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Εισαγωγή

Με τον όρο Τέχνες εννοείται η ανθρώπινη δραστηριότητα ή δημιουργία που είναι σημαντική
εξαιτίας  της  έλξης  που  προκαλεί  στις  ανθρώπινες  αισθήσεις,  διεγείροντας  τον  νου  ή  και  το
συναίσθημα. Είναι η δημιουργική έκφραση που μέσα στο έργο αποτυπώνει την ψυχική κατάσταση,
τα  συναισθήματα,  τις  ιδέες,  την  αίσθηση  ή  τον  οραματισμό  του  καλλιτέχνη.  Στην  ελληνική
γλώσσα, η λέξη τέχνη περιλαμβάνει οποιαδήποτε διαδικασία για την παραγωγή κάποιου προϊόντος.
Η  τέχνη  προσφέρει  τη  δυνατότητα  επεξεργασίας  πλήθος  συμβόλων  και  μεταφορών μέσω των
οποίων καθίσταται δυνατή η έκφραση ολιστικών και λεπτοφυών νοημάτων και η σκιαγράφηση
συναισθηματικών καταστάσεων. Η πραγματικότητα γίνεται κατανοητή και μέσω άλλων οδών κι όχι
μόνο μέσω ορθολογικών επιχειρημάτων, διότι η τέχνη μπορεί να εκφράσει βαθιές και κρυμμένες
αλήθειες με τρόπο συμβολικό και αλληγορικό.   Η επαφή με κάθε μορφή τέχνης αναπτύσσει την
αισθητική  εμπειρία  του  ατόμου και  καλλιεργεί  τη  δημιουργική  του  ικανότητα,  καθώς  και  την
ικανότητα του για κριτικό στοχασμό. Φιλόσοφοι και παιδαγωγοί (Kant, Dewey 1934, Efland 2002,
Brenand 1978 Gardner, 1990 στο Ντούλια, 2012) έχουν υπογραμμίσει τη συμβολή των τεχνών στην
ανάπτυξη της φαντασίας του ατόμου και στη δυνατότητα που του προσφέρουν να αντιλαμβάνεται
την εμπειρική πραγματικότητα μέσα από μια διαφορετική σκοπιά με δημιουργική προοπτική. Κατά
τον Καπούρ Α. (στο Πουρναρα, 2013)  “Η τέχνη είναι μια παγκόσμια γλώσσα, που δεν χρειάζεται
μετάφραση”. 

Η τέχνη συμβάλλει στη θετική στάση των μαθητών προς το σχολείο και κατ’ επέκταση στη
σχολική τους επιτυχία.  Όταν μάλιστα αξιοποιείται στα μαθήματα, προσφέρει υψηλής ποιότητας
μάθηση (Bamford, 2006 στο Ντούλια, 2012) καθώς η γνώση που επιτυγχάνεται είναι ολόπλευρη
και σφαιρική (αισθητική, δημιουργική, γνωστική, νοητική, συναισθηματική, κοινωνική). Μέσω της
τέχνης οι μαθητές αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους και αποδίδουν νόημα στον κόσμο γύρω
τους  (Βάος,  2008  στο  Ντούλια,  2012).  Οι  εικαστικές  τέχνες  αποτελούν  αναπόσπαστο  και
σημαντικό  κομμάτι  της  εκπαίδευσης,  διακριτό  γνωστικό  αντικείμενο  και  απαιτείται  ισότιμη
αναγνώριση και αξιοποίησή τους λόγω της μεγάλης παιδαγωγική τους προσφοράς. Στο “Art as
Experience” του John Dewey (1934 στο Ντούλια, 2012)  αναφέρεται ότι “η αισθητική εμπειρία που
αποκτούμε με την επαφή με τις τέχνες, αποτελεί το κατεξοχήν μέσο για την ανάπτυξη της φαντασίας, η
οποία είναι θεμελιώδες στοιχείο της διεργασίας της μάθησης”. Τα οφέλη από την αξιοποίηση των
τεχνών στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι σημαντικά.  Η αξιοποίηση των τεχνών, πέρα από την
αδιαμφισβήτητη  αξία  τους  ως  μέσου  πολιτιστικής  ενδυνάμωσης  και  γνωστικής  ανάπτυξης,
δημιουργεί προϋποθέσεις αποτελεσματικής δημιουργικής μάθησης, καθώς αυξάνει την ενεργητική
συμμετοχή  των  εμπλεκόμενων  μαθητών  και  εκπαιδευτικών,  ενδυναμώνοοντας τη  στοχαστική
διάθεση.  Επιπλέον,  τα  έργα  τέχνης  αποτελούν  πλούσιο  πληροφοριακό υλικό που  ενισχύει  την
πολιτισμική  συνείδηση.  Παρατηρώντας  ένα  έργο  τέχνης,  αποκαλύπτονται  κοινωνικές  αξίες,
ιστορικά και πολιτικά δεδομένα και φιλοσοφικές αντιλήψεις. Τέλος, με την αξιοποίησή της τέχνης,
επιτυγχάνεται γνωστική ευελιξία, ερμηνευτική γνώση, φαντασιακή σκέψη, ανάπτυξη αισθητικής,
ολιστική ανάπτυξη της προσωπικότητας και καλλιέργια της μεταγνωστικής ικανότητας του μαθητή
(Efland 2002, 133-171 στο Ντούλια, 2012).  Τα τελευταία χρόνια η Εκπαίδευση μέσω της Τέχνης
αλλά και η αξιοποίηση της Τέχνης στην Εκπαίδευση γίνεται ολοένα και πιο συστηματική( Βρεττός,
1999 στο Ντούλια, 2012). 

Η τέχνη  που  βασίζεται  στην  οργάνωση  ήχων  με  σκοπό  τη  σύνθεση,  εκτέλεση  και
ακρόαση/λήψη ενός έργου είναι η μουσική. Με τον όρο εννοείται επίσης και το σύνολο ήχων από
το οποίο απαρτίζεται ένα μουσικό κομμάτι. Γνωστή ως Απολλώνια Τέχνη, η μουσική παίρνει το
όνομά της από τις  εννέα Μούσες της αρχαίας  ελληνικής  μυθολογίας.  Καθ'  αυτή την έννοια,  η
μουσική διέφερε σημασιολογικά της σημερινής χρήσης του όρου, και περιελάμβανε το σύνολο των
τεχνών που βρίσκονταν υπό την προστασία των Μουσών. Στην Αρχαία Ελλάδα, ο όρος μουσικη
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εννοούσε  την  Ποίηση,  το  Μέλος  και  τον  Χορό  ως  μια  αδιάσπαστη  ενότητα  τεχνών  η  οποία
καλλιεργήθηκε ιδιαίτερα στο Θέατρο. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι η μουσική ως τέχνη, έρχεται
να καλύψει την ανάγκη του ανθρώπου να εκφράσει με τους ήχους, τις σκέψεις, τα συναισθήματα
και τις ψυχικές του καταστάσεις.

Η στενή σχέση που είχε και  διατηρεί  ο άνθρωπος με τη μουσική επιβεβαιώνεται  από το
πλήθος  καταγεγραμμένων  ιστορικά  συνθέσεων  που  εκφράζουν  την  κάθε  περίσταση  της  ζωής:
θρησκευτικοί  ύμνοι,  χοροί,  τραγούδια φυσιολατρικού  περιεχομένου,  μοιρολόγια,  νανουρίσματα,
εμβατήρια, πολιτικά τραγούδια, τραγούδια της τάβλας, του γλεντιού, αναφερόμενα στις χαρές και
στις λύπες από τη γέννηση ως το θάνατο του ανθρώπου, έως μνημειώδη παγκόσμια έργα υψηλής
διανοητικής  σύλληψης.  Ενώ  προαπαιτείται  η  κατάκτηση  ειδικών  γνώσεων  προκειμένου  να
μελετηθεί, να αναλυθεί και, κατ' επέκταση, να κατανοηθεί ένα μουσικό έργο, εντούτοις, το μόνο
που χρειάζεται για την αισθητική απόλαυσή της είναι η διάθεση για ακρόασή του. Η τέρψη αυτή
που εξάγει ο ακροατής από το μουσικό έργο εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από τον μουσικό και
ευρύτερο καλλιτεχνικό πολιτισμό της ιδιαίτερης καταγωγής και διαμονής του καθώς και από τα
μουσικά ύφη και είδη με τα οποία είναι προσωπικά εξοικειωμένος. 

Σε πολλά είδη όπως τα ομηρικά έπη, τη λυρική ποίηση και το αρχαίο δράμα γίνεται σύνδεση
μουσικής και λόγου, καταδεικνύοντας ότι το ταίριασμα αυτό υπάρχει από την αρχαιότητα. Όσον
αφορά την διδασκαλία, είναι η φύση και το περιεχόμενο των δύο αυτών μαθημάτων που τα καθιστά
αλληλοσυνδεόμενα.  Μέσα  στο  πλαίσιο  της  βιωματικής  διδασκαλίας  της  μουσικής  ,του
επικοινωνιακού της  στόχου και  της  αισθητικής  εμπειρίας  η  γλώσσα αναδεικνύεται  ως  κώδικας
επικοινωνίας και ως αντιπροσωπευτικό γνώρισμα κάθε λαού, πολιτισμού και ιστορικής περιόδου.
Τόσο ο επικοινωνιακός χαρακτήρας όσο και το γνωστικό περιεχόμενο στοχεύουν στην ανάπτυξη
ψυχοκινητικών  δεξιοτήτων,  στην  καλλιέργεια  συναισθημάτων,  στάσεων  και  αξιών  και  δίνουν
ώθηση σε όλους τους μαθητές να συμμετάσχουν ενεργητικά στη σχολική και ευρύτερη κοινωνία,
αναπτύσσοντας  παράλληλα  την  δημιουργικότητά  τους.  Η  Σκλείδα  (2011)  συγκρίνοντας  τους
βασικούς στόχους των δύο μαθημάτων, παρατηρεί πολλά κοινά σημεία, όπως:

1. Η χρήση των αισθήσεων για την επικοινωνιακή ανάπτυξη των μαθητών.

2. Η κατανόηση των ηχητικών ερεθισμάτων και η ευαισθητοποίησή τους σε αυτά.

3. Η χρήση και αξιοποίηση του γραπτού λόγου.

4. Η αξία της λογοτεχνίας, ειδικότερα της μελοποιημένης ποίησης και των τραγουδιών.

5. Η ανάπτυξη του λεξιλογίου.

6. Η γραμματική και το συντακτικό, ως μορφικά και δομικά στοιχεία του λόγου.

7. Η διαχείριση της πληροφορίας, η χρήση των νέων τεχνολογιών και η αξιοποίησή τους για
επίτευξη των εκπαιδευτικών σκοπών. 

Αναφέρει επίσης πως “ο συνδυασμός Γλώσσας και Μουσικής είναι δυνατό να βοηθήσει στο να
αναπτυχθούν οι δομές των σχέσεων και αλληλεπιδράσεων εκείνων που θεμελιώνουν τη δυναμική
ανάπτυξη του συνόλου της τάξης, αξιοποιώντας την πολυπολιτισμικότητα της σημερινής ελληνικής
κοινωνίας, όπως τη βιώνουμε και καθημερινά στο σχολείο”. Στο πρόγραμμα σπουδών της μουσικής
αναφέρεται ότι η μουσική συμβάλει στην ολιστική παιδεία του μαθητή και στη διαμόρφωση ενός
πολίτη που είναι ικανός και ωφέλιμος μπροστά στις προκλήσεις του 21ου αιώνα και ότι η μουσική
είναι αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας, αποτελεί σημαντικό στοιχείο κάθε κουλτούρας και ως μια
μοναδική μορφή μη λεκτικής επικοινωνίας έχει τη δύναμη να επιδρά στον τρόπο με το οποίο οι
μαθητές αισθάνονται, σκέφτονται και δρουν και μπορεί να μεταδώσει ιδέες και συναισθήματα μέσα
από επιλεγμένους ήχους και σύμβολα. 

Τα  τελευταία  χρόνια  ο  αριθμός  των  προσφύγων  στην  Ελλάδα  έχει  αυξηθεί  ραγδαία
δημιουργώντας  πολυπολιτισμικές  τάξεις. Αυτό  το  γεγονός  πυροδότησε μια  συντονισμένη
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προσπάθεια ,για τη διαμόρφωση μιας σύγχρονης μεταναστευτικής πολιτικής. Όπως διαβάζουμε στο
Πρόγραμμα  “Μουσική  Οδύσσεια”  που  πραγματοποιήθηκε  και  υλοποιήθηκε  στο  Δήμο  Άνω
Λιοσίων και συμμετείχαν παιδιά μεταναστών, στα πλαίσια μιας προσπάθειας εκμάθησης ελληνικών
μέσα από τη μουσική, βασικοί άξονες της  προσπάθειας αυτής είναι 'η διασφάλιση της παραμονής
των μεταναστών, η εντατικοποίηση της ομαλής κοινωνικής τους ένταξης, η διατήρηση της συνοχής
της κοινωνίας υποδοχής και τελικά η ανάδειξη της μετανάστευσης σε παράγοντα ειρήνης, ανάπτυξης
και  προόδου.'  Προκειμένου  οι  μεταναστευτικές  ομάδες να  ενταχθούν  ομαλά στην  ελληνική
κοινωνία  είναι  απαραίτητη  η  εξοικείωση  τους με  την  ελληνική  γλώσσα,  την  ιστορία  και  τον
πολιτισμό μας. 

Η  μουσική  αποτελεί  ένα  μη  λεκτικό  μέσο  επικοινωνίας,  είναι  κατανοητή  από  όλους
ανεξάρτητα  από  τον  γλωσσικό  τους  κώδικα  και  έχει  αποδειχθεί  πόσο  σημαντικός  είναι  ο
παιδαγωγικός της χαρακτήρας μέσα από πολλές έρευνες συνδυασμένη και με τη διδασκαλία άλλων
μαθημάτων στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Έχει τη δυνατότητα να παίξει πρωταρχικό ρόλο στην
καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών (Σακελλαρίδης, 2011 στο
Μεμή, 2012) και είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και συναρπαστικά εργαλεία για τη διδασκαλία
και εκμάθηση ξένων γλωσσών, ειδικά όταν αυτή απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού, καθώς μπορεί
να εξυπηρετήσει πολλούς σκοπούς μέσα στην τάξη και να κάνει τη σχέση διδασκαλίας-μάθησης,
δασκάλου–μαθητή πιο δημιουργική (Ζαχοπούλου, 2014).  Ένα ευχάριστο τραγούδι αρκεί για να
αποτυπωθεί άμεσα και εύκολα στο παιδικό μυαλό πλήθος νέων άγνωστων λέξεων, φράσεων και
πολιτισμικών  χαρακτηριστικών.  Τα  παιδιά  είναι  σε  θέση  να    μάθουν  βασικά  δομικά  και
λειτουργικά στοιχεία μιας ξένης γλώσσας (λεξιλόγιο, γραμματική, σύνταξη, προφορά κ.α.) απλά με
το να τραγουδούν σε αυτήν. Εξάλλου “είναι αποδεδειγμένο ότι τα παιδιά θυμούνται πολύ καλύτερα
και  για  μεγαλύτερο  διάστημα  γνώσεις  και  έννοιες  οι  οποίες  είναι  διαποτισμένες  με  θετικά
συναισθήματα.” (Χρυσοστόμου, 2005 στο Βούλγαρη & Σιτώτης, 2012). 

Στόχος εργασίας

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει τη σχέση γλώσσας και μουσικής και να
παρουσιάσει με ποιον τρόπο η ελληνική μουσική και η ελληνική γλώσσα, ως φορείς του ελληνικού
πολιτισμού, αλληλοεπηρεάζονται, αλληλοσυνδέονται και αλληλοκαλύπτονται και πως η μουσική
συμβάλει σε αποτελεσματικότερη γλωσσική διδασκαλία σε αλλόγλωσσους μαθητές μικρής ηλικίας
(6-12 χρονών). Επιπλέον επιχειρεί να καταδείξει γιατί το τραγούδι και οι παιγνιώδεις παιδαγωγικές
δραστηριότητες που το συμπεριλαμβάνουν είναι ιδιαίτερα εποικοδομητικές, ψυχαγωγικές τεχνικές
που οδηγούν στην αβίαστη, φυσική και εμπειρική εκμάθηση και χρήση της ξένης γλώσσας, την
εμπέδωση και τη βαθιά κατανόηση της και την δημιουργική και επικοινωνιακή χρήση της.
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Περίληψη

Στην παρούσα εργασία αναλύεται και ερευνάται το θέμα της επιρροής της τέχνης και ειδικότερα
της μουσικής στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Στο θεωρητικό μέρος της εργασίας γίνεται
μια συνοπτική παρουσίαση της σχέσης μεταξύ της μουσικής και της γλωσσικής ικανότητας, καθώς
και  των  ποικίλων  ωφελειών  των  μουσικών  εκπαιδευτικών  δραστηριοτήτων  στην  εκπαιδευτική
διαδικασία. Συγκεκριμενοποιώντας, ελέγχεται η πορεία της διδασκαλίας μιας ξένης γλώσσας με τη
συνδρομή του τραγουδιού, της μελοποιημένης ποίησης και διαδικασιών που εμπεριέχουν μουσικά
ερεθίσματα γενικότερα. Η εργασία επικεντρώνεται  στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/
ξένης γλώσσας με τη βοήθεια της μουσικής, σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με μειονοτικό
γλωσσικό προφίλ , πρόσφυγες και μετανάστες. Το ερευνητικό μέρος της εργασίας περιλαμβάνει
ποσοτικά  και  ποιοτικά  δεδομένα  που  εξήχθησαν  μετά  από  προσωπική  συνέντευξη  με
ερωτηματολόγιο,  που  απευθύνονταν  σε  εκπαιδευτικούς  πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης,  και
σταθμίστηκαν  με  τις  κυριότερες  μεταβλητές  που  επηρεάζουν  την  εκπαιδευτική  διαδικασία,  οι
οποίες  επίσης  ελέγχθηκαν  μέσω  του  ερωτηματολογίου.  Τα  συμπεράσματα  της  έρευνας
επιβεβαίωσαν τις αρχικές υποθέσεις της εργασίας, οι οποίες είχαν αντληθεί από την βιβλιογραφική
έρευνα, που αφορούσαν την θετική επίδραση της χρήσης της μουσικής στη γλωσσική διδακτική
διαδικασία.

This paper analyzes and investigates the influence of art, and especially the influence of music on
the learning of the Greek language. The theoretical part of the paper is a brief presentation of the
relationship between music and linguistic competence, as well as the various benefits of musical
educational activities in the educational process. Specifically, the paper inspects the act of teaching
a foreign language with the help of singing, melodious poetry and procedures involving musical
stimuli in general. This work focuses on the teaching of Greek as a second / foreign language with
the help of music,to primary school pupils  that are refugees, immigrants  or belong to a national
minority group. The research part of the thesis includes quantitative and qualitative data extracted
after a personal interview with a questionnaire addressed to primary school teachers and weighed
against the main variables affecting the educational process, which were also checked through the
questionnaire. The initial hypotheses on the positive impact that music has on the language teaching
process were confirmed by the findings of the research. 

Λέξεις-κλειδιά

ελληνική γλώσσα, μουσική, αλλοδαποί μαθητές, διδασκαλία

Greek language, music, foreign pupils, teaching
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Α. Θεωρητική προσέγγιση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Ετερότητα στη σχολική τάξη και διαπολιτισμική εκπαίδευση

Τις  τελευταίες  δεκαετίες  η  Ελλάδα και  πολλές  χώρες  της  Ευρώπης,  έχουν δεχθεί  μεγάλο
αριθμό οικονομικών μεταναστών ή προσφύγων από εμπόλεμες ζώνες. Μια από τις συνέπειες αυτού
του γεγονότος είναι και η αλλαγή της εκπαιδευτικής πραγματικότητας που κάνει πλέον απαραίτητη
την εφαρμογή διαπολιτισμικών προγραμμάτων στα σχολεία, λόγω της πολυπολιτισμικής σύνθεσης
των  σχολικών   τάξεων,  αλλά  και  των  διαγραφόμενων  ρατσιστικών  πεποιθήσεων  σε  επίπεδο
κοινωνίας (Σακελλαρίδης, 2011 στο Μεμή, 2012). Η αυξανόμενη φοίτηση παιδιών αλλοδαπών στα
ελληνικά  δημόσια  σχολεία  έχει  δημιουργήσει  νέες  εκπαιδευτικές  ανάγκες,  θέτοντας  κρίσιμα
ζητήματα που αφορούν τόσο τη διαχείριση των νέων αυτών αναγκών όσο και την τροποποίηση των
εκπαιδευτικών μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται. Πρόκληση αποτελεί η εκμάθηση της γλώσσας
και  η ένταξη  των  αλλοδαπών  μαθητών  στην  κοινωνία,  με  στόχο να  γίνουν  ισότιμα  μέλη  της
εκπαιδευτικής  κοινότητας,  αποφεύγοντας  περιστατικά συγκρούσεων,  ρατσισμού και  ξενοφοβίας
απέναντι στους αλλοδαπούς. ( Μεμή, 2012)

Το πολιτισμικό Άλλο μπαίνει στην κουβέντα μας μέσω της σύγχρονης πραγματικότητας των
πολυπολιτισμικών τάξεων  και του ιδιαίτερου εγχειρήματος που επιχειρείται στην παρούσα εργασία
που  είναι  η  διδασκαλία  της  ξένης  γλώσσας  με  τη  βοήθεια  της  μουσικής.  Σύμφωνα με  την
εγκυκλοπαίδεια  Πάπυρος  Λαρούς  Μπριτάνικα  (στο  Φωτοπούλου,  2008)  'αλλοδαπός
ονομάζεται αυτός που προέρχεται από άλλο λαό από άλλη χώρα. Κατά το διεθνές δίκαιο αλλοδαπός,
σε σχέση με ορισμένο κράτος,  είναι κάθε πρόσωπο που δεν έχει την ιθαγένεια του κράτους αυτού,
αδιαφόρως προς τον τόπο διαμονής του'.  

H διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι η εκπαίδευση που:

1) Aπορρέει από την πεποίθηση ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι.

2)  Θεωρεί  ότι  οι  πολιτισμικές  και  γλωσσικές  διαφορές  δεν  αποτελούν  αποδιοργανωτικό
παράγοντα,  αντίθετα  εκτιμώνται  ως  εμπλουτισμός  και  πρέπει  να  συμπεριλαμβάνονται  στα
περιεχόμενα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

3) Προσανατολίζεται και αποσκοπεί στην ισότητα ευκαιριών για όλους.

4) Eίναι ενάντια σε κάθε είδους διακρίσεις.

5) Στοχεύει στην αμοιβαία κατανόηση μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων, που ανήκουν
σε διάφορες  γλωσσικές  και  κοινωνικοπολιτικές ομάδες,  συμβάλλοντας  στην καταπολέμηση του
ρατσισμού και της ξενοφοβίας και στην ανάπτυξη του διαπολιτισμικού διαλόγου.

6)  Προωθεί  τη  συνεργασία  για  την  καταγραφή  των  χαρακτηριστικών  των  λιγότερο
ομιλούμενων γλωσσών, με στόχο την προώθηση της γλωσσικής και πολιτισμικής ποικιλίας στην
Eυρώπη και στον κόσμο γενικότερα. (Ρεπούσης, 2000)

Η διαπολιτισμική και αναπτυξιακή εκπαίδευση προσπαθεί να καλλιεργήσει το  σεβασμό για
τον άνθρωπο ανεξαρτήτως φύλου, τάξης, εθνικότητας, θρησκείας, εθνικής καταγωγής, ηλικίας ή
σωματικής αναπηρίας.  Ο μαθητής ενθαρρύνεται να εκτιμήσει το γενικό πολιτιστικό πλαίσιο μέσα
στο οποίο οι άνθρωποι νιώθουν, σκέφτονται και δρουν, ακόμα και αν αυτά δεν βγάζουν νόημα με
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την  πρώτη  ματιά  για έναν  άνθρωπο  διαφορετικής  κουλτούρας  (Lynch  et  al,  1992:  277  στο
Παπαθανασίου).

