται πως η ευχαρίστηση που 

απορρέει από την ακρόαση του τραγουδιού στους μαθητές θα λειτουργήσει θετικά, ώστε να 

τους ωθήσει να θελήσουν να τραγουδήσουν και κατά συνέπεια να επιθυμήσουν να διαβάσουν 

περισσότερο. Όταν την ώρα που τραγουδάμε διαβάζουμε και τους στίχους των τραγουδιών, 

αυτόματα τα τραγούδια μετατρέπονται σε αναγνώσματα (στο Κονιτοπούλου & 

Κονιτοπούλου 2017). Σε ένα πρόγραμμα μάλιστα που πραγματοποίησε η Iwasaki και η 
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ομάδα της (2013), που συνέδεε την ανάγνωση με το τραγούδι, φάνηκε πως τα παιδιά που 

τραγουδούσαν, διαβάζοντας ταυτόχρονα τους στίχους των τραγουδιών παρουσίασαν 

τεράστια πρόοδο (7 μηνών) στην ανάγνωση (ό.π.).  

Σε άλλη έρευνα των Saricoban & Metin (2000) βρέθηκε ότι το τραγούδι μπορεί να έχει 

θετικά αποτελέσματα στις δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής, ακρόασης και ομιλίας (στο 

Κοκκίδου & Στάμου 2009). 

Τελευταίες έρευνες που έγιναν για να διερευνήσουν την επίδραση του τραγουδιού στην 

αναγνωστική ικανότητα των μαθητών έδειξαν πως υπάρχει ισχυρή συσχέτιση, κυρίως σε 

παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας (Lee 2007, Lee 2009, στο Κοκκίδου 2011), ενώ άλλη έρευνα 

των Hiebert et al. (1992)  που επικεντρώθηκε στην επίδραση της ομοιοκαταληξίας  στην 

αναγνωστική ικανότητα, έδειξε πως ήταν θετική και πως τα παιδιά έλκονται από τα 

ομοιοκατάληκτα κείμενα (ό.π).  

Τέλος, σε μελέτες των Hurwitz, Wolff, Bortnick & Kokas (1975) που έγιναν για να βρεθεί 

συσχέτιση ανάμεσα στην αναγνωστική ικανότητα και τα τραγούδια με τη μέθοδο Kodaly και 

της Kelley (1981), με συνδυασμό της μεθόδου Orff και Kodaly, επιβεβαίωσαν πως οι 

μαθητές που έλαβαν μέρος στη μουσική διδασκαλία, ανέπτυξαν υψηλότερες αναγνωστικές 

ικανότητες στο τέλος της διαδικασίας (στο Κωνσταντοπούλου 2012). 

3.6.6. Προφορά- φωνολογική ενημερότητα 

Η προφορά ίσως είναι από τα πιο δύσκολα κομμάτια που πρέπει να κατακτήσει κάποιος που 

μαθαίνει μια ξένη γλώσσα και η ευκολία ή δυσκολία εκμάθησής της έχει σχέση με τη γλώσσα 

αφετηρίας (πρώτη γλώσσα) σε σχέση με τη δεύτερη  (Major 1999, Σελλά-Μάζη 1993, στο 

Τηλιοπούλου 2011). 

Διατυπώθηκαν δύο βασικές υποθέσεις σχετικά με τη σχέση της γλώσσας-αφετηρίας και της 

γλώσσας-στόχου όσον αφορά στην κατάκτηση:  

-Η υπόθεση της αντιθετικής ανάλυσης (contrastive anylisis hypothesis) (Lado 1957) που 

βασίζεται στις αντιθέσεις μεταξύ της μητρικής και της υπό κατάκτηση γλώσσας. Σύμφωνα με 

αυτή οι τύποι που είναι όμοιοι στις δύο γλώσσες, θα κατακτηθούν ευκολότερα.  

-Η υπόθεση του διαφοροποιητικού μαρκαρίσματος (markedness differential hypothesis) 

(Eckman 1977): βασίζεται σε αρχές της καθολικής γραμματικής  και προβλέπει ότι οι τύποι 

της γλώσσας-στόχου που διαφέρουν από τη γλώσσα-αφετηρία και ταυτόχρονα είναι πιο 
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μαρκαρισμένοι (δυσκολότεροι αρθρωτικά), θα κατακτηθούν δυσκολότερα σε σχέση με τους 

πιο αμαρκάριστους (ευκολότεροι αρθρωτικά τύποι) (Ρεβυθιάδου & Τζακώστα 2005, στο 

Τηλιοπούλου 2011). 

 Έτσι, μπορούμε να προβλέψουμε πως δεν θα υπάρξουν δυσκολίες και λάθη στα κοινά 

φωνηεντικά και συμφωνικά συστήματα των δύο γλωσσών, αλλά θα υπάρξουν στα μη κοινά.  

Καθώς δεν υπάρχουν συμφωνικά τεμάχια όπως τα φωνήματα /θ/, /δ/ και /x/, /γ/ και τα 

αλλόφωνά τους (διαφορετικές προφορές ανάλογα με το περιβάλλον που εκφωνούνται) σε 

πολλά συστήματα άλλων γλωσσών, τα συγκεκριμένα ή και άλλα παρουσιάζουν δυσκολία με 

αποτέλεσμα την αντικατάστασή τους (με γνωστά τεμάχια της μητρικής) ή και την αποβολή 

τους. 

Απαραίτητο θα ήταν λοιπόν να έχουμε συγκριτικές μελέτες του φωνολογικού συστήματος 

της Ελληνικής με τα αντίστοιχα συστήματα της γλώσσας των μαθητών μας, για να 

κατανοήσουμε τα λάθη που θα προκύψουν. Ωστόσο, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να 

κατανοήσουμε σε βάθος το φωνολογικό σύστημα της Ελληνικής, για να μπορέσουμε να το 

εξηγήσουμε και να το διδάξουμε στους μαθητές μας. 

3.6.7. Διδακτικές προτάσεις για την εκμάθηση της προφοράς 

Ιδιαίτερα στο πρώτο επίπεδο γλωσσομάθειας η διδασκαλία της προφοράς πρέπει να έχει 

κεντρικό ρόλο στο πρόγραμμα της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Παρακάτω 

παρατίθενται κάποιες δραστηριότητες βοηθητικές στην εκμάθηση της προφοράς που 

βασίζονται στις προτάσεις διδασκαλίας των Ρεβυθιάδου & Τζακώστα (2005) και Nicolaidis et 

al. (2009) (στο Τηλιοπούλου 2011). 

Περιγραφή και ανάλυση των αρθρωτικών χαρακτηριστικών των φθόγγων της Ελληνικής: 

Περιγραφή του τόπου και του τρόπου με τον οποίο αρθρώνονται τα φωνηεντικά και 

συμφωνικά τεμάχια της ελληνικής. Άρθρωση φωνημάτων μεμονωμένα και μέσα στις λέξεις 

για να φαίνεται και η συν-άρθρωση. 

 Ακουστικές ασκήσεις διάκρισης φθόγγων: Εδώ μπορούν να αξιοποιηθούν τα ελάχιστα ζεύγη 

που υπάρχουν άφθονα στα τραγούδια. 

Ασκήσεις συμπλήρωσης: Τοποθέτηση ενός φωνήματος σε διάφορες θέσεις μέσα στη λέξη. 

Ασκήσεις ετερο-διόρθωσης και ορθής επανάληψης. 
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Επικοινωνιακές ασκήσεις: ζητείται  από τους μαθητές η χρήση μιας λίστας συγκεκριμένων 

λέξεων που περιλαμβάνουν το ζητούμενο φθόγγο. 

Ασκήσεις με τη βοήθεια οπτικοακουστικών μέσων και νέων τεχνολογιών: σχεδιασμός και 

χρήση λογισμικών με τεστ πολλαπλών επιλογών και online προγράμματα. 

Όλες οι παραπάνω ασκήσεις μπορούν να γίνουν και να σχεδιαστούν με τη βοήθεια 

τραγουδιών. 

3.6.8. Προφορά και τραγούδι – ερευνητικά δεδομένα 

Όπως είδαμε στην προηγούμενη ενότητα, η προφορά είναι από τα πιο δύσκολα στοιχεία 

κατάκτησης μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας.  

Γενικά, ο ρυθμός  είναι βοηθητικός στο σωστό τονισμό των λέξεων και υποστηρίζει τη 

ρέουσα προφορά και την ευχέρεια στον προφορικό λόγο (Gilbert 2008), ενώ ειδικότερα, η 

μουσική και το τραγούδι αυξάνουν τις δεξιότητες ακρόασης, διότι είναι βοηθητικές στην 

εστίαση του ήχου και γίνονται κομβικές όχι μόνο στο τραγούδι αλλά σε όλα τα επίπεδα 

κατανόησης και παραγωγής του λόγου (Wolf 1992).  

Εάν δεν «προφέρουμε τις λέξεις σωστά, ίσως δεν τις έχουμε ακούσει σωστά. Έτσι, το 

τραγούδισμα μπορεί να διευκολύνει την ανάπτυξη της ακουστικής ικανότητας και να 

βελτιώσει την άρθρωση των λέξεων. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει καλύτερος ή 

γρηγορότερος τρόπος να διδάξεις φωνητική παρά μέσω των τραγουδιών» (Leith 1979, σ. 540, 

στο Κωνσταντοπούλου 2012). 

Τα τραγούδια έχουν θετικά αποτελέσματα στη φωνητική ανάπτυξη, διότι σύμφωνα με τους 

Palmer & Kelly (1992), «δίνουν έμφαση στον δυναμικό τονισμό και τη διάρκεια των 

φωνητικών στοιχείων, γεγονός που ωφελεί τη μνήμη στη μάθηση μιας ξένης γλώσσας» (ό.π.). 

Σε έρευνα που πραγματοποίησε ο Fischler (2005), σχετικά με την επίδραση της ραπ μουσικής 

στη βελτίωση της προφοράς σε σπουδαστές που είχαν έντονη προφορά –έξι σπουδαστές 

ξένης γλώσσας που ήταν στη Αμερική δύο με τρία χρόνια– διαπιστώθηκε πως μετά από 

παρακολούθηση ενός εθελοντικού προγράμματος τεσσάρων εβδομάδων, υπήρξε τεράστια 

βελτίωση στην προφορά των πέντε από τους έξι συμμετέχοντες, αλλά και στην 

αυτοπεποίθησή τους  στην καθημερινή τους επικοινωνία (ό.π.). 
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Ο Fitzerald (1994) πραγματοποίησε έρευνα σε ένα δίγλωσσο πρόγραμμα που βασιζόταν στο 

τραγούδι, όπου συμμετείχαν Ισπανοί μαθητές και διαπίστωσε οφέλη στην προφορά και στην 

αναγνωστική τους ικανότητα στα αγγλικά (ό.π.). 

Θα μπορούσε να είναι επικουρική και κρίνεται απαραίτητη η χρήση των τραγουδιών είτε 

συστηματικά είτε περιστασιακά στη διδασκαλία και την προσπάθεια βελτίωσης της προφοράς 

των αλλόγλωσσων μαθητών. 

3.7. Η περίπτωση της διδασκαλίας των τραγουδιών της Μαρίζας Κωχ  

Αντιλαμβανόμενοι και θέλοντας να τονίσουμε τη σημαντική συμβολή του τραγουδιού στη 

διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, θα παρουσιάσουμε την περίπτωση 

της διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Cornell μέσω των 

τραγουδιών της Μαρίζας Κωχ, όπως καταγράφεται στο Κοκκίδου & Στάμου (2009). 

Χρησιμοποιήθηκαν είκοσι οκτώ τραγούδια της Κωχ που προϋπήρχαν και άλλα που 

γράφτηκαν από τη δημιουργό και αφορούσαν στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των 

αλλόγλωσσων μαθητών (αλλοδαπών και παλιννοστούντων). Η ίδια η Κωχ παραδέχθηκε πως 

το υλικό που έγραψε απευθύνονταν σε παιδιά που είχαν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα, με 

σκοπό να τα βοηθήσει στην εκμάθηση της γλώσσας, να τους προσφέρει χαρά και να τα φέρει 

σε επαφή με τον ελληνικό πολιτισμό. 

Η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Cornell, Gail-Helectra Holst-Warhaft, παρακολούθησε την 

Κωχ να διδάσκει στους μαθητές της με τη συγκεκριμένη μέθοδο, ενθουσιάστηκε και της 

ζήτησε να χρησιμοποιήσει το υλικό της, για να το αξιοποιήσει στο τμήμα εκμάθησης της 

Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας του Πανεπιστημίου. Έτσι, από το 2004 και για δύο χρόνια η 

κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου στο εν λόγω τμήμα βασίστηκε στο 

συγκεκριμένο υλικό. 

Υπεύθυνη για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας στο Πανεπιστήμιο ήταν η 

κυρία Μαρία Χναράκη, η οποία προήγαγε το υλικό της Κωχ. Η μεθοδολογία που 

ακολουθούσε ήταν να παρουσιάζει το καινούργιο τραγούδι, να το τραγουδάει πολλές φορές ή 

να το βάζει να το ακούσουν από CD και οι φοιτητές την ακολουθούσαν αυθόρμητα. Οι 

συχνές επαναλήψεις ακρόασης είχαν ως αποτέλεσμα την απομνημόνευση των στίχων, την 

εξοικείωση με το λεξιλόγιο και τη βελτίωση της προφοράς. Κατόπιν, γινόταν συζήτηση για 

τις άγνωστες λέξεις, για τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που υπήρχαν μέσα στο 

τραγούδι και για τις πληροφορίες που αφορούσαν στην Ελλάδα. 



59 

 

Επίσης, οι φοιτητές, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους ήταν ελληνικής καταγωγής εκτός από 

λίγους, είπαν πως μέσα από τα τραγούδια έμαθαν τους στίχους των τραγουδιών πολύ εύκολα, 

έμαθαν καινούριες λέξεις, στοιχεία της γραμματικής και του πολιτισμού της χώρας μέσα σε 

ένα κλίμα ευχάριστο και «διασκεδαστικό». 

Στη συνέχεια οι Κοκκίδου & Στάμου (2009), ερεύνησαν το ρόλο που μπορούν να παίξουν τα 

τραγούδια της Κωχ, ως προς τις γνώσεις που μπορούν να προσφέρουν «για τις κοινωνικές 

συνθήκες χρήσης της γλώσσας». Για το λόγο αυτό, τα τραγούδια, προσεγγίστηκαν ως 

«κείμενα, δηλαδή ως ‘αυτοτελή επικοινωνιακά συμβάντα’» (Γεωργακοπούλου & Γούτσος 

1999) και μάλιστα ως «πολυτροπικά» (multimodal) κείμενα (συνδυασμός μουσικής, 

γλώσσας). Επίσης, επειδή για να αποτελεί μια (γλωσσική) κατασκευή πράξη επικοινωνίας 

πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια κειμενικότητας (texture) (de Beaugrande & Dressler, 

1981), τα τραγούδια διερευνήθηκαν με κριτήρια «καταστασιακότητας» (προσδιορισμός της 

επικοινωνιακής περίστασης στην οποία εντάσσεται μια ολότητα γλώσσας/ εικόνας κ.λπ. για 

να αποτελέσει κείμενο) και «πληροφοριακότητας» (ιδιότητα μιας γλώσσας μετάδοσης γνώσης 

και πληροφορίας για να γίνει αποδεκτή ως κείμενο), αλλά και ως «πολιτισμικό αγαθό». 

Τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η μελέτη ήταν πως τα συγκεκριμένα τραγούδια 

φέρνουν σε επαφή τους αποδέκτες τους κυρίως με «ελληνικά που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε καθημερινές, μη τυπικές και προφορικές περιστάσεις επικοινωνίας», 

αλλά και σε  «επαφή με τις ετερογλωσσικές δυνάμεις (Bakhtin 1981) που επικρατούν σε μια 

γλωσσική κοινότητα, δηλαδή στη διαπάλη μεταξύ πρότυπων και μη πρότυπων ποικιλιών μιας 

γλώσσας». 

Από την πλευρά, της αντιμετώπισης των τραγουδιών ως ολότητες πληροφορίας, 

περιλαμβάνουν γνωστές (στοιχεία οικεία, δυτικός πολιτισμός) και νέες (στοιχεία της 

ελληνικής κουλτούρας) πληροφορίες. Ιδιαίτερα οι νέες πληροφορίες είναι απαραίτητο να 

υπάρχουν σε ένα κειμενικό υλικό που αφορά στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. 

Από τη μεριά της μουσικής οι αποδέκτες των τραγουδιών της Κωχ έρχονται σε επαφή με τον 

πλούτο της ελληνικής μουσικής καθώς «δίνει στα τραγούδια ένα πολυπολιτισμικό χρώμα και 

αναδεικνύει τις πολλαπλές και ιδιαίτερες αποχρώσεις του ελληνικού μουσικού πολιτισμού: 

από τους λαϊκούς δρόμους, τους δρόμους των πρώιμων ρεμπέτικων και τους βυζαντινούς 

δρόμους, μέχρι τις δυτικότροπες μελωδίες και τα λόγια μέτρα της Δυτικής μουσικής». 

Τέλος, οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν τα τραγούδια, όπως είναι οι μίξεις λόγιων και 

λαϊκών λέξεων και οι νέες πληροφορίες που δίνονται χωρίς να έχουν σκοπό να 
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εξυπηρετήσουν επικοινωνιακές δεξιότητες, αλλά «μετρικούς περιορισμούς», πρέπει να 

επισημαίνονται  στα πλαίσια της διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

4.1. Προσδιορισμός του θέματος 

Η παρούσα έρευνα προέκυψε λόγω του ενδιαφέροντος της ερευνήτριας για τη χρήση 

εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας στη διδασκαλία των μαθημάτων του σχολείου, με 

έμφαση στη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος και δη στη διδασκαλία της γλώσσας ως 

δεύτερης/ξένης γλώσσας. Αφορμή για τη διενέργεια της παρούσας διπλωματικής εργασίας 

υπήρξε η πίστη της εκπαιδευτικού πως σήμερα κάθε δάσκαλος θα πρέπει να μελετήσει σε 

βάθος πολλές πτυχές του αντικειμένου του, μια από τις οποίες  θα μπορούσε ή και 

επιβάλλεται να είναι η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως Γ2/ΞΓ,  ιδιαίτερα στις μέρες 

μας, που η κοινωνία αλλά και οι τάξεις στις οποίες καλούμαστε να διδάξουμε είναι 

πολυπολιτισμικές και επομένως και πολυγλωσσικές ταυτόχρονα. Για να μπορέσει, λοιπόν, 

ένας εκπαιδευτικός να κατανοήσει και μέσω της κατανόησης να βοηθήσει τους μαθητές του 

στην εις βάθος εκμάθηση της γλώσσας που διδάσκονται και στη βελτίωση των επιδόσεων 

τους, οφείλει να εμβαθύνει σε όλες τις πτυχές της και να χρησιμοποιήσει εναλλακτικές 

μορφές διδασκαλίας που θα κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών του και, 

ταυτόχρονα, θα είναι τέτοιες που θα διευκολύνουν όσο το δυνατό περισσότερο τους μαθητές 

και τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, ώστε να υπάρξουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, 

ευχάριστα και στο συντομότερο δυνατό χρόνο.  