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις που διατυπώθηκαν στο συμβούλιο της Ευρώπης για
την εκπαίδευση των μειονοτήτων πως “μακροπρόθεσμα όλοι οι μαθητές, άσχετα από το αν ανήκουν
σε μειονοτικές ομάδες ή στην κυρίαρχη ομάδα, θα χρειαστεί να εκπαιδευτούν με τις αντιλήψεις και τις
μεθόδους της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ώστε να αποκτήσουν μια υψηλότερη συνειδητοποίηση
των  γλωσσικών  και  πολιτισμικών  μορφωμάτων,  αλλά  και  να  μπορούν  να  ερμηνεύσουν  το
διαφορετικό. Mόνο μέσω αυτής της διαδικασίας θα γίνουν όλοι οι μαθητές ικανοί να αναπτύξουν την
ταυτότητά  τους.” (Council  of  Europe,  Education  workshop  on  “Minority  Education”,  Bautzen
Saxony, 11-14 October 1994, ed.Straasbourg, 20.1.1995 στο Ρεπούσης, 2000).

Δεύτερη/ ξένη γλώσσα, μοντέλα και μέθοδοι διδασκαλίας της.

Ι. Ο όρος γλώσσα και δεύτερη/ ξένη γλώσσα

Αν ανατρέξουμε στους ορισμούς της “γλώσσας” των περισσότερων γλωσσολόγων θα δούμε
ότι  πρόκειται  για  'ένα  σύστημα  φωνητικών  και  γραπτών  συμβόλων  πολύπλοκα  δομημένο  που
αποσκοπεί  στην  εξυπηρέτηση  της  επικοινωνίας'  (Lyons,  1999  στο  Τσιτούρα).  Αυτό  που  μας
ενδιαφέρει  στην παρούσα έκθεση είναι η διδασκαλία και  η εκμάθηση της γλώσσας, ειδικά της
ξένης γλώσσας.  

Ο όρος δεύτερη/  ξένη γλώσσα χρησιμοποιείται  για να χαρακτηρίσει  την κατοχή και ενός
άλλου γλωσσικού κώδικα που είναι διαφορετικός από τη μητρική γλώσσα και τον οποίο έμαθε,
αφού είχε ήδη κατακτήσει τους βασικούς μηχανισμούς της. Το άτομο ταυτίζει την προσωπικότητά
του με τον πρώτο κώδικα επικοινωνίας (τη μητρική του γλώσσα)  και ο δεύτερος είναι χρονικά
μεταγενέστερος και λιγότερο σημαντικός σε σχέση με τον πρώτο, αφού εμφανίζεται σε ένα πεδίο
κατειλημμένο ήδη απ’ αυτόν.  Μια δεύτερη γλώσσα εμφανίζεται και νοείται πάντα σε συσχετισμό
με την πρώτη. (Μήτσης & Μήτση, 2007)

Στο εγχειρίδιο “Ετερότητα στην σχολική τάξη και Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και
των Μαθηματικών: η περίπτωση των Τσιγγανοπαίδων”  (Μήτσης & Μήτση, 2007) διατυπώνεται
εύστοχα πως 'η εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας δεν σημαίνει την απομνημόνευση νέων λέξεων με
τις  οποίες  το  άτομο  θα  αποδίδει  αντικείμενα  ή  έννοιες  της  μητρικής  του,  αλλά  προπάντων  τη
βαθμιαία  συγκρότηση  ενός  νέου  και  εντελώς  διαφορετικού  γραμματικού  μηχανισμού  που  θα  το
καθιστά ικανό να παράγει  ως ομιλητής και  να αντιλαμβάνεται ως ακροατής απεριόριστο αριθμό
προτάσεων της νέας αυτής γλώσσας. Προσλαμβάνει τον χαρακτήρα της μεθοδικής καθοδήγησης, της
άσκησης και της διευκόλυνσης που οφείλουμε να παράσχουμε στον νέο άνθρωπο, ώστε να συλλάβει,
να  ολοκληρώσει  και  να  ισχυροποιήσει,  στο  μέτρο  του  δυνατού,  αυτόν  τον  νέο  γραμματικό  –
παραγωγικό μηχανισμό,  γεγονός που θα του επιτρέψει  να επικοινωνεί  επαρκώς με τα άτομα της
γλωσσικής κοινότητας που έχει καθιερώσει τον κώδικα αυτόν. Στην περίπτωση λοιπόν της δεύτερης
γλώσσας,  αυτό που γνωρίζουμε σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά, είναι  ότι  υπάρχει  ένα
σύστημα που πρέπει να χτίσουμε σταδιακά και μεθοδικά, μια δομή που πρέπει να συνθέσουμε και
ένας κώδικας τον οποίο ο μαθητής πρέπει να μάθει να χρησιμοποιεί σωστά και όχι, βέβαια, πίνακες
λέξεων και αντιστοιχιών που πρέπει να αποστηθίσει.'

Εάν κάθε γλώσσα είναι φορέας ενός συγκεκριμένου πολιτισμού,  η γνώση μιας δεύτερης
γλώσσας παρέχει στο άτομο τη δυνατότητα να γνωρίσει μιας διαφορετική στάση απέναντι στον
κόσμο και έναν άλλο τρόπο αντιμετώπισής του, ν’ αναλύσει το περιβάλλον του και τον εαυτό του
με τον  τρόπο που του  παρέχει  ο  νέος  κώδικας  επικοινωνίας.  Η εκμάθηση της  ξένης  γλώσσας
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αποτελεί  μια  διαδικασία  πολύ  διαφορετική  από  αυτήν  που  σημειώνεται  κατά  τη  διάρκεια  της
πρόσκτησης  της  μητρικής.  Για  αυτό  και  στην  περίπτωση  του  πρώτου  κώδικα  επικοινωνίας
χρησιμοποιούμε τον όρο ‘κατάκτηση’, ενώ στην περίπτωση του δεύτερου τον όρο ‘εκμάθηση’. Η
εκμάθηση  μιας  ξένης  γλώσσας  είναι  ένα  πολύπλοκο  εγχείρημα,  καθώς  ο  μαθητής  πρέπει  να
ξεπεράσει τους αυτοματισμούς, τις γλωσσικές συνήθειες, τον τρόπο σκέψης και τις αντιλήψεις που
είναι  βαθιά  ριζωμένες  στη  συνείδησή  του  και  σχετίζονται  με  τη  μητρική  του  γλώσσα.  Θα
μπορούσαμε να πούμε 'ότι η εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας συνιστά μια διαδικασία πολύπλοκη,
δύσκολη, λεπτή και απαιτεί μια μεθοδευμένη και επιστημονικά σχεδιασμένη διδακτική παρέμβαση.'
(Μήτσης & Μήτση, 2007)

Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας εξαρτάται και επηρεάζεται
από διάφορους παράγοντες, όπως η προσωπικότητα του ομιλητή, τα κίνητρα που τον οδηγούν στην
εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας, οι απόψεις ή πεποιθήσεις που μπορεί να έχει σχετικά με τη
γλώσσα που μαθαίνει και την κουλτούρα που την περιβάλλει, η γενικότερη κλίση του ατόμου στην
εκμάθηση  μιας  δεύτερης  γλώσσας.  Οι  παράγοντες  που  επηρεάζουν  τη  διαδικασία  και  το
αποτέλεσμα  της  μαθησιακής  διαδικασίας  κατάκτησης  μιας  δεύτερης  γλώσσας  μπορούν  να
διακριθούν  σε  ατομικούς,  γλωσσικούς  και  κοινωνικούς  (Τριάρχη-  Herrmann,  2000  στο  Μεμή,
2012).  Οι ατομικοί παράγοντες αφορούν την προσωπικότητα και τις ικανότητες του ατόμου, οι
γλωσσικοί παράγοντες αφορούν το επίπεδο ομοιότητας της πρώτης ή μητρικής και της δεύτερης
γλώσσας,  το  επίπεδο  κατοχής  της  πρώτης  γλώσσας,  καθώς  και  τα  γλωσσικά  ερεθίσματα  του
περιβάλλοντος και οι κοινωνικοπολιτισμικοί παράγοντες εστιάζονται κυρίως στο οικογενειακό, το
σχολικό  και  γενικότερο  περιβάλλον  που  επηρεάζει σε  μεγάλο  βαθμό  το  ρυθμό  και  το  βαθμό
εκμάθησης της γλώσσας. 

ΙΙ. Μοντέλα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

Σε  επίπεδο  εκπαιδευτικής  και  γενικότερα  κοινωνικής  πολιτικής,  υπήρξαν  αρκετές
προσεγγίσεις οι οποίες μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα πέντε μοντέλα εκπαίδευσης: το
αφομοιωτικό,  το  μοντέλο  ενσωμάτωσης,  το  πολυπολιτισμικό,  το  αντιρατσιστικό  και  το
διαπολιτισμικό  μοντέλο  (Γεωργογιάννης,  1997;  Νικολάου,  2000β;  Ζωγράφου,  2003;  Σκλάβου,
2004 στο Μεμή, 2012). 

 Το αφομοιωτικό μοντέλο αποτέλεσε το κυρίαρχο στοιχείο της εκπαιδευτικής πολιτικής μέχρι
τα μέσα της  δεκαετίας του 1960.  Το μοντέλο της αφομοιωτικής πολιτικής υποστηρίζει  ότι  στο
σύγχρονο εθνικό κράτος δεν υπάρχουν μειονότητες, και οι  διάφορες εθνικές ή μεταναστευτικές
ομάδες θα πρέπει να ενταχθούν στο σύνολο, προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνοχή του κράτους.
Στόχος, λοιπόν, της αφομοιωτικής πολιτικής είναι η ομαλή ενσωμάτωση των ξένων πολιτισμών
στον  κυρίαρχο  πολιτισμό,  μέσα  από  διαδικασίες  κοινωνικοποίησης  των  μεταναστών  και  των
παιδιών  τους  στις  αρχές  και  τις  αξίες  του  πολιτισμού  της  χώρας  υποδοχής  (Γκόβαρης,  2001;
Μάρκου, 1996α στο Μεμή, 2012). Το σχολείο είναι μονογλωσσικό, μονοπολιτισμικό και βοηθά τα
παιδιά στην απόκτηση επάρκειας στην εθνική γλώσσα και τον πολιτισμό. Αυτό που καθιστά αυτό
το μοντέλο εν μέρη ακατάλληλο είναι ότι η ένταξη παιδιών διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης
αντιμετωπίζεται  ως  παιδαγωγικό  πρόβλημα,  γιατί  οι  μαθητές  αυτοί  θεωρείται  ότι  πρέπει  να
ξεπεράσουν την άγνοιά τους στη γλώσσα της χώρας υποδοχής αλλά παράλληλα παρεμποδίζουν την
πρόοδο  των  άλλων  παιδιών,  προκαλώντας  δυσχέρειες  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία,  με
αποτέλεσμα  να  αγνοούνται  και  να  παραγκωνίζονται,  διαιωνίζοντας  έτσι  τον  φαύλο  κύκλο  των
κοινωνικών ανισοτήτων. Το αφομοιωτικό μοντέλο στην Ελλάδα συνέβαλε στη σχολική αποτυχία
και  τον  κοινωνικό  αποκλεισμό  μεγάλου  ποσοστού  παιδιών  μεταναστών  (Γκόβαρης,  2001  στο
Μεμή, 2012).
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Το μοντέλο της ενσωμάτωσης αναπτύχθηκε στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1960 όταν
διαπιστώθηκε  ότι  απαιτείται  αποτελεσματική  ενσωμάτωση  των  μεταναστών  στην  εκπαιδευτική
διαδικασία  και  την  κοινωνία.  Με  το  συγκεκριμένο  μοντέλο  εκπαιδευτικής  πολιτικής,  οι
ιδιαιτερότητες  των  εθνικών  ομάδων  γίνονται  αποδεκτές  ως  το  βαθμό  που  δεν  εμποδίζουν  την
ένταξή τους  στο  κοινωνικό σύνολο.  Στο  χώρο της  εκπαίδευσης,  το  μοντέλο της  ενσωμάτωσης
περιλαμβάνει ενέργειες για τη διδασκαλία της γλώσσας των μεταναστών καθώς και πιο αναλυτικά
προγράμματα σχολικής και κοινωνικής ενίσχυσης των παιδιών τους. Η διδασκαλία της γλώσσας
μέσω της μουσικής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως στο συγκεκριμένο μοντέλο. 

 Στο πολυπολιτισμικό μοντέλο αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα της γνώσης από τους μαθητές
του εθνικού τους πολιτισμού και της εθνικής τους παράδοσης, προκειμένου να βελτιωθεί η σχολική
επίδοση και να έχει ίσες ευκαιρίες ο μαθητικός πληθυσμός και να επαλειφθούν οι διακρίσεις στις
εκπαιδευτικές  ευκαιρίες.  Σε  αυτό  το  πλαίσιο,  σχεδιάζονται  εκπαιδευτικά  προγράμματα  που
λαμβάνουν υπόψη τις γλωσσικές και πολιτισμικές δραστηριότητες των παιδιών των μεταναστών
και έχουν στόχο την καλλιέργεια σε όλους τους μαθητές του σεβασμού και της ανοχής για άτομα με
διαφορετική  εθνική,  πολιτισμική,  φυλετική  και  θρησκευτική  προέλευση.  Κριτήριο  για  την
αξιολόγηση των πολιτισμών δεν αποτελεί  μόνο ο κυρίαρχος  πολιτισμός,  αλλά κάθε πολιτισμός
χωριστά και όλοι μαζί σαν σύνολο (Γκόβαρης, 2001 στο Μεμή, 2012).  Η διδασκαλία της γλώσσας
μέσω μουσικής με τρόπο που αναδεικνύει την πολιτιστική ταυτότητα του κάθε μαθητή μπορεί να
προωθήσει αυτό το μοντέλο. 

Οι υποστηρικτές του αντιρατσιστικού μοντέλου εκπαίδευσης θεωρούν ότι η έμφαση πρέπει
να δίνεται στους νόμους του κράτους για τη διόρθωση των προκαταλήψεων και των ρατσιστικών
συμπεριφορών και όχι στο άτομο (Τσιάκαλος, 2000 στο Μεμή, 2012). Τα μονοπολιτισμικά σχολικά
προγράμματα,  οι  στερεοτυπικές  αντιλήψεις  των  εκπαιδευτικών,  τα  μεροληπτικά  πρότυπα
αξιολόγησης, η αποκλειστική κατοχή θέσεων εξουσίας στη σχολική ζωή από μέλη της κυρίαρχης
ομάδας,  οι  χαμηλές προσδοκίες των εκπαιδευτικών για τη μερίδα των αλλοδαπών μαθητών, τα
εθνοκεντρικά σχολικά βιβλία και η υποτίμηση της εμπειρίας και της ιστορίας των μειονοτικών και
μεταναστευτικών  ομάδων,  όλα  αυτά  καταδεικνύουν  θεσμικές  διαδικασίες  που  εξηγούν  τη
διαφοροποιημένη  σχολική  απόδοση  των  μαθητών  που  προέρχονται  από  μειονοτικές  ή
μεταναστευτικές ομάδες,  όπως αναφέρουν οι (Κάτσικας & Πολίτου, 1999  στο Μεμή, 2012).  Η
διδασκαλία της γλώσσας μέσω της μουσικής είναι προέκταση του αντιρατσιστικού εκπαιδευτικού
μοντέλου,  με  την  επιλογή τραγουδιών που  τονίζουν  την  ισότητα,  τη  δικαιοσύνη  και την  ίση
αντιμετώπιση ανεξαρτήτως προέλευσης. 

Τέλος,  το  διαπολιτισμικό  μοντέλο  εκπαίδευσης  αποτελεί  την  πιο  πρόσφατη  εξέλιξη  των
παιδαγωγικών παρεμβάσεων στο θέμα διαχείρισης  της  πολιτισμικής  ετερότητας  στις  σύγχρονες
πολυπολιτισμικές κοινωνίες.Το μοντέλο φαίνεται να καλύπτει τις προσδοκίες των κοινωνιών για να
συνυπάρξουν  και  να  συνοικοδομήσουν  μια  ευρύτερη  οικουμενική  και  παγκόσμια  κοινωνία.
Σύμφωνα με τον Helmut Essinger το διαπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης διέπεται από τέσσερις
βασικές αρχές: 

 την ενσυναίσθηση, την κατανόηση δηλαδή των εκπαιδευτικών προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν τα παιδιά διαφορετικής γλωσσικής και πολιτισμικής προέλευσης. 

 την αλληλεγγύη, που υπερβαίνει τα όρια των ομάδων, των φυλών και των κρατών και 
παραμερίζει την κοινωνική ανισότητα και αδικία. 

 το σεβασμό στην πολιτισμική ετερότητα που αποτελεί μία πραγματικότητα στις σύγχρονες 
πολυπολιτισμικές κοινωνίες. 

 την εξάλειψη στερεοτύπων, προκαταλήψεων και εθνοκεντρικών στάσεων και συμπεριφορών 
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ώστε να επιτευχθεί η αρμονική συμβίωση μεταξύ διαφορετικών λαών και πολιτισμών στα πλαίσια 
των πολυπολιτισμικών κοινωνιών των χωρών υποδοχής. 

Η διδασκαλίας της γλώσσας με τη χρήση μουσικής  θα μπορούσε να εξυπηρετήσει αυτό το
μοντέλο ως μία αλληλεπιδραστική διαδικασία γνώσης για όλους του μαθητές, αλλοδαπούς και μη. 

ΙΙΙ. Μέθοδοι διδασκαλίας της γλώσσας.

Αρχικά,  η  εκμάθηση  της  γλώσσας  εστιαζόταν  παραδοσιακά  στην  εκμάθηση  κανόνων,
ορισμών και παραδειγμάτων. Η παραδοσιακή μέθοδος διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος που
κυριάρχησε στη νεοελληνική εκπαίδευση μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 1980, ήταν ένα
μοντέλο το οποίο δεν διέθετε θεωρητική θεμελίωση και δεν στηριζόταν σε επιστημονικές βάσεις.
Απλώς  επρόκειτο  για  μια  σειρά  διδακτικών  τεχνικών  και  αρχών,  οι  οποίες  διαμορφώθηκαν
εμπειρικά  με  το  πέρασμα  του  χρόνου  και  αφορούσαν  κυρίως  στη  διδασκαλία  των  λεγομένων
κλασικών ή νεκρών γλωσσών. Οι αρχές αυτές ήταν σε γενικές γραμμές οι ακόλουθες:

(1) Δίνεται έμφαση στον γραπτό λόγο και στην επίσημη μορφή της γλώσσας. Ο προφορικός
λόγος σχεδόν αγνοείται και η γλωσσική διδασκαλία δεν συνδέεται με τις εμπειρίες και τον κόσμο
στον οποίο ζουν οι μαθητές.

(1) Η  γλώσσα κατακερματίζεται  σε επιμέρους  κλάδους  όπως ανάγνωση,  ορθογραφία,
έκθεση, γραμματική, συντακτικό. Αυτοί είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους και διδάσκονται χωριστά ο
ένας  από τον  άλλον.  Η γραμματική  θεωρείται  ως  ο  πλέον  σημαντικός  κλάδος  του  γλωσσικού
μαθήματος  και,  κατά  συνέπειαν,  διαθέτει  το  αναμφισβήτητο  προβάδισμα  σε  σχέση  με  τους
υπόλοιπους. 

(1) Αγνοείται  η επικοινωνιακή  λειτουργία  της  γλώσσας. Οι  μαθητές  διδάσκονται  ή
μαθαίνουν πολλά ‘για τη γλώσσα’, δεν ασκούνται όμως στη χρήση της και, άρα, δεν μαθαίνουν την
ίδια  τη  γλώσσα  με αποτέλεσμα  να  μετατρέπεται  από  ζωντανό  μέσο  έκφρασης  σε  τυπική  και
ουδέτερη γνώση η οποία απωθεί τους μαθητές αντί να τους ελκύει.

(1) Βασικές διδακτικές αρχές είναι η ‘απομνημόνευση’ και η ‘επανάληψη’ με τις  οποίες
επιδιώκεται πρωτίστως η εσωτερίκευση κανόνων και αρχών που οδηγούν με τη σειρά τους στην
αποφυγή των λαθών. Η γνώση της γλώσσας ταυτίζεται με την απουσία λαθών τα οποία θεωρούνται
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ανεπίτρεπτα.

Είναι εμφανές ότι το παραδοσιακό μοντέλο δεν είχε επιστημονική βάση και η οποιαδήποτε
αποτελεσματικότητα της μεθόδου οφείλεται κατά κύριο λόγο στην προσωπική παρέμβαση και τη
διαίσθηση  του  εκπαιδευτικού,  πράγμα  που  το  καθιστά  ακατάλληλο  για  την  διδασκαλία  της
ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας σε μια πολυπολιτισμική τάξη με τα σημερινά δεδομένα.
Εξάλλου η παντοδυναμία της  παραδοσιακής μεθόδου  άρχισε να αμφισβητείται στον ευρωπαϊκό
χώρο αμέσως μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δύο ήταν κατά βάση οι λόγοι της
αμφισβήτησης αυτής: πρώτον, η προφανής αναποτελεσματικότητα της μεθόδου και δεύτερον, τα
τεράστια άλματα που πραγματοποίησε εν τω μεταξύ η γλωσσολογία, αποτέλεσμα των οποίων ήταν
να ανατραπεί εξ ολοκλήρου η αντίληψη που κυριαρχούσε μέχρι τότε σχετικά με το φαινόμενο της
γλώσσας.

Μετά τον Πόλεμο εμφανίζεται μια νέα μέθοδος γνωστή ως δομισμός (ή στρουκτουραλισμός).
Το βασικό  της γνώρισμα ήταν η έμφαση στην έννοια της  δομής και  η  χρήση της  αντίστοιχης
επιστημονικής μεθοδολογίας που είναι γνωστή ως δομική ανάλυση. Η δομική ανάλυση μετατοπίζει
το ενδιαφέρον της έρευνας από τα μεμονωμένα στοιχεία σε ευρύτερα σύνολα,  όπου η έμφαση
δίνεται  πλέον  όχι  στα  ίδια  τα  στοιχεία,  αλλά  στην  ιεραρχική  διάρθρωση  και  στα  δίκτυα  των
σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των στοιχείων.

Το  δομικό μοντέλο  έδωσε  την  έμφαση  στη  χρήση  της  γλώσσας,  θεωρώντας  ότι  με  την
εντατική άσκηση και τη συχνή επανάληψη προτύπων φράσεων και υποδειγματικών δομών θα ήταν
δυνατόν να οδηγηθούν οι μαθητές σε μια διαισθητική σύλληψη του γλωσσικού συστήματος  και,
κατόπιν, σε δημιουργική παραγωγή λόγου. Ούτε αυτό το μοντέλο μπορεί να εξυπηρετήσει απόλυτα
την διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε μεταναστευτικούς πληθυσμούς γιατί,
όπως αναφέρουν και οι Ν. Μήτσης και Α. Μήτση (2007) 'οι εκπρόσωποι του δομισμού εστίασαν το
ενδιαφέρον  τους  αποκλειστικά  στη  διαδικασία  πρόσληψης  και  παραγωγής  γραμματικά  ορθών
προτάσεων–δομών, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη το επικοινωνιακό, πολιτισμικό, βιωματικό ή άλλο
φορτίο της γλώσσας και χωρίς να συνυπολογίζουν την περίσταση επικοινωνίας και, γενικότερα, τα
εξωγλωσσικά στοιχεία που επηρεάζουν τη γλωσσική παραγωγή.'  και 'επρόκειτο ουσιαστικά για ένα
μοντέλο που απέβλεπε σε εσωτερίκευση και οικειοποίηση των προτύπων γλωσσικών δομών, με έναν
επιφανειακό  και  απολύτως  μηχανικό  τρόπο  που  αποσυνέδεε  τη  γλώσσα  από  τις  βασικές  της
λειτουργίες  και  την  αντιμετώπιζε  ως  μια  ουδέτερη,  τυπική  και  χωρίς  ουσιαστικό  περιεχόμενο

15



διαδικασία.'

Η στροφή προς  την  ψυχολογία και  κοινωνιολογία  μετά  το  1970 έφερε  στο  εκπαιδευτικό
προσκήνιο  νέες  μεθόδους  που  επικεντρώνονται  στην  ανάπτυξη  της  αυτοεκτίμησης  και  την
επικοινωνιακή  μάθηση.  Το  ενδιαφέρον  τώρα  στρέφεται στον  συνδυασμό  των  θεμελιωδών
συστατικών στοιχείων με ορισμένους κανόνες και τη δημιουργία γενικών συντακτικών σχημάτων
της  γλώσσας  τα  οποία  καλούνται  βαθιές  δομές  (Μήτσης,  1999:  151  στο  Κατσικά).  Πιο
συγκεκριμένα, η διατύπωση της  γενετικής – μετασχηματιστικής θεωρίας  από τον N.Chomsky, η
οποία μετέβαλε ριζικά την  αντίληψη περί γλώσσας και η εμφάνιση μιας ομάδας νέων Βρετανών
γλωσσολόγων  που  εξέφρασαν  την  άποψη  ότι  η  μέχρι  τότε  γλωσσική  διδασκαλία  υπήρξε
ατελέσφορη, γιατί  αγνοούσε τη λειτουργική  και επικοινωνιακή πλευρά της γλώσσας, οδήγησαν
σταδιακά στη διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου γλωσσικής διδασκαλίας, το οποίο στηρίζεται στην
έννοια της επικοινωνίας και το οποίο είναι γνωστό ως Επικοινωνιακή Προσέγγιση.

Ο Ρεπούσης (2000) αναφέρει τα κυριότερα χαρακτηριστικά του επικοινωνιακού μοντέλου τα
οποία είναι: 

1.  H  γλώσσα  κατακτάται  με  την  ενεργό  συμμετοχή  των  μαθητών  στη  γλωσσική
δραστηριότητα  και  δίνεται  έμφαση  στη  γλωσσική  χρήση,  που  συνδυάζεται  με  την  παρουσία
πραγματικών αναγκών και συνθηκών επικοινωνίας ή με την αναπαράστασή τους στη σχολική τάξη.

2. H γλώσσα και η διδασκαλία της αντιμετωπίζεται ως μέσο επικοινωνίας και συνεννόησης
και όχι κύρια, ως γνωστικό αντικείμενο. Στόχος δεν είναι η παραγωγή μεμονωμένων προτάσεων
αλλά  η  σύνδεσή  τους,  σύμφωνα  με  τους  γλωσσικούς  κανόνες  για  το  σχηματισμό  ευρύτερων
ενοτήτων γραπτού ή προφορικού λόγου.

3. H διδασκαλία της γραμματικής και του συντακτικού συνδυάζεται με την αναγωγή των επί
μέρους γνώσεων σε ένα όλο, ώστε να αξιοποιείται η διδασκαλία του γλωσσικού συστήματος στην
ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας.

4.  O ρόλος  του  διδάσκοντος  είναι  συντονιστικός  και  επιβοηθητικός,  η  δε  οργάνωση  και
διεξαγωγή της όλης διδακτικής εργασίας έχει χαρακτήρα παιδοκεντρικό και ατομοκεντρικό.

5. Kύρια επιδίωξη της επικοινωνιακής μεθόδου είναι η επιτάχυνση και η ολοκλήρωση της
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φυσικής διαδικασίας κατάκτησης μιας γλώσσας, μέσα από τη γλωσσική πράξη που τοποθετείται
στο φυσιολογικό σκηνικό της επιτέλεσής της ή με την καταφυγή στην αναπαράστασή του στη
σχολική τάξη (δραματοποίηση, ρόλοι, παιχνίδι, ομαδικές δραστηριότητες κλπ).

6.  H  επικοινωνιακή  μέθοδος  θεωρεί  τη  ΓPAMMATIKH  και  το  ΣYNTAKTIKO  βασικό
συστατικό της διδακτικής πράξης, που όμως δεν αντιμετωπίζεται αυτόνομα ούτε ως αυτοσκοπός,
αλλά η παρουσία της λειτουργεί ως ένα μέσο, που θα βοηθήσει και θα ενισχύσει την επικοινωνιακή
ικανότητα του μαθητή.

Με  βάση  τις  παρατηρήσεις  του  Krashen  (στο  Τσιτούρα) η  ευχέρεια  στη  γλώσσα
επιτυγχάνεται σε περιβάλλον χαλάρωσης, όπου η ένταση είναι λιγοστή,  και αυτό το περιβάλλον
είναι κατάλληλο για την απόκτηση της γλώσσας . Αυτή η θεώρηση απορρέει από την γενικότερη
ολιστική  άποψη  για  την  μάθηση.  Η ολιστική  μάθηση,  'αναφέρεται  στην  ιδέα  ότι  ο
συναισθηματικός κόσμος, το σώμα και ο νους είναι από τη φύση αδιαίρετα (Damasio, 1994
στο Αργυρίου Μ., Καμπύλης Π., 2012) και ότι η σχέση ανάμεσα στην εγκεφαλική λειτουργία
και  τη  διαδικασία  της  μάθησης  καθορίζεται  από  τις  σωματικές,  συναισθηματικές  και
γνωστικές/λογικές  εμπειρίες  του  ανθρώπου  (Hannaford,  2004  στο  Ευρωπαικός  Φάκελος
Μουσικής,  2012).  Επομένως,  η  συμμετοχή  σε  ένα  παιχνίδι  μπορεί  να  θεωρηθεί  ως
θεμελιώδης  κινητήρια  δύναμη  για  φυσική,  νοητική,  κοινωνική  και  συναισθηματική
ανάπτυξη.  Η  θετική  ατμόσφαιρα  μπορεί,  επίσης,  να  φέρει  σημαντικά  μαθησιακά
αποτελέσματα. Η προσέγγιση της ολιστικής μάθησης μπορεί να αποφέρει βαθύτερη γνώση
γιατί  η  αλληλεπίδραση  της  πολυτροπικότητας  των  αισθητικών,  συναισθηματικών  και
γνωστικών  λειτουργιών  μπορεί  να  οδηγήσει  στην  αναβάθμιση  των  εμπειριών  της
εκπαιδευτικής διαδικασίας (D’Esposito, 2008 στο Ευρωπαικός Φάκελος Μουσικής, 2012)'. Ένα
τέτοιο περιβάλλον μπορεί να δημιουργηθεί με την χρήση της επικοινωνιακής μεθόδου.

ΟVygotsky  (1978,  1986  στο  Ευρωπαικός  Εκπαιδευτικός  Φάκελος  Μουσικής,  2010)
υποστήριζε ότι η μέθοδος διδασκαλίας της γλώσσας θα πρέπει να διέπεται από τις εξής αρχές για
να είναι εποικοδομητική:  

 Ενεργητική  συμμετοχή  του  μαθητή:  Η  τάση  για  εξερεύνηση,  κατανόηση  και  γνώση
αποτελεί συστατικό στοιχείο της ανθρώπινης φύσης, παίζει καθοριστικό ρόλο σε κάθε διαδικασία
μάθησης και δημιουργίας και προϋποθέτει την ενεργητική συμμετοχή του μαθητή. 

 Κοινωνική συμμετοχή: Η δημιουργικότητα όπως και η μάθηση δεν λαμβάνουν χώρα στο
κενό.  Οι  άνθρωποι  είμαστε  κοινωνικά  όντα  που  καθημερινά  αλληλεπιδρούμε  με  τους
συνανθρώπους μας. Έτσι η συνεργασία και η αλληλεπίδραση με τους άλλους παίζει κυρίαρχο ρόλο
σε κάθε δραστηριότητα μάθησης και δημιουργίας. 

 Δραστηριότητες με νόημα: Οι άνθρωποι δημιουργούν και μαθαίνουν αποτελεσματικά όταν
έχουν  λόγο  να  το  κάνουν.  Με  άλλα  λόγια  μαθαίνουν  και  δημιουργούν  καλύτερα  όταν  οι
δραστηριότητες  μάθησης  και  δημιουργίας  έχουν  νόημα  γι’  αυτούς  και  υπηρετούν  (ή
αντικατοπτρίζουν) ανάγκες και καταστάσεις από την πραγματική τους ζωή. 

 Συσχέτιση νέων πληροφοριών με προηγούμενες εμπειρίες και γνώσεις: Οι προηγούμενες
εμπειρίες και γνώσεις αποτελούν τη βάση για την εποικοδόμηση των νέων γνώσεων και ιδεών.
Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό οι προτεινόμενες δραστηριότητες να βασίζονται σε προηγούμενες
γνώσεις και εμπειρίες των παιδιών και να συνδέονται με αυτές.

 Αναδόμηση  προϋπάρχουσας  γνώσης  και  εμπειρίας:  Σε  πολλές  περιπτώσεις  οι
προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες των παιδιών εμπεριέχουν κενά και χρειάζονται αναθεώρηση,
συμπλήρωση ή αναδόμηση. Με τον ίδιο τρόπο, πολλές φορές δημιουργούμε μετασχηματίζοντας ή
αναδομώντας προϋπάρχουσες ιδέες. 

 Αξιοποίηση  διαφόρων  τεχνικών:  Οι  άνθρωποι  χρησιμοποιούν  διάφορες  τεχνικές  και
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στρατηγικές για να μάθουν νέα πράγματα, να δημιουργήσουν και να παραγάγουν ιδέες. Αυτές οι
τεχνικές  μπορούν  να  θεωρηθούν  ως  αποτελεσματικοί  τρόποι  κωδικοποίησης  αποτελεσματικών
τρόπων σκέψης, δράσης, συμπεριφορών.

 Εμπλοκή σε δραστηριότητες αυτορύθμισης και αναστοχασμού: Νοητικές δραστηριότητες
υψηλού επιπέδου όπως είναι ο αναστοχασμός και η μεταγνώση αποτελούν δομικά στοιχεία τόσο
της δημιουργικής σκέψης όσο και της αποτελεσματικής μάθησης καθώς και τα δυο δεν αποτελούν
γραμμικές  διαδικασίες  αλλά  προϋποθέτουν  αυτοέλεγχο,  αναθεωρήσεις,  αυτοδιόρθωση,  κριτική
κ.λπ.  Στις  προτεινόμενες  δραστηριότητες  υπάρχει  πρόβλεψη  ώστε  οι  μαθητές  να  μπορούν  να
αναθεωρήσουν τις πρακτικές τους, να κάνουν αλλαγές και βελτιώσεις κ.ό.κ.

 Κατανόηση  και  όχι  απομνημόνευση:  Η  κατανόηση  αποτελεί  τη  βάση  για  κάθε
δραστηριότητα δημιουργίας και μάθησης. Έτσι,  σε κάθε δραστηριότητα δημιουργικής μάθησης,
όπως είναι αυτές που προτείνονται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, οι μαθητές θα
πρέπει να έχουν την ευκαιρία να περιγράφουν αυτό που κάνουν, να το αποσαφηνίζουν, να ζητούν
αλλά και να δίνουν διευκρινήσεις, να το συνδέουν με τις εμπειρίες τους κ.λπ.

 Μεταφορά των γνώσεων και εμπειριών: Η μεταφορά και αξιοποίηση της προϋπάρχουσας
γνώσης και  εμπειρίας  σε νέες  καταστάσεις  είναι  απαραίτητη όχι  μόνο για την αποτελεσματική
μάθηση αλλά και για κάθε δημιουργική διεργασία. Για παράδειγμα, η χρήση αναλογιών βοηθάει
τους μαθητές να κάνουν οικείο το ανοίκειο και να λύσουν με δημιουργικό τρόπο «προβλήματα»
που τα απασχολούν. 

 Επαρκής  χρόνος  για  πρακτική:  Ο  παράγοντας  χρόνος  είναι  πολύ  βασικός  για  κάθε
διαδικασία μάθησης και δημιουργίας. 

 Αναπτυξιακές  και  ατομικές  διαφορές:  Η  μάθηση  όπως  και  η  δημιουργική  σκέψη  είναι
δυναμικές, όχι στατικές διαδικασίες που καθορίζονται από το αναπτυξιακό στάδιο και τις ιδιαίτερες
ικανότητες  κάθε  ατόμου.  Έτσι,  οι  ατομικές  διαφορές  και  τα  αναπτυξιακά  στάδια  στα  οποία
βρίσκονται οι μαθητές θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τον εκπαιδευτικό. 

 Αξιοποίηση  των  κινήτρων:  Ακόμα  και  αν  ένα  άτομο  έχει  όλες  τις  ικανότητες  που
απαιτούνται για να μάθει ή να δημιουργήσει, για να γίνει αυτό χρειάζεται κάτι πολύ ουσιώδες: το
κίνητρο. Τα κίνητρα και η θέληση για μάθηση και δημιουργία συνδέονται άμεσα με το είδος των
δραστηριοτήτων, με ψυχολογικούς παράγοντες και με πολλά άλλα στοιχεία. Σύμφωνα με έρευνες
(π.χ. Αmabile, 1983) τα πιο αποτελεσματικά κίνητρα για δημιουργία και μάθηση είναι αυτά που
πηγάζουν  από  μέσα  μας  αλλά  και  τα  εξωτερικά  κίνητρα  (π.χ.  αμοιβές,  επιβραβεύσεις  κ.λπ.)
μπορούν  να  αξιοποιηθούν  κατάλληλα  από  τους  εκπαιδευτικούς  ώστε  να  κινητοποιήσουν  τους
μαθητές και να τους εμπλέξουν σε ενεργητικές διαδικασίες μάθησης και δημιουργίας.

Στα παραπάνω έρχεται  να προσθέσει  η θεωρία της  λειτουργικής χρήσης της  γλώσσας σε
επίπεδο διδακτικής πρακτικής η οποία δίνει προτεραιότητα και έμφαση στην άσκηση των μαθητών
στην εκτεταμένη χρήση της γλώσσας, ώστε να γίνουν αποτελεσματικοί χρήστες της. Οι μαθητές
δεν  μιλούν  για  την  γλώσσα  αλλά  την  χρησιμοποιούν.  Η  λειτουργική  χρήση  της  γλώσσας
επιτυγχάνεται  μέσα  από  επικοινωνιακές  πρακτικές,  την  προσέγγιση  ποικίλων  μορφών  λόγου
διαμέσου χρηστικών και αυθεντικών κειμένων, τα οποία συναντούνται στην καθημερινή ζωή των
μαθητών.  Κατ'  αυτόν  τον  τρόπο  οι  γλωσσικές  δεξιότητες,  τόσο  προφορικές  όσο  και  γραπτές,
αναπτύσσονται φυσιολογικά μέσω της ενεργητικής συμμετοχής των μαθητών σε ποικίλες ομαδικές
δράσεις. (Γρόσδος & Ντάγιου, 2003)

Δεν  πρέπει  επίσης  να  ξεχνάμε  πως  κάθε  στόχος  της  γλωσσικής  διδασκαλίας  θεωρείται
οριζόντιος  στόχος  όλων  των  μαθημάτων.  Όπως  αναφέρεται  στο  Πρόγραμμα  Σπουδών  της
Νεοελληνικής  Γλώσσας  στην  Προ-Δημοτική  και  Δημοτική  εκπαίδευση  (1999  στο  Γρόσδος  &
Ντάγιου, 2003) “ως μέσο γλωσσικής άσκησης, ιδιαίτερα για την επεξεργασία του περιεχομένου και
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των φραστικών επιλογών, πρέπει να αξιοποιούνται όλα τα μαθήματα και η σχολική ζωή”. 

ΙV. Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας.

 Πρέπει σε αυτό το σημείο να αναφερθεί πως για τη διδασκαλία της ελληνικής ως β΄ γλώσσας
στους ομογενείς και αλλοδαπούς μαθητές προτείνεται από το εγχειρίδιο διδασκαλίας της ελληνικής
ως  δεύτερης  γλώσσας  η  μέθοδος  της  επικοινωνιακής  προσέγγισης  γιατί  η  προσέγγιση  αυτή
ακολουθεί τη δυναμική χρήση της γλώσσας και δεν επιμένει στη χωριστή διδασκαλία των τομέων
του γλωσσικού μαθήματος (ανάγνωση, γραφή, ορθογραφία κλπ), αλλά προσπαθεί να συνυφάνει
όσο το δυνατόν περισσότερους τομείς της γλωσσικής λειτουργίας και να μεταφέρει παράλληλα
τους μαθητές σε πραγματικές καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Θα πρέπει από τους διδάσκοντες
να αξιοποιούνται οι προϋπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες των παιδιών στη μητρική τους γλώσσα,
της οποίας το μηχανισμό ανάγνωσης και γραφής κατέχουν, και αυτό βέβαια προϋποθέτει τη γνώση
της  γλώσσας,  που  οι  μαθητές  κατέχουν,  από  τους  διδάσκοντες.  Mε  βάση  την  επικοινωνιακή
προσέγγιση  οι  διδάσκοντες  αρχίζουν  τη  γλωσσική  διδασκαλία  με  μια  ολική  προσέγγιση,  που
βαθμιαία  αντικαθίσταται  από  την  αναλυτικοσυνθετική,  ανάλογα  με  τη  γλωσσική  πρόοδο  των
μαθητών (Ρεπούσης, 2000). 

Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Δημοτικού αναφέρεται συγκεκριμένα για τους αλλόγλωσσους
μαθητές,  για  τους  οποίους  τα  ελληνικά  είναι  δεύτερη  γλώσσα,  ότι:  «ο  αλλοδαπός  μαθητής,  ο
ενταγμένος  σε  τάξη,  στην  οποία  χρησιμοποιείται  η  ελληνική  ως  μητρική  γλώσσα,  πρέπει  να
εσωτερικεύσει αβίαστα ορισμένες δύσκολες γι' αυτόν γλωσσικές δομές της ελληνικής γλώσσας., να
βιώσει μέσα από τη γλώσσα τον ελληνικό πολιτισμό και να υιοθετήσει θετική στάση απέναντι του».
Επίσης, προκειμένου να υποβοηθείται η συνδιδασκαλία ομιλούντων άλλων γλωσσών με ανεπαρκή
γνώση της ελληνικής γλώσσας προτείνονται τα εξής: “Να δίδεται βαρύτητα στην προφορική άσκηση
και στη χρήση παραγλωσσικών μέσων, τα οποία προσφέρονται κυρίως με τον καθημερινό φυσικό
διάλογο, τη δραματοποίηση, το σχολικό θέατρο, το τραγούδι, τις συμμετοχικές σχολικές εκδηλώσεις
κ.ά.. Να προσφέρονται για προφορική επεξεργασία άφθονες φραστικές δομές. Να δίδεται έμφαση στη
διδασκαλία των ιδιαίτερων δομικών χαρακτηριστικών της ελληνικής γλώσσας,  που παρουσιάζουν
δυσκολίες για τους ξένους, όπως π.χ. το φωνολογικό, το κλιτικό σύστημα και ο τονισμός.” (Κατσικά,
2006). Στο cd  του πρώτου τεύχους της σειράς “Μαργαρίτα” για τη διδασκαλία της ελληνικής ως
ξένης  γλώσσας  συναντάμε  επίσης  μια  ενότητα  αφιερωμένη  στην  διαθεματική  διδασκαλία  της
γλώσσας  μέσω  της  μουσικής  που  περιέχει  ποικίλα  παιδικά  και  παραδοσιακά  τραγούδια  που
προορίζονται  τόσο για ακρόαση όσο και  για εκμάθηση και  συμμετοχή (“Κάτω στο γιαλό”,”Το
δαχτυλίδι”, “Περνά περνά η μέλισσα”, “Μήλο μου κόκκινο”, “Πέρα στους πέρα κάμπους”  κ.α.).
Πολλά από αυτά τα τραγούδια συνδυάζονται με παιχνίδια, χορό ή αποτελούν λαχνίσματα και είναι
αδιάσπαστο μέρος της ελληνικής μουσικής και γλωσσικής παράδοσης και εκπαίδευσης.

Είναι  σύνηθες όμως φαινόμενο όπως αναφέρει ο Ρόμπινσον (1999:63 στο  Μιχαηλίδου &
Πετρά,  2015)  όσες  καλλιτεχνικές  δραστηριότητες  προτείνονται  από  το  Αναλυτικό  Πρόγραμμα
Σπουδών να αντιμετωπίζονται ως ένα κατ’ επιλογήν μάθημα, που υπάρχει η ευχέρεια –όταν υπάρχει
πίεση χρόνου, χώρου ή πόρων- να παραλείπονται και να οργανώνονται συνήθως μόνο στα πλαίσια
προαιρετικών  διεπιστημονικών  προγραμμάτων  ή  να  επαφίενται  στις  προτιμήσεις  του  εκάστοτε
εκπαιδευτικού. 

Σε  ένα  σύγχρονο  πρόγραμμα  διαπολιτισμικής  αγωγής  και  μάλιστα  σε  μια  συστηματική
προσπάθεια  ένταξης  των  αλλοδαπών στο Ελληνικό Σχολείο  και  κατ’ επέκτασιν  στην ελληνική
κοινωνία, η γλωσσική διδασκαλία είναι φυσικό να κατέχει πρωτεύουσα θέση, αφού η καλή γνώση
της Ελληνικής γλώσσας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού
και την αποδοχή των μελών της συγκεκριμένης ομάδας ως συμπολιτών και, κατά συνέπειαν, ως
δικαιουμένων  ισότιμη  μεταχείριση  και  θεμελιώδη  κοινωνικά  δικαιώματα.  (Μήτσης  &  Μήτση,
2007)  Με βάση  την  θεωρητική  προσέγγιση  που  προηγήθηκε  και  λαμβάνοντας  υπ'  όψιν  ότι  η
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διδασκαλία  της  γλώσσας  δεν  αφορά  μόνο  το  γλωσσικό  μάθημα,  αλλά  όλα  τα  διδακτικά
αντικείμενα, μια που όλα χρησιμοποιούν τη γλώσσα ως μέσο μετάδοσής τους κάνοντας έτσι τη
διδασκαλία της γλώσσας το κατεξοχήν διεπιστημονικό αντικείμενο (Κατσικά, 2006) καταλήγουμε
στο συμπέρασμα πως η ελληνική ως δεύτερη/ ξένη γλώσσα μπορεί να διδαχθεί αποτελεσματικά
μέσω της επικοινωνιακής μεθόδου και σε συνεργασία με άλλα σχετικά μαθήματα όπως η μουσική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Τέχνη, εκπαίδευση και θεωρία πολλαπλής νοημοσύνης

Μέσα από μια περιπλάνηση στον κόσμο της Τέχνης στόχος είναι να αναδειχθούν τα στοιχεία
εκείνα που ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει ως εργαλεία για την ολόπλευρη ανάπτυξη
των μαθητών. Η προσφορά των τεχνών στην εκπαίδευση είναι αδιαμφισβήτητη. Ο Gardner (1990:
53  στο  Μιχαηλίδου & Πετρά,  2015)  υποστήριξε  ότι   „η  νοημοσύνη  είναι  ένα  σύνθετο  πλέγμα
διαφορετικών ικανοτήτων κάθε  μια  από τις  οποίες  μπορεί  να  αποτελεί  έναν  τύπο νοημοσύνης“.
Ακόμη λαμβάνοντας υπόψη ένα πλήθος ερευνών υποστήριξε ότι και τα παιδιά μικρότερης ηλικίας
μπορούν να αλληλεπιδράσουν με τα έργα τέχνης αποδεικνύοντας ότι η αισθητική εμπειρία μπορεί
να συμβάλλει στην πολύπλευρη ανάπτυξη της νοημοσύνης, καθώς προσφέρει πλήθος συμβόλων
για επεξεργασία. 

Σύμφωνα με τα ερευνητικά ευρήματα, οι τέχνες συνιστούν ιδιαίτερες κατηγορίες σκέψης και
αποτελούν το μέσο για την κατανόηση ενός πολιτισμού.  Ο Vygotsky, υποστηρίζει ότι οι μαθητές
μαθαίνουν  αυθόρμητα  μέσα  από  την  αλληλεπίδραση  με  την  κοινωνική  πραγματικότητα,  και
ιδιαίτερα με τη χρήση των τεχνών δίνονται ευκαιρίες κοινωνικοποίησης. Γίνεται φανερή λοιπόν η
λειτουργία των τεχνών ως μορφών σκέψης και  επικοινωνίας  στην εκπαίδευση.  Εξετάζοντας  τη
σχέση της εκπαίδευσης με την τέχνη, μπορούμε να προσεγγίσουμε την τελευταία με δυο τρόπους
που μπορούν να εφαρμοστούν συνδυαστικά κατά την διδασκαλία: 

Ο πρώτος βλέπει την Τέχνη ως έναν αυτόνομο κλάδο, μια ξεχωριστή κοινωνικο- πολιτισμική
πρακτική που λειτουργεί ως αντικείμενο διδασκαλίας και μπορεί να προσφέρει γνώση. Μια γνώση
η  οποία  είναι  πολυεπίπεδη  και  ταυτόχρονα  προσφέρει  αισθητική  καλλιέργεια  μέσω  της
παρατήρησης και της διαλεκτικής επικοινωνίας με το έργο. 