Έτσι, όπως φάνηκε από το θεωρητικό μέρος, με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση του οποίου 

θα ασχοληθούμε παρακάτω, ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία που αξιοποιούνται στη 

διδασκαλία είναι το τραγούδι. Ωστόσο, η αξία του τραγουδιού γενικότερα είναι υποτιμημένη, 

καθώς όπως αναφέρει η Cohen (2011), σε μια αναζήτηση στο PsycINFO εντοπίστηκαν 

13.000 άρθρα που αφορούσαν στην κατάκτηση της ομιλίας και μόνο 50 την κατάκτηση του 

τραγουδιού εκ των οποίων το ένα τρίτο περιορίζονταν στο τραγούδι των πουλιών και των 

ποντικών. Αν σκεφτεί μάλιστα κανείς πως το τραγούδι κατακτάται από τα πρώτα χρόνια της 

ζωής είναι πραγματικά εντυπωσιακό πόσο λίγο έχει ερευνηθεί (στο Κονιτοπούλου & 

Κονιτοπούλου 2017).  Παρόλα αυτά, είναι ευτύχημα πως η αξία και η θέση του τραγουδιού 

δεν υποτιμάται καθόλου, απεναντίας είναι κυρίαρχη στη διδασκαλία των γλωσσών, κυρίως 
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ως δεύτερες ή/και ξένες γλώσσες
1
. Για το λόγο αυτό επιλέξαμε να ερευνήσουμε τη θέση που 

έχει το τραγούδι στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.  

Στην Ελλάδα η ελληνική ως κυρίαρχη γλώσσα συνυπάρχει με άλλες γλώσσες που έχουν 

ιστορική παρουσία, με γλώσσες παλιννοστούντων, οικονομικών μεταναστών, μεικτών 

οικογενειών και άλλες. Έτσι, ως προς την εκπαίδευση τίθενται «ζητήματα παιδαγωγικής 

διαχείρισης της γλωσσικής πολυμορφίας, βέλτιστων πρακτικών και διδακτικών υλικών που 

μεταφράζονται σε γλωσσική πολιτική που μεταφράζεται σε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές 

παρεμβάσεις» (Σκούρτου & Κούρτη-Καζούλλη 2015, σ.14). Επιπλέον, τα τελευταία είκοσι 

περίπου χρόνια στη χώρα μας «διαμορφώνεται μια συγκεκριμένη γλωσσική πολιτική για τη 

διαχείριση της γλωσσικής πολυμορφίας», η βασική παραδοχή της οποίας είναι πως «οι 

μαθητές, είτε ανήκουν σε μια γλωσσική ομάδα με ιστορική παρουσία στον ελλαδικό χώρο 

(π.χ. Ρομά, μουσουλμάνοι), είτε έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο, είτε είναι παιδιά που 

παλιννόστησαν με τους γονείς τους, χρειάζονται υποστήριξη για να μάθουν την ελληνική ως 

δεύτερη γλώσσα και για να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στο ελληνικό σχολείο (ό.π., σ.15). 

Στην παρούσα έρευνα επιλέξαμε να ασχοληθούμε με το μαθητικό πληθυσμό των Ρομά. Η 

παρουσία των Ρομά στον Ελλάδα είναι μακρά, καθώς γίνονται αναφορές για την ύπαρξη τους 

ήδη από το 14
ο
 αιώνα στην περιοχή της Πελοποννήσου, όπου μετανάστευσαν από την Ινδία. 

Αν και ο αριθμός των καταγεγραμμένων Ρομά δεν είναι σταθερός, το Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας το 2008 στην εξωτερική αξιολόγηση του προγράμματος του για την εκπαίδευση 

των παιδιών Ρομά κάνει αναφορά σε 180.000 – 200.000 τουλάχιστον (Βαβουγιός 2008). 

Υπάρχουν δύο κατηγορίες Ρομά, οι εγκατεστημένοι και οι μετακινούμενοι. Οι πρώτοι έχουν 

μόνιμο τόπο κατοικίας όπου ζουν το μεγαλύτερο μέρος του έτους, έχουν δημιουργήσει 

αξιόλογους οικισμούς κοντά σε αστικά κέντρα και είναι διασπαρμένοι σε όλη την Ελλάδα, 

ενώ οι δεύτεροι μετακινούνται συνεχώς με αποτέλεσμα να ζουν σε παραπήγματα και σκηνές 

που στήνουν σε ακατοίκητες περιοχές (Χατζησαββίδης 1996-98, σ.196). Η μεγαλύτερη 

ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει ο εν λόγω πληθυσμός είναι «τα μέλη της ίδιας φυλετικής 

ομάδας να έχουν διαφορετική θρησκεία, εντός των ορίων του ίδιου κράτους και, επιπλέον, να 

έχουν διαφορετική γεωγραφική κατανομή και γλωσσική συμπεριφορά» (Σελλά-Μάζη 2015, 

                                                 
1. Προγράμματα που χρησιμοποιήθηκε το τραγούδι στην Ελλάδα είναι: «Τραγουδώ ελληνικά» 

του Σχολείου Ελληνικών για ξένους «Μ.Αλέξανδρος», στα Προγράμματα του Υπουργείου 

Παιδείας «Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 2002-2004», στο Πρόγραμμα «Εκπαίδευση 

Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών μαθητών» του Υπουργείου Παιδείας, στο Κέντρο 

Ελληνικής Γλώσσας. 
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σ. 42). Ο τρόπος αλλά και η στάση ζωής τους έχει άμεσο αντίκτυπο στη θέση που έχει η 

εκπαίδευση στα παιδιά τους. 

Η γλώσσα των Ρομά είναι προφορική
2
 και μέσα στα χρόνια έχει διασπασθεί σε πολλές 

διαλέκτους διότι επηρεάστηκε από τις εκάστοτε «γεωγραφικές κοινότητες» με τις οποίες ήρθε 

σε επαφή  (Katzner 1986, Ζεγκίνης 1994, Σεχίδου 2005). Η ελληνική ρομανί έχει διαφορές 

στο λεξιλόγιο πρωτίστως και «δευτερευόντως στο φωνολογικό, μορφολογικό και συντακτικό 

επίπεδο, που οφείλεται στη μη ρύθμιση της γλώσσας και ως εκ τούτου στην έλλειψη γραπτής 

μορφής καθώς και στη μη οργανωμένη εκπαίδευση των παιδιών» (Χατζησαββίδης 1996-98). 

Η εκπαίδευση των παιδιών Ρομά αποτελεί μια ιδιαίτερη πρόκληση για την εκπαιδευτική και 

επιστημονική κοινότητα, καθώς πρόκειται για μια ευάλωτη κοινωνικά ομάδα ιδιαίτερα 

διαφοροποιημένη τόσο από την κυρίαρχη ομάδα όσο και στο εσωτερικό της. Μάλιστα, σε 

κάποιες περιπτώσεις είναι πολύ έντονη η περιθωριοποίηση που υφίσταται και τα παιδιά 

βρίσκονται σε μεγάλο ποσοστό εκτός σχολείου ή η φοίτησή τους είναι διακοπτόμενη. 

Όσον αφορά στη γλώσσα, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για εμάς παρουσιάζει το γεγονός πως οι 

Ρομά όχι μόνο είναι δίγλωσσοι (ρομανί-ελληνική ή ρομανί-τουρκική) αλλά και σε κάποιες 

περιπτώσεις, όπως στην περιοχή της Θράκης, τρίγλωσσοι (ρομανί-τουρκική-ελληνική).  

Στο επίπεδο της εκπαιδευτικής πολιτικής από τη δεκαετία του 1980 αλλά κυρίως τα τελευταία 

είκοσι περίπου χρόνια γίνονται συντονισμένες ενέργειες για την αντιμετώπιση των 

εκπαιδευτικών θεμάτων. Έτσι, «η ελληνική πολιτεία, οι δημόσιες και τοπικές αρχές, τα 

ελληνικά πανεπιστήμια έχουν δραστηριοποιηθεί δυναμικά, προκειμένου  να επιτύχουν όχι 

μόνο τον μετασχηματισμό των στάσεων και των νοοτροπιών  της κοινωνίας, αλλά  και τη 

διευκόλυνση των εκπαιδευτικών και των Ρομ μαθητών τους κατά την εκπαιδευτική 

διαδικασία: διενεργούνται έρευνες και μελέτες, εγκαινιάζονται σχολικές και εξωσχολικές 

δράσεις, εκπονείται ενημερωτικό  και εκπαιδευτικό υλικό, καθώς  και διδακτικό υλικό για  τη 

διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας,  οργανώνονται σεμινάρια κατάρτισης και 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο προγραμμάτων με στόχο την  εκπαίδευση των 

παιδιών Ρομ,  εισάγεται ο θεσμός των «διαμεσολαβητών/βοηθών» από την  κοινότητα των 

Ρομ στο εκπαιδευτικό  σύστημα με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών κ.ά.» (Σελλά-Μάζη 2015, 

σ.45).   Κάποια από τα πανεπιστήμια που μετείχαν στις συγκεκριμένα προγράμματα είναι: το 

                                                 
2. Τα τελευταία χρόνια έχει συνταχθεί λεξικό της ρομανικής-ελληνορομανικό με ελληνικό 

αλφάβητο για την καταγραφή της γλώσσας από τον Αλεξίου, τσιγγάνο της Κομοτηνής. 

 



64 

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Αθηνών, Θεσσαλίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

κ.ά.  

Κατά τα σχολικά έτη 2016-2018 υλοποιείται από τρία Πανεπιστήμια, το Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), που φέρει τη συνολική ευθύνη υλοποίησης 

του προγράμματος, και με συμπράττοντες φορείς το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ) το πρόγραμμα με τίτλο 

«Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών ΡΟΜΑ» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
3
. Στα πλαίσια αυτού του 

προγράμματος υλοποιήθηκαν δράσεις, εκδόθηκαν βιβλία και δημιουργήθηκε υλικό για τη 

δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού και πλούσιου σε ερεθίσματα κατά τη διδασκαλία, η 

οποία βασίζεται στα σχολικά βιβλία που διδάσκονται στο Δημοτικό σχολείο και θα έπρεπε να 

γίνει προσιτή στη συγκεκριμένη ομάδα παιδιών. Το υλικό που δημιουργήθηκε κατά την 

πρώτη φάση διεξαγωγής του προγράμματος το 2012-2013 είναι πλούσιο και το κομμάτι του 

οποίου εμείς θα μελετήσουμε αφορά στις «Καλές πρακτικές στήριξης της πρόσβασης στο 

σχολείο» που περιλαμβάνει στο μάθημα της διδασκαλίας της γλώσσας: Οδηγό Α-Υλικό Α, 

Οδηγό Β-Υλικό Β (παράλληλα υπάρχουν καλές πρακτικές στήριξης για τα Μαθηματικά και 

στα νηπιαγωγεία, όπως και από τις ενδοσχολικές/εξωσχολικές παρεμβάσεις, τις παρεμβάσεις 

στη μουσική εκπαίδευση, στη θεατρική εκπαίδευση, στο δημιουργικό χορό και παιχνίδι και 

στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, τις οποίες δεν μελετήσαμε στην παρούσα έρευνα).  

Έτσι, δημιουργήθηκε υλικό  από τους εκπαιδευτικούς της παράλληλης στήριξης και τους 

εκπαιδευτικούς της τάξης (προσλήφθηκαν δώδεκα εκπαιδευτικοί σε έξι Δημοτικά στην 

πρώτη τάξη και έξι Νηπιαγωγεία όπου φοιτούσαν παιδιά Ρομά, οι οποίοι σε συνεργασία με 

τους εκπαιδευτικούς της τάξης θα συνέβαλλαν στην ενίσχυση του «εγγραματισμού των 

παιδιών» των συγκεκριμένων τάξεων, ενώ τη δεύτερη χρονιά εφαρμογής του προγράμματος 

η παράλληλη στήριξη συνεχίστηκε σε δύο Νηπιαγωγεία και έξι Δημοτικά στην πρώτη τάξη 

με επέκταση και στη δευτέρα τάξη για κάποιες ώρες την εβδομάδα), καθώς προέκυψε η 

ανάγκη «εφαρμογής εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας» (Oδηγός Α, σ. 8).  

Το αποτέλεσμα της προσπάθειας για διαφοροποιημένη διδασκαλία ήταν η δημιουργία ενός 

υλικού με τον τίτλο «Μια βαλίτσα… με ιδέες» που κατά τους συγγραφείς του «όσον αφορά 

                                                 
3. http://peroma.web.auth.gr/peroma/ 
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στο Δημοτικό, το υλικό της βαλίτσας βασίζεται στην ύλη του βιβλίου της Α΄ και Β΄  τάξης 

(γλώσσας, μαθηματικών και μελέτης περιβάλλοντος) και λειτουργεί συμπληρωματικά ως 

προς αυτά. Πιο συγκεκριμένα, για την Α΄ τάξη το υλικό χωρίζεται σε δυο μέρη. Το πρώτο 

μέρος περιλαμβάνει έντεκα θεματικές που συνδέονται περισσότερο με συγκεκριμένες 

ενότητες του βιβλίου της Γλώσσας, ενώ το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει πέντε θεματικές οι 

οποίες μπορούν να επεκταθούν και στα άλλα μαθήματα (Μαθηματικά, Μελέτη, Εικαστικά, 

κ.τ.λ). Για τη Β΄ τάξη το υλικό περιλαμβάνει δέκα θεματικές, που αντιστοιχούν σε 

συγκεκριμένες ενότητες του βιβλίου της Γλώσσας, αλλά ταυτόχρονα προτείνουν 

εναλλακτικές και διαφοροποιημένες δραστηριότητες προσέγγισης της «επίσημης» ύλης. 

Επιπλέον το υλικό συνδέεται και με ενότητες της Μελέτης Περιβάλλοντος, των 

Μαθηματικών, των Εικαστικών και της Μουσικής. Να σημειωθεί ότι στο υλικό της Β΄ τάξης 

υπάρχουν δυο ενότητες («Συλλάβισέ το» και «Παρεούλες λέξεων»), οι οποίες μπορούν να 

δουλευτούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών/τριών, 

άλλοτε παράλληλα και άλλοτε ανεξάρτητα από την «επίσημη» ύλη. Για παράδειγμα, η 

ενότητα «Συλλάβισέ το» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κατάκτηση της φωνολογικής 

ενημερότητας σε κάποια παιδιά που δεν έχουν καταφέρει ακόμα να διαβάζουν καλά, αλλά 

και για να μάθουν τους κανόνες συλλαβισμού ξεκινώντας από τις απλές περιπτώσεις και 

προχωρώντας στις πιο σύνθετες. Από την άλλη, οι «Παρεούλες λέξεων» αποτελούν μια 

εναλλακτική πρόταση εκμάθησης ορθογραφίας και της σημασίας των λέξεων που ο/η 

εκπαιδευτικός μπορεί να επεκτείνει όσο εκτιμάει ότι χρειάζεται στην τάξη του/της» (Οδηγός 

Α, σσ. 10-12).   

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η παρούσα έρευνα έγινε με σκοπό να εξετάσει πώς 

αξιοποιείται το τραγούδι, κατεξοχήν μέσο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη 

διαφοροποιημένη διδασκαλία, τόσο  στα επίσημα βιβλία της γλώσσας και του ανθολογίου της 

Α΄ και Β΄ δημοτικού, μέσω των οποίων διδάσκεται ο μαθητικός πληθυσμός των Ρομά την 

ελληνική γλώσσα ως Γ2, όσο και στο συμπληρωματικό υλικό που εκπονήθηκε στη 

συγκεκριμένη δράση, με σκοπό τη διευκόλυνση και την αρωγή της διδασκαλίας της 

Ελληνικής ως Γ2. 

Βέβαια, θα πρέπει να αναφέρουμε εδώ πως έχουν γίνει αντίστοιχες έρευνες στα βιβλία των 

δύο πρώτων τάξεων του δημοτικού για τη θέση και το ρόλο του τραγουδιού σε αυτά. 

Συγκεκριμένα, η Κωνσταντοπούλου (2012) μελέτησε τη θέση και το ρόλο του τραγουδιού σε 

όλα τα βιβλία των δύο πρώτων τάξεων του δημοτικού και όσον αφορά στα βιβλία της 

Γλώσσας κατέληξε στο συμπέρασμα πως τα τραγούδια «δεν αξιοποιούνται με συστηματικό 
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και στοχευμένο τρόπο ως εργαλεία εκμάθησης της γλώσσας, αναδεικνύοντας κυρίως τον 

ψυχαγωγικό τους ρόλο» (Κωνσταντακοπούλου 2012, σ. 190). Σε άλλη έρευνα στα βιβλία της 

γλώσσας της Α΄ δημοτικού των Κονιτοπούλου & Κονιτοπούλου (2017) φάνηκε πως δεν 

παρατηρείται εκτεταμένη χρήση των τραγουδιών στα σχολικά εγχειρίδια. Εμείς πάλι, 

θεωρήσαμε πως θα παρουσίαζε ενδιαφέρον να επεκτείνουμε την έρευνα ερευνώντας τη θέση 

του τραγουδιού και στη διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2, και εξετάζοντας παράλληλα με τα 

βιβλία της Γλώσσας και το συμπληρωματικό υλικό όπως αναφέραμε παραπάνω. Επομένως, η 

παρούσα έρευνα λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς τις προαναφερθείσες έρευνες, με 

επέκταση τη θέση του τραγουδιού στη διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2. 