Η δεύτερη οπτική αντιμετωπίζει την Τέχνη ως εκπαιδευτικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για
την  επίτευξη  παιδαγωγικών  στόχων  και  γνωσιακών  δεξιοτήτων.  Εδώ  η  τέχνη  παράγεται  και
χρησιμοποιείται από τους ίδιους τους μαθητές για την αυθόρμητη έκφραση των συναισθημάτων
τους μέσα από ήχους, χρώματα, κινήσεις και εικόνες. (Μιχαηλίδου & Πετρά, 2015)

Στη βιωματική προσέγγιση της μάθησης, η τέχνη είναι ένας από τους βασικούς άξονες της
απελευθέρωσης της ενέργειας του παιδιού και της αρμονικής ανάπτυξής του από επικοινωνιακή,
κοινωνική και συναισθηματική πλευρά (Edwards, C., Gardini, L., & Forman, G., 1995 στο Μεμή,
2012). Η Τέχνη, επίσης, ενώνει τους ανθρώπους, διασυνδέει τις ομάδες μέσα από κοινές εκφράσεις
και συμβολισμούς, δένει τους πολιτισμούς διαχρονικά επικεντρώνοντας στο κοινό που έχουν οι
άνθρωποι, όχι σε αυτό που τους χωρίζει. Αυτό συμβαίνει γιατί σύμφωνα με τον Huizinga (1949,
1970 στο Μεμή, 2012), “οι τέχνες είναι ένα παιχνίδι, όπως άλλωστε και ολόκληρος ο πολιτισμός”.
Θεωρεί  ότι  το  “παίζειν”  είναι  ένα  σημαντικό  χαρακτηριστικό  της  πολιτισμικής  ζωής  και  του
πολιτισμού γενικά. 
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Η θεωρία των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης,  κυριότερος εμπνευστής της οποίας είναι ο
Howard  Gardner  με  το  βιβλίο  του  “Frames  of  Mind:  Η  θεωρία  των  πολλαπλών  τύπων
νοημοσύνης”,  αποτελεί  μια  κριτική  θέση  απέναντι  στην  άποψη  ότι  γεννιόμαστε  με  μία  μόνο
νοημοσύνη, την οποία δεν έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε. Σύμφωνα µε τη θεωρία αυτή, που
βασίζεται  σε  ένα  ευρύ  φάσμα  επιστημονικών  ερευνών  (ψυχολογικών,  ανθρωπολογικών,
βιολογικών),  η  νοημοσύνη  µας  χωρίζεται  σε  εννέα  τομείς  οι  οποίοι  έχουν  την  έδρα  τους  σε
διαφορετικά  σημεία  του  εγκεφάλου  µας.  Είναι  εξίσου  σημαντικοί,  όχι  όμως  και  το  ίδιο
αναπτυγμένοι σε κάθε άτομο. Σύμφωνα πάντα με τον  Gardner  οι νοημοσύνες συνεργάζονται  και
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Καμιά νοημοσύνη δεν μπορεί να υπάρξει μόνη της. 

Οι τύποι νοημοσύνης που αναφέρονται στην συνέχεια εμπλέκονται και αλληλεπιδρούν στην
διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας με την χρήση μουσικής, δείχνοντας το ευρύ φάσμα διαφορετικών
τύπων μαθησιακών αναγκών που μπορεί να καλύψει μια μουσική δραστηριότητα, καθιστώντας την
έτσι πιο αποτελεσματική.

 Η μουσική νοημοσύνη  είναι η ικανότητα να απολαμβάνεις, να εκτελείς και να συνθέτεις
μουσικά κομμάτια. Εμπεριέχει ευαισθησία στην κίνηση, στο ρυθμό και στη χροιά του ήχου
καθώς και ανταπόκριση στις συναισθηματικές εφαρμογές σ’ αυτά. Τα άτομα που διαθέτουν
μουσική νοημοσύνη μαθαίνουν καλύτερα μέσω της ανάγνωσης. Μάλιστα χρησιμοποιούν
τραγούδια ή το ρυθμό για να μάθουν ή να απομνημονεύσουν πληροφορία. Οι συνθέτες, οι
μουσικοί και οι τραγουδιστές παρουσιάζουν αυτήν τη νοημοσύνη καθώς και οι μαθητές που
συναρπάζονται από το τραγούδι των πουλιών έξω από το παράθυρο και οι οποίοι χτυπούν
σύνθετους ή απλούς ρυθμούς πάνω στα θρανία με τα μολύβια τους.

Οι Dunn, Denig & Lovelace (2001)  περιγράφουν στο ευρωπαικό μουσικό πορτφόλιο τη μουσική
νοημοσύνη ως ένα ιδιαίτερο χάρισμα μουσικής πρόσληψης και σκέψης, που αφορά στην ακρόαση,
αναγνώριση και απομνημόνευση ηχητικών προτύπων. Για τους μαθητές που έχουν ανεπτυγμένη τη
μουσική νοημοσύνη, οι μουσικές δράσεις  μπορούν να προσφέρουν ένα μοναδικό μέσο για την
κατάκτηση αλλά και για την έκφραση της γνώσης.
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Η μουσική νοημοσύνη εδράζεται  κυρίως στο δεξί  ημισφαίριο  (στο δεξιό μετωπιαίο  κροταφικό
λοβό)  και  είναι  υπεύθυνη  για  την  επεξεργασία  σχημάτων  (βασισμένη  στα  ακούσματα,  φυσική
κλίση), για τη μεθοδική επεξεργασία (αναλυτική, βασισμένη σε προηγούμενο μουσικό γνωστικό
σύστημα) και  για την ικανότητα μετατροπής των εγκεφαλικών κυμάτων σχετικών με μοτίβα ή
συχνότητες με ταλάντευση και τόνο (Β, Α, Θ και Δ συχνότητα).

 Η γλωσσική νοημοσύνη  δεν εμπεριέχει μόνο τρόπους παραγωγής της γλώσσας, αλλά και
την ευαισθησία για λεπτές αποχρώσεις, κανόνες και ρυθμούς της γλώσσας . Αυτό το είδος
νοημοσύνης σχετίζεται  με λέξεις  είτε  προφορικά είτε  γραπτά.  Οι άνθρωποι  με λεκτική-
γλωσσική νοημοσύνη επιδεικνύουν μια ευκολία στη χρήση των λέξεων και της γλώσσας και
στην κατανόηση οδηγιών και σημασιών λέξεων. Είναι συνήθως καλοί στην ανάγνωση, στον
γραπτό λόγο, στην αφήγηση ιστοριών και στην απομνημόνευση λέξεων και ημερομηνιών.
Μαθαίνουν καλύτερα μέσω της ανάγνωσης, της τήρησης σημειώσεων και της συζήτησης
και διαθέτουν πειθώ, δράση και χιούμορ. Επίσης, μαθαίνουν ξένες γλώσσες πολύ εύκολα
καθώς έχουν υψηλή λεκτική μνήμη και ανάκληση και μια ικανότητα να καταλαβαίνουν και
να χειρίζονται σωστά τη σύνταξη και τη δομή.

Σχετικά με τη νευρολογική διαδικασία,  η λεκτική-γλωσσική νοημοσύνη εδράζεται κυρίως στον
αριστερό κροταφικό λοβό. Το άτομο έχει ευαισθησία στο να αλλάζει τις σημασίες των λέξεων, στο
άκουσμα,  στο  ρυθμό,  στο  κυμάτισμα  της  φωνής,  στο  μέτρο  και  στους  κανόνες  σύνδεσης  των
λέξεων.

 Η σωματική ή κιναισθητική νοημοσύνη υποκινεί το σώμα να λύνει προβλήματα, να επινοεί
νέες καταστάσεις και να μεταβιβάζει ιδέες και συναισθήματα. Είναι επίσης ορατή σε παιδιά
που απολαμβάνουν τα παιγνίδια στην τάξη και τους σχολικούς χορούς, που προτιμούν να
παρουσιάζουν τις εργασίες τους με μοντέλα παρά με κείμενο και που ρίχνουν με επιτυχία το
τσαλακωμένο τους χαρτί μέσα στο καλάθι των αχρήστων πετώντας το πάνω από τα κεφάλια
των συμμαθητών τους. Μαθαίνουν καλύτερα μέσα από τη σωματική δραστηριότητα παρά
με την ανάγνωση ή την ακρόαση και χρησιμοποιούν τη σωματική μνήμη, δηλαδή θυμούνται
πράγματα μέσω του σώματός τους παρά μέσω λέξεων (λεκτική μνήμη) ή εικόνων (οπτική
μνήμη). Πιο συγκεκριμένα τα χαρακτηριστικά της σωματικής νοημοσύνης είναι ο αβίαστος
έλεγχος των κινήσεων, ο έλεγχος προσχεδιασμένων κινήσεων, η επέκταση της γνώσης μέσω
του σώματος, η αρμονία σώματος και εγκεφάλου, οι μιμητικές ικανότητες και η βελτίωση
των λειτουργιών του σώματος.

Ο εγκεφαλικός φλοιός στέλνει πληροφορίες στο νωτιαίο μυελό και η αντίληψη βασίζεται σε ένα
μηχανισμό ανατροφοδότησης. Για να εκτελεστούν συγκεκριμένες κινήσεις των μυών λειτουργεί ο
εγκεφαλικός φλοιός.

 Η διαπροσωπική νοημοσύνη είναι η ικανότητα να καταλαβαίνεις τους άλλους ανθρώπους,
να επισημαίνεις τους σκοπούς, τα κίνητρα και τα ενδιαφέροντά τους και να δουλεύεις μαζί
τους αποτελεσματικά, δηλαδή να αλληλεπιδράς με τους άλλους. Οι μαθητές αναπτύσσουν
σταδιακά τη διαπροσωπική νοημοσύνη όταν προοδεύουν σε μικρές ομάδες εργασίας, όταν
επισημαίνουν και αντιδρούν στις διαθέσεις των φίλων τους και συμμαθητών τους και όταν
πείθουν διακριτικά το δάσκαλό τους για παράταση χρόνου ώστε να τελειώσουν την εργασία
τους στο σπίτι.

Σχετικά  με  τη  νευρολογική  διαδικασία  η  διαπροσωπική  νοημοσύνη  εδράζεται  κυρίως  στο
μετωπιαίο λοβό και  στο νέο φλοιό.  Ενέχει  όλες  τις  άλλες  μορφές  νοημοσύνης στη διαδικασία
κατάκτησης της γνώσης και της συνεργασίας με άλλους.

 Τέλος,  η  ενδοπροσωπική  νοημοσύνη  είναι  η  ικανότητα  για  κατανόηση  των  βαθύτερων
αισθημάτων, επιθυμιών και ιδεών του εαυτού. Αποτελεί ικανότητα προσωπικής γνώσης που
στρέφεται προς τον ίδιο μας τον εαυτό. Αυτά τα άτομα ασχολούνται με αναζητήσεις που
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βασίζονται στην σκέψη, όπως με τη φιλοσοφία. Μαθαίνουν καλύτερα όταν επικεντρώνονται
σε  ένα  συγκεκριμένο  θέμα  μόνοι  τους  και  είναι  τελειομανείς.  Τα  στοιχεία  που  τους
χαρακτηρίζουν  είναι  η  αυτό-συγκέντρωση,  η  επιμέλεια,  η  προσοχή,  η  μεταγνωστική
ικανότητα,  η  κατανόηση  διαφορετικών  αισθημάτων  και  η  ανάλογη  συμπεριφορά,  η
υπερατομική  αίσθηση  του  εαυτού  τους  και  η  υψηλή μεθοδικότητα  στη  σκέψη  και  στη
λογική.

Αυτό το είδος νοημοσύνης εδράζεται κυρίως στο μετωπικό λοβό και στο νέο φλοιό. Ενοποιεί όλες
τις άλλες μορφές νοημοσύνης με το να πετυχαίνει γνώση του εαυτού. Πετυχαίνει γνώση σχετική με
τη σημασία της ζωής και την κατανόηση του εαυτού ως μέρος της ευρύτερης πραγματικότητας.

Η μουσική και τα οφέλη της

Σύμφωνα με πολλές θεωρήσεις η μουσική μπορεί να οριστεί ως μια επικοινωνιακή
δραστηριότητα  που  εκφράζει  δημιουργικά  διαθέσεις,  συναισθήματα  και  ιδέες  μεταξύ
εκτελεστών και  ακροατών (Paynter & Aston, 1970; Juslin,  2005; Malloch & Trevarthen,
2009; Overy & Molnar-Szakacs, 2009  στο  Ευρωπαικός Φάκελος Μουσικής, 2012).  Μάλιστα
υπάρχουν  υποστιρηχτές  της  άποψης ότι  η  ανθρώπινη  μουσικότητα  μπορεί  και  να
προηγείται  χρονικά  της  ανθρώπινης  ομιλίας  (Dissanayake,  2000;  Mithen,  2005  στο
Ευρωπαικός Φάκελος Μουσικής , 2012).  

Αν  συνδυαστεί η αισθητική, πραξιακή  και  σημειολογική θεωρία  περί μουσικής
μπορούμε  να  πούμε  πως  η  μουσική είναι  ένα  σύστημα  συμβόλων  που  εμπερικλείει
στοιχεία  πρόσληψης,  αναστοχασμού,  έκφρασης  και  πολιτισμού, έχει  πολύτιμα  και
βαρυσήμαντα χαρακτηριστικά εντός των δομών, των μορφών και των συναισθηματικών
αποκρίσεων  που  προκαλεί  και  αποτελεί  δράση  ενταγμένη  σε  κάποιο  πλαίσιο,  με
προθετικότητα, και επιτελεστικό προσανατολισμό. 

Σύμφωνα τώρα με την παιδαγωγική – ψυχολογική εγκυκλοπαίδεια (Γιάννου, 1991 στο
Φωτοπούλου, 2008),  «μουσική είναι η  τέχνη που χρησιμοποιεί ως υλικό τους ήχους.  Με
αυτόν τον ορισμό προσδιορίζεται ένα θεμελιακό γνώρισμα της μουσικής, κατά τρόπο, που
αντιστοιχεί σε καθολικές κοινωνικές εμπειρίες και ταυτόχρονα οριοθετείται η σημασία της
λέξης μουσική ως ονομασίας ενός φαινομένου κοινού σε όλους τους πολιτισμούς σε σχέση
με άλλες μεταφορικές κυρίως σημασίες της ίδιας λέξης, οι οποίες είτε είναι σύμφυτες με την
εκάστοτε  ιστορική  συγκυρία  γένεσης  ή  σημασιολογικής  εξέλιξής  της,  είτε  αποτελούν
εκφράσεις ποιητικής διάθεσης,  που χαρακτηρίζει συχνά όχι μόνο το λογοτεχνικό αλλά και
τον καθημερινό λόγο».

Η μουσική συνδέεται άμεσα με τον άνθρωπο και ξεκινά από σώμα του, αφού είναι σε
θέση να παράγει μουσικούς ήχους δονώντας τις φωνητικές  του χορδές ή χτυπώντας τα
χέρια  και  τα  πόδια  του.  Σε  πολλούς  πολιτισμούς  συναντάμε την  άποψη  ότι όλοι  οι
άνθρωποι έχουν μουσικότητα και πως ο καθένας μπορεί να συμμετάσχει στη δημιουργία,
εκτέλεση και  αξιολόγηση της μουσικής (Blacking,  1973;  Clausen,  Hemetek,  & Saether,
2009; Young & Guillen, 2010 στο Ευρωπαικός Φάκελος Μουσικής, 2012). Η μουσικότητα, ως
επίκτητη δεξιότητα, καθορίζεται, από το περιβάλλον  αλλά οι πρώτες μουσικές εκφράσεις
και η ανάπτυξη της ρυθμικότητας είναι ενστικτώδεις (Roiha, 1965 στο Ευρωπαικός Φάκελος
Μουσικής,  2012)  και  ιδιαίτερα σημαντικές σε μικρές ηλικίες. Μέσω αυτής της εμπειρικής
γνώσης όλοι οι πολιτισμοί δημιούργησαν μουσική ειδικά για παιδιά, η οποία βασίζεται σε
γλωσσικά πρότυπα (Brown, 2000  στο  Ευρωπαικός Φάκελος Μουσικής, 2012). Σύμφωνα με
έρευνα που αφορά στη ρυθμικότητα των παιδιών μεταξύ 5 και 24 μηνών, υποστηρίζεται
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πως  τα  βρέφη  προσελκύονται  περισσότερο  από  ρυθμούς  και  άλλους  ρυθμικά
επαναλαμβανόμενους  ήχους  παρά  από  τη  γλώσσα  (Zentner  &  Eerola,  2010  στο
Ευρωπαικός Φάκελος Μουσικής, 2012). Τα ευρήματα αυτά αποτελούν λογικό επακόλουθο του
γεγονότος ότι η συναισθηματική αντίδραση του ανθρώπινου εγκεφάλου στη μουσική ξεκινά
σε  μόλις  250  χιλιοστά  του  δευτερολέπτου  από  το  άκουσμά  της,  δηλαδή  είναι  το  ίδιο
γρήγορη με τα αντανακλαστικά μας μπροστά στον κίνδυνο.

Μελέτη  του  Πανεπιστημίου  «McGill»  του  Montreal  δείχνει  ότι  το  άκουσμα  μουσικής
προκαλεί στον εγκέφαλο αντιδράσεις που συνδέονται με την ευχαρίστηση και τη χαλάρωση.  Η
ακρόαση μουσικής μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή  και αυτή με τη σειρά της τη συμπεριφορά και τις
εμπειρίες μας, ενώ από την άλλη τα μαθήματα μουσικής σχετίζονται με διανοητικά πλεονεκτήματα.
Σύμφωνα  με  επιστήμονες  του  πανεπιστημίου  Northwestern του  Σικάγο  η  μουσική,  και
συγκεκριμένα  η  εκμάθηση  αυτής,  έχει  τη  δύναμη  να  διαμορφώσει  το  μυαλό  ενός  παιδιού,
ενισχύοντας την ευαισθησία του εγκεφάλου του σε όλους τους ήχους, συμπεριλαμβανομένου και
του λόγου, επισημαίνει νέα επιστημονική έρευνα. Συγκεκριμένα, μέσα από την εξάσκηση κάποιου
μουσικού  οργάνου,  επηρεάζεται  ευεργετικά  το  κάτω  τμήμα  του  εγκεφάλου,  που  ελέγχει  την
αναπνοή και το καρδιακό παλμό, αλλά και παράλληλα ενισχύονται ικανότητες όπως η ακρόαση και
η ανάγνωση.

Η έρευνα του Glenn Schellenberg, καθηγητή Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, σε
παιδιά ηλικίας 6-11 ετών επιβεβαιώνει τη σχέση μουσικής και ευφυΐας. Η ακρόαση ή η εκμάθηση
μουσικής  από  μικρή  ηλικία  μπορεί  να  επηρεάσει  θετικά  τις  γνωσιακές  ικανότητες  και  την
ακαδημαϊκή  επίδοση  ενώ  ταυτόχρονα  καλλιεργεί  πολλές  δεξιότητες,  όπως  τον  συγχρονισμό
κινήσεων των χεριών, το ταυτόχρονο διάβασμα και παίξιμο μουσικής και την αφαιρετική σκέψη.

Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου McMaster η μουσική επιρρεάζει θετικά τη μνήμη σε
παιδιά προσχολικής ηλικίας. Μελετώντας παιδιά 4-6 ετών που έκαναν μαθήματα μουσικής για 1
χρόνο οι επιστήμονες του εν λόγο πανεπιστημίου παρατήρησαν βελτίωση σε πεδία της μνήμης που
δεν  σχετίζονται  με  τη μουσική,  αλλά με  τη λεκτική μνήμη,  τα μαθηματικά,  τη γραφή και  την
ανάγνωση. Στα ίδια συμπεράσματα κατέληξαν και ψυχολόγοι και από το Πανεπιστήμιο του Χονγκ
Κονγκ. Στην έρευνα που πραγματοποίησαν σε μαθητές 6-15 ετών, τα παιδιά έπρεπε να θυμηθούν
και να επαναλάβουν λέξεις που τους είχαν πει μετά από 10΄ και 30΄. 

Συχνά  αναφέρεται  από  τους  εκπαιδευτικούς η δυνατότητα  της  μουσικής  να
διαμορφώνει το νου του παιδιού και ότι η εκμάθηση της μπορεί να προσφέρει δυναμικούς
τρόπους  ενίσχυσης  της  συνειρμικής  μνήμης  (Swanwick,  1988,  Silverman,  2007  στο
Ευρωπαικός  Φάκελος  Μουσικής,  2012),  αλλά  και  της  κινητικής,  γνωστικής,  κοινωνικο-
συναισθηματικής, αισθητικής και κιναισθητικής ανάπτυξης. Η μουσική παρέχει ένα ευρύ
πλαίσιο μέσα στο οποίο ο μαθητής μπορεί να εμπλακεί κοινωνικά, προσωπικά, γνωστικά
και πολιτισμικά καθώς η μουσική δημιουργία συνδέεται με τη νοητική, φυσική και κοινωνική
υγεία (Clift & Hancox, 2001; Bunt & Hoskyns, 2002; Clift, Hancox, Staricoff, & Whitmore,
2008; MacDonald, Kreutz, & Mitchell, 2012 στο Ευρωπαικός Φάκελος Μουσικής, 2012).

Μέσω της μουσικής εκπαίδευσης τα παιδιά μπορούν δημιουργικά και αποτελεσματικά
να αναπτύξουν τη  φιλοδοξία  και  την ικανότητα να  αποκτήσουν γνώσεις  σε  διάφορους
τομείς. Η μακρά μνήμη των παιδιών μπορεί να ενισχυθεί από την ακρόαση κομματιών με
διαφορετική δομή, αλλά και διαφορετικών ειδών μουσικής. Η ακουστική αντιληπτικότητα
των  παιδιών  διεγείρεται  με  την  ακρόαση  μουσικής  και  ήχων  (από  τη  διάκριση  των
περιβαλλοντικών θορύβων ή μεμονωμένων μουσικών στοιχείων μέχρι σύνθετα μουσικά
κομμάτια  με  πολλαπλούς  ρυθμούς  και  φωνές).  Επίσης,  επιτυγχάνεται  ενίσχυση  της
δημιουργικότητας, της συνεργατικότητας και της αισθητικής των παιδιών, μέσα από μικρές
μουσικές συνθέσεις και παιχνίδια. 

Ο αναπαραστατικός τομέας της μουσικής ανάπτυξης περιλαμβάνει δραστηριότητες
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που συσχετίζουν τον ήχο με  άλλα μέσα και  συμβολικά συστήματα  όπως η γλώσσα,  η
κίνηση και ο χορός που μπορούν να οδηγήσουν στην ενίσχυση όλων των αισθήσεων και
στην  ικανοποίηση  διαφορετικών  εκπαιδευτικών  αναγκών.  Οι  νεαροί  μαθητές  μπορούν
επίσης  να  ερμηνεύσουν  και  να  δημιουργήσουν  μουσικές  αναπαραστάσεις  με  εικόνες,
ιδέες,  ιστορίες,  περιβάλλοντα,  ποιήματα,  διαθέσεις  και  συναισθήματα,  δουλεύοντας  είτε
ατομικά είτε σε ομάδες. (στο Ευρωπαικός Φάκελος Μουσικής, 2012)

Η μουσική  μπορεί  να  χτίσει  σχέσεις  εμπιστοσύνης  και  την  αίσθηση  του  ανήκειν
ανάμεσα  σε  δασκάλους  και  παιδιά  προσφέροντας τη  δυνατότητα  στα  παιδιά  να
συνεργάζονται  επιτυχημένα  μεταξύ  τους,  ενδυναμώνοντας την  κοινωνικότητά  τους  και
εισάγοντάς τα έτσι ομαλά σε ζητήματα όπως η αλληλεγγύη, οι ιδιαίτερες ικανότητες του
καθενός,  το  θάρρος,  η  αυτοπεποίθηση  και  οι  στρατηγικές  επίλυσης  προβλημάτων
(Marjanen, 2009, Kirschner & Tomasello, 2010 ,Cslovjecsek, 2009 στο Ευρωπαικός Φάκελος
Μουσικής, 2012).