4.2. Διαπιστώσεις του θεωρητικού μέρους 

Στο πρώτο κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους εξετάσαμε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η 

εκμάθηση της Γ2/ΞΓ και είδαμε πως υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που επιδρούν στο τελικό 

αποτέλεσμα, οι κυριότεροι από τους οποίους, στην περίπτωσή μας, είναι: οι απόψεις που 

μπορεί να έχει κάποιος για τη γλώσσα που καλείται να μάθει, τα κίνητρα και η κουλτούρα 

που την περιβάλλει, αλλά και η κουλτούρα του ίδιου (Μπέλλα 2011). 

Επίσης, ένα άλλο στοιχείο που παίζει ρόλο στην εκμάθηση της Γ2/ΞΓ είδαμε ότι είναι η 

ηλικία (τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα και επαρκέστερα), η αυτοπεποίθηση ή αυτοεκτίμηση 

που διαθέτει (στάση αποδοχής ή απόρριψης του εαυτού), η στάση του απέναντι στους 

ομιλητές της, το κοινωνικό τους περιβάλλον, τις πολιτισμικές τους αξίες και τα στερεότυπα  

που υπάρχουν στην κοινωνία, τα οποία απορρέουν από γενικευμένες συμπεριφορές (Μπέλλα 

2011, Γαλαντόμος 2012). 

Πολύ ισχυρά είδαμε ότι είναι τα κίνητρα που έχει ένα άτομο για να μάθει τη Γ2, κυρίως τα 

κίνητρα ενσωμάτωσης και τα κίνητρα επίτευξης (τα πρακτικά οφέλη που θα αποκομίσει από 

την κατάκτησή της) (Γαλαντόμος 2012). 

Μελετήσαμε τις στρατηγικές εκμάθησης μιας Γ2/ΞΓ, με πολύ σημαντικές στην περίπτωσή 

μας τις κοινωνικο-συναισθηματικές, δίνοντας έμφαση στις στρατηγικές ανάγνωσης και 

λεξιλογίου.  

Είδαμε ακόμα τις κυριότερες μεθοδολογικές προσεγγίσεις που εφαρμόστηκαν κατά καιρούς 

και εφαρμόζονται λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις και υποδείξεις του επιστημονικού 

κόσμου, που μέσω της έρευνας διαμορφώνει νέες αντιλήψεις, ώστε η διδασκαλία να γίνεται 

πιο αποτελεσματική, εστιάζοντας στις βασικές θεωρητικές αρχές οι οποίες δηλώνουν πως η 
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γλωσσική διδασκαλία, όταν συνδυάζεται με άλλα μαθήματα που διδάσκονται στο σχολείο, 

θεωρείται πιο αποτελεσματική από την αυτόνομη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος και 

πως γι’ αυτό πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών, πως οι 

μαθητές πρέπει να εκτίθενται σε γλωσσικά ερεθίσματα που τους προκαλούν το ενδιαφέρον 

(Genesee 1994), πως η γλωσσική διδασκαλία στοχεύει τόσο στην ανάπτυξη των Βασικών 

Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων όσο και στην ανάπτυξη της Γνωστικής Ακαδημαϊκής 

Γλωσσικής Ικανότητας των μαθητών και πως οφείλει να στοχεύει στη δημιουργία αυτόνομων 

μαθητών που θα έχουν πρόσβαση στη γνώση και μεταφορά αυτής από το ένα γνωστικό 

αντικείμενο στο άλλο.  

Ιδιαίτερη θέση δόθηκε στην τελευταία ενότητα στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, στα πλαίσια 

της οποίας εντάσσεται η διδασκαλία της Γ2/ΞΓ, επισημαίνοντας τους στόχους της 

διαπολιτισμικότητας, που είναι η διαμόρφωση θετικών αντιλήψεων για τις διαφορές των 

πολιτισμών, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός των άλλων πολιτισμών ως ισότιμων, η αγωγή στην 

ειρήνη και η ενσυναίσθηση. Είδαμε επίσης, πως η διαπολιτισμική εκπαίδευση αποτελεί μέσο 

για την αξιολόγηση των ευκαιριών στη ζωή και για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής 

κοινωνικής και οικονομικής ένταξης (Μάρκου 1997, σσ. 239-240), πως οι γλώσσες 

αλληλοσχετίζονται και αλληλεπιδρούν και πως η δυναμική της πολιτισμικής ταυτότητας δεν 

είναι ένα μόνιμο χαρακτηριστικό της προσωπικότητας αλλά μια συνεχόμενη  και 

εξελισσόμενη διαδικασία. 

Τέλος, τονίστηκε πως απαραίτητο στοιχείο στην απόκτηση διαπολιτισμικής συνείδησης και 

στη διδακτική της γλώσσας είναι η αξιοποίηση διάφορων διαθεματικών, βιωματικών 

δραστηριοτήτων μέσα στην τάξη και η διασύνδεση με άλλα γνωστικά πεδία, όπως η 

λογοτεχνία, η ποίηση, η μουσική, το τραγούδι, η θεατρική και εικαστική αγωγή κ.ά.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο είδαμε τα οφέλη που προκαλεί η μουσική και το τραγούδι στη 

διδασκαλία. Συγκεκριμένα, όσον αφορά στη μουσική, είδαμε την επίδραση της μουσικής 

στον άνθρωπο και στη σύνδεσή της με αυτόν από την απαρχή του κόσμου καθώς και τις 

απόψεις μεγάλων φιλοσόφων από την αρχαιότητα ως σήμερα σχετικά με τη μουσική. 

Κατόπιν, ερευνήσαμε τη συμβολή της μουσικής στην κατάκτηση της γλώσσας και της ορθής 

άρθρωσης από το προγεννητικό στάδιο μέχρι και τα πρώτα χρόνια της ζωής, βρήκαμε την 

ισχυρή σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στη γλώσσα και τη μουσική ως δύο επικοινωνιακά 

συστήματα τα οποία αλληλοσυμπληρώνονται και προχωρήσαμε στη σχέση της μουσικής με 

τη φωνολογική ενημερότητα και με την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης, γραφής και 

λεξιλογίου μέσα από έρευνες επιστημόνων που απέδειξαν την επίδραση της μουσικής σε 
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αυτά τα πεδία μέσα στην εκπαιδευτική πράξη. Συγκεκριμένα, είδαμε πως, όταν τα παιδιά 

αναλύουν ένα τραγούδι σε μοτίβα, ενισχύεται η ικανότητά κατάτμησης των λέξεων σε 

φωνήματα (Grombo 2005) και πως παιδιά που έχουν έντονα μουσικά ακούσματα 

αντιλαμβάνονται καλύτερα τη διαφορά στη χροιά, αναπτύσσοντας καλύτερη φωνητική 

απόδοση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας, διότι η σύνδεση του μαθήματος της γλώσσας με τη 

μουσική γίνεται με τραγούδια, ρυθμικές φράσεις, μουσικά διαμορφωμένες μικρές σκηνές και 

ασκήσεις φωνητικού αυτοσχεδιασμού, που μπορούν να βοηθήσουν στη σωστή άρθρωση 

(Moog 1979, στο Καρτασίδου 2004).   

Διερευνήσαμε, επίσης, το ρόλο και το λόγο της διδασκαλίας της μουσικής στο σχολείο και 

βρήκαμε εκτός των άλλων πως η μουσική συμβάλει στην «ανάπτυξη της κριτικής σκέψης του 

μαθητή και της ικανότητάς του για λύση προβλήματος, στην όξυνση της μνήμης, στην 

ανάπτυξη των μαθησιακών δεξιοτήτων του και στην απόκτηση μεταγνωστικών δεξιοτήτων» 

(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου 2010, σελ. 4). Επίσης είδαμε πως η διαπολιτισμική 

προσέγγιση της μουσικής μπορεί να βοηθήσει όλους τους μαθητές να «βιώσουν τη διαφορά 

όχι ως εμπόδιο στην επικοινωνία, αλλά ως έναυσμα για την προσέγγιση του ενός με τον άλλο 

δια μέσου της ισοτιμίας, της συνεργασίας και του σεβασμού» (Ρεϊζόγλου  2002). 

Στη συνέχεια παρουσιάσαμε διάφορες δραστηριότητες που προτείνονται και έχουν 

εφαρμοστεί με επιτυχία στη σχολική τάξη για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2/ΞΓ και ως 

μητρικής, όπως δραστηριότητες με στόχο την ανάπτυξη της ικανότητας προσεκτικής 

ακρόασης, που αποτελούν ένα σημαντικό προσόν για την ανάπτυξη του προφορικού και 

γραπτού λόγου (Παπαζαρής, Πατσαντζόπουλος & Μαγαλιού 2007, σ. 37) και 

δραστηριότητες φωνητικού πειραματισμού, που είναι απαραίτητες για τη σωστή εκφορά του 

προφορικού λόγου. 

Κατόπιν, περάσαμε στη μελοποιημένη ποίηση, που είναι η ενοποιημένη μορφή λόγου και 

μουσικής και εξετάσαμε τη σημασία της στη διδασκαλία και στην επαφή με την ποιητική 

παράδοση, στοιχείο πολιτισμού ενός τόπου και τον ποιητικό λόγο που αναδεικνύει τη λόγια 

μορφή της γλώσσας. Εξετάσαμε το τραγούδι ως φορέα πολιτισμού ενός τόπου και έκφραση 

της παράδοσης και των ιστορικών στιγμών του. Είδαμε, επίσης, την εξέχουσα θέση που 

κατέχει στα διάφορα μουσικοπαιδαγωγικά συστήματα και την παιδαγωγική του διάσταση 

στην κατάκτηση και εκμάθηση της γλώσσας. Το αντιμετωπίσαμε ως πολυτροπικό κείμενο 

που αποτελεί ανεκτίμητη πηγή δεδομένων για τη γλωσσική και γνωστική ανάπτυξη του 

παιδιού και ως κατεξοχήν αυθεντικό υλικό, απαραίτητο στη διδασκαλία της Ελληνικής ως 

Γ2/ΞΓ.  
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Είδαμε επίσης τη διδακτική αξία του τραγουδιού, πως μέσω αυτού η διδασκαλία γίνεται 

ευχάριστη και δημιουργική, πως βοηθά στην εκμάθηση του λεξιλογίου και της γραμματικής 

και πως, «όταν οι λέξεις συνδέονται με ρυθμό και μουσική, αποτυπώνονται καλύτερα στη 

μνήμη» (Σκινιώτου 2002). Εν συντομία, «ο μαθητής μιας ξένης γλώσσας μπορεί να ωφεληθεί 

πολιτισμικά, αισθητικά και τα τραγούδια στην ξένη γλώσσα είναι ένας φυσικός τρόπος 

διδασκαλίας. Όχι μόνο αντιπροσωπεύουν την κουλτούρα και τα χαρακτηριστικά μιας χώρας 

και του λαού της, αλλά μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της προφοράς, του τονισμού, 

της ορθής κλίσης, της σωστής έμφασης καθώς επίσης και στην αποφυγή μιας μονότονης και 

βαρετής έκφρασης. Έτσι, το τραγούδι μπορεί να αποτελέσει σημαντικό ρόλο στη μάθηση της 

γλώσσας και δεν πρέπει να προσεγγίζεται άστοχα» (Munoz 1969, σ.12). 

Τέλος, υποδείξαμε προτάσεις αξιοποίησης του τραγουδιού στη διδακτική πράξη, όπως 

προτείνονται στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, για την πρόσληψη λεξιλογίου, την 

εκμάθηση της προφοράς, αλλά και ερευνητικά δεδομένα για τα οφέλη του τραγουδιού στις 

δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση έκλεισε με την 

παρουσίαση της διδασκαλίας της Ελληνικής ως Γ2/ΞΓ στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ, όπου 

πραγματοποιήθηκε ένα πρόγραμμα εκμάθησης της γλώσσας μέσω των τραγουδιών της 

Μαρίζας Κωχ και τα ευεργετικά αποτελέσματα που αυτό είχε. 

Στο μεγαλύτερο μέρος της, η επισκόπηση των ερευνών που αφορούν τη διδασκαλία της γλώσσα 

μέσα από τα τραγούδια αντιμετωπίσθηκε ενιαία, διότι στο επίπεδο του εκπαιδευτικού υλικού και 

των στρατηγικών θα μπορούσαν να έχουν εφαρμογή τόσο στη διδασκαλία της γλώσσας ως 

μητρικής όσο και ως Γ2/ΞΓ (Paquette & Rieg 2008). Θα προσθέταμε μάλιστα πως αυτό θα 

μπορούσε να συμβεί σε όλα τα επίπεδα, εκτός από την εκμάθηση της προφοράς. Η προσέγγιση 

αυτή μας βοηθά ιδιαίτερα για τις ανάγκες τις παρούσας έρευνας και τη σύγκριση για τη χρήση και 

την παρουσία του τραγουδιού στη διδασκαλία της Γ2 και της μητρικής γλώσσας. 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε για να διερευνήσει αν αξιοποιούνται όλα τα παραπάνω 

δεδομένα σχετικά με τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2/ΞΓ και ως μητρικής και για να 

απαντηθούν έτσι τα ερευνητικά ερωτήματα  που ετέθησαν, επιλέγοντας την εκπαίδευση των 

παιδιών Ρομά, για τους λόγους που αναφέρθηκαν σε προηγούμενη υποενότητα.  

4.3. Ο σκοπός της έρευνας – ερευνητικά ερωτήματα  

Ο σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσει αν και με ποιο τρόπο αξιοποιείται το τραγούδι 

στη διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2, μέσα από τη μελέτη περίπτωσης των παιδιών Ρομά, 
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στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Για το λόγο αυτό μελετήσαμε τα σχολικά βιβλία 

της Α΄ και της Β΄ δημοτικού  στα οποία βασίζεται η διδασκαλία της γλώσσας ως Γ2, όπως 

και το συμπληρωματικό υλικό «Μια βαλίτσα… με ιδέες» που δημιουργήθηκε κατά τη 

διάρκεια  του προγράμματος με τίτλο «Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών ΡΟΜΑ» που 

πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου 

Αθηνών (ΕΚΠΑ), που φέρει τη συνολική ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος, με 

συμπράττοντες φορείς το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ) κατά τα σχολικά έτη 2016-2018. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα του θεωρητικού μέρους για τη σημασία του τραγουδιού 

στη διδασκαλία της γλώσσας ως Γ2/ΞΓ και επικεντρώνοντας στο σκοπό της συγκεκριμένης 

έρευνας προέκυψαν διάφορα ερευνητικά ερωτήματα, το κυριότερο από τα οποία είναι: 

● Πώς αξιοποιείται το τραγούδι ως εκπαιδευτικό υλικό στη διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2 

(μελέτη περίπτωσης Ρομά); 

Άλλα ερωτήματα που προέκυψαν από τον σκοπό της έρευνας και το θεωρητικό μέρος είναι: 

● Αξιοποιούνται τα ερευνητικά δεδομένα για τα οφέλη του τραγουδιού στη διδασκαλία της 

ελληνικής γλώσσας ως Γ2 στην περίπτωση των Ρομά; Πώς; 

● Είναι ίδια η αξιοποίηση των τραγουδιών στη διδασκαλία της Ελληνικής ως μητρικής και ως 

Γ2 στις δύο πρώτες τάξεις του δημοτικού; 

4.4. Υπόθεση της έρευνας 

Στα πλαίσια των ευρημάτων του θεωρητικού μέρους σχετικά με τα οφέλη που μπορεί να 

προσκομίσουν οι μαθητές από τη χρήση του τραγουδιού στην εκπαιδευτική πράξη, 

εστιάζοντας στο μάθημα της γλώσσας και της διδασκαλίας της Ελληνικής ως μητρικής και 

δεύτερης, γεννήθηκαν ερωτήματα, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω. Θεωρήσαμε λοιπόν πως, 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα σύγχρονα ευρήματα που προέκυψαν μέσα από μελέτες πολλών 

επιστημονικών κλάδων και μέσα από εφαρμογή στην πράξη από τα διάφορα 

μουσικοπαιδαγωγικά συστήματα αλλά και τη συστηματική διδασκαλία της Ελληνικής ως 

Γ2/ΞΓ από διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα που εφαρμόστηκαν κατά καιρούς μέσω των 

τραγουδιών στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, ότι το τραγούδι ως ένα ισχυρό εκπαιδευτικό 

εργαλείο δεν μπορεί παρά να αξιοποιείται συστηματικά στη διδασκαλία της Ελληνικής ως 

Γ2/ΞΓ, ώστε να διευκολύνεται η διδασκαλία, να γίνεται ευχάριστα και να αποδίδει τα μέγιστα 
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οφέλη σε όλα τα επίπεδα και σε σύντομο διάστημα κρατώντας ενεργό το ενδιαφέρον των 

μαθητών. Στην πραγματικότητα όμως συμβαίνει κάτι τέτοιο;  

4.5. Μεθοδολογία της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα στηρίχτηκε στις ποιοτικές μεθόδους έρευνας, στην ανάλυση περιεχομένου 

των βιβλίων της Γλώσσας και συγκεκριμένα αφορά στη μελέτη περίπτωσης μιας 

συγκεκριμένης ομάδας παιδιών (Ρομά) που διδάσκονται την Ελληνική ως Γ2 γλώσσα στην 

Ελλάδα με επέκταση στη σύγκριση της χρήσης και της θέσης του τραγουδιού ανάμεσα στα 

βιβλία της Γλώσσας και του Ανθολογίου, που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλίας της 

μητρικής και της Γ2 στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς και το συμπληρωματικό υλικό. Η 

μελέτη περίπτωσης ως μεθοδολογικό εργαλείο δεν επιδιώκει τη συγκέντρωση δεδομένων από 

μεγάλα δείγματα και δεν προχωράει συνήθως σε  γενίκευση των αποτελεσμάτων, αλλά, όπως 

χαρακτηριστικά ειπώθηκε, «μερικές φορές μόνο όταν πάρουμε ένα περιστατικό μπορούμε να 

έχουμε μια συγκεκριμένη εικόνα» (Nisbet & Watt 1984, σ.72). Η περίπτωση της διδασκαλίας 

της ελληνικής στα παιδιά Ρομά, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και σε πραγματικές 

καταστάσεις, αποτελεί ένα μοναδικό παράδειγμα που μας επιτρέπει να ερευνήσουμε τις 

έννοιες που μας ενδιαφέρουν ουσιαστικά, χωρίς να κάνουμε μόνο μια αφηρημένη 

παρουσίαση των θεωρητικών αρχών που τις διέπουν. Έτσι, το χαρακτηριστικό της μελέτης 

περίπτωσης είναι η εστίαση σε μια συγκεκριμένη περίπτωση και η σε βάθος ανάλυσή της σε 

σχέση πάντα με το πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιείται  και όχι απαλλαγμένη από αυτό 

(Robson 2007, σ. 212).  

Στην παρούσα εργασία επιλέξαμε τη μελέτη περίπτωσης ως ερευνητική μέθοδο διότι η 

διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2 δεν είναι ενιαία σε όλες τις ομάδες του πληθυσμού που 

απευθύνεται. Διαφορετική είναι για παράδειγμα η προσέγγιση και το υλικό που 

χρησιμοποιείται για τους μουσουλμανόπαιδες, άλλη για τους πρόσφυγες και άλλη για τους 

Ρομά, που η εκπαίδευση τους είναι μονόγλωσση
4
. Παρόλα αυτά, στο επίπεδο της 

διδασκαλίας η σύνδεση των μεθόδων που ακολουθούνται, δεν είναι χαλαρή αλλά πολύπλοκη 

και δυναμική, με αποτέλεσμα να υπάρχουν κοινές συνισταμένες και αλληλεπιδράσεις σε όλες 

τις περιπτώσεις και μολονότι δεν μας επιτρέπεται να κάνουμε γενικεύσεις (λόγος για τον 

                                                 
4. Tα τελευταία χρόνια γίνεται λόγος από πολλούς επιστήμονες για τα οφέλη που θα προέκυπταν 

από τη συστηματική διδασκαλία και της μητρικής γλώσσας και γίνονται βήματα σε θεωρητικό 

επίπεδο, προς αυτή την κατεύθυνση. 
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οποίο έχει ασκηθεί κριτική στη μελέτη περίπτωσης ως μεθοδολογία έρευνας) μας δίνεται η 

δυνατότητα να προχωρήσουμε, από μια μεμονωμένη περίπτωση σε μια ευρύτερη γενική 

κατηγορία παρόμοιων χαρακτηριστικών, επιτρέποντας να δημιουργηθεί μια φυσική βάση για 

γενικεύσεις (Cohen et al. 2006, σ. 3014). 

Η συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης είναι διερευνητική, με σκοπό να αποτελέσει μια 

προκαταρκτική έρευνα χαρτογράφησης της αξίας και της θέσης των τραγουδιών στη 

διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2, που θα λειτουργούσε επικουρικά σε  μια ευρείας κλίμακας 

έρευνα.  

Η ανάλυση περιεχομένου από την άλλη μας βοηθάει στην ομαδοποίηση, κατηγοριοποίηση 

των δεδομένων, όπως επίσης και στην απόδοση νοήματος και την απάντηση των ερευνητικών 

ερωτημάτων. Μέσω της ανάλυσης περιεχομένου μειώνονται τα ποιοτικά δεδομένα και 

προσπαθούμε να κατανοήσουμε έναν όγκο ποιοτικού υλικού και να προσδιορίσουμε τη 

συνοχή και τα νοήματά του (Patton 2002, σ. 453). Με την ταξινόμηση και την οργάνωση των 

δεδομένων επιχειρείται σύγκριση, αντιπαράθεση και απόδοση τίτλου στα δεδομένα και 

περιλαμβάνεται η καταγραφή των συχνοτήτων εμφάνισης των δεδομένων, η ανάπτυξη 

κατηγοριών, η επιλογή εννοιών που προσδιορίζουν τις κατηγορίες και η διατύπωση 

υποθέσεων που εξηγούν τα δεδομένα (Schwandt 1997, σσ. 4-5). Όλα αυτά 

πραγματοποιούνται υπό το πρίσμα των ερευνητικών δεδομένων που ετέθησαν. 

4.6. Ερευνητικό υλικό 

Εξετάστηκαν αναλυτικά τα βιβλία της Γλώσσας ως προς τον άξονα «τραγούδι». 

Συγκεκριμένα: 

 

Γλώσσα Α΄ τάξη Δημοτικού:  

 Γράμματα – Λέξεις – Ιστορίες α΄ και β΄ τεύχος – βιβλία μαθητή  

 Γράμματα – Λέξεις – Ιστορίες α΄ και β΄ τεύχος – τετράδια εργασιών  

 Γράμματα – Λέξεις – Ιστορίες – βιβλίο δασκάλου  

 

Γλώσσα Β΄τάξη Δημοτικού: 

 Ταξίδι στον κόσμο της Γλώσσας α΄, β΄, γ΄ τεύχη – βιβλία μαθητή  
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 Ταξίδι στον κόσμο της Γλώσσας α΄ και β΄ τεύχη – τετράδια εργασιών  

 Ταξίδι στον κόσμο της Γλώσσας – βιβλίο δασκάλου 

 

Ανθολόγιο Α΄ & Β΄ Δημοτικού:  

Το δελφίνι – βιβλίο μαθητή  

Το δελφίνι – βιβλίο δασκάλου 

 
 

Καλές πρακτικές πρόσβασης της στήριξης στο σχολείο 

Μια βαλίτσα… με ιδέες 

Γλώσσα Α΄ τάξη Δημοτικού: 

(στο http://peroma.web.auth.gr/peroma/sites/roma/docs/039.pdf ) 

Μια βαλίτσα… με ιδέες – Γλώσσα για την Α΄ Δημοτικού – οδηγοί για τον/την εκπαιδευτικό 

Μέρος Α΄: σελίδες 4 – 97 

Μέρος Β΄: σελίδες 98 – 195 

 

Γλώσσα Β΄ τάξη Δημοτικού: 

(στο http://peroma.web.auth.gr/peroma/sites/roma/docs/040.pdf ) 

 

Μια βαλίτσα… με ιδέες – Γλώσσα για τη Β΄ Δημοτικού – οδηγός για τον/την εκπαιδευτικό 

Υλικό Α΄ και Β΄ τάξη 

(στο http://peroma.web.auth.gr/peroma/el/node/4 ) 

 

Στη συνέχεια παρατίθεται η συγγραφική ομάδα των υπό έρευνα βιβλίων: 

 
Γλώσσα Α΄ τάξη – Βιβλίο μαθητή – Δασκάλου - Τετράδιο εργασιών: 

Καρατζόλα Ελένη, Κύρδη Καλλιόπη, Σπανέλλη Τατιάνα, Τσιαγκάκη Θεοδώρα 

 

http://peroma.web.auth.gr/peroma/sites/roma/docs/039.pdf
http://peroma.web.auth.gr/peroma/sites/roma/docs/040.pdf
http://peroma.web.auth.gr/peroma/el/node/4
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Γλώσσα Β΄ τάξη – Βιβλίο μαθητή – Δασκάλου – Τετράδιο εργασιών: 

 Γαβριηλίδου Ζωή, Σφυρόερα Μαρία, Μπεζέ Λουκία 

 

Ανθολόγιο Α΄ & Β΄Δημοτικού – Βιβλίο δασκάλου: 

Τσιλιμένη Τασούλα, Γραίκος Νικόλαος, Καίσαρης Λεωνίδας, Καπλάνογλου Μάνια 

 

Καλές πρακτικές πρόσβασης της στήριξης στο σχολείο 

«Μια βαλίτσα… με ιδέες» – για τη Α΄ Δημοτικού: 

Η Ελένη Ξεφτέρη και η Θέκλα Μιχάλογλου συνεργάστηκαν με τις εκπαιδευτικούς της 

παράλληλης στήριξης για την παραγωγή του υλικού. Πιο συγκεκριμένα συνεργάστηκαν οι 

εκπαιδευτικοί:  

Αβραμίδης Χρήστος – 64ο Δ.Σ. Θεσσαλονίκης, Αλεξοπούλου Ειρήνη – 5ο Δ.Σ. Κορδελιού, 

Κακάμπουρα Ελένη – Δ.Σ. Κορυφής, Σμυρνιώτη Αναστασία – 3ο Δ.Σ. Μενεμένης, Τζήκα 

Θεοδώρα – 6ο Δ.Σ. Αλεξάνδρειας, Φοινικιανάκη Ολυμπία – 2ο Δ.Σ Σερρών 

 

«Μια βαλίτσα… με ιδέες» – για τη Β΄ Δημοτικού: 

Η Ελένη Ξεφτέρη και η Θέκλα Μιχάλογλου συνεργάστηκαν με τις εκπαιδευτικούς της 

παράλληλης στήριξης για την παραγωγή του υλικού. Πιο συγκεκριμένα συνεργάστηκαν οι 

εκπαιδευτικοί:  

Αλεξοπούλου Ειρήνη – 5ο Δ.Σ. Κορδελιού, Αναστασιάδου Μαριάνθη – 5ο Δ.Σ. Κορδελιού, 

Δρομπίλα Μαρία – 2ο Δ.Σ. Σερρών, Κακάμπουρα Ελένη – Δ.Σ. Κορυφής, Ντενεκετζίδου 

Ελισάβετ  – Δ.Σ. Κορυφής, Παναγιωτίδου Γεωργία – 64ο Δ.Σ. Θεσσαλονίκης, Παρασκευά 

Μάγδα – 3ο Δ.Σ. Μενεμένης, Ραπτοπούλου Μαρκέλλα – 6ο Δ.Σ. Αλεξάνδρειας, Σμυρνιώτη 

Αναστασία – 3ο Δ.Σ. Μενεμένης, Τζήκα Θεοδώρα – 6ο Δ.Σ. Αλεξάνδρειας, Φοινικιανάκη 

Ολυμπία – 2ο Δ.Σ. Σερρών 

 4.7. Τρόπος καταγραφής – κατηγοριοποίηση – ανάλυση του υλικού 

Από το Φεβρουάριο του 2018 έως και τον Απρίλιο του 2018 έγινε η καταγραφή του υπό 

έρευνα υλικού. Ως τραγούδι κατατάξαμε ό,τι τα ίδια τα βιβλία χαρακτήριζαν με τον όρο αυτό, 
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αλλά δεν παραλείψαμε να καταγράψουμε ατύπως και όσα κείμενα εντοπίσαμε δεδηλωμένα 

ως μελοποιημένα ή γνωρίζαμε πως έχουν μελοποιηθεί. Τα συγκεκριμένα κείμενα-τραγούδια 

δεν τα συμπεριλάβαμε στους πίνακες κατάταξής μας, αλλά δηλώσαμε την ύπαρξή τους στις 

παρατηρήσεις και τους σχολιασμούς που έγιναν επί των ευρημάτων.   

Έτσι, όποτε συναντούσαμε τον όρο τραγούδι στα βιβλία, τα τετράδια εργασιών και τους 

οδηγούς που εξετάσαμε ή όποτε συναντούσαμε στίχους με ομοιοκαταληξία ή μη, 

καταγράφαμε τον τίτλο του, τον δημιουργό και τον συνθέτη, αν αναφερόταν. Στη συνέχεια 

καταγράφαμε όλες τις δραστηριότητες που προτείνονταν για το κάθε τραγούδι στο βιβλίο ή 

τον οδηγό που ερευνούσαμε και, αφού ολοκληρώναμε αυτή τη διαδικασία, καταφεύγαμε στο 

βιβλίο του δασκάλου, για να καταγράψουμε τυχόν δραστηριότητες ή οτιδήποτε άλλο 

αναφερόταν σχετικά με το κάθε τραγούδι. Επίσης, ελέγχαμε τους σκοπούς και τους στόχους 

που εξυπηρετούσε η κάθε ενότητα, όπου εντοπίζαμε τραγούδια, για να δούμε αν τα 

συγκεκριμένα τραγούδια εξυπηρετούσαν τους σκοπούς και τους στόχους αυτούς
5
. 

Αποφύγαμε να κατατάξουμε τα τραγούδια σε είδος, όπου δεν αναφερόταν, καθώς είναι μια 

απαιτητική και αμφίβολη διαδικασία, κυρίως για κάποιον που δεν διαθέτει εξειδικευμένες 

γνώσεις μουσικής. Ως προς τους Οδηγούς για τον εκπαιδευτικό, θεωρήσαμε καλό να 

καταγράψουμε και τις μουσικοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις στους σχολιασμούς. 

Όλα τα ευρήματα τα περνούσαμε σε πρόγραμμα του υπολογιστή, δημιουργώντας πίνακες και 

κατηγορίες γλωσσικές, διαθεματικές, διαπολιτισμικές, μουσικές, εικαστικές, θεατρικές κατά 

περίπτωση.  

Σε όλη τη διάρκεια της έρευνας ετίθεντο συνεχώς ερωτήματα όπως: 

● Αξιοποιούνται τα τραγούδια με ασκήσεις γλωσσικές, λεξιλογίου, σύνταξης, παραγωγής 

γραπτού και προφορικού λόγου; 

                                                 
5. Τα βιβλία του δασκάλου έχουν διαφορετική δομή ανάλογα με την τάξη. Στο βιβλίο του 

δασκάλου για την Α΄ τάξη οι ενότητες των μαθημάτων  κατατάσσονται ως προς τη 

θεματολογία, τον επικοινωνιακό και λεξικο-γραμματικό στόχο που εξυπηρετούν. Στο βιβλίο 

του δασκάλου για τη Β΄ τάξη οι ενότητες κατατάσσονται ως προς το είδος των κειμένων, τον 

προφορικό λόγο, την παραγωγή γραπτού λόγου, τη γραμματική-σύνταξη-ορθογραφία, το 

λεξιλόγιο και στην αρχή κάθε ενότητας καταγράφονται οι στόχοι της. Στο Ανθολόγιο οι 

ενότητες συνδέουν τη λογοτεχνία με τις άλλες τέχνες, μουσική, εικαστικά, θέατρο και 

αξιοποιείται διαθεματικά, ενώ στους Οδηγούς για τον εκπαιδευτικό οι θεματικές συνδέονται 

με ενότητες των βιβλίων της γλώσσας αλλά και των άλλων μαθημάτων. 
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● Ποιες δραστηριότητες προτείνονται σε σχέση με αυτά; 

● Προτείνονται διαθεματικές και διαπολιτισμικές δραστηριότητες; 

● Ποιους διδακτικούς στόχους του κάθε κεφαλαίου εξυπηρετούν; 

Στη συνέχεια ελέγχαμε και επανελέγχαμε συνεχώς το υλικό και ό,τι είχαμε καταγράψει, για 

να αποφύγουμε τυχόν λάθη και παραλήψεις. Αφού ολοκληρώθηκε η καταγραφή του υλικού 

και έγιναν οι τελικές κατηγοριοποιήσεις ανά τραγούδι και στο σύνολο των τραγουδιών, 

ακολούθησε η ανάλυση των αποτελεσμάτων και η απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

5.1. Παρουσίαση και ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων 

 

Τα ερευνητικά δεδομένα που συλλέξαμε από τα βιβλία και τους οδηγούς είναι τα ακόλουθα: 

  

5.1.1. Βιβλίο Γλώσσας Α΄ Δημοτικού 

Πίνακας 1: Τραγούδια στα βιβλία Γλώσσας Α΄ Δημοτικού 

 

 ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΟ 

ΜΑΘΗΤΗ 

ΣΕΛΙΔΑ 

1. «Τραγούδι Μορφονιού» 3
η
  Μια παράσταση στην πλατεία  

Μύτη σαν σαλάμι, δευτερεύον 

κείμενο 

τεύχος α΄ 49 

2. «Ανεβαίνω στη μηλιά» 3
η
  Μια παράσταση στην πλατεία  

 Μήλα και καμήλα, δευτερεύον 

κείμενο 

τεύχος α΄ 51 

3. «Πουπουλένια 

σύννεφα» 

4
η
  Το σύννεφο έφερε βροχή 

Πουπουλένια σύννεφα 

επαναληπτικό 

τεύχος α΄ 74 

4. «Κάλαντα 

Χριστουγέννων» 

μοραΐτικα 

4
η
  Το σύννεφο έφερε βροχή 

 Καλά Χριστούγεννα, καλή 

Χρονιά εορταστικό 

τεύχος α΄ 75 

5. «Μια Κυριακή του 

Μάρτη» 

7
η
  Καράβια 

Μια Κυριακή του Μάρτη 

επαναληπτικό 

τεύχος β΄ 42 

6. «Τα τζιτζίκια» 10
η
 Το κοχύλι τεύχος β΄ 77 
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Τα τζιτζίκια  

επαναληπτικό 

7. «Το κοχύλι» 10
η
 Το κοχύλι 

Το κοχύλι 

επαναληπτικό 

τεύχος β΄ 78 

 

Γενικές παρατηρήσεις 

Σε όλο το βιβλίο της Γλώσσας (α΄ και β΄ τεύχος) καταγράφηκαν επτά τραγούδια, εκ των 

οποίων τα δύο βρίσκονται σε δευτερεύοντα κείμενα, ενώ στο τετράδιο εργασιών δεν βρέθηκε 

κανένα τραγούδι. 

Πέντε από τα τραγούδια: «Πουπουλένια σύννεφα», «Κάλαντα Χριστουγέννων», «Μια 

Κυριακή του Μάρτη», «Τα τζιτζίκια», «Το Κοχύλι» είναι τα κυρίως κείμενα των 

επαναληπτικών κεφαλαίων και δεν προτείνεται  καμία δραστηριότητα, ούτε καν η ακρόασή 

τους, ενώ υπάρχουν άλλα τραγούδια που δεν έχουν καταγραφεί, αλλά υποδεικνύεται στο 

βιβλίο του δασκάλου ως διαθεματική δραστηριότητα η ακρόασή τους. Αυτά είναι:  

α) «Ο μέρμηγκας» του Μ. Λοΐζου, όπου προτείνεται τα παιδιά «να μάθουν το τραγούδι» (ΒΔ, 

σ. 55) και αναφέρεται στο μάθημα για την επεξεργασία του «τζ» (ΒΜ, α΄ τεύχος). 

β) «Το κόκκινο χρώμα» από το έργο «Εδώ Λιλιπούπολη», στα πλαίσια μιας διαθεματικής 

δραστηριότητας, όπου προτείνεται «να μάθουν το τραγούδι» και πως  «Η δραστηριότητα 

προσφέρεται ιδιαίτερα για τα αλλόγλωσσα παιδιά»
6
 (ΒΔ, σ.47) και αναφέρεται στο 

επαναληπτικό «Το ζαχαροπλαστείο του γλυκόσαυρου» (ΒΜ, β΄ τεύχος).  

 γ) «Ως πότε παπαγάλοι» όπου προτείνεται ότι «μπορούν να μάθουν το τραγούδι … σε στίχους 

Μαριαννίνας Κριεζή, από το μουσικό έργο «Εδώ Λιλιπούπολη» (ΒΔ, σ. 39) και αναφέρεται 

στο μάθημα για τη διδασκαλία του γράμματος «Π,π».  