Επίσης, η συμμετοχή των παιδιών σε μουσικές δραστηριότητες μπορεί να ενισχύσει
την αυτοεκτίμηση τους:  οι  δραστηριότητες  που συνδυάζουν τη  μουσική  με  τη  γλώσσα
παρέχουν ευκαιρίες στα παιδιά να εμπλακούν με το νέο διδακτικό υλικό με γνώριμο και
προβλέψιμο  τρόπο,  πράγμα  που  μπορεί  να  γεννήσει  συναισθήματα επιτυχίας  και  την
αίσθηση προόδου στους μαθητές.  Η συμμετοχή σε μουσικές δραστηριότητες, όπως το
τραγούδι  και  το  ραπάρισμα,  μπορεί  επίσης  να  δώσει  ισχυρά  κίνητρα  και  να  εμπλέξει
συναισθηματικά τα παιδιά στη διαδικασία μάθησης μιας νέας γλώσσας (Vinzentius, 2007
στο Ευρωπαικός Φάκελος Μουσικής, 2012). 

Θετική φαίνεται να είναι και η επίδραση της μουσικής στη σωματική ανάπτυξη του παιδιού,
καθώς  βοηθά  στον  καλύτερο  έλεγχο  των  μυών  (Μουστάρδα  Ρ.,  Πενέκελης  Κ.,  2010  στο
Καράμπελα,  2013).  Ο ευχάριστος,  παιγνιώδης και  ανακαλυπτικός  χαρακτήρας  που έχει  από τη
φύση  της  η  μουσική  συντελεί  στην  ανάπτυξη  ανώτερων  νοητικών  λειτουργιών  αλλά  και  την
ψυχοσωματική  ανάπτυξη  του  παιδιού  (Γκόρης,  Σακκάς,  2010,  Πετράκη,  2009,  Piaget,  1962,
Raillon, 1993 στο Καράμπελα, 2013) 

Όλα  τα  παραπάνω  ενισχύουν  την  άποψη  ότι  η  μουσική  μπορεί  να  αξιοποιηθεί  κμε  τον
καλύτερο  τρόπο στην  εκπαίδευση  και  την  διδασκαλία  μίας  γλώσσας  ως  δεύτερης/  ξένης.
Συγκεκριμένα, το Ελληνικό Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) για
την  προσχολική  και  την  πρωτοβάθμια  εκπαίδευση,  κάνει  λόγο  για  την  δυνατότητα  διαρκής
διαθεματικής  διασύνδεσης του αντικειμένου με άλλους τομείς  (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,  2003).
"Οι μουσικές δραστηριότητες μπορούν να παίξουν έναν ενοποιητικό ρόλο στο αναλυτικό πρόγραμμα
του νηπιαγωγείου και των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου", σύμφωνα με παρατηρήσεις που
συναντάμε στο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό φάκελο μουσικής (2010), καθώς "το τραγούδι, το παίξιμο
απλών μουσικών οργάνων, ο πειραματισμός με τους ήχους, ο μουσικός αυτοσχεδιασμός, η ρυθμική
επεξεργασία φράσεων ή μικρών κειμένων, τα ρυθμικά χτυπήματα στο σώμα και τα κρουστά όργανα,
τα παιχνίδια με τα χαρακτηριστικά της μουσικής, η ανταπόκριση στη μουσική με κίνηση μπορούν να
αποτελέσουν άριστες αφορμές για δραστηριότητες, οι οποίες συνδέουν τη μουσική με άλλους τομείς
της μάθησης" (Μωραΐτη & Κουρκουρίκα, 2006). 

Στο  ίδιο  εγχειρίδιο  συναντάμε  και  την  ισχυρή  θετική  συσχέτιση  μεταξύ  των  σπουδών
μουσικής  και  της  οπτικής  και  ακουστικής  αντίληψης,  της  μυϊκής  ανάπτυξης,  της  ικανότητας
συντονισμού,  της  αίσθησης  του  χρόνου,  της  διάρκειας  συγκέντρωσης  και  της  ικανότητας
απομνημόνευσης που εντόπισε ο νευροφυσιολόγος Frank Wilson (1983) και τόνισε ότι η μουσική
αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Σχέση Μουσικής και Γλωσσικής Ικανότητας
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Μπορούμε να πούμε πως η μουσική και η γλωσσική ανάπτυξη συμβαίνουν ταυτόχρονα με
φυσικό τρόπο και είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Από μικρές ηλικίες τα παιδιά πειραματίζονται με
τους ήχους, μουρμουρίζοντας, τραγουδώντας, χορεύοντας και επικοινωνόντας μέσω της δικής τους
“μουσικής γλώσσας”, ένα είδος προ-λεκτικής επικοινωνίας. Με την ανάπτυξή τους δομείται και
αναπτύσεται και η μητρική τους γλώσσα αξιοποιώντας αυτά τα μη-λεκτικά μουσικά στοιχεία. Οι
βασικές δεξιότητες της ακρόασης, της πρόσληψης, της μίμησης και της δημιουργίας συμβάλλουν
καταλυτικά στις διαδικασίες της εκμάθησης τόσο της γλώσσας όσο και της μουσικής σύμφωνα με
πρόσφατες έρευνες πάνω στην λειτουργία του ανθρώπινου εγκέφαλου, επιβεβαιώνοντας έτσι την
δομική σχέση μεταξύ των δύο αντικειμένων. (Ευρωπαικός Φάκελος Μουσικής, 2012)

 Η σχέση μεταξύ της  μουσικής  και  της  γλώσσας  και  οι ομοιότητες  στην εκμάθησή τους
έρχονται να επιβεβαιωθούν από ποικίλες νευροφυσιολογικές και άλλες έρευνες (Patel, 2008; Gruhn
&  Rauscher,  2008,  Bruner,  1983;  Thaut,  2005;  Parke  &  Gauvain,  2009;  Hallam,  2010  στο
Ευρωπαικός Φάκελος Μουσικής, 2012)  οι οποίες κατέδειξαν ότι τα νήπια πιθανότατα μαθαίνουν
μουσική και γλώσσα μέσω της εξοικείωσης τους με το πλούσιο ηχητικό περιβάλλον στο οποίο
ζουν.  Οι βασικοί  μηχανισμοί  για  την  ανάπτυξη  της  μουσικής  και  της  γλωσσικής  ικανότητας
δημιουργούνται  ήδη από τους πρώτους μήνες της ζωής του ανθρώπου και μάλιστα και κατά τους
τελευταίους μήνες της κύησης  του  (Μarjanen, 2009 στο Ευρωπαικός Φάκελος Μουσικής, 2012).
Λόγο αυτής της  παράλληλης αλληλοεπιδρόμενης ανάπτυξης οι πρώιμοι φωνητικοί σχηματισμοί
ενός  παιδιού  εμπεριέχουν  τόσο  γλωσσικά  όσο  και  μουσικά  χαρακτηριστικά  και  συχνά  είναι
δύσκολος ο προσδιορισμός ενός αμιγώς προμουσικού ή προγλωσσικού φωνητικού σχηματισμού
(Μακροπούλου & Βαρελάς, 2005, σ. 21 στο στο Ευρωπαικός Εκπαιδευτικός Φάκελος Μουσικής,
2010).

Οι μικροαναλύσεις των φωνητικών αλληλεπιδράσεων των βρεφών με τις μητέρες τους έχουν
δείξει  ότι  οι  μητέρες  χρωματίζουν  το  λόγο  που  απευθύνουν  στα  βρέφη  με  διακυμάνσεις  της
δυναμικής  και  χρησιμοποιούν  ρυθμικά και  μελωδικά μοτίβα  για  να  επικοινωνήσουν  μαζί  τους
(Papousek, H.,  1996  στο Ευρωπαικός Εκπαιδευτικός Φάκελος Μουσικής, 2010).  Αυτή η ειδική
μορφή μουσικού λόγου που οι ενήλικοι απευθύνουν στα βρέφη έχει χαρακτηριστεί ως "μητρικός
λόγος"  και  ως  το  πρώτο  προγλωσσικό  αλφάβητο.  Τα  βρέφη  μαθαίνουν  από  πολύ  νωρίς  να
επικοινωνούν, χρησιμοποιώντας τα ίδια αυτά ηχητικά-μουσικά χαρακτηριστικά, για να εκφράσουν
την ανάγκη ικανοποίησης των αναγκών τους ή τις συναισθηματικές τους διαθέσεις (Hodges, 2002
στο  Ευρωπαικός  Εκπαιδευτικός  Φάκελος  Μουσικής,  2010).  Το αρχικό  μουσικό  βάβισμα,  που
συνίσταται  σε  εξερεύνηση και  απόλαυση του ήχου σταδιακά δίνει  τη θέση του σε  αυθόρμητα
τραγούδια, που το παιδί αφομοιώνει από το περιβάλλον στη δική του πραγματικότητα (Hargreaves,
1986 στο Ευρωπαικός Εκπαιδευτικός Φάκελος Μουσικής, 2010).

Συνειδητοποιούμε ότι η μουσική και η γλώσσα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες, κατά τα πρώτα
στάδια της ανάπτυξης  του παιδιού και στη συνέχεια τα παιδιά αφομοιώνουν τους κανόνες που
διέπουν τη μουσική και τη γλώσσα και κατακτούν τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την
ομιλία και το τραγούδι. Και στα δύο συστήματα η προσληπτική ικανότητα προηγείται αναπτυξιακά
της  παραγωγικής.  Όπως  το  παιδί  προχωρά  από  τους  φωνητικούς  σχηματισμούς  στη  σταδιακή
κατάκτηση του λόγου, συνδέοντας τους συνδυασμούς ήχων με συγκεκριμένες έννοιες, έτσι και στη
μουσική προχωρά από το φωνητικό παιχνίδι στα τραγούδια. 

Το αυτοσχέδιο τραγούδι  των παιδιών ηλικίας δύο ετών αποτελείται  από επαναλήψεις  της
ίδιας  μελωδίας,  πολλές  φορές  σε  διαφορετικό τονικό ύψος.  Μέσα από  την  επανάληψη και  τη
μεταβολή  τα  παιδιά  αποκτούν  αυξανόμενο  έλεγχο  της  μορφής  και  θέτουν  τις  βάσεις  για  τα
μεταγενέστερα τραγούδια.  Αντίστοιχα με τον κοινωνικό λόγο, που αναπτύσσεται αμέσως μετά, στα
προσχολικά  χρόνια,  εμφανίζονται  τα  πρώτα  τραγούδια  που  είναι  πιο  οργανωμένα  και
διαμορφώνονται  σύμφωνα  με  τους  μουσικούς  κώδικες  κάθε  κουλτούρας.  Είναι  μάλιστα
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αξιοσημείωτο ότι τα πρώτα τραγούδια που κατακτούν τα παιδιά χαρακτηρίζονται από κάποια κοινά
στοιχεία  σε  όλους  τους  πολιτισμούς,  όπως  η  επανάληψη,  η  παρουσία  ρίμας  και  η  παρήχηση
(Trehub, 2003 στο Ευρωπαικός Εκπαιδευτικός Φάκελος Μουσικής, 2010).

Είναι  αναμφισβήτητο  ότι  οι  μουσικές  εμπειρίες  μπορούν  να  οξύνουν  την  αντίληψη  του
παιδιού  όσον  αφορά  την  κατανόηση  του  προφορικού  και  γραπτού  λόγου  και  τη  λεκτική
επικοινωνία.  Όπως  επισημαίνουν  οι  Shehan  Cambell  &  Scott-Kassner  (1995  στο  Ευρωπαικός
Εκπαιδευτικός Φάκελος Μουσικής, 2010) υπάρχει μια στενή σχέση ανάμεσα στις τέχνες του λόγου
και τη Μουσική, καθώς και οι δύο είναι τέχνες του χρόνου και του ήχου. Οι λέξεις χαρακτηρίζονται
από πολλά μουσικά στοιχεία,  όπως ο ρυθμός,  το  τονικό ύψος,  και  ο  τονισμός.  Ο συνδυασμός
ποίησης και μουσικής έχει ως αποτέλεσμα το τραγούδι.  Η ευαισθησία απέναντι στα στοιχεία των
τεχνών του λόγου μπορεί να αναπτυχθεί στο πλαίσιο ενός μαθήματος μουσικής πολύ πιο εύκολα
απ’ ότι σε οποιοδήποτε άλλο μαθησιακό πλαίσιο. Μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένες μουσικές
δραστηριότητες τα παιδιά μπορούν να ενθαρρυνθούν να παρατηρήσουν πώς συνδέονται ο λόγος
και η μουσική, αλλά και να τους δοθούν κίνητρα ώστε να συνδυάσουν το λόγο και τη μουσική,
μέσα από τις δικές τους δημιουργικές εξερευνήσεις.

Σε έρευνα των Gaab, Tallal, Kim, Lakshminarayanan, Archie, Glover και Gabrieli (2005 στο
Τροκάνα, 2011) παρατηρήθηκε ότι η μουσική εκπαίδευση βελτιώνει την ακουστική επεξεργασία,
την ικανότητα δηλαδή του εγκεφάλου να διακρίνει γρήγορες εναλλαγές ήχων. Η καλή ακουστική
επεξεργασία αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη της φωνημικής ενημερότητας, που
με τη σειρά της θα βοηθήσει στην επιτυχή κατάκτηση της ανάγνωσης.

Επιπλέον, η μουσική επιδρά θετικά τόσο στην εννοιολογική όσο και στη γλωσσική ανάπτυξη
των παιδιών διότι μέσα από ρυθμούς, φθόγγους και παύσεις, το τραγούδι και η μουσική μπορούν
να  βοηθήσουν  ώστε  μία  ακατάσχετη  ροή  από  λέξεις  να  χωριστεί  σε  προτάσεις  με  νόημα  και
σημασία.  Κάθε  γλώσσα  διαρθρώνεται  με  έναν  ιδιαίτερο  τρόπο,  μέσα  από  συγκεκριμένους
τονισμούς,  ρυθμούς  και  μελωδίες  όπου  και  τη  χαρακτηρίζουν.  Η  μουσική  βοηθά  αυτόν  που
προσπαθεί  να  μιλήσει  κάποια  ξένη  γλώσσα  να  αποκτήσει  σχετική  προφορά  καθώς  κατά  τη
μεταφορά της προσωδίας της μητρικής του γλώσσας σε μια νέα γλώσσα, δίνεται η εντύπωση ότι ο
ομιλών  τη  διαχειρίζεται  με  άνεση.  Κάτι  τέτοιο  συμβαίνει  γιατί  οι  μουσικοί  ρυθμοί  σε  μία
μουσική σύνθεση τείνουν να διατηρούν μια στενή αντιστοιχία με τα προσωδιακά στοιχεία
της ομιλίας της μητρικής γλώσσας του συνθέτη (Patel & Daniele,  2003  στο Ευρωπαϊκός
Φάκελος Μουσικής, 2012 ).

Η μουσική  και  η  γλώσσα ως επικοινωνιακές  δραστηριότητες  μπορούν εύκολα να
πυροδοτήσουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων πρόσληψης αλλά και  δημιουργίας  μέσω μιας
δυναμικής  αλληλουποστηριζόμενης  και  αλληλοενισχυτικής  σχέσης που πηγάζει  από τα
κοινά χαρακτηριστικά τους (βλ. γράφημα 1.). Το τραγούδι σε μια άλλη γλώσσα μπορεί να
βελτιώσει την πρόοδο του παιδιού στον αλφαβητισμό και να συνεισφέρει σημαντικά στην
απόκτηση δεξιοτήτων στη γραμματική, το λεξιλόγιο και τον προφορικό λόγο (Douglas &
Willatts, 1994; Lowe, 1998; Ludke, 2010 στο Ευρωπαϊκός Φάκελος Μουσικής, 2012). Στα
πρώτα, ειδικά, στάδια της ανάπτυξης του παιδιού, οι γλωσσικές δεξιότητες μπορούν να
υποστηριχθούν από την απομνημόνευση μικρών παιχνιδοτράγουδων, ενώ με παρόμοιο
τρόπο  ενισχύεται  και  η  εκμάθηση  θεωρητικών  γνώσεων  καθώς  ένα  κείμενο  που
συνδυάζεται με μουσική μπορεί να απομνημονευθεί και να ανακληθεί ευκολότερα(Calvert
&  Billingsley,  1998;  Calvert  &  Tart,  1993;  Wallace,  1994  στο  Ευρωπαϊκός  Φάκελος
Μουσικής, 2012). Έχει, επίσης, υποστηριχθεί πως “η ενασχόληση με τη μουσική μπορεί να
επιφέρει  ευεργετικά  αποτελέσματα  στην  ανάγνωση  και  τον  προφορικό  λόγο,  καθώς
βελτιώνει τις ακουστικές δεξιότητες” (Fujioka, Ross, Kakigi, Pantev, & Trainor,  2006; Ho,
Cheung, & Chan, 2003 στο Ευρωπαϊκός Φάκελος Μουσικής, 2012).

Οι Μακροπούλου & Βαρελάς  (2005 στο Ευρωπαικός  Εκπαιδευτικός  Φάκελος  Μουσικής,
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2010) τονίζουν ότι τα φυσικά χαρακτηριστικά του ήχου είναι κοινά στη γλώσσα και στη μουσική.
Οι ιδιότητες του ύψους, της έντασης, της χροιάς και της διάρκειας παίζουν ουσιαστικό ρόλο και
στα δύο αυτά συστήματα, όπως και το φραζάρισμα . Αναφέρονται επίσης στα ποικίλα κοινά δομικά
στοιχεία  γλώσσας  και  μουσικής.  Έχουν κοινό  φυσικό  μέσο  μετάδοσης  και  πολλοί  από  τους
νευρικούς μηχανισμούς που εμπλέκονται κατά την είσοδο και την παραγωγή των ήχων είναι επίσης
κοινοί. Έχουν αναπτυχθεί συστήματα καταγραφής τόσο της μουσικής όσο και της γλώσσας. Τόσο
στη μουσική όσο και στη γλώσσα 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). Και τα δύο συστήματα κατηγοριοποιούνται με βάση τη φόρμα. Η πιο
διαδεδομένη παγκοσμίως μουσική φόρμα είναι ο συνδυασμός λόγου και μουσικής, ευρέως γνωστό
ως τραγούδι. 

Όπως ένα κείμενο έχει λέξεις, φράσεις και προτάσεις,  έτσι και ένα μουσικό κομμάτι
έχει  νότες, φράσεις και μέρη. Και τα δύο έχουν αρμονία, δομή, στοιχεία συνοχής, ροή,
ρυθμό,  νοήματα.  Έτσι,  τα  παιδιά  «συνειδητοποιούν  την  αρμονία  η  οποία  πρέπει  να
χαρακτηρίζει τους ήχους και τα νοήματα, ενώ, παράλληλα, αναπτύσσουν μία ευαισθησία
στη μουσική των λέξεων» (Παπαθανασίου, 1994: 145  στο Παπαθανασίου). Σύμφωνα με
τον  S.  Doubrovsky  (1994:  143  στο  Παπαθανασίου),  στο  συνέδριο  του  Σεριζί  για  τη
διδασκαλία της λογοτεχνίας "διδάσκω λογοτεχνία δε σημαίνει καθιστώ κάποιον ικανό να
δημιουργήσει  λογοτεχνία·  σημαίνει  καθιστώ  κάποιον  ικανό  να  την  απολαμβάνει.".  Με
παρόμοιο τρόπο και στη μουσική, σε πρώτο στάδιο στόχος του δασκάλου είναι να μάθει
στους μαθητές πώς να απολαμβάνουν τη μουσική.

Η  γνώση  των  μουσικών  δομών  και  η  ανάπτυξη  της  απαιτούμενης  γλωσσικής
ευχέρειας είναι από κοινού σημαντικές για τη κατανόηση του τρόπου που φτιάχνεται μια
μουσική  δημιουργία.  Στα  πρώτα  χρόνια  της  μουσικής  τους  ανάπτυξης  τα  παιδιά  δεν
γνωρίζουν τους κανόνες της μουσικής, αλλά αντίθετα είναι ικανά να χρησιμοποιήσουν την
έμφυτη μουσική τους γνώση για να φέρουν εις πέρας δημιουργικές δραστηριότητες. Όσο η
κατανόηση της δομής της μουσική αναπτύσσεται, τα παιδιά γίνονται ολοένα και ικανότερα
να  παρακολουθούν  ένα  μουσικό  κομμάτι  και  να  εκφράζονται  μέσα  από  αυτό.  Αυτή  η
μουσική κατανόηση μπορεί  να αναπτυχθεί  ακόμα περισσότερο όταν τα παιδιά είναι  σε
θέση να θέτουν τα ίδια τους στόχους και τα αντικείμενα της εργασίας τους (Velescu, 2001
στο Ευρωπαϊκός Φάκελος Μουσικής, 2012).  Με παρόμοιο τρόπο, κατά τα πρώτα χρόνια
της  εκμάθησης  της  γλώσσας,  τα  παιδιά δεν γνωρίζουν  κανόνες  και γραμματική,  αλλά
χρησιμοποιούν τις  αυτές τις δεξιότητες ασυναίσθητα  και επικοινωνούν ικανοποιητικά σε
διάφορες  περιστάσεις.  Αφήνοντας  τα  παιδιά  να  ανακαλύψουν  μέσω  στοχευμένων
δραστηριοτήτων τους κανόνες και τις δομές μιας νέας γλώσσας, αυτά θα οδηγηθούν σε μία
βαθύτερη κατανόηση από ότι αν αποστηθίζουν κανόνες.

Η Κοκκίδου (2008 στο Ευρωπαικός Εκπαιδευτικός Φάκελος Μουσικής) θέτει το θέμα
της  κατανόησης του γραπτού λόγου μέσα από ένα μουσικό πλαίσιο και το στηρίζει στις
εξής παραμέτρους: 

“(α)  παρόλο  που  η  μουσική  και  η  γλώσσα  χρησιμοποιούν  σαφώς  διαφορετικό
σύστημα συμβόλων,  και  τα δύο συστήματα απαιτούν ικανότητες αποκωδικοποίησης και
κατανόησης 

(β)  υπάρχουν  σημαντικές  αναλογίες  σε  θεμελιώδεις  έννοιες  ανάμεσα  στις
αναγνωστικές δεξιότητες και τη μουσική 

(γ) η ανάγνωση μουσικού κειμένου αφορά τόσο σε ζητήματα ανάγνωσης όσο και σε
ζητήματα μουσικής γνώσης 

(δ) η διδασκαλία σε ένα περιβάλλον που προσφέρει πολλά κίνητρα, τόσο σε γνωστικό
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όσο και σε κοινωνικό-συναισθηματικό επίπεδο, προάγει το ενδιαφέρον για τη μάθηση και
την ενεργητική συμμετοχή.”

Η  κατανόηση  της  προφανούς  σχέσης  μεταξύ  της  μουσικής  και  της  γλώσσας
διερευνήθηκε  πρόσφατα  από  πολλές  επιστήμες  όπως νευροφυσιολογία,  ψυχολογία,
μουσική, γλωσσολογία και εκπαίδευση (Welch, 2005; Patel,  2008; Ludke, 2010; Meyer,
Elmer, Ringli, Oechslin, Baumann, & Jancke, 2011 στο Ευρωπαϊκός Φάκελος Μουσικής,
2012). Αυτή η σχέση συνδέεται με τις απόψεις των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων Πλάτωνα
και Αριστοτέλη, που μίλησαν για την αλληλεπίδραση του "μέλους" (μουσική) με τον "λόγο"
(γλώσσα ως εργαλείο της σκέψης)  και που από κοινού υποστηρίζονται από την "κίνησις",
όπως περιγράφεται  από τον Καϊμάκη (2005 στο Ευρωπαϊκός Φάκελος Μουσικής, 2012).
Υπάρχουν αρκετές ομοιότητες ανάμεσα στα στοιχεία και τις βασικές δομές της μουσικής
και της γλώσσας, όπως φαίνεται στους ομόκεντρους κύκλους στο Γράφημα 1. 

Εμπειρικές  μελέτες  των  Buhl  &  Cslovjecsek  (2010  στο  Ευρωπαϊκός  Φάκελος
Μουσικής, 2012) έχουν δείξει πως τα παιδιά συχνά καταφεύγουν στη χρήση ενός μουσικού
πλαισίου,  μέσα  στο  οποίο  είναι  δυνατό  να  αναπτύξουν παιγνιώδεις  τρόπους  ώστε  να
κατακτήσουν μια γλώσσα. Εξερευνώντας τα κοινά στοιχεία μεταξύ μουσικής και γλώσσας,
όπως είναι ο ρυθμός και η μελωδία, συνειδητοποιούμε πως με την χρήση μουσικής κατά
την διδασκαλία μιας γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να
εκμεταλλευτούν την πολυσύνθετη ικανότητα του νου να κωδικοποιεί κεκτημένες γνώσεις
και να μεταφέρει από τη μια γνωστική περιοχή στην άλλη, καθιστώντας την όλη διαδικασία
πολύ πιο αποδοτική και ευχάριστη.

Γράφημα 1. Κοινά χαρακτηριστικά και δομές μεταξύ γλώσσας και μουσικής
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Μουσική και Πολιτισμική επίγνωση

Η διδασκαλίας μιας γλώσσας στις τάξεις του δημοτικού με τη συμβολή της μουσικής, είναι
ένα θέμα που έχει και πολιτισμική διάσταση, μία διάσταση που μπαίνει στη συζήτηση αυτόματα
καθώς  το  υπό  συζήτηση  γνωστικό  αντικείμενο  είναι  η  γλώσσα  και  αυτό  που  έρχεται  να  το
υποστηρίξει είναι η μουσική. Η γλώσσα και η μουσική εκτός από το ότι αποτελούν δύο γνωστικά
αντικείμενα του σχολείου έχουν άμεση σχέση και με τον πολιτισμό και την ιστορία ενός τόπου, την
εθνική ταυτότητα, τις καλλιτεχνικές ή ψυχαγωγικές αναζητήσεις ενός λαού, την επικοινωνία, τα νέα
μέσα και την εξέλιξη μέσα στις νέες συνθήκες της αυξημένης κινητικότητας των πληθυσμών και
της παγκοσμιοποίησης. Είναι, λοιπόν, εκ των πραγμάτων, δύο γνωστικά αντικείμενα με τεράστιο
κοινωνικοπολιτισμικό υπόβαθρο και ανθρωπιστικό περιεχόμενο και προσανατολισμό. 

Εξάλλου, είτε πρόκειται για μουσική είτε για κάποια άλλη μορφή τέχνης, ο άνθρωπος
ανέκαθεν επιχειρούσε να παρουσίασει, μέσα από αυτήν,  τον εαυτό του σε σχέση με τον
κόσμο (Polony, 2006: 144 στο Παπαθανασίου, 2008)  και η γλώσσα ενυπάρχει μέσα στις
περισσότερες από τις μορφές τέχνης και κρύβει  τον πολιτισμό και την κουλτούρα ενός
λαού, τις δοκιμασίες που έχει ζήσει, τις επιδράσεις τις οποίες δέχτηκε και τις επιρροές που
άσκησε, την εξέλιξή του, τις συνθήκες μέσα στις οποίες διαμορφώθηκε. Ο S. B. Hoffman
(στο Παπαθανασίου, 2008)  υποστηρίζει ότι  «είναι αδύνατο να απομονώσουμε αυτό που
αποκαλούμε μουσική από αυτό που αποκαλούμε πολιτισμό, διότι η γνώση μιας μουσικής
ταυτίζεται με τη γνώση περί του πολιτισμικού πλαισίου που τη δημιούργησε».

Ο B. Nettl  (στο Παπαθανασίου, 2008), κάνοντας λόγο για την διαπολιτισμικότητα του
μουσικού φαινομένου, αναφέρει πως «παρά την τεράστια ποικιλία στη μουσική, ο τρόπος
που οι άνθρωποι κάνουν μουσική σε όλο τον κόσμο παρουσιάζει πολλές ομοιότητες και
μπορεί  να  ενταχθεί  στο  ίδιο  περίπου  πλαίσιο».  Υπάρχει  ένας  βασικός  δεσμός  της
μουσικότητας και αρμονίας της γλώσσας με τα μουσικά ακούσματα και την κίνηση. Αυτός ο
δεσμός αποτελεί ένα από τα στοιχεία της πολιτισμικής έκφρασης των ανθρώπων σε όλους
τους  πολιτισμούς.  Η  μουσική  και  όλα τα  καλλιτεχνικά μαθήματα συμβάλλουν  σε  πολύ
μεγάλο  βαθμό  στο  ξεπέρασμα  των  φραγμών  μεταξύ  των  ανθρώπων  (Κανακίδου,
Παπαγιάννη, 1998: 69 στο Παπαθανασίου, 2008).

Αυτό το ξεπέρασμα των φραγμών και η άμβλυνση των ρατσιστικών αντιλήψεων έχει
ιδιαίτερη σημασία για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και είναι ένας από τους βασικότερους
στόχους της. Σύμφωνα με τα όσα αναπτύσσονται στο βιβλίο  Cultural  Diversity and the
Schools, τα διαπολιτισμικά μαθήματα, όπως η μουσική και η λογοτεχνία, δεν μοιάζουν με
τα  παραδοσιακά  σχολικά  μαθήματα  και  δημιουργούν  προοπτικές  εμπλουτισμού  και
ενίσχυσης των παραδοσιακών μαθημάτων (Lynch et al, 1992 στο Παπαθανασίου, 2008).

Παρουσιάζει  μεγάλο  ενδιαφέρον  ο  ρόλος  της  μουσικής  μέσα  στον  χρόνο.  Οι
αλλοδαποί  μαθητές μπορούν  να  αποκομίσουν  μια  κοινωνική,  πολιτισμική  και  ιστορική
κατανόηση  του  τόπου   όπου  μετανάστευσαν όταν  μαθαίνουν  για  διαφορετικά  είδη
μουσικής,  για  τους  ποικίλους  ρόλους  που  έπαιξε  η  μουσική  αλλά και  οι  μουσικοί,  σε
διάφορες  κουλτούρες  και  εποχές,  όπως  επίσης  και  για  την  προσωπική  σημασία  της
μουσικής για κάθε μέλος της κοινωνίας. Όσον αφορά την ελληνική παραδοσιακή, λαϊκή και
έντεχνη  μουσική  είναι  ανεκτίμητη  η  σημασία  της  διασύνδεσής  της  με  την  πλούσια  σε
εικόνες  και  γλωσσικά  ιδιώματα  ελληνική  λογοτεχνία.  Η  διδασκαλία  ποιημάτων  και
λογοτεχνικών  κειμένων  από  διάφορες  γεωγραφικές  περιοχές  της  Ελλάδας  μπορεί  να
γίνεται παράλληλα με την παρουσίαση της μουσικής παράδοσης από τα μέρη αυτά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Διδασκαλία δεύτερης γλώσσας με τη χρήση μουσικής

Η γλώσσα και η μουσική έχουν μια σχέση αδιάκοπης συνύπαρξης, η οποία καταλαμβάνει το
μεγαλύτερο  μέρος  της  ανθρώπινής  λεκτικής  επικοινωνίας  στην  καθημερινή  ζωή.  Μια  κεφάτη,
τραγουδιστή  «καλημέρα»,  που συγκεντρώνει  όλα  τα  χαρακτηριστικά  γνωρίσματα  του
μελοποιημένου λόγου, αποδεικνύει ακριβώς την άρρηκτη σχέση και τη δυσδιάκριτη διαχωριστική
γραμμή μεταξύ γλώσσας και μουσικής. Τη σχέση αυτή  μπορεί να εκμεταλλευτεί η παιδαγωγική
και,  όσον αφορά  αυτήν την μελέτη, τα διάφορα συστήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών.  Όπως
έγινε σαφές από τα προηγούμενα κεφάλαια τα παιδιά μαθαίνουν γρηγορότερα, πιο ευχάριστα και
σε βάθος, όταν η γνώση που καλούνται να αποκτήσουν τους δίνεται με τη μορφή παιχνιδιού. Στην
περίπτωσή μας το παιχνίδι γίνεται μουσικό παιχνίδι, μια δραστηριότητα που εμπεριέχει κάθε φορά
διαφορετικές  μορφές  ανάπτυξης  της  λεκτικής  δημιουργικότητας  των  παιδιών  όπως  εκμάθηση
τραγουδιών,  κατασκευή  ομοιοκατάληκτων  στίχων,  ρυθμική  απαγγελία  και  λοιπά.  Η χρήση
μουσικής  και  τραγουδιού  στη  διδασκαλία  της  ξένης  γλώσσας  συνάδει  επίσης με  τη
θεώρηση του Gardner (1993 στο Κοκκίδου, Στάμου, 2009) κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί
πρέπει να οργανώνουν τη διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης ώστε να προωθούν όλα τα
είδη νοημοσύνης.

Οι χρησιμοποιούμενες  δραστηριότητες  πρέπει  να  επιλέγονται  βάσει  ορισμένων αρχών,  οι
κυριότερες από τις οποίες είναι οι ακόλουθες:

(α)  Να προβλέπουν τη συμμετοχή όλων των μαθητών της  τάξης  και  να προωθούν,  στον
μέγιστο δυνατό βαθμό, τη μεταξύ τους συνεργασία.

(β)  Να  εστιάζουν  στα  ενδιαφέροντα  και  τις  δημιουργικές  ικανότητες  του  συγκεκριμένου
μαθητικού ακροατηρίου.

(γ) Να αποβλέπουν στην κάλυψη επικοινωνιακών αναγκών και να χρησιμοποιούνται για την
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επίτευξη συγκεκριμένων επικοινωνιακών στόχων.

(δ) Να συνδέουν τον χώρο του σχολείου και τη σχολική ζωή με το περιβάλλον τους, με τον
έξω κόσμο και με τα προβλήματα του σύγχρονου ανθρώπου.

(ε) Να μειώνουν τον φόβο και την ένταση και να συμβάλλουν στη δημιουργία μιας οικείας
και άνετης ατμόσφαιρας, με αισθήματα αποδοχής και συμπάθειας όλων προς όλους.

(στ) Να προβλέπουν διαθεματική αντιμετώπιση των εξεταζόμενων θεμάτων και να επιχειρούν
τη δημιουργική εκμετάλλευση των γνώσεων που τους παρέχουν όλα τα υπόλοιπα μαθήματα.

(ζ) Να καθοδηγούν τους μαθητές, ώστε να μετατρέπουν την οποιαδήποτε γραμματική γνώση
σε γλωσσική δεξιότητα.

(η)  Να  προβλέπουν  κατάλληλους  χειρισμούς  του  διδακτικού  υλικού,  ώστε  αυτό  να
προσαρμόζεται και να λειτουργεί σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των συγκεκριμένων
μαθητών.

(θ) Να παρέχουν στους μαθητές τη δυνατότητα, ώστε σε συνεργασία με τον διδάσκοντα, να
επιλέγουν  τα  προς  συζήτηση  θέματα  και  να  καθορίζουν  από  κοινού  τόσο  τον  σχεδιασμό  των
ενεργειών στις οποίες θα προβούν όσο και τη μορφή των εργασιών που θα πραγματοποιήσουν.
(Μήτσης & Μήτση, 2007)

Στο πλαίσιο διαθεματικών προσεγγίσεων, κατάλληλα σχεδιασμένες μουσικές δραστηριότητες
μπορούν να αποτελέσουν το όχημα για μάθηση στον τομέα της γλώσσας, άλλοτε λειτουργώντας ως
μέσο διδασκαλίας και άλλοτε ως μέσο εμπέδωσης.  Τα μουσικά ερεθίσματα στη διδασκαλία της
ξένης  γλώσσας  την καταστούν  πιο  αποτελεσματική,  πράγμα που σημαίνει  ότι  συμβάλλει  στην
εκμάθηση   του  φωνητικού  και  γραπτού  συστήματός  της  με  στόχο  την  επικοινωνία  μέσα  σε
περιβάλλον ευνοϊκό. (Ευρωπαικός Εκπαιδευτικός Φάκελος Μουσικής, 2010) 

Επιπλέον,  με τη δημιουργία  μιας  ευχάριστης  και  χωρίς  ένταση ατμόσφαιρας  στην τάξη,
επιτυγχάνεται   η  απαλλαγή  των  μαθητών  από  το  άγχος  και  τις  αρνητικές  συμπεριφορές,  η
συμμετοχή όλων στο μάθημα, η  μείωση ή εξάλειψη προβλήματων πειθαρχίας και η αύξηση της
αυτοπεποίθησης  και  αυτοεκτίμησης  των  μαθητών,  ιδιαίτερα  των  αδυνάτων.  Ενισχύεται  η
λειτουργία της μνήμης του μαθητή, γεγονός που  τον βοηθά να συγκρατήσει περισσότερες γνώσεις
αναβαθμίζοντας  έτσι  το  γνωστικό  του  επίπεδο.  Η  μουσική  συμβάλλει  στη  δημιουργία  των
συνθηκών αυτών. (Τσιτούρα)

Τα  παιδιά  ανταποκρίνονται  πολύ  καλά  σε  πολυ-αισθητηριακά  ερεθίσματα  και
ενεργοποιούνται  από  ολιστικές,  ρεαλλιστικές,  εξωσχολικές  εμπειρίες,  οι  οποίες
περιλαμβάνουν  ακρόαση,  παρακολούθηση,  εκτέλεση  και  δράση  μέσα  σε  ένα  μουσικό
σύνολο. Η ομαδική και γνήσια δραστηριότητα σε ποικίλα περιβάλλοντα και διάφορα πεδία
του προγράμματος σπουδών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κίνητρο για τα παιδιά ώστε να
θελήσουν να αναπαραστήσουν μουσικά τις δικές τους ιδέες. 

Ένας  ακόμη σπουδαίος λόγος που καθιστά τη μουσική σημαντικό εργαλείο στα χέρια του
εκπαιδευτικού  που διδάσκει  γλώσσα,  είναι  ο  τελεστικός  της  χαρακτήρας.  Οι  τελεστικές  τέχνες
επιφυλάσσουν τη χαρά στους συμμετέχοντες να παίρνουν μέρος σε δράσεις όπου μπορούν να είναι
ταυτόχρονα  δρώντες,  παρατηρητές,  αξιολογητές  και  οργανωτές  της  δράσης  τους.  Με
δραματουργικούς όρους, μπορούν τα παιδιά να είναι ταυτόχρονα ηθοποιοί, θεατές και σκηνοθέτες
της δράσης στην οποία συμμετέχουν. Αυτή η συνθήκη καθιστά τα παιδιά και τον εκπαιδευτικό το
ίδιο υπεύθυνους για τη δημιουργία δράσεων όπου όλοι θα έχουν έναν ρόλο, θα ακολουθούν τους
κανόνες που μαζί έχουν θέσει και θα αξιολογούνται για την ικανοποιητική ή μη, ενσάρκωση του
ρόλου τους. Είναι, επίσης, μία ιδανική συνθήκη διυποκειμενικής δράσης και επικοινωνίας, όπου
όλοι μαζί ισότιμα αλληλεπιδρούν και παράγουν γνώση.

Επίσης,  η  διαδικασία  επιλογής  της  κατάλληλης  μουσικής  που  θα  επενδύσει  μια
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ιστορία ή ένα σενάριο, καθώς και γενικότερα οι συζητήσεις στην τάξη με αντικείμενο τη
μουσική,  μπορούν με  τη σειρά τους να ωφελήσουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του
λόγου και της παρουσίασης. Οι δραστηριότητες που υποστηρίζουν προφορικές δεξιότητες
είναι  δυνατό  να  περιλαμβάνουν  την  εκτέλεση  μουσικών  διαλόγων,  πιστά  ή
αυτοσχεδιαστικά, με έμφαση στην ποικιλία του τονισμού της φωνής ώστε τα παιδιά να
εκφράζουν ένα μεγάλο εύρος διαφορετικών συναισθημάτων τόσο λεκτικά όσο και μουσικά
και  την  ανάγνωση  ενός  ποιήματος  ή  μιας  ιστορίας  από όλα τα  παιδιά  μαζί  εν  χορώ,
δίνοντας βάση στο ρυθμό και στον τονισμό του λόγου.

Ακόμη, δεξιότητες όπως η σωστή προφορά και η ευγλωττία, συμπεριλαμβανομένων
του ρυθμού, του τονισμού και της διακύμανσης της φωνής, μπορούν να βελτιωθούν μέσω
τραγουδιών και  ραπαρισμάτων (Vinzentius,  2007  στο Ευρωπαικός Φάκελος  Μουσικής,
2012).  Η  ακρόαση  τραγουδιών,  μπορεί  να  είναι  πολύ  ωφέλιμη  στο  σωστό  τονισμό
συγκεκριμένων φράσεων μιας ξένης γλώσσας (Fomina, 2000  στο Ευρωπαικός Φάκελος
Μουσικής,  2012).Τα παιδιά  μπορούν  να  αναπτύξουν  βαθύτερη  κατανόηση  ορισμένων
φαινομένων όπως η ομοιοκαταληξία ή η παρήχηση, αλλά και της ορθογραφίας και του
συντακτικού  μέσα  από  ρυθμικά  παιχνίδια  και  την  τη  χρήση  επαναληπτικών  ηχητικών
μοτίβων ώστε να ξεπεράσουν τυχόν δυσκολίες στο λόγο τους.

Οι δραστηριότητες γραφής και ανάγνωσης είναι καθοριστικές για την εκμάθηση μιας
γλώσσας.  Η  ικανότητα  κατανόησης  ενός  κειμένου  μπορεί  να  ενδυναμωθεί  με  την
επεξεργασία  γνήσιων,  μεστών  νοήματος  κειμένων  τα  οποία  περιέχουν
επαναλαμβανόμενες λέξεις και φράσεις, όπως για παράδειγμα τα τραγούδια και ποιήματα.
Οι  δε  δεξιότητες  της  γραφής  μπορούν  να  αναπτυχθούν  μέσω  της  αντιγραφής,  της
αντιμετάθεσης  των  λέξεων  ενός  τραγουδιού  ή  της  δημιουργίας  νέων  στίχων  για  ένα
τραγούδι. Μουσικές δραστηριότητες θα μπορούσαν, επίσης, να επιστρατευτούν ώστε  τα
παιδιά να διευρύνουν το λεξιλόγιό τους και να αναπτύξουν την εκφραστική τους ευχέρεια,
να συγκεντρωθούν και να επιμείνουν στην ανάγνωση του συνόλου ενός κειμένου ακόμα κι
όταν δεν καταλαβαίνουν πολλά από τα επιμέρους κομμάτια του  και να αναπτύξουν την
ικανότητά τους να αναγνωρίζουν ρυθμικά σχήματα, ομοιοκαταληξίες και άλλα φαινόμενα
του ήχου μέσα σε τραγούδια και ποιήματα.

Όλα τα παραπάνω αναφέρονται στο εγχειρίδιο δασκάλου του Ευρωπαϊκού Φακέλου
Μουσικής  όπου εκπαιδευτικοί  υποστηρίζουν  ότι  η  μουσική  μπορεί  γρήγορα  να
δημιουργήσει ένα ευχάριστο κλίμα μέσα στην τάξη προϊδεάζοντας θετικά τα παιδιά για το
μάθημα της γλώσσας που θα ακολουθήσει.  Με τη χρήση μουσικών δραστηριοτήτων για την
εκμάθηση  ξένων  γλωσσών  στην  πρωτοβάθμια  εκπαίδευση  μειώνονται  γνωστικά  εμπόδια  ενώ
ταυτόχρονα  υποστηρίζεται  η  αυτοέκφραση  των  μαθητών,  ενισχύεται  η  αυτοεικόνα  τους,
καλλιεργείται  η  δημιουργικότητά  τους  και  διευκολύνεται  η  κοινωνική  ενσωμάτω  ση  και  η
διαπολιτισμική  κατανόηση. Οι  μουσικές  δραστηριότητες  ενισχύουν  τα  γνωστικά  οφέλη
μαθητών όλων των ηλικιών και επιπέδων, παρακινώντας τους θετικά κατά την εκμάθηση
μιας γλώσσας (Casals, 2011 στο Ευρωπαικός Φάκελος Μουσικής, 2012). 

Επιπλέον γίνεται  λόγος για την θετική επίδραση που έχουν  μελωδίες,  ρυθμοί  και
στίχοι τραγουδιών στη μνήμη των παιδιών που τις έχουν διδαχθεί (Rubin & Wallace, 1989;
Wallace,  1994  στο  Ευρωπαικός  Φάκελος  Μουσικής,  2012).  Έχει  αναφερθεί  από
εκπαιδευτικούς  πως,  όταν  τα  διάφορα  μουσικά  στοιχεία  συνδυάζονται  με  κινήσεις  ή
εικόνες,  τα παιδιά  επιτυγχάνουν υψηλότερες  επιδόσεις  απομνημόνευσης.  (Iwata,  2005;
Medina,1993  στο  Ευρωπαικός  Φάκελος  Μουσικής,  2012).  Επιπρόσθετα,  τους  δίνονται
πολλές  ευκαιρίες  να ανακαλύψουν νέες  λέξεις  σε  μια ξένη γλώσσα με τη  βοήθεια  της
μουσικής.  Ακούγοντας  ένα τραγούδι  της προτίμησής τους και  αναγνωρίζοντας σε αυτό
συγκεκριμένες λέξεις, μπορούν να τις αντικαταστήσουν με ζωγραφιές ή να δημιουργήσουν
ένα λεξικό ή ευρετήριο όρων.
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Η συμμετοχή σε τέτοιες δραστηριότητες βοηθά τα παιδιά να ξεπεράσουν λεκτικά και
γλωσσικά προβλήματα, καθώς και να αναπτύξουν και / ή να βελτιώσουν:

 την  ανάπτυξη  πλούσιου  λεξιλογίου  την  άρθρωση,  τον  τονισμό,  και   την
καθαρότητα του λόγου

 την  σωστή  προφορά  και  την  ευγλωττία,  μέσω  του  τραγουδιού,  του
ραπαρίσματος κ.λπ.

 την ικανότητά τους στο να εξωτερικεύουν τα συναισθήματά τους με μη λεκτικό
τρόπο

 τις δεξιότητες της παρουσίασης και της εκτέλεσης

 την αναγνώριση ρυθμικών μοτίβων και άλλων τέτοιων χαρακτηριστικών που
εμφανίζονται  σε  ποιήματα  ή  τραγούδια,  καθώς και  την  διάθεσή  τους  να  συζητούν για
ανάλογα θέματα.

Ο Ockelford προτείνει στο βιβλίο του  Music for Children and Young People with Complex
Needs ένα  σύνολο  εργαλείων  που αναδεικνύουν τον  καταλυτικό  ρόλο  της  μουσικής  στην
εκπαίδευση.  Τα εργαλεία  αυτά ταιριάζουν οπουδήποτε  η συστηματικότητα και  η  μεθοδικότητα
συνυπάρχουν  με  τη  δημιουργία  και  τον  αυτοσχεδιασμό,  με  την  έννοια  της  παρότρυνσης  για
μουσική δημιουργία με κάποια παιδαγωγική αφορμή.  Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση  της
μουσικής με τις ευρύτερες δραστηριότητες του σχολείου και  στα συνολικά οφέλη της μουσικής
στην ποιότητα της ζωής  και  την πολιτισμική-κοινωνική ζωή του παιδιού μέσα και  έξω από το
σχολείο. (Σαρρής, 2011)

Επιπρόσθετοι λόγοι  για  να ενσωματωθεί η μουσική στην αίθουσα διδασκαλίας  είναι ότι  η
μουσική βοηθάει το δάσκαλο να χτίσει μια ζεστή σχέση με τους μαθητές, γκρεμίζοντας εξαρχής
τυχόν εμπόδια. Η είσοδος στην τάξη φαντάζει για πολλά παιδιά μια τρομακτική εμπειρία, πόσο
μάλλον η είσοδος στη ξενόγλωσση τάξη, όπου τα παιδιά εκτίθενται σε έναν άγνωστο κόσμο, μια
νέα  πραγματικότητα  .Ωστόσο  η  επιλογή  ενός  κατάλληλου  τραγουδιού  καλωσορίσματος  και
αποχαιρετισμού είναι το κλειδί στη δημιουργία μιας φιλικής ατμόσφαιρας στην αίθουσα αλλά και
ταυτόχρονα  στη διαμόρφωση κανόνων μέσα στην τάξη, τους οποίους οι μαθητές θα πρέπει  να
μάθουν να ακολουθούν. 

Τέλος,  η χρήση  της  μουσικής  είναι  αποτελεσματική  στο  να μαθαίνουν  οι  μαθητές  να
υπακούουν κανόνες και ο δάσκαλος να δίνει οδηγίες, αλλά και να σηματοδοτεί αλλαγές κατά τη
ροή του μαθήματος. Παραδείγματος χάριν, ένα συγκεκριμένο τραγούδι/μελωδία , στο άκουσμα της
οποίας  οι  μαθητές  ενεργοποιούνται  μπορεί  να  σημαίνει  την  εκπλήρωση  μιας  συγκεκριμένης
δραστηριότητας όπως την ανάγνωση του μαθήματος ή τη συμπλήρωση ασκήσεων λεξιλογίου. Έτσι
λοιπόν, η μουσική μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να καταλάβουν τι πρόκειται να συμβεί αλλά
και το δάσκαλο να διεξάγει ομαλά το μάθημα. 