δ) «Προτείνεται να μάθουν το πρώτο από τα «Έξι τραγούδια για ποντίκια» του Γ. 

Κουρουπού» (ΒΔ, σ. 41 ) και αναφέρεται στο μάθημα για τη διδασκαλία του γράμματος 

«Ο,ο».  

                                                 
6. Στο εξής όπου υπάρχουν υπογραμμίσεις αφορούν σε δραστηριότητες διαπολιτισμικού 

χαρακτήρα. 
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 Όλα τα τραγούδια εκτός από το «Ανεβαίνω στη μηλιά» (λάχνισμα) και τα Κάλαντα, που 

ως όρος μας παραπέμπει στα παραδοσιακά τραγούδια, δεν κατατάσσονται ως προς το είδος 

τους.  

 Επίσης, εντοπίστηκαν στα βιβλία της γλώσσας τρία κείμενα: «ο Θούριος του Ρήγα», ο 

«Ύμνος εις την Ελευθερία» και το ποίημα του Γ. Ρίτσου «Αν όλα τα παιδιά της γης», για τα 

οποία δεν γίνεται λόγος ότι είναι μελοποιημένα, αν και το ποίημα του Ρίτσου αναφέρεται 

μέσα στο κείμενο της Ζωρζ Σαρή «Το γαϊτανάκι», όπου είναι ενταγμένο, ότι είναι τραγούδι.  

 Στο τέλος κάθε μαθήματος του βιβλίου υπάρχει ένα κείμενο που «συνδέεται άμεσα με την 

κεντρική ιστορία, έχει τη μορφή είτε χιουμοριστικών στίχων ή άλλων παιγνιωδών 

συνθέσεων», περιέχει το γράμμα που διδάσκεται στο συγκεκριμένο μάθημα και εντάσσεται 

στα δευτερεύοντα κείμενα που δεν απαιτείται από τους μαθητές να τα διαβάσουν, αλλά 

προτείνονται για την αξιοποίηση της ρίμας ως «παιχνίδι και απόλαυση, αλλά και για τη 

δυναμική της για τον εντοπισμό λέξεων καθώς και συλλαβών στο τέλος της λέξης». Για το 

λόγο αυτό προτείνεται η «μεγαλόφωνη ανάγνωση με ορισμένο ρυθμό και τονισμό» από το 

δάσκαλο (BΔ, σ. 16). Τα συγκεκριμένα κείμενα, αν και δεν αναφέρεται, έχουν μελοποιηθεί 

από τον Τ. Ιωαννίδη και περιέχονται στο CD «Λάχανα και χάχανα» (LEGEND 2009), που 

υπάρχει σχεδόν σε κάθε σχολείο. 

Παρατηρήσεις και σχόλια επί των ευρημάτων στο βιβλίο της γλώσσας και στο βιβλίο 

του δασκάλου 

1. Το «Τραγούδι του Μορφονιού» όπως και το τραγούδι «Ανεβαίνω στη μηλιά» βρίσκεται 

στη θεματική ενότητα «Μια παράσταση στην πλατεία» που, ως προς τη θεματολογία, 

πραγματεύεται τον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό – κοινωνικές σχέσεις.  

● Ο επικοινωνιακός στόχος, μεταξύ άλλων, αφορά στην «εξοικείωση και επαφή με 

διαφορετικά είδη λόγου: Πεζός, έμμετρος, αίνιγμα, λάχνισμα» και ως προς το 

λεξικογραμματικό στόχο «τη γραφή ανάγνωση και ενσυνείδητη επεξεργασία των φθόγγων 

γραμμάτων»  «Μ», «μ» και «Η», «η» αντίστοιχα (ΒΔ, σ. 29).  

● Επίσης, το «Τραγούδι του Μορφονιού» αποτελεί δευτερεύον κείμενο και όπως αναφέρεται 

«τα στιχάκια της σ.49 του Β.Μ. προέρχονται από παράσταση του παλιού καραγκιοζοπαίχτη Α. 

Μόλλα. Πρόκειται για τραγούδι που λέει ο Μορφονιός κάθε φορά που μπαίνει στη σκηνή. Ο/η 

εκπαιδευτικός εξηγεί την προέλευση του ονόματος: ομορφονιός, ομορφιά», ενώ πιο κάτω 
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«προτείνεται να μάθουν τα παιδιά το τραγούδι «Σαν τον Καραγκιόζη» του Δ. Σαββόπουλου» 

(ΒΔ, σ. 44).  

2. Η αναφορές για το λάχνισμα «Ανεβαίνω στη μηλιά» στο βιβλίο του δασκάλου είναι: «με 

αφορμή το λάχνισμα της σελ. 51, τα παιδιά και ο/η εκπαιδευτικός λένε στην τάξη λαχνίσματα 

που ξέρουν. Ζητούν από τους ενήλικες του περιβάλλοντός τους να τους πουν λαχνίσματα και 

τα απαγγέλουν στην τάξη. Ο/η εκπαιδευτικός τα καταγράφει και δημιουργούν σχετικό βιβλίο 

τάξης» (ΒΔ, σ. 45). 

Επίσης, δίνονται συμπληρωματικές πηγές πληροφόρησης για λαχνίσματα:  

● Κλιάφα, Μ. και Ζ. Βαλάση. 2000. Ας παίξουμε πάλι. Αθήνα: Κέδρος. 

● Αναγνωστόπουλος, Β. (επιλογή). 1995: Λαχνίσματα. Από τη λαϊκή μας παράδοση. Αθήνα: 

Καστανιώτης. 

3. Το τραγούδι «Πουπουλένια σύννεφα» αναφέρεται στη θεματική ενότητα «Το σύννεφο 

έφερε βροχή» που ως προς τη θεματολογία αφορά στα καιρικά φαινόμενα, αλλαγή εποχών, 

στοιχεία ελληνικού πολιτισμού, έθιμα, πολιτισμικά στοιχεία άλλων λαών (ΒΔ, σ. 29). 

 ● Αποτελεί, όπως ήδη είπαμε, το κυρίως κείμενο του επαναληπτικού κεφαλαίου και δεν 

προτείνεται καμία δραστηριότητα σε σχέση με αυτό παρά μόνο αναφέρεται πως «Το ποίημα 

του Θωμά Μοσχόπουλου και της Ξένιας Καλογεροπούλου γράφτηκε για το θεατρικό έργο 

‘Μια Ιστορία με ιστορίες’ του Τζάνι Ροντάρι. Βρίσκεται μελοποιημένο στον ψηφιακό δίσκο 

(CD) του Ν. Κυπουργού ‘Τα μυστικά του κήπου’» (ΒΔ, σ. 50). 

4. Τα «Κάλαντα Χριστουγέννων» (Πελοποννησιακά), βρίσκονται σε κεφάλαιο εορταστικού 

χαρακτήρα όπου «λόγω του χαρακτήρα του κεφαλαίου δεν προβλέπονται δραστηριότητες στο 

ΤΕ. Ο/η εκπαιδευτικός οργανώνει δραστηριότητες που σχετίζονται με τις γιορτές και το 

περιεχόμενο του κεφαλαίου» (ΒΔ, σ. 50).  

● Επίσης, «τα παιδιά μαθαίνουν τα Κάλαντα της Πελοποννήσου. Με αφορμή τον πίνακα του 

Ν. Λύτρα (1832-1904) συζητούν για το έθιμο αυτό. Όλοι μαζί τα τραγουδούν στο σχολείο και 

τη γειτονιά. Προτείνονται οι ψηφιακοί δίσκοι με παραδοσιακά κάλαντα: ‘Μελωδικό καράβι’, 

‘Σας τά ’παν άλλοι’, ‘Αρχείο Ελληνικής Μουσικής Τα Κάλαντα των Ελλήνων’ και της 

Δόμνας Σαμίου, ‘Ελληνικά Κάλαντα’» (ΒΔ, σσ. 50-51). 

● «Συζητούν για έθιμα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και σε άλλες χώρες» (ΒΔ, 

σ. 51). 



81 

 

5. Το τραγούδι «Μια Κυριακή του Μάρτη» εντάσσεται στη θεματική ενότητα «Καράβια», 

όπου η θεματολογία αφορά, εκτός των άλλων, στην επικοινωνία, τα πλοία, το λαϊκό 

πολιτισμό.  

● Ο επικοινωνιακός στόχος αφορά στη χρήση λεξιλογίου σχετικού με πλοία, αναδιήγηση, 

προφορική και γραπτή έκφραση και ο λεξιλογικός στόχος αφορά, εκτός των άλλων, στην 

επισήμανση άτονων λέξεων, εξοικείωση με πάθη των φθόγγων, χρήση αποστρόφου, 

ουδέτερα ουσιαστικά σε –ι, ορθογραφία και σχηματισμός πληθυντικού (ΒΔ, σ. 30).  

● Επίσης, είναι ένα απόσπασμα από το ποίημα του Νίκου Γκάτσου «Μια Κυριακή του 

Μάρτη», από τη συλλογή Όλα τα τραγούδια (Πατάκης, Αθήνα 2002). Έχει μελοποιηθεί από 

τον Λουκ. Κηλαηδόνη και περιέχεται στο δίσκο Η Κόκκινη κλωστή (ΒΔ, σ. 60).  

6. Τα τραγούδια «Τα τζιτζίκια» και το «Κοχύλι» εντάσσονται στην τελευταία θεματική 

ενότητα του βιβλίου «Το κοχύλι», όπου η θεματολογία αφορά στο θαλάσσιο περιβάλλον, την 

οικολογική ευαισθητοποίηση, τα απειλούμενα είδη ζώων, τη μυθολογία και ειδικότερα τους 

μύθους γύρω από τη θάλασσα.  

● Ειδικά για τα τραγούδια προτείνεται οι μαθητές «ν’ ακούσουν στην τάξη και να μάθουν να 

τραγουδούν «Τα τζιτζίκια» καθώς και το μελοποιημένο ποίημα του Οδυσσέα Ελύτη «Το 

κοχύλι» από το μουσικό έργο του Μιχάλη Τρανουδάκη, Οδυσσέα Ελύτη, Η ποδηλάτισσα. 

Τραγούδια» (ΒΔ, σ.68). 

● Δίνονται επίσης πληροφορίες για τα συγκεκριμένα τραγούδια λέγοντας πως «το ποίημα «Τα 

τζιτζίκια» προέρχεται από τη συλλογή ποιημάτων Τα ρω του έρωτα, του Οδυσσέα Ελύτη, 

εκδόσεις Ύψιλον, Αθήνα 1986. Το ποίημα «Κοχύλι» του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, σε 

μετάφραση Άρη Δικταίου, περιέχεται στη συλλογή Τα ποιήματα (Σ. Ι. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, 

1996)» και πως το ποίημα «Τα τζιτζίκια» έχει μελοποιηθεί από τον Σταύρο Κουγιουμτζή στο 

δίσκο Το Θαλασσινό τριφύλλι» (ΒΔ, σ. 68). 
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5.1.2. Βιβλίο Γλώσσας Β΄ Δημοτικού 

Πίνακας 2: Τραγούδια στα βιβλία Γλώσσας Β΄ Δημοτικού 

 

 ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΒΛΙΟ 

ΜΑΘΗΤΗ 

ΤΕΤΡΑΔΙΟ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΣΕΛΙΔΑ 

1. «Πάει ο παλιός ο 

χρόνος» 

εκτός ενότητας τεύχος β΄  38 

2. «Κάλαντα 

Χριστουγέννων» 

Αθηναϊκά 

12
η
 Ποπο! Κόσμος που 

περνά 

τεύχος β’   39 

3. «Δώδεκα μήνες 

αθλητές» 

5
η
 Πάμε για ψώνια  τεύχος α΄ 26 

4. «Η μικρή Ελένη» 22
η
 Πώς γίνεται; Πώς 

παίζεται; 

τεύχος γ΄  56 

Γενικές παρατηρήσεις  

Καταγράφηκαν συνολικά τέσσερα τραγούδια από τα οποία τα δύο βρίσκονται στα βιβλία 

της Γλώσσας και ένα στο Τετράδιο Εργασιών. 

Εντοπίστηκε, επίσης, μεγάλος αριθμός ομοιοκατάληκτων ποιημάτων, μελοποιημένων ή μη, 

σχεδόν σε κάθε μάθημα όπως: «Αν όλα τα παιδιά της γης», «Η Ξανθούλα», «Στο περιγιάλι το 

κρυφό», «Λίγο ακόμα». 

1. Στο τραγούδι «Πάει ο παλιός ο χρόνος» στο βιβλίο της Γλώσσας ζητείται από τα παιδιά: 

«Αντίγραψε στο τετράδιό σου τους τέσσερις πρώτους στίχους από το τραγούδι για τον παλιό 

το χρόνο και μάθε να τους λες απ’ έξω». 

2. Στα «Κάλαντα των Χριστουγέννων» υπάρχει η δραστηριότητα «Στον τόπο σας τραγουδάτε 

κάλαντα; Ποια; Αναζητήστε κάλαντα από διάφορα μέρη της Ελλάδας και διαβάστε τα στην 

τάξη. Ρωτήστε να μάθετε και συζητήστε στην τάξη: Έχετε χριστουγεννιάτικα έθιμα στον 

τόπο σας; Ποια; Ποια είναι τα έθιμα για την Πρωτοχρονιά;».  
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3. Το τραγούδι «Δώδεκα μήνες αθλητές» είναι ενταγμένο στο ΤΕ της Γλώσσας και σε σχέση 

με αυτό υπάρχει η δραστηριότητα: «Η Γαλήνη ακούει το αγαπημένο της τραγούδι από τον 

ψηφιακό δίσκο με τίτλο «Εδώ Λιλιπούπολη». Έχει όμως φασαρία και δεν ακούει καλά. 

Μπορείς να συμπληρώσεις αυτό που λείπει;» (συμπλήρωση των ονομάτων των μηνών που 

λείπουν). Αναφέρεται, επίσης, η δραστηριότητα «Τι ωραίο τραγούδι! Γιατί δεν το τραγουδάτε 

όλοι μαζί στην τάξη;»  

4. Το τραγούδι «Η μικρή Ελένη» είναι ενταγμένο σε κείμενο που περιγράφει πως παίζεται το 

παιχνίδι Η μικρή Ελένη (από το βιβλίο «Φτου ξελευτεριά» του Δημοτικού Σχολείου 

Σφακιωτών Λευκάδας) και υπάρχει η δραστηριότητα «Μάθε να λες απ’ έξω και να γράφεις 

σωστά το τραγούδι που λένε τα παιδιά, όταν παίζουν τη «μικρή Ελένη» και τη δραστηριότητα 

«- Πώς λέγεται το παιχνίδι; - Πώς παίζεται; Ποιοι είναι οι κανόνες του; - Πώς συνεχίζεται το 

παιχνίδι;».  

Παρατηρήσεις και σχόλια επί των ευρημάτων στα βιβλία της γλώσσας και στο βιβλίο 

του δασκάλου 

Το τραγούδι «Πάει ο Παλιός ο χρόνος» είναι εκτός ενότητας και σε συνδυασμό με την 

εικόνα που το συνοδεύει αποτελεί τον προοργανωτή της ενότητας «Ποπο! Κόσμος που 

περνά» η οποία ανήκει στις ευκαιριακές ενότητες των βιβλίων και αφορά στην εορταστική 

περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.  

Οι δραστηριότητες που προτείνονται σε σχέση με το τραγούδι «Κάλαντα Χριστουγέννων», 

όπως αναφέρονται παραπάνω, θεωρούνται «εκτός σχολικού εγχειριδίου. Ο εκπαιδευτικός 

μπορεί να τις αντικαταστήσει με άλλες παρόμοιες, ανάλογα με τις ανάγκες και το επίπεδο της 

τάξης του» (ΒΔ, σ. 36).  

Για το τραγούδι «Δώδεκα μήνες αθλητές» αναφέρεται στο βιβλίο του δασκάλου πως «ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να βάλει στα παιδιά να ακούσουν το τραγούδι «Δώδεκα μήνες 

αθλητές» από το δίσκο (ψηφιακό ή μη) ή την κασέτα Εδώ Λιλιπούπουλη». Επιπλέον, όσον 

αφορά στο ΤΕ και στη δραστηριότητα που υπάρχει σε αυτό (συμπλήρωση κενών με τους 

μήνες που λείπουν) αναφέρεται πως «ο πίνακας στο τέλος της άσκησης 2 –με αφορμή τους 

στίχους του τραγουδιού αυτού– παραθέτει τη δεύτερη ονομασία του κάθε μήνα (π.χ. Μάιος 

και Μάης) και προσφέρεται ως άσκηση ορθογραφίας» (ΒΔ, σ. 24). 

Το τραγούδι « Η Μικρή Ελένη», είναι ενσωματωμένο σε ένα κείμενο που «εξοικειώνει τα 

παιδιά με μια άλλη μορφή κατευθυντικού λόγου, τους κανόνες του παιχνιδιού. Τα παιδιά 
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μπορούν να επεξεργαστούν το κείμενο στην τάξη ή εναλλακτικά στην αυλή του σχολείου και, 

αντί να απαντήσουν στις ερωτήσεις κατανόησης, να προσπαθήσουν να παίξουν το παιχνίδι. 

Με αφορμή αυτό το παιχνίδι ο εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει από τα παιδιά να ρωτήσουν 

μεγαλύτερα αδέλφια, γονείς ή παππούδες για παιχνίδια που έπαιζαν στις γειτονιές και έχουν 

χαθεί και να τα συγκεντρώσουν σε ένα συλλογικό τόμο. Εναλλακτικά, τα παιδιά μπορούν να 

εξηγήσουν τους κανόνες του κάθε παιχνιδιού στην τάξη. Μια εξαιρετικά πρωτότυπη ιδέα 

(ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα) θα ήταν να διοργανώσει το σχολείο μια εκδήλωση 

ανοικτή σε όλους, όπου παιδιά της περιοχής σε συνεργασία με γονείς και παππούδες, θα 

μπορούσαν να παίξουν παλιά παιχνίδια ή παιχνίδια που έχουν εξαφανιστεί. Σε τάξεις όπου 

υπάρχουν παιδιά διαφορετικής εθνικής προέλευσης θα είχε ενδιαφέρον να γίνει μια σύγκριση 

ανάμεσα στα παραδοσιακά παιχνίδια στις διάφορες χώρες και να αναζητηθούν ομοιότητες 

και διαφορές. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται και ένα είδος σύνδεσης ανάμεσα στο σχολείο 

και στην οικογένεια» (ΒΔ, σσ. 51-52).  