Ι. Μουσικές δραστηριότητες για το γλωσσικό μάθημα.

Η μουσική  σε  ένα  μάθημα  γλώσσας  γίνεται  συνήθως  αντιληπτή  ως  μια
δραστηριότητα που να περιλαμβάνει κάποιο τραγούδι. Το τραγούδι όμως είναι ένα μόνο
από τα είδη των διδακτικών γλωσσικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν την χρήση
μουσικής. Άλλες τέτοιες δραστηριότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά ή
μεμονομένα είναι η ρυθμική απαγγελία, ο συνδυασμός τραγουδιού και κρουστών σώματος
ή  μουσικών  οργάνων,ο  χορός,  ο  αυτοσχεδιασμός  και  η  μουσική  ακρόαση.  Αυτές  οι
κατηγορίες  αλληλεπιδρούν  και  αλληλεπικαλύπτονται.  Έχει  υποστηριχθεί  πως  τέτοιες
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μουσικές δραστηριότητες, οι οποίες ενισχύουν την ακουστική αντίληψη, ενδυναμώνουν την
διαδικασία εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας και προωθούν τις δεξιότητες της κατανόησης,
της  αντίληψης  και  της  κριτικής  σκέψης.    (Welch,  2007  στο  Ευρωπαικός  Φάκελος
Μουσικής, 2012).  Στη συνέχεια  γίνονται κάποιες προτάσεις για μουσικές δραστηριότητες που
μπορούν να ενισχύσουν την επίτευξη των στόχων στον τομέα της γλωσσικής διδασκαλίας.

 Δραστηριότητες φωνητικού πειραματισμού:  Μέσα από τέτοιου είδους δραστηριότητες 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  στο  Ευρωπαικός
Εκπαιδευτικός Φάκελος Μουσικής, 2010). Οι παραπάνω ικανότητες είναι σημαντικές όχι μόνο για
την ανάπτυξη των μουσικών δεξιοτήτων, αλλά και για την ορθή εκφορά του προφορικού λόγου.
Παραδείγματα τέτοιων  δραστηριοτήτων είναι  η  παραγωγή φωνητικών ήχων με  βάση γραφικές
παραστάσεις, η μίμηση, η παραγωγή και ο αυτοσχεδιασμός φωνητικών ήχων στην ομάδα, καθώς
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.).

 Δραστηριότητες με στόχο την ανάπτυξη της ικανότητας προσεκτικής ακρόασης: Μουσικές
δραστηριότητες κατά τις οποίες τα παιδιά καλούνται να ακούσουν με προσοχή τη μουσική και να
ανταποκριθούν  σε  συγκεκριμένα  στοιχεία  της  με  ένα  συγκεκριμένο  τρόπο  αναπτύσσουν  την
ικανότητα  ενεργητικής  ακρόασης.  Η  ενεργητική  ακρόαση  είναι  μία  από  τις  σπουδαιότερες
μουσικές συμπεριφορές, που προσπαθούμε να αναπτύξουμε στα παιδιά, αλλά παράλληλα αποτελεί
ένα  σημαντικό  προσόν  για  την  ανάπτυξη  του  προφορικού  και  γραπτού  λόγου  (Παπαζαρής,
Πατσαντζόπουλος & Μαγαλιού, 2007, σ. 37 στο Ευρωπαικός Εκπαιδευτικός Φάκελος Μουσικής,
2010).

 Το τραγούδι: Αποτελεί το κατεξοχήν πεδίο σύνδεσης γλώσσας και μουσικής. Πρόκειται για
μια δραστηριότητα στην οποία,  όπως επισημαίνουν οι εθνο-μουσικολόγοι,  γλώσσα και μουσική
εμφανίζονται  αδιαχώριστες  (Μακροπούλου  &  Βαρελάς,  2005,  σ.  13  στο  Ευρωπαικός
Εκπαιδευτικός  Φάκελος  Μουσικής,  2010).  Η  ιδιαιτερότητα  του  «τραγουδίσματος»  έναντι  της
γενικότερης  έννοιας  Μουσική,  βρίσκεται  κατά  κύριο  λόγο  στη  συμπλοκή  δυο  κωδίκων  –της
Γλώσσας και της Μουσικής- που, ενώ διατηρούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, τα κοινά τους
σημεία δημιουργούν ένα σύνολο, στο οποίο έννοιες όπως ο επιτονισμός, ο ρυθμός, η μεταφορά
λεκτικών  μηνυμάτων,  τείνουν  να  τους  ενοποιήσουν  (Fonseca  –  Mora  et  al.,  2011  στο
Κωνσταντακοπούλου,  2013).   Το  τραγούδι  αποτελεί  ένα  μοναδικό  είδος  συνδυασμού  λόγου-
ρυθμού-μελωδίας  και  συνιστά  σημαντικό κομμάτι  της  μουσικής  δημιουργίας  κάθε  πολιτισμού,
αλλά και της παιδικής κουλτούρας. 

Στην  ελληνική  αρχαιότητα  το  τρίπολο  λόγος-μουσική-όρχηση  αποτελούσε  ένα  ενιαίο,
αδιάσπαστο  σύνολο  έως  τη  στιγμή  που  ξεχώρισαν  για  τη  δεξιοτεχνία  τους  σε  ένα  από  τα
συναποτελούμενα μέρη, πρόσωπα, που διατήρησαν πλέον ξεχωριστό τίτλο για την ενασχόλησή
τους  με  καθένα  απ’  αυτά (Μιχαηλίδης,  1982  στο  Κωνσταντακοπούλου,  2013).  Η  εθνολογία
κατέδειξε το ίδιο φαινόμενο σε «πρωτόγονους πολιτισμούς» που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα. Και
μάλιστα, εξαίροντας τη συμμετοχή όλων των μελών της τοπικής κοινωνίας ανεξαρτήτως ηλικίας,
φύλου και ταλέντου (Σμωλ, 1983 στο Κωνσταντακοπούλου, 2013). 

Ένα τραγούδι μπορεί να αποτελέσει αφορμή για εμπλουτισμό του λεξιλογίου, εισάγοντας στα
παιδιά  καινούριες  λέξεις.  Όπως  λέει  η  Falioni  (1993:98  στο  Κωνσταντακοπούλου,  2013)
«πρακτικά,  όλα  τα  σημεία  γραμματικής  υπάρχουν  στα  μουσικά  κείμενα  και  το  κείμενο  επίσης
προσφέρει μια ποικιλία λεξιλογίου, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εξάσκηση των τεσσάρων
επικοινωνιακών δεξιοτήτων». 

 Το θέμα του τραγουδιού ή η ιστορία που πιθανόν διηγείται, αλλά και η πιθανή σχέση του με
τον κύκλο του χρόνου και της ζωής ή με θέματα δημοφιλή στα παιδιά (όπως ζώα, αγαπημένες
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δραστηριότητες,  αγαπημένα  πρόσωπα,  κ.λπ.)  μπορούν  να  πυροδοτήσουν  σχετικές  συζητήσεις,
αναπτύσσοντας  έτσι  το  λεξιλόγιο  και  τις  ικανότητες  προφορικής  επικοινωνίας  των  παιδιών
(Μωραΐτη  &  Κουρκουρίκα,  2006,  Παπαζαρής,  Πατσαντζόπουλος  &  Μαγαλιού,  2007  στο
Ευρωπαικός  Εκπαιδευτικός  Φάκελος  Μουσικής,  2010).  Τραγούδια  με  «πλοκή»  μπορούν  να
παίξουν σημαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον, τα παιδιά μπορούν να επινοήσουν
δικούς τους τίτλους για τα τραγούδια, να συνδυάσουν τα τραγούδια με καρτέλες των τίτλων τους,
να κατασκευάσουν πίνακες με τους τίτλους των τραγουδιών, που μαθαίνουν ή να γράψουν τίτλους
ή και  στίχους των τραγουδιών, αναπτύσσοντας μ’ αυτό τον τρόπο και  τις  ικανότητές τους στη
χρήση  του  γραπτού  λόγου  (γραφή  και  ανάγνωση)  (Μωραΐτη  &  Κουρκουρίκα,  2006  στο
Ευρωπαικός  Εκπαιδευτικός  Φάκελος  Μουσικής,  2010).  Τέλος,  κατάλληλα  τραγούδια  ή
«παραφράσεις» γνωστών τραγουδιών μπορούν να «διδάξουν» στα παιδιά γραμματικούς κανόνες ή
να  βοηθήσουν  στην  εμπέδωσή  τους  (Γέραλη.  Κ.  &  Γέραλη  Α.,  2010  στο  Ευρωπαικός
Εκπαιδευτικός Φάκελος Μουσικής, 2010).

Η  μουσική  και  τα  τραγούδια  έχουν  την  ιδιότητα  να  αγγίζουν  συναισθηματικές  και
αισθησιακές  χορδές  των  ανθρώπων,  ιδιαίτερα  των  εφήβων,  και  να  δημιουργούν  κατάσταση
χαλάρωσης  (  Murphey,  1990α  στο  Ευρωπαικός  Φάκελος  Μουσικής,  2012).  Τα  παιδικά
τραγούδια είναι συνήθως πολύ απλά στη δομή τους με πολύ ισχυρό τονικό κέντρο, και
συχνά  διδάσκονται  στα  παιδιά  βήμα  προς  βήμα  σε  συνδυασμό  με  κινητικές  και
διασκεδαστικές  δραστηριότητες  (Μarjanen,  2009  στο  Ευρωπαικός  Φάκελος  Μουσικής,
2012). Έτσι επιδρούν στη βραχύχρονη και μακρόχρονη μνήμη παρέχοντας ευκαιρίες επανάληψης,
η οποία κατά τους  Krashen (1983  στο Ευρωπαικός Φάκελος Μουσικής, 2012) και  Chomsky
(1983 στο Ευρωπαικός Φάκελος Μουσικής, 2012),  αποτελεί ‘τέχνασμα για την απόκτηση της
γλώσσας’. Η ακρόαση ρυθμικών λεκτικών μοτίβων μέσα από το τραγούδι που μπορεί να
αποτελέσει μέθοδο εκμάθησης μιας γλώσσας μέσα αλλά και έξω από την τάξη (Krashen,
1983;  Murphey, 1990; Spicher & Sweeney, 2007 στο Ευρωπαικός Φάκελος Μουσικής,
2012). Ακόμη, η δύναμη της μουσικής να δημιουργεί εικόνες και μάλιστα διαφορετικές, ανάλογα
με  την  ψυχολογία  του  ακροατή,  στο  εσωτερικό  του  μυαλού  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  στη
διδασκαλία  της  γλώσσας  για  δημιουργία  επικοινωνιακών   και  μαθητοκεντρικών   μαθημάτων
απαραίτητων στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας. (Crammer & Laroy, 1992 στο Τσιτούρα) 

Είναι  κοινά  αποδεκτό  πως  στα  παιδιά  αρέσει  να  μαθαίνουν  τραγούδια.  Θέτοντάς  τους,
παράλληλα,  νέους  στόχους  και  προκλήσεις  προσφέρονται  ευκαιρίες  για  επιπλέον  επιβράβευση.
Κατά  την  διάρκεια  των  δραστηριοτήτων  που  περιλαμβάνουν  τραγούδι,  τα  παιδιά  μπορούν  να
μάθουν να μιμούνται ήχους διατηρώντας το ρυθμό και το ύφος (π.χ. ομιλία, ψιθυρίσματα, αλλαγές
στο τονικό ύψος, την ένταση ή το ηχόχρωμα),  να διατηρούν ένα σταθερό τέμπο (ταχύτητα) και
ρυθμό  και  να ευαισθητοποιηθούν  στη  χρήση  μουσικών  φράσεων,  της  δυναμικής,  της
εκφραστικότητας, της προφοράς και του τονισμού.

Μελέτες έδειξαν ότι το λεξιλόγιο, ο τονισμός, οι δεξιότητες ομιλίας και η γραμματική
μπορούν να ενισχυθούν σημαντικά από την εκμάθηση τραγουδιών (Wallace, 1994; Schon,
Boyer, Moreno, Besson, Peretz, & Kolinsky, 2008; Ludke, 2010 στο Ευρωπαικός Φάκελος
Μουσικής, 2012). Έρευνες δείχνουν επίσης ότι τα μικρά παιδιά είναι ιδιαίτερα ικανά στο να
μαθαίνουν ξένες γλώσσες (Munoz,  2006;  Nikolov & Djigunovic,  2006  στο Ευρωπαικός
Φάκελος Μουσικής, 2012).  Επιπρόσθετα, η χρήση τραγουδιών για την υποστήριξη της
γλωσσικής μάθησης στη τάξη (Murphey, 1992; Medina, 1993; Fomina, 2000; Spicher &
Sweeney,  2007  στο  Ευρωπαικός  Φάκελος  Μουσικής,  2012),  συμπεριλαμβανομένων
τεχνικών οι οποίες ενθαρρύνουν την ενσωμάτωση της μουσικής και του τραγουδιού στο
αναλυτικό πρόγραμμα των ξένων γλωσσών (Anton, 1990; Bancroft, 1995 στο Ευρωπαικός
Φάκελος Μουσικής,  2012),  ενισχύουν τα σημαντικά οφέλη που αποκομίζουν τα παιδιά
μέσα από τέτοιου είδους μαθησιακές διαδικασίες. 

Μια ιδιαίτερη κατηγορία τραγουδιού, που κατέχει σημαντική θέση στην παιδική κουλτούρα
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διεθνώς  είναι  τα  λαχνίσματα.  Απομεινάρια  παλιών  τύπων  επίκλησης  τα  λαχνίσματα
χρησιμοποιούνται από τα παιδιά για να «βγάλουν τον κλήρο» (Μακροπούλου & Βαρελάς, 2005).
Το γεγονός ότι τα λαχνίσματα απαγγέλλονται συλλαβιστά και ρυθμικά, συνδυαζόμενα με ρυθμικό
άγγιγμα των παιδιών από αυτόν που τα βγάζει, καθώς και η παρουσία τους στο αυθόρμητο παιχνίδι
των  παιδιών,  ιδιαίτερα  της  προσχολικής  και  πρωτοσχολικής  ηλικίας,  τα  καθιστά  πυρήνα  για
δραστηριότητες  που  περιλαμβάνουν  και  εμπλέκουν  το  λόγο,  την  κίνηση,  τη  μελωδία  και  τη
ρυθμική συνοδεία, συσχετίζοντας και συνενώνοντας τους μαθησιακούς στόχους της μουσικής και
της  γλώσσας.  Ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  έχει  και  η  δημιουργία  από  τα  παιδιά  των  δικών  τους
πρωτότυπων λαχνισμάτων,  που  μπορεί  να  χρησιμοποιούν  ακατανόητες  λέξεις,  όπως  αυτές  που
χρησιμοποιούν και πολλά από τα παραδοσιακά λαχνίσματα.

 Δραστηριότητες που συνδυάζουν λέξεις με ρυθμικά μοτίβα: Είναι σημαντικές τόσο για την
εξοικείωση  των  παιδιών  με  αυθαίρετα  μουσικά  σύμβολα  ή  και  την  καθιερωμένη  μουσική
σημειογραφία,  όσο και για την αντίληψη της συλλαβικής δομής και του τονισμού των λέξεων.
Δραστηριότητες  τέτοιου είδους μπορεί  να σχετίζονται  με το συνδυασμό λέξεων ή φράσεων με
γραφικές  αναπαραστάσεις  των  αντίστοιχων  ρυθμικών  μοτίβων  ή  και  με  επινόηση  λέξεων  ή
φράσεων που ταιριάζουν με συγκεκριμένα ρυθμικά μοτίβα.

 Η μουσική επεξεργασία γλωσσοδετών ή παροιμιών:  Μπορεί  να συνδέσει  το ρυθμό,  τη
ρίμα, τον ήχο και το νόημα που η παροιμία ή ο γλωσσοδέτης μεταφέρει, βοηθώντας τα παιδιά να
αποκτήσουν μια ουσιαστικότερη πρόσβαση στην πλούσια κληρονομιά της προφορικής γλώσσας
και  παράδοσης  (Μακροπούλου  &  Βαρελάς,  2005  στο  Ευρωπαικός  Εκπαιδευτικός  Φάκελος
Μουσικής,  2010).  Μέσα  από  τη  χρήση  των  γλωσσοδετών  ή  των  παροιμιών  σε  μουσικές
δραστηριότητες, τα παιδιά μαθαίνουν να διακρίνουν τα φωνήματα ως συστατικά των λέξεων, ενώ
παράλληλα  αντιλαμβάνονται  διαισθητικά  τις  αναλογίες  τονισμού  μεταξύ  λόγου  και  μουσικής
(Μωραΐτη & Κουρκουρίκα, 2006 στο Ευρωπαικός Εκπαιδευτικός Φάκελος Μουσικής, 2010).

 Βιβλία, ιστορίες και ποιήματα, που τα παιδιά επεξεργάζονται στο μάθημα της Γλώσσας:
Μπορούν  να  αποτελέσουν  αφορμή  για  να  δημιουργήσουν  τα  παιδιά  τις  δικές  τους
ηχητικές/μουσικές  συνθέσεις.  Στην κατηγορία  αυτή  ανήκουν  και  οι  ηχοϊστορίες,  που  κατέχουν
σημαντική θέση στο νέο διδακτικό πακέτο για τη Μουσική στην Α΄ και Β΄ Δημοτικού (Αργυρίου,
Τσούτσια-Λουλάκη & Μαγαλιού, 2010 στο Ευρωπαικός Εκπαιδευτικός Φάκελος Μουσικής, 2010).
Ακόμη, λογοτεχνικά κείμενα, όπως παραμύθια, ποιήματα ή πεζά κείμενα μπορούν να συνδυαστούν
με τραγούδια ή μουσικά κομμάτια, που αποδίδουν το ύφος ή την ατμόσφαιρα που υποβάλλει το
κείμενο  (Shehan  Cambell  &  Scott-Kassner,  1995  στο  Ευρωπαικός  Εκπαιδευτικός  Φάκελος
Μουσικής,  2010)  ή  να  αποτελέσουν  αντικείμενο  ηχητικής,  ρυθμικής  ή/  και  μελωδικής
επεξεργασίας.

 Η ακρόαση  μουσικής,  και  ιδιαίτερα  προγραμματικής  μουσικής:  Μπορεί  να  αποτελέσει
αφορμή για την προφορική ή και γραπτή ανταπόκριση των παιδιών με λέξεις ή φράσεις, οι οποίες,
μάλιστα, μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν ως «πρώτη ύλη» για να δημιουργήσουν τις
δικές τους σύντομες ιστορίες ή ποιήματα.

Οι παραπάνω μουσικές δραστηριότητες,  ως άμεσες ή σκοπούμενες εμπειρίες,  οδηγούν σε
ολόπλευρη και εκτεταμένη χρήση της γλώσσας, διεγείρουν το ενδιαφέρον των μαθητών και τους
παρακινούν σε δημιουργική, ενεργητική συμμετοχή στις δράσεις. Αυτό το φυσικό πλαίσιο μάθησης
συνεπάγεται  την  προσωπική  εμπλοκή  των  μαθητών  στην  χρήση  της  γλώσσας  και  δημιουργεί
ανάγκες  επικοινωνίας,  ευνοώντας  την  ανάπτυξη  διαπροσωπικών  σχέσεων  και  εθίζοντας  τους
μαθητές σε ερευνητικές και ανακαλυπτικές διαδικασίες. 

ΙΙ. Επιλογή κατάλληλης μουσικής.
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Η αποτελεσματική εφαρμογή των δραστηριοτήτων προϋποθέτει την εξοικείωση των
εκπαιδευτικών με μουσικές δραστηριότητες, όπως το τραγούδι, η κίνηση με τη μουσική, η
εκτέλεση απλών ρυθμικών μοτίβων με ηχηρές κινήσεις του σώματος ή με μουσικά όργανα,
η  ρυθμική  απόδοση λέξεων και  φράσεων,  ο  χορός και  ο  αυτοσχεδιασμός.  Σημαντικός
παράγοντας είναι η προσεκτική οργάνωση του μαθήματος από πριν και πολύ σημαντικό
ζήτημα είναι το είδος της μουσικής που θα επιλεχτεί. Οι παράγοντες που διαμορφώνουν
την επιλογή της μουσικής ως κατάλληλης είναι οι παρακάτω: 

 Η ηλικία και το γνωστικό επίπεδο. Συχνά οι δυο αυτοί παράγοντες βρίσκονται στον ίδιο
παρονομαστή καθώς, συμφώνα με τη λογική πάντα, το γνωστικό επίπεδο είναι εφάμιλλο της
ηλικίας (εξαιρούνται οι δίγλωσσοι μαθητές όπου η μια γλώσσα είναι αυτή που διδάσκεται ο
μαθητής στην τάξη). Είναι σημαντικό στις μικρές τάξεις τα τραγούδια να είναι απλά και
εύθυμα, ικανά να δελεάζουν τους μαθητές. Κύριο μέλημα του δάσκαλου πρέπει να αποτελεί
το γεγονός, ότι ο σκοπός είναι να εξοικειωθούν οι μικροί μαθητές με την γλώσσα και μέσα
από τη μουσική αυτό μπορεί να επιτευχτεί αποτελεσματικά. 

 Η  ενεργητικότητα  του  τμήματος.  Στα  πιο  ήσυχα  τμήματα  καλό  είναι  να  προτιμούνται
τραγούδια  και  μελωδίες  με  γρήγορο  ρυθμό,  για  να  αφυπνίσουν  αφενός  το  τμήμα  και
αφετέρου να το δελεάσουν ,ώστε οι μαθητές να ανταποκριθούν θετικά κατά τη διάρκεια του
μαθήματος. Στα πιο ζωηρά τμήματα η χρήση πιο ήπιων τόνων και μελωδίων μπορεί να
καθησυχάσει την ενεργητικότητα αλλά και να κάνει πιο ομαλή τη μαθησιακή διαδικασία. 

 Η φύση του μαθήματος/δραστηριότητας. Είναι καλό οι πιο απαιτητικές δραστηριότητες να
πραγματοποιούνται στην αρχή του μαθήματος. Οι πιο ήπιες δραστηριότητες επιλέγονται για
το  τέλος  του  μαθήματος  ,  χωρίς  όμως  να  αποκλείονται  αλλαγές  κατά  τη  διάρκεια  του
μαθήματος. Αυτό εξαρτάται στο έκαστο πεδίο ενδιαφέροντος που θέλει να επικεντρωθεί ο
δάσκαλος. Όταν, λοιπόν, πρόκειται για συμπλήρωση ασκήσεων λεξιλογίου η γραμματικής,
η κλασσική και τζαζ μουσική αποτελούν ιδανικές επιλογές. Η ροκ μουσική είναι μια καλή
επιλογή κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης δραστηριοτήτων που απαιτούν ομαδική συνεργασία. 

 Φύλο και ενδιαφέροντα των μαθητών. Είναι χρήσιμο ο δάσκαλος να ανακαλύψει τα γενικά
ενδιαφέροντα των μαθητών , ώστε να τους παρακινήσει να συμμετέχουν στο μάθημα με
ενδιαφέρον. Άλλωστε η μουσική είναι ένα εργαλείο έκφρασης και δημιουργίας, ικανό να
αναδείξει  εκπληκτικές  ικανότητες  και  δεξιότητες  .  Έρευνες  έχουν  δείξει  ότι  μαθητές
εντελώς  αδιάφοροι  και  παθητικοί,  αντέδρασαν  θετικά  σε  δραστηριότητες  που
περιλαμβάνουν μουσική και τραγούδια. (Ζαχοπούλου, 2014)

ΙΙΙ. Ο ρόλος του δασκάλου σε ένα μουσικό πλάνο γλωσσικής διδασκαλίας.