5.1.3. Ανθολόγιο Α΄ και Β΄ Δημοτικού 

Πίνακας 3: Τραγούδια στο Ανθολόγιο Α΄ και Β΄ Δημοτικού 

 

 ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΙΔΑ 

1. «Κοιμήσου συ μωράκι μου» Οικογένεια 18 

2. 

 

«Κοιμήσου νεραντζούλα μου» Οικογένεια 18 

3. «Τάρνα ταρναρίστε το…» Οικογένεια 18 

4. «Ταχτιρντί το λέγανε» Οικογένεια 18 

5. «Αρετούσα» Οικογένεια 20 

6. «Ο Παπαγάλος» Σχολείο και παιδί 37-38 

7. «Πινεζοβροχή» Φαντασία και περιπέτεια 60 

8. «Κάλαντα Πρωτοχρονιάς» Θρησκευτική Ζωή 115 
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από τη Σωζόπολη 

9. «Χελιδόνισμα» Πολιτιστική κληρονομιά 141 

 

Παρατηρήσεις και σχόλια επί των ευρημάτων στο Ανθολόγιο 

Σε ολόκληρο το ανθολόγιο καταγράφηκαν εννέα τραγούδια. 

Τα τέσσερα πρώτα τραγούδια βρίσκονται συγκεντρωμένα στον τίτλο του μαθήματος 

νανουρίσματα – ταχταρίσματα. Τα δύο πρώτα από αυτά είναι νανουρίσματα, όπως σημειώνει 

το βιβλίο, από τη Θράκη και την υπόλοιπη Ελλάδα, ενώ τα άλλα δύο ταχταρίσματα 

(τραγουδάκια που λέει η μητέρα στο παιδί της, όταν το χορεύει στα γόνατά της για να το 

διασκεδάσει) από την Ήπειρο και την Κύθνο.  

Τα νανουρίσματα είναι: 

α. «κοιμήσου συ μωράκι μου» 

β. «κοιμήσου νεραντζούλα μου» 

Τα ταχταρίσματα είναι: 

γ. «Τάρνα ταρναρίστε το…» 

δ. «Ταχτιρντί το λέγανε» 

1. Σε σχέση με το δεύτερο νανούρισμα τίθεται η ερώτηση: Με ποιες λέξεις η μητέρα δείχνει 

την αγάπη της στο παιδί της; 

● Ως προς τις διαθεματικές δραστηριότητες γίνεται σύνδεση με το μάθημα των εικαστικών 

παρουσιάζοντας τον πίνακα του Γεώργιου Ιακωβίδη «Μητρική στοργή» και την εικόνα 

Παναγιά Γλυκοφιλούσα η «Καρδιώτισσα». Παράλληλα με την εικόνα της Παναγιάς γίνεται 

σύνδεση και με τη θρησκευτική ζωή (τα Θρησκευτικά δεν διδάσκονται στην Α΄ και Β΄ 

Δημοτικού).  

● Υπάρχει επίσης, ένας χάρτης της Ελλάδας, κάτω από τον οποίο σημειώνεται: «Εδώ βλέπεις 

το χάρτη της Ελλάδας, στον οποίο σημειώνονται οι περιοχές απ’ όπου προέρχονται οι στίχοι 

που διάβασες: η Ήπειρος (κόκκινο), η Θράκη (μπλε) και η Κύθνος (πράσινο). Στο μεγάλο 

χάρτη του σχολείου σου βρες αυτές τις περιοχές και τον δικό σου τόπο. Μέτρησε ποια 

περιοχή είναι η πιο κοντινή και ποια η πιο μακρινή από το δικό σου τόπο». Με τη 
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δραστηριότητα αυτή γίνεται σύνδεση με το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος (γεωγραφία) 

και των Μαθηματικών. 

2. Στο τραγούδι «Αρετούσα» του Βιτσέντζου Κορνάρου, όσον αφορά στις γλωσσικές 

δραστηριότητες και στην παραγωγή λόγου, τίθεται η ερώτηση: «Πώς ονομάζονταν η μητέρα 

κι ο πατέρας της Αρετούσας και για ποιο λόγο ήταν στεναχωρημένοι».  

● Υπάρχει ο πίνακας του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου «Ερωτόκριτος και Αρετούσα», που 

συνδέει το τραγούδι με τα εικαστικά και την παραγωγή λόγου, θέτοντας τις ερωτήσεις: 

«Μπορείς να περιγράψεις την Αρετούσα; Πώς φαντάζεσαι το αρχοντικό σπίτι όπου έμενε;». 

● Ως προς τη μουσική, αναφέρονται συνθέτες που εμπνεύστηκαν από την ιστορία του 

Ερωτόκριτου και της Αρετούσας, όπως ο Γιάννης Μαρκόπουλος και ο Χριστόδουλος 

Χάλαρης και προτείνεται από το CD «Ερωτόκριτος και Αρετή» του Μαρκόπουλου να 

ακουστεί το τραγούδι «Ερωτόκριτος και Αρετούσα» και/ή από το CD «Ερωτόκριτος» του 

Χάλαρη «Τα Θλιβερά Μαντάτα». 

3. Στο ποίημα «Ο παπαγάλος» του Ζαχαρία Παπαντωνίου ως προς τη γλώσσα και τον 

προφορικό λόγο τίθεται η ερώτηση: «Για ποιο λόγο νομίζουν τα άλλα πουλιά ότι ο 

παπαγάλος είναι σοφός;». 

● Ως προς τη μουσική προτείνεται να ακουστεί το τραγούδι από το CD «Το μαντήλι της 

νεράιδας» χωρίς να αναφέρεται ποιος έκανε τη μελοποίηση. 

● Προτείνεται, επίσης, να παίξουν τα παιδιά το παιχνίδι του παπαγάλου για το οποίο δίνονται 

σαφείς οδηγίες.  

4. Στο τραγούδι «Πινεζοβροχή» του Ευγένιου Τριβιζά ως προς τη γλώσσα τίθενται οι 

ερωτήσεις: «Πού κρύφτηκαν τα μπαλόνια για να σωθούν;».  

● Ως προς το λεξιλόγιο «Υπογράμμισε στο κείμενο τις λέξεις που αρχίζουν από «πινεζο-…» 

και «μπαλονο-…». Μετά σχημάτισε δικές σου λέξεις που να αρχίζουν με αυτόν τον τρόπο». 

Όσον αφορά στην παραγωγή γραπτού λόγου, δίνεται η δραστηριότητα «Σκέψου μια χώρα 

φανταστική και δημιούργησε μια βροχή από τι; Γράψε το δικό σου ποίημα συμπληρώνοντας 

τις λέξεις και δώσε ένα δικό σου τέλος: Όταν βρέχει…». 

● Ως προς τη θεατρική αγωγή και τη μουσική αναφέρεται η δραστηριότητα: «με τους 

συμμαθητές σου μεταμορφωθείτε σε «μπαλόνια». Βάλτε μουσική και χορέψτε στο πάρτι των 

μπαλονιών. «Παίξτε» την ιστορία ακούγοντας το τραγούδι της Πινεζοβροχής στο CD Μίλα 

μου για μήλα του συνθέτη Σταύρου Παπασταύρου» (ΒΜ, σ. 62). 
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5. Τα «Κάλαντα Πρωτοχρονιάς» από τη Σωζόπολη συνδέονται με τη θρησκευτική ζωή, τα 

ήθη και τα έθιμα ενός τόπου.  

● Ως προς τα εικαστικά υπάρχει η εικόνα του Σπύρου Καρδαμάκη «Ο Αϊ Βασίλης και η 

βασιλόπιτα», ενώ δεν υποδεικνύεται καμία δραστηριότητα (ΒΜ, σ. 115). 

6. Στο δημοτικό τραγούδι από τη Θράκη «Χελιδόνισμα» υπάρχουν εικόνες από την 

«Χελιδόνα» (Θεσσαλία, Αγριανή Σερρών) και προτείνεται: «Μπορείς να φτιάξεις τη δική 

σου και την πρώτη του Μάρτη να πεις τα Κάλαντα». Επίσης, αν ρωτήσεις τους γονείς σου, 

τους παππούδες ή και άλλους μεγαλύτερους, θα σου πουν και άλλα τραγούδια (κάλαντα) που 

λέγανε όταν ήταν παιδιά» (ΒΜ, σ. 142). Έτσι, έχουμε σύνδεση με την κοινωνική ζωή, τα ήθη 

και τα έθιμα του τόπου.  

●  Ως προς τη μουσική αναφέρεται πως «παρόμοια τραγούδια μπορείς να βρεις σε διάφορα 

CD, όπως στην «Περπερούνα και άλλα τραγούδια του λαού μας για παιδιά» της Δόμνας 

Σαμίου» (ΒΜ, σ. 142).  

Τέλος, προτείνονται τραγούδια που αφορούν σε πεζά κείμενα ή ποιήματα που δεν είναι  

μελοποιημένα. Αυτά είναι: 

● Στο ποίημα «Το Φεγγαράκι» του Γιώργου Βιζυηνού (ΒΜ, σσ. 91-92)  

α) Η «Μικρή νυχτερινή μουσική» του Βόλφανγκ Αμαντέους Μότσαρτ   

β)Το «Χάρτινο το φεγγαράκι» του Μάνου Χατζιδάκι, (κάποιο από τα δυο εφόσον υπάρχουν 

αυτά τα CD στο σχολείο)  

Στο ίδιο ποίημα αναφέρεται πως «Τα παιδιά μπορούν επίσης να μελοποιήσουν ένα ποίημα με 

βάση κάποια δική τους μελωδία, π.χ. Το φεγγαράκι-γλειφιτζούρι (της Θέτης Χορτιάτη) 

σύμφωνα με τη μελωδία του Δεν περνάς κυρα-Μαρία» (ΒΔ, σ. 33). 

● Στο ποίημα Χριστουγεννιάτικο δέντρο της Ρένας Κορινθίου (ΒΜ, σ. 111-112) 

α) «Το δεντράκι μου περήφανο» από το CD Χριστούγεννα, 16 τραγούδια απ’ όλο τον κόσμο 

β) «Το έλατο που έγινε χριστουγεννιάτικο δέντρο» από το CD Χριστούγεννα Νο 1. Ουράνιο 

Τόξο  

Στο ίδιο ποίημα προτείνεται στο ΒΔ τα παιδιά να μελοποιήσουν ένα από τα άλλα ποιήματα 

που δίνονται.  
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Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Α΄ και Β΄ Δημοτικού, «Το δελφίνι» – Βιβλίο του 

Δασκάλου  

Εισαγωγικά 

Πριν προχωρήσουμε στις παρατηρήσεις και τα σχόλια των τραγουδιών που καταγράφονται, 

καλό θα ήταν να δούμε την προσέγγιση του ίδιου του βιβλίου του δασκάλου για το μάθημα 

της λογοτεχνίας γενικότερα. 

Έτσι, «λαμβάνοντας υπόψη τους αισθητικούς και παιδαγωγικούς στόχους και τις διευρυμένες 

δυνατότητες της λογοτεχνίας, δίνεται έμφαση στη γνωριμία του αναγνώστη του Ανθολογίου 

με τη λογοτεχνική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου του, καθώς και με τη γνωριμία και 

την αποδοχή άλλων διαφορετικών πολιτισμών. Τα λογοτεχνικά κείμενα, τα οποία 

επιλέχθηκαν από τη συγγραφική ομάδα, προτείνονται ως αφορμές για την απόκτηση 

γνώσεων, προβληματισμών, έμπνευσης, ευαισθητοποίησης σε πανανθρώπινα θέματα και 

δημιουργικής έκφρασης. Κάθε κείμενο προσφέρεται ως ελεύθερο ανάγνωσμα, αλλά και ως 

πρόταση για σύνδεση με άλλα επιστημονικά πεδία μαθημάτων» (ΒΔ, σ. 7). 

Επίσης, «η επιλογή των κειμένων έγινε λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα της διαθεματικής 

σύνδεσης της λογοτεχνίας με άλλα μαθήματα (Γλώσσα, Ιστορία, Μελέτη Περιβάλλοντος 

κ.ά.). Κυρίως όμως τα κείμενα σχετίζονται με τα μαθήματα των Εικαστικών, της Μουσικής 

και του Θεάτρου, λόγω του κοινού αισθητικού παρονομαστή που τα συνδέει» και «η 

προσέγγιση του παραδοσιακού πολιτισμού μέσα από μύθους, παραμύθια, παροιμίες, 

τραγούδια
7
, αινίγματα αλλά και έθιμα και δρώμενα της παραδοσιακής κοινότητας, οδηγεί στο 

παρελθόν και στο παρόν μιας κοινωνίας, προσφέρει πρόσβαση στην ιστορική εμπειρία ενός 

λαού, συνδέοντάς την ταυτόχρονα με τις παραδόσεις άλλων λαών» (ΒΔ, σ. 8). 

Παρατηρήσεις και σχόλια επί των ευρημάτων στο Ανθολόγιο και στο βιβλίο του 

δασκάλου 

Νανουρίσματα – Ταχταρίσματα: Ως προς τη Γλώσσα και τη Μελέτη Περιβάλλοντος 

(Ιστορία) «οι προτεινόμενες δραστηριότητες δίνουν την ευκαιρία για έκφραση βιωματικών 

καταστάσεων των παιδιών και για την ανάπτυξη του προφορικού τους λόγου». Προτείνεται 

επίσης, η οργάνωση σχεδίου εργασίας με θέμα «Νανουρίσματα – Ταχταρίσματα του τόπου 

μας». Το υλικό συγκεντρώνεται, μαγνητοφωνείται και γράφεται σε κείμενο, ενώ «η ύπαρξη 

                                                 
7. Η επισήμανση έγινε από την ερευνήτρια. 
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ιδιωματικών φράσεων και εκφράσεων αποτελεί μια ευκαιρία για την άσκηση σε μορφές 

ιδιωματικού λόγου και για τη γνωριμία με τις γλωσσικές ιδιαιτερότητες της περιοχής τους». 

Επισημαίνονται επίσης «αμεσότερες πληροφορίες για την ιστορία του ελληνισμού» (ΒΔ, σ. 

15). 

●  Σχετικά με τη Μελέτη Περιβάλλοντος (Γεωγραφία) οι δραστηριότητες επέκτασης που 

προτείνονται είναι «η συλλογή νανουρισμάτων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας 

και του κόσμου», ενώ δίνεται έμφαση στην «επισήμανση των διαφορετικών μορφών 

έκφρασης, που μπορεί να πάρει μια συγκεκριμένη μορφή λόγου ανά την Ελλάδα και 

τον κόσμο» και στο χάρτη «σημειώνονται οι χώρες προέλευσης των νανουρισμάτων 

και τονίζεται η οικουμενική σημασία τους». Επίσης, αναφέρεται πως αν υπάρχουν 

μαθητές από άλλες χώρες μπορεί να γίνει «διαπολιτισμική χρησιμοποίηση του 

θέματος με την παρακίνηση των μαθητών να φέρουν στην τάξη νανουρίσματα της 

χώρας τους». 

●   Ως προς τα εικαστικά προτείνεται «η οργάνωση ενός σχεδίου εργασίας με θέμα τη 

συλλογή πινάκων και φωτογραφιών, που εικονίζουν νανουρίσματα ή ταχταρίσματα». 

 ●  Ως προς τη μουσική και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση προτείνεται η οργάνωση ενός 

σχεδίου εργασίας με θέμα «τη συλλογή μουσικών κομματιών νανουρισμάτων από την 

Ελλάδα και από τον υπόλοιπο κόσμο», ενώ ενδεικτικά παρατίθεται η συλλογή: 

Νανουρίσματα, ηχογραφήσεις 1930 – 1998, Μουσικό Λαογραφικό Αρχείο Μέλπως 

Μερλιέ, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 2004. 

Στο τραγούδι «Αρετούσα» αναφέρεται πως οι παραλλαγές σε ένα κεντρικό θέμα 

αποτελούν αφορμή για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων σχετικών με τα Εικαστικά και 

τη Λογοτεχνία.  

●  Ως προς τα Εικαστικά, προτείνεται η παρουσίαση και εκπαιδευτική αξιοποίηση έργων 

του Θεόφιλου με θέμα το ζευγάρι ερωτευμένων νέων, όπως την τοιχογραφία της 

συλλογής Ι. Δελή από τη Μυτιλήνη και την τοιχογραφία της συλλογής Κ. Μακρή από 

τον Άγιο Βλάσιο Πηλίου, «όπου εικονογραφείται με την ίδια τεχνοτροπία το θέμα του 

Ρομβέρτου και της Ιουλίας, εμπνευσμένο από δράμα του Σαίξπηρ». 

●  Ως προς τη Λογοτεχνία, με αφορμή τους στίχους 6, 7, 8, του ποιήματος που 

αναφέρεται στην ακληρία και τα κοινωνικά και ψυχολογικά προβλήματα που 

δημιουργούσε στις παραδοσιακές κοινωνίες, προτείνεται η ανάγνωση κάποιου 
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παραμυθιού με παρόμοιο θέμα όπως π.χ. «Του ψαρά το παιδί» ή «Η Τρισεύγενη ή τα 

τρία κίτρα» (ΒΔ, σ. 17). 

Στο τραγούδι «Ο παπαγάλος» προτείνεται η ανάγνωση του πεζού κειμένου του 

Παπαντωνίου «Το παγόνι», που έχει κοινό θέμα με τον παπαγάλο και αφορά την ημιμάθεια 

και την αλαζονεία. Προτείνεται, επίσης, κυρίως να παρουσιαστούν στα παιδιά οι είκοσι 

τέσσερις έγχρωμες ξυλογραφίες που το συνοδεύουν  του καλλιτέχνη Γ. Κεφαλληνού, ο 

οποίος έκανε την εικονογράφηση του βιβλίου σε συνεργασία με το συγγραφέα. 

●  Ως προς το θέατρο, προτείνεται η δραματοποίηση του ποιήματος, είτε ως έχει είτε με 

κάποιο άλλο θέμα (ΒΔ, σ. 21). 

Στο τραγούδι «Πινεζοβροχή», γίνεται σύνδεση με τη Μελέτη Περιβάλλοντος (Φυσική), 

προτείνονται δραστηριότητες και πειράματα για το ρόλο της πίεσης του αέρα και των 

αποτελεσμάτων της θέρμανσής του (ΒΔ, σ. 25). 

Στα «Κάλαντα Πρωτοχρονιάς», ως προς τα Θρησκευτικά και τα Εικαστικά, προτείνεται η 

αναζήτηση και η σύγκριση των απεικονίσεων του Αγίου Βασιλείου στη βυζαντινή τέχνη με 

το συνηθισμένο «δυτικό» Αϊ-Βασίλη (ΒΔ, σ. 40). 

Στο τραγούδι «Χελιδόνισμα» τονίζεται πως «στα παιδικά τραγούδια της λαϊκής παράδοσης 

ιδιαίτερη σημασία έχει η ομοιοκαταληξία – ομοηχία, καθώς τα παιδιά προτιμούν τον ήχο από 

το νόημα».  

● Σχετικά με τη Γλώσσα, σημειώνεται πως μέσα από τη συγκέντρωση παιδικών 

τραγουδιών της παράδοσης, οι μαθητές μπορούν να παίξουν με τους ήχους και να 

εξοικειωθούν με τα γράμματα και τις συλλαβές (π.χ. «τα, ρι, ρι, ριρίστετο/κι όλοι 

τραγουδήστε το/κι όλοι πέστε του να ζει/τον τατά του να χαρεί/και τη μάνα του 

μαζί»). 

● Σχετικά με το Θέατρο, προτείνεται οι μαθητές ν’ αναπαραστήσουν το σχετικό έθιμο 

μέσα στην τάξη δημιουργώντας με πρόχειρα υλικά το σκηνικό χώρο και 

κατανέμοντας τους ρόλους με τη συμμετοχή όλων (ΒΔ, σ. 46).  

Τέλος, εντοπίστηκε άλλη μια μουσική δραστηριότητα διαπολιτισμικού χαρακτήρα σε 

κείμενο  που δεν περιλαμβάνει τραγούδι, αλλά θεωρήθηκε καλό να καταγραφεί. Αυτή 

βρίσκεται στο κείμενο «Δώσε την Αγάπη» (ΒΜ, σ. 107) για το οποίο το ΒΔ αναφέρει «Με 

αφορμή το κείμενο και με την προϋπόθεση ότι στην τάξη υπάρχουν μαθητές από άλλες 

χώρες, ο εκπαιδευτικός μπορεί να οργανώσει μια δραστηριότητα συλλογής παιδικών 
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τραγουδιών. Κάθε μαθητής λέει το δικό του τραγούδι στο μαγνητόφωνο του σχολείου και η 

συλλογική αυτή κασέτα μπορεί να αναπαραχθεί και να μοιραστεί σε όλη την τάξη» (ΒΔ, σ. 

38). 

5.2. Καλές πρακτικές στήριξης της πρόσβασης στο σχολείο - Μια 

βαλίτσα… με ιδέες 

5.2.1. Για την Α΄ Δημοτικού 

5.2.1.1. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό - Μέρος Α  

 ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΣΕΛΙΔΑ 

1. «Το τραγούδι της 

Αγγέλας» 

Με το  φεγγάρι αγκαλιά  

(γγ – γκ) 

ΓΛΩΣΣΑ 

Β6. Το χαμένο κλειδί 

Μην αγγίζετε έχει 

αγκάθια 

65 

2. «Τραγούδια του 

Καραγκιόζη» 

Παίζουμε Καραγκιόζη; ΓΛΩΣΣΑ 

Α3. Μια παράσταση 

στην πλατεία 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

Ο Πολιτισμός μας 

(βιβλίο δασκάλου) 

72 

3. «Η γη μας» Ο Χρόνος με τα παιδιά του ΓΛΩΣΣΑ  

Α4. Το σύννεφο 

έφερε βροχή 

Με βάρκα το 

σωσίβιο, Μόνος στο 

σκοτάδι, Χωρίς φως, 

Το παράξενο ταξίδι 

της Συννεφένιας, 

77 
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Ψιχάλες, 

Πουπουλένια 

σύννεφα 

Β6. Το χαμένο κλειδί  

Ο παπουτσωμένος 

χιονόδρακος, Κοντά 

στο τζάκι 

Β7. Καράβια  

Μια Κυριακή του 

Μάρτη  

Β8. Άνοιξη 

Βόλτα στο βουνό, Το 

ημερολόγιο της 

Μαρίνας 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ενότητα 1: Ο 

Χρόνος 

 

Παρατηρήσεις και σχόλια επί των ευρημάτων στον οδηγό για τον εκπαιδευτικό 

Σε όλο τον Οδηγό καταγράφηκαν τρία τραγούδια. 

1. Σχετικά με το τραγούδι της Αγγέλας, δεν προτείνεται καμία άλλη δραστηριότητα πέρα από 

την αφήγησή του. Συγκεκριμένα αναφέρεται: 

Δραστηριότητες Α: Η γαντόκουκλα των παραμυθιών μπαίνει στην τάξη κρατώντας ένα 

μισοφέγγαρο για να διηγηθεί στα παιδιά την ιστορία της μικρής Αγγέλας: «Μια φορά ένα 

κοριτσάκι που το έλεγαν Αγγέλα καθόταν σε ένα παγκάκι και κοιτούσε το φεγγάρι που ήταν 

μισοφέγγαρο και τραγουδούσε ένα τραγούδι που της είχε μάθει ο ξάδελφός της. Το τραγούδι 

έλεγε: 

Με το φεγγάρι αγκαλιά 

τραγουδώ στη γειτονιά 
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και χορεύω και πηδώ 

και φωνάζω σ’ αγαπώ 

φεγγαράκι μου μικρό! 

 Η Αγγέλα τραγουδούσε το τραγούδι και επαναλάμβανε πολλές φορές τους δύο τελευταίους 

στίχους. Κάποια στιγμή ακούστηκε μια φωνή που ερχόταν ψηλά από τον ουρανό «κι εγώ σ’ 

αγαπώ» Η Αγγέλα ξαφνιασμένη προσπάθησε να καταλάβει από πού ερχόταν η φωνή και τότε 

είδε το φεγγάρι να την πλησιάζει, να της χαμογελάει και να της λέει: «Ήρθα να με πάρεις 

αγκαλιά και να μου τραγουδήσεις το τραγούδι από κοντά. Πήρα άδεια από τον ουρανό για να 

κατεβώ μόνο για μια φορά. Η Αγγέλα πήρε το φεγγάρι αγκαλιά και άρχισε το τραγούδι να 

τραγουδά και στο τελευταίο στιχάκι χάθηκε ξανά το φεγγαράκι. Βρέθηκε στον ουρανό για να 

μπορούμε να το βλέπουμε κι εσύ κι εγώ».  

● Μετά την αφήγηση προτείνεται η γραφή των ονομάτων των ηρώων σε καρτέλες 

(εντοπίζοντας τα γκ-γγ), ζωγραφική και δραματοποίηση (Οδηγός Α, σσ. 64-65).  

● Πρέπει να τονιστεί πως το τραγούδι είναι απροσδιόριστο, δεν δίνεται καμία πληροφορία 

για αυτό, δεν εντοπίστηκε μελοποιημένο και ο τίτλος του δόθηκε από την ερευνήτρια για 

μεθοδολογικούς λόγους. 

2. Στην ενότητα «Παίζουμε Καραγκιόζη;» προτείνεται τα παιδιά να δημιουργήσουν το δικό 

τους σενάριο, να κατασκευάσουν φιγούρες, σκηνικά και στην παράσταση μπορούν να 

ακούγονται τραγούδια του Καραγκιόζη
8
 (Οδηγός Α, σ. 72). 

3. Το τραγούδι «Η γη μας» (Μουσική: Μάνος Λοΐζος, Στίχοι: Γιάννης Νεγροπόντης, 

Ερμηνεία: Ελένη Τσαλιγοπούλου) συνοδεύει η ακόλουθη δραστηριότητα: «Ακούμε το 

τραγούδι «Η γη μας», από το CD Κάτω από ένα κουνουπίδι. Καθώς τα παιδιά ακούνε το 

τραγούδι, έχουν μπροστά τους στίχους τυπωμένους και προσπαθούν να διαβάζουν 

παρακολουθώντας το τραγούδι. Με αφορμή το τραγούδι συζητάμε με τα παιδιά για το ηλιακό 

σύστημα…».  (Οδηγός Α, σ. 77). 

● Θα πρέπει να αναφέρουμε επίσης πως οι στίχοι του τραγουδιού υπάρχουν και 

προσφέρονται στο Υλικό Α, για να εκτυπωθούν και να δοθούν στους μαθητές.  

                                                 
8. http://www.karagkiozis.com/dex-parast.htm 

 

http://www.karagkiozis.com/dex-parast.htm


94 

 

 Στην αρχή του Οδηγού προτείνεται η κατασκευή γαντόκουκλας (μίας ή δύο) που θα έχει 

«κεντρικό ρόλο  στην εκπαιδευτική διαδικασία σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς» και «θα 

εναλλάσσεται ανάλογα με την περίσταση». Η μια μπορεί να είναι η γαντόκουκλα 

«παραμυθιού», ενώ η άλλη «των γραμμάτων» που θα παρουσιάζει το καινούριο γράμμα, την 

καινούρια λέξη ή το νέο φαινόμενο. Στη δεύτερη περίπτωση η γαντόκουκλα συνοδεύει 

καρτέλες με εικόνες που αντιστοιχούν σε καθένα από τα γράμματα του αλφαβήτου και εκτός 

των άλλων δραστηριοτήτων μπορούν να μεταφέρονται είτε στη διαδικασία του βιβλίου είτε 

σε κάποιο άλλο κείμενο όπου ο/η εκπαιδευτικός κρίνει ότι χρειάζεται (παραμύθι, τραγούδι, 

ποιηματάκι) και να προχωρά στη διαδικασία εκμάθησης του νέου γράμματος (Οδηγός Α, σσ. 

30 -31). 

 

5.2.1.2. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό - Μέρος Β 

Δεν γίνεται καμία αναφορά σε τραγούδια και δεν προτείνεται καμία δραστηριότητα. 

Σε ολόκληρο το Υλικό για την Α΄ τάξη υπάρχουν μόνο οι στίχοι του τραγουδιού «Η γη 

μας». 

5.2.2. Για τη Β΄ Δημοτικού 

5.2.2.1. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό 

 ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΣΕΛΙΔΑ 

1. «Γλωσσοδέτης» Γλώσσεψα τη μπέρδα μου! Α8: Το ταξίδι στη 

Χωχαρούπα 

45 

2. «Να ζήσεις... και χρόνια 

πολλά» 

Θα βρεθούμε στις οκτώ… ΓΛΩΣΣΑ  

Α2: Με το «σεις» 

και με το «σας» 

Β14: Με 

προσκαλούν και 

προσκαλώ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

ΚΕΦ. 32: Μετρώ το 

65 
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χρόνο που πέρασε 

ΚΕΦ. 33: Γνωρίζω 

καλύτερα τις 

μονάδες μέτρησης 

χρόνου 

ΚΕΦ. 47: Διαβάζω 

το ρολόι: Η ώρα 

«ακριβώς» 

ΚΕΦ. 48: Διαβάζω 

το ρολόι: Η ώρα 

«και μισή» 

ΜΕΛΕΤΗ  

 Ενότητα 4: Ο 

χρόνος 

Ενότητα 20: Ας 

γιορτάσουμε 

 

Παρατηρήσεις και σχόλια 

1. Προτείνεται τα παιδιά να ακούσουν το τραγούδι «Γλωσσοδέτης» από το Χάρτινο καράβι 

(μουσική Ν. Μαυρουδής, στίχοι Ν. Νικολάου, τραγούδι από την Παιδική χορωδία του Δ. 

Τυπάλδου), από τον παρακάτω σύνδεσμο: 

 https://www.youtube.com/watch?v=vnVxG04U6Nk  

Στη συνέχεια προτείνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες: «Αφού ακούσουν το τραγούδι, 

ρωτάμε τα παιδιά αν τους άρεσε ή αν το τραγούδι είχε κάτι περίεργο ή ιδιαίτερο. Μετά από 

τα σχόλια των παιδιών, καταλήγουμε ότι το τραγούδι έχει γλωσσοδέτες και επιχειρούμε να 

εξηγήσουμε τι είναι οι γλωσσοδέτες και πως σχηματίζονται. Στο δεύτερο άκουσμα, ζητάμε να 

εντοπίσουν τους γλωσσοδέτες και να τους αναπαράγουν πρώτα προφορικά και μετά γραπτά. 

Εναλλακτικά, μπορούμε να τους έχουμε ήδη γραμμένους σε χαρτιά Α4 (με έντονα γράμματα 

γραμματοσειράς μεγάλου μεγέθους), ή να τους προβάλλουμε σε ηλεκτρονική παρουσίαση 

(ppt) και κάθε φορά που ακούγεται κάποιος γλωσσοδέτης να σταματάμε το τραγούδι και να 

ζητάμε από τα παιδιά να τον διαβάσουν όλα μαζί καθώς τους τον δείχνουμε, προσπαθώντας 

https://www.youtube.com/watch?v=vnVxG04U6Nk
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να τον πουν γρήγορα χωρίς να μπερδευτούν. Τα παιδιά μπορούν να ακούσουν το τραγούδι 

όσες φορές θέλουν ή ώσπου να εντοπίσουν όλους τους γλωσσοδέτες. Μετά μπορούμε να 

ζητήσουμε από κάθε ομάδα να επιλέξει έναν από τους γλωσσοδέτες που ακούστηκαν και να 

τον εικονογραφήσει ή να τον δραματοποιήσει» (Οδηγός Β, σσ. 45-46). Επίσης, στο Υλικό για 

τη Β΄ τάξη υπάρχουν γλωσσοδέτες. 

● Οι στόχοι με τους οποίους συνδέεται η συγκεκριμένη ενότητα είναι: να έρθουν σε επαφή τα 

παιδιά με τη λαϊκή παράδοση μέσω των γλωσσοδετών, να συνειδητοποιήσουν τα 

μορφολογικά χαρακτηριστικά των γλωσσοδετών, να συνεργάζονται σε ομάδες για την 

επίτευξη ενός κοινού σκοπού, να αναπτύξουν κινητικές δεξιότητες. 

2. Το τραγούδι «Να ζήσεις… και χρόνια πολλά» προτείνεται να ακουστεί στα πλαίσια του 

παιχνιδιού «Ποιος γιορτάζει σήμερα»; Η δραστηριότητα αναφέρει: «μοιράζουμε στα παιδιά 

καπελάκια για πάρτι γενεθλίων και κολλάμε στην πόρτα ένα μεγάλο «Χρόνια Πολλά», το 

οποίο μπορούν να το ζωγραφίσουν τα παιδιά σε χαρτί του μέτρου. Βάζουμε να ακούσουν το 

τραγούδι «Να ζήσεις... και χρόνια πολλά». Αν κάποιο παιδί έχει γενέθλια εκείνη τη μέρα, 

λέμε το όνομά του. Αν όχι, ένα παιδί βάζει το καπελάκι (είναι αυτό που γιορτάζει) και 

αποφασίζει τι θα γράψει στην πρόσκλησή του, μπροστά στην υπόλοιπη τάξη» (Οδηγός Β, σσ. 

65-66).  

● Οι στόχοι που εξυπηρετούνται είναι να δημιουργήσουν τα παιδιά δικές τους προσκλήσεις 

(με επίσημο και ανεπίσημο ύφος), να εμπεδώσουν τα βασικά στοιχεία που θα πρέπει να 

περιέχει μια πρόσκληση (ημερομηνία, ώρα, τόπος), να εξασκηθούν στη γραφή της 

ημερομηνίας και της ώρας, να εξοικειωθούν με τη σειρά των ημερών της εβδομάδας και των 

μηνών του χρόνου, να εξοικειωθούν με τη χρονική διάρκεια της εβδομάδας, του μήνα και του 

χρόνου, να εξοικειωθούν με τη χρήση του  ημερολόγιου και του ρολογιού και να διακρίνουν 

τη διαφορετική τους χρήση (Οδηγός Β, σ. 63). 

 Ως προς τη μουσική παρέμβαση προτείνονται: 

● Στην ενότητα «Τι να είναι άραγε;» ως προς την εισαγωγική δραστηριότητα 

προτείνεται η προβολή ενός συγκεκριμένου βίντεο ή και όποιου άλλου επιλέξει ο 

δάσκαλος «μέσα από το οποίο τα παιδιά θα μεταφερθούν νοερά στο δάσος (οι ήχοι 

και η μουσική βοηθάνε ιδιαίτερα σ’ αυτό)» (Οδηγός Β, σ. 53). 

● Στην ενότητα «Νιώθω…» προτείνονται ενδεικτικά σύνδεσμοι με μουσικά κομμάτια 

για περιγραφή συναισθημάτων. Τα μουσικά κομμάτια που προτείνονται είναι: η 

μουσική από τη Λίμνη των Κύκνων του Tchaikovsky,  ο «Χειμώνας», η «Άνοιξη» και 
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το “Presto” από το «Καλοκαίρι» από τις Τέσσερις Εποχές του Vivaldi και το Requiem 

for a Dream από το Soundtrack της ομώνυμης ταινίας του 2000 (Οδηγός Β, σσ. 81-

82). 

● Στην ενότητα «Κιθαρίστας ή Ντράμερ; Κατασκευάζουμε μουσικά όργανα», 

προτείνεται να ακουστεί το μουσικό παραμύθι «Ο Πέτρος και ο λύκος» για να 

«κατανοηθεί η λειτουργία των ήχων». Επίσης, οι μαθητές να παρακολουθήσουν 

«σκηνές από  τις ερμηνείες των Stomp, της μουσικής ομάδας που παράγει ήχους με το 

σώμα ή με τη χρήση πολύ απλών υλικών, όπως σκούπες, εφημερίδες, τενεκεδένιους 

κάδους κ.λπ». και στη συνέχεια να κατασκευάσουν μουσικά όργανα από το υλικό. Η 

κορύφωση όλων των προηγούμενων δραστηριοτήτων είναι η γραφή ενός μουσικού 

παραμυθιού από τα παιδιά. Ως εναλλακτική δραστηριότητα, προτείνεται η δημιουργία 

μουσικής χορωδίας που «η χορωδία αυτή θα παρουσιάσει τα μουσικά της όργανα και 

τα τραγούδια της στις υπόλοιπες τάξεις του σχολείου». Ως επέκταση μπορεί να 

εισαχθεί η έννοια της ανακύκλωσης, προβάλλοντας στην τάξη ένα βίντεο, το οποίο 

δείχνει τη δημιουργία μιας παιδικής ορχήστρας σε φτωχογειτονιά της Παραγουάης και 

τα όργανα είναι κατασκευασμένα από υλικά που υπάρχουν στις χωματερές. Τέλος, 

προτείνεται να διαβαστεί το βιβλίο της Φακίνου Ντενεκεδούπολη, γίνεται 

δραματοποίηση, «ζωντανεύουμε τα ντενεκεδάκια του παραμυθιού και με αυτά 

παίζουμε μουσική και επενδύουμε μουσικά το παραμύθι» (Οδηγός Β, σσ. 104-116). 

Με όλες τις παραπάνω δραστηριότητες γίνεται σύνδεση με τη Γλώσσα, τη Μελέτη 

Περιβάλλοντος, τα Εικαστικά, το Θέατρο. 

● Για όλες τις παραπάνω μουσικές δραστηριότητες παρατίθενται σύνδεσμοι, στους 

οποίους δεν παραπέμπουμε, καθώς πολλοί από αυτούς είναι ανενεργοί. 

  Στο Υλικό για τη Β΄ τάξη δεν υπάρχει κανένα τραγούδι. 

5.3. Ανάλυση των αποτελεσμάτων - Συμπεράσματα 

Σε όλα τα βιβλία της γλώσσας, τετράδια εργασιών, του Ανθολογίου και του Οδηγού για το 

δάσκαλο καταγράφηκαν είκοσι πέντε τραγούδια. Αναλυτικότερα: 
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ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

Γλώσσα Α΄ Δημοτικού 7 

Γλώσσα Β΄ Δημοτικού 4 

Ανθολόγιο Α΄ και Β΄ Δημοτικού 9 

Μια βαλίτσα… με ιδέες 

Οδηγός για τον εκπαιδευτικό 

Α΄ Δημοτικού Α και Β μέρος 

3 

Μια βαλίτσα… με ιδέες 

Οδηγός για τον εκπαιδευτικό 

Β΄ Δημοτικού 

2 

ΣΥΝΟΛΟ 25 

 

Πολλά από αυτά αποτελούν τα ίδια ή είναι μέρη επαναληπτικών κεφαλαίων, με αποτέλεσμα 

να μην καταγράφονται γλωσσικές ή άλλες δραστηριότητες σε σχέση με αυτά, αλλά να 

παρατίθενται μόνο για την «αισθητική απόλαυση» που μπορούν να προσφέρουν στους 

μαθητές και «την αξιοποίηση της ρίμας». 

Υπάρχουν, επίσης, κάλαντα Χριστουγέννων και  Πρωτοχρονιάς που μπορούν να 

αξιοποιηθούν διαπολιτισμικά και μέσω αυτών να πραγματοποιηθούν διαθεματικές 

δραστηριότητες που να αφορούν στα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας, ώστε να έρθουν οι 

μαθητές σε επαφή με το λαϊκό μας πολιτισμό, όπως και με έθιμα της χώρας καταγωγής τους. 

Τα σχετικά τραγούδια είναι τα μοραΐτικα και αθηναϊκά  «Κάλαντα Χριστουγέννων», «τα 

Κάλαντα Πρωτοχρονιάς» από τη Σωζόπολη, το τραγούδι «Πάει ο παλιός ο χρόνος»,  αλλά 

και παραδοσιακά τραγούδια όπως το «Τραγούδι του Μορφονιού», τα «Τραγούδια του 

Καραγκιόζη», η «Αρετούσα», το «Χελιδόνισμα» και τα «Νανουρίσματα – Ταχταρίσματα».  

●  Ανάλογες δραστηριότητες διαπολιτισμικού χαρακτήρα μπορούν να γίνουν με αφορμή 

τα παιδικά τραγούδια «Η μικρή Ελένη», και το παραδοσιακό λάχνισμα «Ανεβαίνω 

στη μηλιά», το έντεχνο τραγούδι «Μια Κυριακή του Μάρτη» για τα έθιμα της 



99 

 

Σαρακοστής και του Πάσχα, το τραγούδι «Γλωσσοδέτες» και το τραγούδι «Να 

ζήσεις… και χρόνια πολλά». 

Ως προς τη μελοποιημένη ποίηση, εντοπίστηκαν τα τραγούδια «Τα τζιτζίκια» του Οδυσσέα 

Ελύτη, «Ο παπαγάλος» του Ζαχαρία Παπαντωνίου, «Το Κοχύλι» του Φεντερίκο Γκαρθία 

Λόρκα και «Η Γη μας» του Γιάννη Νεγρεπόντη. Μέσα σε αυτά θα μπορούσαμε να 

κατατάξουμε άτυπα και τα ποιήματα που δεν δηλώνονται ως μελοποιημένα, αλλά 

προτείνονται, που είναι: ο «Ύμνος εις την ελευθερία» του Διονύσιου Σολωμού, «Η 

Ξανθούλα» του Διονύσιου Σολωμού, «Στο περιγιάλι το κρυφό» και το «Λίγο ακόμα» του 

Γιώργου Σεφέρη, «Αν όλα τα παιδιά της Γης» του Γιάννη Ρίτσου. Το τελευταίο μάλιστα, το 

συναντάμε στα βιβλία και των δύο τάξεων της Γλώσσας ίσως γιατί διαπραγματεύεται έννοιες 

όπως η ειρήνη, η ισότητα κ.ά., χωρίς όμως να αναφέρεται ότι είναι μελοποιημένο.  

● Αξίζει επίσης να αναφέρουμε πως κυρίως στα βιβλία της Β΄ Δημοτικού υπάρχουν 

πάρα πολλά ομοιοκατάληκτα ποιήματα σχεδόν σε κάθε μάθημα, η μελέτη και η 

καταγραφή των οποίων θα παρουσίαζε μεγάλο ενδιαφέρον. 

Όσον αφορά στις γλωσσικές δραστηριότητες που αφορούν στα τραγούδια που υπάρχουν 

στα βιβλία της Α΄ Δημοτικού, δεν προτείνεται καμία. Προτείνονται μόνο στα βιβλία της Β΄ 

Δημοτικού και στο Ανθολόγιο. Αυτές είναι στο παιδικό έντεχνο τραγούδι «Δώδεκα μήνες 

αθλητές», όπου ζητείται να συμπληρωθούν οι μήνες που λείπουν στο Τετράδιο Εργασιών και 

με αφορμή το συγκεκριμένο τραγούδι να μάθουν τα παιδιά τη δεύτερη ονομασία του κάθε 

μήνα (π.χ. Μάιος και Μάης) που προσφέρεται ως άσκηση ορθογραφίας (ΒΔ, σ. 24). 

● Στο τραγούδι «Πινεζοβροχή», το οποίο αξιοποιείται για τη δημιουργία σύνθετων 

λέξεων με πρώτο συνθετικό «πινεζο-…» και «μπαλονο-…» και τον εντοπισμό μέσα 

στο κείμενο των λέξεων που περιέχουν αυτά τα συνθετικά και την παραγωγή γραπτού 

και προφορικού λόγου.  

● Με αφορμή το «Τραγούδι του Μορφονιού», προτείνεται ο εκπαιδευτικός να εξηγήσει 

την προέλευση του ονόματος ομορφονιός, ομορφιά.  

● Το τραγούδι «Η μικρή Ελένη» προσφέρεται για παραγωγή λόγου μέσα από 

κατάλληλες ερωτήσεις για ορθογραφία και για απομνημόνευση, όπως και το τραγούδι 

«Πάει ο παλιός ο χρόνος», για τους ίδιους λόγους. 

● Με αφορμή το λάχνισμα «Ανεβαίνω στη μηλιά», προτείνεται η απαγγελία 

λαχνισμάτων.  
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Αξιοσημείωτο είναι πως στα τραγούδια που βρίσκονται στους Οδηγούς για την εκπαίδευση 

παιδιών Ρομά δεν σημειώνονται, επίσης, ιδιαίτερες γλωσσικές δραστηριότητες παρά μόνο 

στο τραγούδι «Η Γη μας» για το οποίο προτείνεται, καθώς τα παιδιά το ακούνε, να έχουν 

μπροστά τους στίχους τυπωμένους και να προσπαθούν να διαβάζουν παρακολουθώντας το 

τραγούδι και με αφορμή το τραγούδι να γίνει συζήτηση με τα παιδιά για το ηλιακό σύστημα. 

Επίσης, το τραγούδι «Γλωσσοδέτες», αξιοποιείται για την εξήγηση της έννοιας των 

γλωσσοδετών, το σχηματισμό τους, την προφορική και γραπτή αναπαραγωγή τους. 

Εναλλακτικά, οι γλωσσοδέτες μπορούν να είναι ήδη γραμμένοι σε χαρτιά Α4 (με έντονα 

γράμματα γραμματοσειράς μεγάλου μεγέθους), ή να προβάλλονται σε ηλεκτρονική 

παρουσίαση (ppt) και, κάθε φορά που ακούγεται κάποιος γλωσσοδέτης, να σταματάει το 

τραγούδι και να ζητείται από τα παιδιά να τον διαβάσουν όλα μαζί, καθώς τους τον 

δείχνουμε, προσπαθώντας να τον πουν γρήγορα χωρίς να μπερδευτούν. 

● Για «Το τραγούδι της Αγγέλας» πάλι, που είναι ενταγμένο μέσα σε κείμενο, 

προτείνεται μόνο η αφήγησή του και η γραφή των ονομάτων των ηρώων (Αγγέλα, 

φεγγάρι) σε καρτέλες για τον εντοπισμό των -γγ, -γκ, ενώ ενδεχομένως θα μπορούσε 

να προταθεί η μελοποίησή του από τα ίδια τα παιδιά. 

Τέλος, για «Τα τραγούδια του Καραγκιόζη» και «Να ζήσεις… και χρόνια πολλά» προτείνεται 

μόνο η ακρόασή τους. Αξιοποιούνται, όμως, στα πλαίσια δημιουργίας θεατρικής παράστασης 

το πρώτο και ως αφόρμηση για τη δημιουργία ευχετήριων καρτών το δεύτερο. 

Αυτό που μας προκαλεί εντύπωση είναι πως ενώ στη διδασκαλία της Ελληνικής ως μητρικής 

θα μπορούσαμε να αποδεχτούμε την ύπαρξη τόσο λίγων τραγουδιών, στη διδασκαλία της 

Ελληνικής ως δεύτερης δυσκολευόμαστε να το κάνουμε. Είδαμε δηλαδή πως και στους δύο 

Οδηγούς καταγράφηκαν πέντε μόνο επιπλέον τραγούδια, τη στιγμή που θα μπορούσαν να 

είναι πολύ περισσότερα, ανεξάρτητα από την αθροιστική τους δύναμη και οπωσδήποτε θα 

μπορούσαν να προτείνονται περισσότερες γλωσσικές και διαπολιτισμικές δραστηριότητες σε 

σχέση με αυτά. Στο επίπεδο βέβαια της μουσικής παρέμβασης στον Οδηγό για τον 

εκπαιδευτικό που αφορά στη Β΄ Δημοτικού, υπάρχει πλούσιο υλικό το οποίο και 

καταγράψαμε ατύπως, παρότι υπάρχουν πολλά CD που προτείνονται στο τέλος κάθε 

κεφαλαίου των Βιβλίων του Δασκάλου, τα οποία δεν καταγράψαμε, καθώς δεν αφορούσαν 

την έρευνα και άρα δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα και συγκρίσεις ως προς 

αυτά.  
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5.4. Αποτελέσματα της έρευνας – Απαντήσεις ερευνητικών ερωτημάτων 

Βλέπουμε, λοιπόν, πως όλα σχεδόν τα τραγούδια προσφέρονται για δημιουργία διαθεματικών 

και διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων, είτε προτείνεται επισήμως κυρίως από το Ανθολόγιο 

και τον Οδηγό για τις δύο πρώτες τάξεις είτε όχι, όμως η φύση των τραγουδιών είναι τέτοια 

που μας επιτρέπει να τα αξιοποιήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, όπως φάνηκε και στο 

θεωρητικό μέρος της παρούσας διπλωματικής. Παρόλα αυτά, στις περισσότερες περιπτώσεις 

εναποτίθεται στην κρίση του δασκάλου αν θα το κάνει. Και ας μην ξεχνάμε, βέβαια, πως το 

Ανθολόγιο και ο Οδηγός χρησιμοποιούνται κατά βούληση από τον εκπαιδευτικό, με 

αποτέλεσμα κάποιες από τις ενότητες κυρίως του Ανθολογίου που δεν θα τις επιλέξει ο 

δάσκαλος –πολλοί δάσκαλοι κυρίως στην Α΄ Δημοτικού διδάσκουν ελάχιστα μαθήματα λόγω 

πίεσης χρόνου–  να μην είναι σίγουρο ότι θα διδαχθούν. 

Επίσης, αυτό που παρατηρούμε είναι πως στο επίπεδο των γλωσσικών ασκήσεων και του 

λεξιλογίου δεν αξιοποιούνται τα τραγούδια, ούτε στη διδασκαλία της μητρικής ούτε στην 

περίπτωση της εκπαίδευσης των παιδιών Ρομά, παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις και 

υποτυπωδώς, τη στιγμή που υπάρχουν άπειρες δυνατότητες να χρησιμοποιηθούν, αν όχι 

συστηματικά –κάτι που, όπως είπαμε, γίνεται σε κάποιες περιπτώσεις διδασκαλίας της 

Ελληνικής ως Γ2/ΞΓ– τουλάχιστον συχνότερα. 

Επιπλέον, η ύπαρξη των τραγουδιών βάσει των στόχων των ενοτήτων που βρίσκονται είναι 

δόκιμη, αλλά εναπόκειται στην κρίση του δασκάλου να τους εντοπίσει και να τους 

αξιοποιήσει κατά βούληση. 

Μεγάλη εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως στη διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2 

καταγράψαμε μόλις πέντε τραγούδια, στα δύο εκ των οποίων («Παίζουμε Καραγκιόζη» και 

«Να ζήσεις… και χρόνια πολλά») δεν προτείνεται καμία γλωσσική ή άλλη δραστηριότητα 

παρά μόνο το πρώτο να ακουστεί στα πλαίσια μιας θεατρικής παράστασης Καραγκιόζη και 

το δεύτερο απλώς να το τραγουδήσουν και να δημιουργήσουν  ευχετήριες κάρτες. Επιπλέον, 

για «Το τραγούδι της Αγγέλας» υπάρχουν μόνο στίχοι και προτείνεται απλώς ο εντοπισμός 

των -γγ στα ονόματα των ηρώων. Ουσιαστικά λοιπόν, μόνο σε δύο τραγούδια προτείνονται   

στοχευμένα γλωσσικές δραστηριότητες. 

Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε είναι πως το τραγούδι δεν αξιοποιείται στη 

διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2 στην περίπτωση της εκπαίδευσης των παιδιών Ρομά στις 

δύο πρώτες τάξεις του δημοτικού, ούτε στην περίπτωση της διδασκαλίας της Ελληνικής ως 

μητρικής. 
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5.5. Συζήτηση 

Είναι γεγονός πως στο σύνολο των βιβλίων του μαθητή και στους οδηγούς για τον 

εκπαιδευτικό δεν καταγράφονται πολλά τραγούδια, με αποτέλεσμα να καταλήγουμε στο 

απογοητευτικό για μας συμπέρασμα, πως το τραγούδι δεν αξιοποιείται ως εκπαιδευτικό 

εργαλείο, ούτε στη διδασκαλία της Ελληνικής ως μητρικής ούτε στη διδασκαλία της 

Ελληνικής ως Γ2 στην περίπτωση των Ρομά. Είναι όμως, επίσης, γεγονός πως, κυρίως στα 

βιβλία του δασκάλου, υπάρχουν πολλά CD με τραγούδια και μουσική που προτείνονται. 

Στους Οδηγούς δε για τον εκπαιδευτικό υπάρχει πλούσιο μουσικοπαιδαγωγικό υλικό που θα 

παρουσίαζε μεγάλο ενδιαφέρον να το μελετήσουμε, αλλά κάτι τέτοιο θα απαιτούσε μια 

διαφορετικού τύπου έρευνα, ενταγμένη στις εκπαιδευτικές τεχνολογίες, που θα μπορούσε να 

γίνει θέμα μιας άλλης ερευνητικής εργασίας.  

Το πλήθος όλων αυτών των ευρημάτων που δεν ερευνήθηκαν μας δίνει τη βεβαιότητα πως εν 

τέλει η σημασία του τραγουδιού και της μουσικής  δεν υποτιμάται, απλώς δεν προτείνεται 

συχνά και με συστηματικό τρόπο, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του δασκάλου 

αν θα το χρησιμοποιήσει και πότε. Δεδομένου πως δίνεται η δυνατότητα σε κάθε δάσκαλο να 

προσαρμόσει τη διδασκαλία του ανάλογα με το επίπεδο της τάξης και της δικής του 

επιθυμίας και καθώς υπάρχουν πολιτιστικά προγράμματα  σε κάθε περιφέρεια εκπαίδευσης 

σχετικά με τη μουσική και το τραγούδι, πολλοί εκπαιδευτικοί υλοποιούν καθημερινά τέτοια 

προγράμματα, γνωρίζοντας τα οφέλη που θα αποκομίσουν οι μαθητές τους από αυτά, 

αξιοποιώντας τα διαθεματικά και στην Ευέλικτη Ζώνη. 

Έτσι λοιπόν, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας μπορεί να είναι απογοητευτικά, όμως 

οι γνωρίζοντες τα εκπαιδευτικά πεπραγμένα αντιλαμβάνονται πως υπάρχει μεγάλη ευελιξία 

και άπειρες δυνατότητες ώστε να μη μένει αναξιοποίητο ένα τόσο ισχυρό εκπαιδευτικό 

εργαλείο κυρίως για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2/ΞΓ. Εξάλλου, βασιζόμενοι στη 

συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης, δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε γενικά συμπεράσματα 

για τη χρήση του τραγουδιού στη διδασκαλία συνολικά της Ελληνικής ως Γ2/ΞΓ, όπως αυτή 

γίνεται για παράδειγμα στην εκπαίδευση των μουσουλμανόπαιδων ή στο Κέντρο Ελληνικής 

Γλώσσας. Επομένως, θα παρουσίαζε μεγάλο ενδιαφέρον μια έρευνα για τη θέση του 

τραγουδιού στο σύνολο των περιπτώσεων διδασκαλίας της ελληνική γλώσσας ως Γ2/ΞΓ, 

όπως και μια άλλη στις περιπτώσεις εκείνες όπου έχουν πραγματοποιηθεί ή και 

πραγματοποιούνται προγράμματα εκμάθησης της Ελληνικής, βασισμένα στο τραγούδι. 
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