Οι  δραστηριότητες  που  αναφέρθηκαν  στο  προηγούμενο  κεφάλαιο  παραχωρούν  το
προβάδισμα στο παιδί και δίνουν στον δάσκαλο τον ρόλο του συντονιστή- εμψυχωτή. Αποσύρεται
από  το  προσκήνιο  των  διαδικασιών  αλλά  είναι  πάντα  παρών  και  επεμβαίνει  όταν  οι  μαθητές
χρειάζονται  βοήθεια.  Ο  εκπαιδευτικός  βάζει  τα  ερωτήματα,  δημιουργεί  προβληματισμούς  και
παρακινεί σε δράση και οι μαθητές αυτενεργούν, δοκιμάζουν, ερευνούν, ανακαλύπτουν, ρωτούν και
δημιουργούν. Βασική επιδίωξη του εκπαιδευτικού είναι η διδακτική εμπειρία να πραγματοποιηθεί
κυρίως μέσα από την αλληλεπίδραση και την ανατροφοδότηση και οι μαθητές να αποτελέσουν
περισσότερο  κοινωνική  ομάδα,  κάνοντας  τον  έτσι  παράλληλα  και  ρυθμιστή  επικοινωνιακών
σχέσεων. (Γρόσδος & Ντάγιου, 2003)

Κατά την διάρκεια της εφαρμογής των δραστηριοτήτων ο εκπαιδευτικός πρέπει να οργανώσει
τη σχολική αίθουσα με τέτοιο τρόπο ώστε τα παιδιά να αφοσιωθούν σε αυτό που κάνουν. Οφείλει
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να επιλέξει τη σωστή διάταξη θρανίων, να χωρίσει ομάδες και να προμηθευτεί τα κατάλληλα υλικά.
Σε  δεύτερη  φάση  πρέπει  να  φροντίσει  για  τον  συντονισμό  των  συζητήσεων,  τον  ρυθμό  της
εργασίας και την διόρθωση τυχών λαθών. Παράλληλα οι συνθήκες πρέπει να διαμορφωθούν και να
προσαρμοστούν με ευελιξία έτσι ώστε όλα τα παιδιά να αναπτύξουν τη δημιουργική τους σκέψη,
να συμμετέχουν και να εμπεδώνουν το υλικό που διδάσκονται με γλωσσικά ευφάνταστα παιχνίδια
και ασκήσεις.

Ο  δάσκαλος  λειτουργεί  και  ως  ο  δημιουργός  ενός  ανοικτού,  ευχάριστου,  ασφαλούς  και
ισορροπημένου περιβάλλοντος πλούσιου σε ερεθίσματα, αποφεύγοντας άκαμπτες και μονότονες
διαδικασίες και επενδύοντας στα ενδιαφέροντα των μαθητών. Με την τόνωση της αυτοπεποίθησης
των παιδιών και τον σωστό χειρισμό συγκρούσεων και διενέξεων τα ενθαρρύνει και τα εμψυχώνει,
δημιουργώντας ένα κλίμα εμπιστοσύνης και σεβασμού μέσα στην τάξη. Ο δάσκαλος γνωρίζοντας
και  ανακαλύπτωντας  τις  επικοινωνιακές  ανισότητες  που  κυριαρχούν  στις  ομάδες  οφείλει  να
επεμβαίνει  ώστε να γίνεται  σεβαστή η προσωπικότητα και  η ατομικότητα κάθε μαθητή και  να
αξιοποιούνται οι ιδιαίτερες ικανότητες του καθενός στο έπακρο.

Οι υποδείξεις, η βαθμολόγηση, η αυστηρή αρνητική κριτική και οι ωμές επεμβάσεις είναι
καλό να αποφεύγονται και τα λάθη πρέπει να αξιοποιούνται για την αποτελεσματική βοήθεια στους
μαθητές. Ο ρυθμός της γλωσσικής έκφρασης και οι ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού πρέπει να είναι
σεβαστά και  να  υπενθυμίζεται  ότι  σκοπός είναι  η  μάθηση και  η  εποικοδομητική,  περιγραφική
αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση που οδηγεί στην αυτοβελτίωση και όχι ο στυγνός διαχωρισμός
των μαθητών σε “ικανών” και “μη ικανών”.

Η μελοποιημένη ποίηση

 

Από την εποχή της αρχαιότητας η ποίηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την μουσική, η
λυρική  ποίηση  αποτελεί  μια  πρώτη  μορφή  μελοποιημένης  ποίησης  με  αντιπροσωπευτικό
παράδειγμα τα ομηρικά έπη, όπου ο ποιητής απαγγέλλει με συνοδεία φόρμιγγας. Μεταγενέστερα
αξιοποιήθηκε η εκκλησιαστική υμνογραφία ως μέσο για τη διάδοση και εκμάθηση της ελληνικής
γλώσσας σε σλαβόφωνους πληθυσμούς (Νιχωρίτης, 2012 στο Τερζή, 2015).

Η  μελοποιημένη  ποίηση  ορίζεται  ως  το  σύνολο  των  ποιητικών  έργων,  τα  οποία
ενορχηστρώθηκαν, επενδύθηκαν μουσικά μετά τη συγγραφή τους και διαμόρφωσαν μελλοντικά
την έντεχνη μουσική (Μητσάκης, 1981  στο Τερζή, 2015).  Αποτελεί κατάλληλο εργαλείο για την
διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης καθώς δημιουργεί αισθητική απόλαυση, ευχάριστη
ατμόσφαιρα και αποτελεί  έναυσμα για τη δημιουργία επικοινωνιακού πλαισίου. Επίσης,  επιδρά
συναισθηματικά στον ψυχισμό των μαθητών, βοηθά να απελευθερωθούν εκφραστικά, κινητικά και
να εξωτερικεύσουν το συναισθηματικό τους κόσμο και αναδεικνύει μια άλλη πτυχή του ποιητικού
λόγου που οδηγεί στην γλωσσική και συναισθηματική μέθεξη. Επιπλέον μέσω αυτής μεταφέρονται
ενίοτε πολιτισμικά, πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα, τα οποία οι μαθητές κατανοούν αβίαστα.  

Κίνηση και ρυθμός και λόγος εναρμονίζονται και συντελούν στη γλωσσική καλλιέργεια, οι
μαθητές κατακτούν και εμπεδώνουν λεξιλόγιο και γλωσσικές δομές ευκολότερα. Η μελοποιημένη
ποίηση, τα τραγούδια και η μουσική θεωρούνται σημαντικά εργαλεία για την εκμάθηση μιας ξένης
γλώσσας  καθώς  η  έκθεση  σε  μουσικό  ερέθισμα  μπορεί  να  διεγείρει  τη  δημιουργικότητα,  τη
φαντασία και την έκφραση συναισθημάτων γλωσσικά και κινητικά. (Τερζή, 2015)

Ο  Jakobson  εντοπίζει  την  ποιητική  λειτουργία  μέσα  σε  κάθε  γλωσσικό  μήνυμα  κι  όχι
αποκλειστικά στην ποίηση.  Η μεγιστοποίηση της  ποιητικής  λειτουργίας  μέσα σ’  ένα  γλωσσικό
μήνυμα  σημαίνει  ότι  δίνεται  μεγαλύτερη  σπουδαιότητα  στη  μορφή  παρά  στο περιεχόμενο  του
μηνύματος. Η εστίαση στο μήνυμα χάρη του μηνύματος είναι η ποιητική λειτουργία της γλώσσας.
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Προσδιοριστικά  στοιχεία  του  ποιητικού  ύφους  αναφέρονται  το  μέτρο  κι  ο  ρυθμός,  η  ρίμα,  η
μεταφορά ή η μετωνυμία και η ειρωνεία,  αλλά και η επίδοση στα σημαινόμενα (που μπορούν να
δηλωθούν και μέσα από τις ποιητικές εικόνες), η συγκινησιακή χρήση της γλώσσας, η αυτοεστίαση
του  γλωσσικού  μηνύματος  και  η  συνυποδήλωση.  Όλα  τα  προηγούμενα  στοιχεία  δημιουργούν
οπτικές γωνίες για να κοιτάξουμε την ποίηση (Σουλιώτης, 1995: 29-31 στο Μαντζανίδης, 2015).

Ο T.S. Eliot θεωρεί πως ένα από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά του ποιητή είναι η «αίσθηση
του  ρυθμού».  Σύμφωνα  με  τον  Αναγνωστόπουλο  (1995  στο Μαντζανίδης,  2015),  η  εσωτερική
ενεργοποίηση της ποίησης βασίζεται σε εξωτερικά και εσωτερικά στοιχεία, όπως την ιδέα, τη δομή,
τη γλώσσα,  το ρυθμό,  τη μουσικότητα,  τις εικόνες,  κ.ά.  Ειδικότερα για το ρυθμό αναφέρει πως
είναι ένα από τα κυριότερα στοιχεία που δημιουργούν την κινητικότητα του ποιητικού λόγου και
προκαλείται  από  τους  ανάλογους  τονισμούς  και  επιτονισμούς,  ώστε  ο  στίχος  να  παρουσιάζει
ηχητικές  και  μελωδικές  διακυμάνσεις.  «Η  γλώσσα  στην  ποίηση  χορεύει,  ενώ  στον  πεζό  λόγο
περπατά» λέει ο Σεφέρης. Ακόμη και ένα ποίημα που δεν έχει μελοποιηθεί μπορεί να έχει το δικό
του ρυθμό. Ρυθμός που σχετίζεται με τις επικαλυπτόμενες ποιότητες της ποιητικής γλώσσας όπως
διατυπώθηκαν από τον  Benton (1978  στο Μαντζανίδης,  2015):  οι  λέξεις  ως ήχος,  οι  λέξεις  ως
ρυθμός, οι λέξεις ως εικόνες και οι λέξεις ως ιστορία.

Ένα στοιχείο που προέκυψε από την ανάλυση των δεδομένων σε  σχέση με το ρυθμό είναι
αυτό της σχέσης του με το περιεχόμενο (νόημα) των ποιημάτων και των τραγουδιών. Οι μαθητές
δεν εστιάζουν τόσο πολύ την προσοχή τους στο σύστημα τονισμένων και άτονων συλλαβών ή στις
λεπτές αποχρώσεις της διάθεσης (μέτρο), αλλά συσχετίζουν το ρυθμό με το συνολικό περιεχόμενο
του κειμένου και τη μουσική αναπαράσταση-εκτέλεση της ποιητικής γλώσσας.  Το ρυθμό και τη
μουσικότητα του στίχου οι μαθητές προσπαθούσαν να τους επιτύχουν χρησιμοποιώντας κυρίως την
ομοιοκαταληξία, στοιχείο που απ’ ότι φάνηκε είχαν συσχετίσει άμεσα με την τεχνική κατασκευής
των ποιημάτων.  Επίσης υπάρχει σχέση ανάμεσα στο χρόνο ενασχόλησης με την ποίηση και στη
βελτίωση του ρυθμού ανάγνωσης. Βελτίωση που σχετίζεται με τον επιτονισμό που έχει η ρυθμική
μεγαλόφωνη ανάγνωση,  εξέλιξη που προσέφερε στα παιδιά και μεγαλύτερη ικανοποίηση από τα
κείμενα  καθώς  μπορούσαν  να  αντιληφθούν  πως  ο  ρυθμός  είναι  ένα  βασικό  στοιχείο  της
στιχουργικής τεχνικής. (Μαντζανίδης, 2015)

Λιμερίκια ή Ληρολογήματα
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Τα λιμερίκια (limericks) ή ληρολογήματα είναι πρωτοποριακά και υπερρεαλιστικά ποιήματα
με σταθερή συνήθως δομή. Σε αυτά τα ιδιαίτερα μικρά σε έκταση ποιήματα συναντώνται το λογικό
με  το  παράλογο,  το  πιθανό  με  το  απίθανο,  ενώ παράλληλα  καλλιεργούνται  η  λογοπλασία,  το
χιούμορ και η φαντασία του παιδιού. Άλλα χαρακτηριστικά τους είναι η διαταραξη της σχέσης
σημαίνοντος- σημαινόμενου, ώστε να αναδειχθεί η ηχητική αξία των φθόγγων, που στην πορεία
δημιουργεί  νόημα,  οι  λεκτικές  υπερβάσεις  και  οι  παρεκφορές.  Στο  ποιητικό  αυτό  είδος
αποδυναμώνονται η στερεότυπη, συμβατική γλώσσα και η λογική, υποβάλλεται το παράδοξο και
αναδύεται το χιούμορ του παράλογου. Ο παράλογος και χωρίς νόημα στίχος και το χιούμορ του
παραλόγου  εναρμονίζονται  απόλυτα  με  την  προτίμηση  των  παιδιών  προσχολικής  και
πρωτοσχολικής ηλικίας στον ήχο παρά στο νόημα. Το παιδί μετά την αρχική έκπληξη και το γέλιο
παρατηρεί  να  ανοίγει  μπροστά  του  ένα  καλειδοσκόπιο  νοημάτων.  Αυτό  που  χαρακτηρίζει  το
επιτυχημένο χιούμορ του παραλόγου είναι ο πολυσήμαντος χαρακτήρας του και η νοηματική του
πολλαπλότητα. (Γρόσδος & Ντάγιου, 2003)

Στην Ελλάδα τα λιμερίκια καλλιεργήθηκαν για πρώτη φορά από τον Σεφέρη. Εκτός από αυτά
που  περιέχονται  συγκεντρωμένα  στο  λεύκωμα  “Ποιήματα  με  ζωγραφιές  σε  μικρά  παιδιά”
υπάρχουν ακόμα 16 που εκδόθηκαν σε τομίδιο με τίτλο “Τα εντεψίδικα”. Είναι ιδιαίτερα θετικές οι
επιδράσεις που ασκούν στα παιδιά τα ποιήματα αυτά καθώς συντελούν στην απελευθέρωση και
καλλιέργεια της φαντασίας, τη λογοπλασία και το χιούμορ. Ο  G. Rodari   το θεωρεί ως ιδανικό
ποιητικό είδος στη σχολική τάξη, τόσο ως ακρόαση και απαγγελία όσο και ως τρόπο δημιουργικής
έκφρασης από τα παιδιά. Με την ίδια θετική στάση αντιμετωπίζει τα λημερίκια και ο Δ. Σουλιώτης
προτείνοντας τη διδακτική αξιοποίησή τους και υποστηρίζοντας ότι ο παράλογος στίχος είναι η
αφετηρία  για  τη  δημιουργική  ενασχόληση  του  παιδιού  με  την  ποίηση  και  ότι  τα  limericks
αποτελούν την πιο κατάλληλη ποιητική άσκηση για αυτές τις ηλικίες (Γρόσδος & Ντάγιου, 2003).

Οι μαθητές σχολικές και προσχολικής ηλικίας προτιμούν αυτό το είδος γιατί ο σύνδεσμος των
αταίριαστων και το απροσδόκητο της έκπληξης τους ξαφνιάζουν ευχάριστα και τους διασκεδάζουν.
Ακόμα  απολαμβάνουν  το  απελευθερωτικό  στοιχείο  που  ενυπάρχει  στο  παράλογο  χιούμορ.  Η
αίσθηση του χιούμορ και η απόλαυση του κωμικού σχετίζονται με την ανάπτυξη της ευφυίας, την
αυτονόμηση,  την  ομαλή  κοινωνικοποίηση,  την  αναστολή  της  επιθετικότητας  και  τη
συναισθηματική ωριμότητα. Παράλληλα μπορεί να συνδυαστεί με τον καλύτερο τρόπο με μουσικές
δραστηριότητες  καθώς  ο  ρυθμός,  η  ομοιοκαταληξία,  οι  παρηχήσεις  και  η  μικρή  του  έκταση
επιτρέπουν  την  τραγουδιστή  εκφορά  του  και  τη  συνοδεία  απλών  μουσικών  οργάνων,
δημιουργώντας μικρά, αστεία τραγουδάκια που είναι ιδιαίτερα αγαπητά στα παιδιά.

Τα  λιμερίκια  και  γενικότερα  οι  λογοτεχνικές,  μουσικές  και  άλλες  ενασχολήσεις  που
χαρακτηρίζονται από τα στοιχεία του κωμικού, του παράλογου και του αναρχικού, συμβάλλουν
στην αποδέσμευση από τη μέγγενη των κοινωνικών συνθηκών και επιταγών και λειτουργούν σαν
ασφαλιστική δεικλίδα. Το χιούμορ εξ΄ άλλου βοηθάει τα παιδιά να επιβληθούν πάνω στις ανησυχίες
και τα άγχη τους. Σύμφωνα με τις  απόψεις  του Ε. Τριβιζά (στο Γρόσδος & Ντάγιου, 2003) οι
σημαντικότερες λειτουργίες  που καταξιώνουν το χιούμορ του παράλογου είναι  η αισιοδοξία,  η
πίστη στο αδύνατο και η δημιουργικότητα που ενθαρρύνουν.
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Τα επιφωνήματα 

Τα  επιφωνήματα  είναι  σχετικά  συμβατοποιημένες/συμβατικές  φωνητικές  ή  γλωσσικές
χειρονομίες που εκφράζουν τη νοητική κατάσταση, δράση ή στάση του ομιλητή. Στις διαφορετικές
νοητικές καταστάσεις του ομιλητή συμπεριλαμβάνεται και το συναίσθημα.  Ιδιαίτερα σημαντικό
θέμα σε σχέση με τα επιφωνήματα είναι ο επιτονισμός τους, και συγκεκριμένα η ένταση, η
διάρκεια  και  το  τονικό  ύψος  τους.  Κατά  την  εκφώνησή  τους  στον  προφορικό  λόγο
παράγονται με μεγαλύτερη ένταση στη φωνή και με τόνο μεγαλύτερου ύψους. (Ντίλιου,
2010)

Σύμφωνα  με  τον  Wilkins  (1992:  123  στο  Ντίλιου,  2010)  είναι  έντονη  η  σύνδεση
μεταξύ  γλωσσικού και  παραγλωσσικού στοιχείου στα επιφωνήματα,  γι’  αυτό  και,  όπως
χαρακτηριστικά  σχολιάζει,  «τα  επιφωνήματα  ανήκουν  στην  κατηγορία  όπου  κάποιος
μαζεύει  εμπειρικά  δεδομένα  και  παρατηρεί  τον  τρόπο  που  μη  γλωσσολογικές  λογικές
δραστηριότητες δρουν παράλληλα με λογικές δραστηριότητες». Μάλιστα, στις περισσότερες
περιπτώσεις συνδέονται με συγκεκριμένες φυσικές χειρονομίες, οι οποίες διαφέρουν από
κουλτούρα σε κουλτούρα (Wierzbicka, 1992: 176-77 στο Ντίλιου, 2010).

Τα επιφωνήματα εντάσσονται στο υψηλότερο επίπεδο δυσκολίας, εφόσον ο διδασκόμενος δεν
μπορεί  να  μεταβεί  σε  αντίστοιχο επιφώνημα στη  μητρική  του  γλώσσα,  αλλά θα  πρέπει  να  το
κατανοήσει μόνο μέσα από τη διδασκόμενη γλώσσα. Και για να κατανοηθεί θα πρέπει να ληφθούν
υπόψη πραγματολογικές, κοινωνιογλωσσικές και ψυχογλωσσικές λειτουργίες (Kyrk, 1992:197 στο
Ντίλιου, 2010). Ακόμη η κατανόηση της χρήσης του χρειάζεται κοινή πολιτισμική εμπειρία, γιατί
είναι  ισχυρά  δεμένο  γλωσσολογικά  και  πολιτιστικά  με  το  συγκεκριμένο  πλαίσιο  λόγου  και  η
πετυχημένη  διεπίδραση  απαιτεί  πολιτιστική  κατανόηση  ομιλητή  –ακροατή  (Buyukkantarcioglu,
2006:31˙ Wilkins 1992: 145 στο Ντίλιου, 2010).

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των επιφωνημάτων είναι  ότι  κάθε επιφώνημα
μπορεί να έχει περισσότερες από μία σημασίες, οπότε για την κατανόησή τους παίζουν
πρωταγωνιστικό ρόλο τα συμφραζόμενα, η περίσταση, ο επιτονισμός, τα παραγλωσσικά
στοιχεία.  Ένα  βασικό  επιχείρημα  της  διδασκαλίας  των  επιφωνημάτων  στην  ελληνική
γλώσσα ως ξένη είναι η άποψη των Tannen (1980 στο Ντίλιου, 2010) και Mackridge (1990
στο  Ντίλιου,  2010)  ότι  τον  ελληνικό  πολιτισμό  χαρακτηρίζει  η  προφορική  επικοινωνία,
δηλαδή οι Έλληνες αρέσκονται να είναι ομιλητικοί και να διηγούνται τακτικά ιστορίες και
ανέκδοτα και γενικά να χρησιμοποιούν αυθόρμητο, ανεπίσημο προφορικό λόγο. Από την
άλλη, είναι αποδεδειγμένο ότι τα επιφωνήματα χαρακτηρίζουν κυρίως τον προφορικό λόγο
και ο ομιλητής κατά τη διήγηση μιας ιστορίας προσπαθεί να την κάνει ζωντανή, άμεση και
ενδιαφέρουσα για το κοινό του χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων τις ηχομιμητικές λέξεις και
τα επιφωνήματα (Κακριδή-Ferrari Μ., Χειλά-Μαρκοπούλου, 1996 στο Ντίλιου, 2010).

Το επιφώνημα είναι ένας δυνατός τύπος μηνύματος σε μια επικοινωνιακή κατάσταση
και λόγω των ιδιαιτεροτήτων του χρειάζεται μια διδακτική προσέγγιση που θα χρησιμοποιεί
αυθεντικά  πολλαπλά  παραδείγματα,  με  ταυτόχρονη  διδασκαλία  του  επιτονισμού  τους
ανάλογα με τη σημασία τους και με τη συνοδεία των τυχόν απαραίτητων παραγλωσσικών
στοιχείων. Θα πρέπει δηλαδή η διδακτική των επιφωνημάτων σε μη φυσικούς ομιλητές να
συνδυάζει  την εννοιολογική περιγραφή του "λέω" με  το φυσικό,  αυθόρμητο τρόπο του
"παρουσιάζω", όπως θεωρητικά περιέγραψε ο Wharton (2003 στο Ντίλιου, 2010).

Για  την  καλύτερη  κατανόηση  και  αφομοίωση  της  χρήσης  του  επιφωνήματος  τα
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ελληνικά  τραγούδια  προσφέρουν  στο  δάσκαλο  πλούσιο  υλικό.  Η  ελληνική  μουσική
παράδοση  προσφέρει  ποικίλα  τραγούδια  που  επαναλαμβάνουν  διάφορα  επιφωνήματα
(“πω πω”, “λα λα λα”, “ωχ αμάν”, “βρε”, “αχ”, κ.α.) τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην
κατανόηση της σημασία τους  και την παρατήρηση των προσωδιακών χαρακτηριστικών
τους.
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Β. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Υπάρχει  πλήθος μελετών που έχουν ερευνήσει και επιβεβαιώσει τη θετική συμβολή
των μουσικών δραστηριοτήτων σε ποικίλους τομείς της μάθησης και έχουν εστιάσει στις
ομοιότητες μεταξύ της μουσικής δομής και της φωνολογικής και προσωδιακής δομής της
γλώσσας,  καθώς  η  μουσική  και  η  γλώσσα  αφορούν  σε  ακολουθίες  ήχων  που  είναι
οργανωμένοι  στο  χρόνο (προφορικός  λόγος-μουσική)  και  στον χώρο (γραπτός  λόγος–
μουσικό κείμενο)  (Lerdahl  2001,  Samson et  al.  2001  στο Κοκκίδου,  Στάμου,  2009).  O
Butzlaff  (2000  στο  Κοκκίδου,  Στάμου,  2009)  σε  μία  μεταανάλυση  24  ερευνών  που
επιχειρούσαν να συνδέσουν τις επιδόσεις στην ανάγνωση με την εκπαίδευση στη μουσική
κατέληξε  ότι  υπάρχει  μία ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στη μουσική εκπαίδευση και  στις
μετρήσεις των αναγνωστικών δεξιοτήτων μέσα από σταθμισμένα τεστ.

Πολλές έρευνες  έχουν  ασχοληθεί  κατά  κύριο  λόγο  με  τα  οφέλη  της  μουσικής
εκπαίδευσης στην προφορά και την αντίληψη των γλωσσικών ήχων. Σε μια σειρά μελετών,
η  Milovanov  και  οι  συνάδελφοί  της  βρήκαν  ότι  σε  παιδιά  και  ενήλικες  που  μιλάνε
φινλανδικά η έφεση στη μουσική συνδέεται σημαντικά με καλύτερες δεξιότητες προφοράς
στην αγγλική γλώσσα. Αυτό μπορεί να συμβαίνει γιατί η μουσική και η γλώσσα μοιράζονται
μερικώς  τους  ίδιους  νευρολογικούς  πόρους  και  τις  ίδιες  διόδους  καθώς  και  επειδή  οι
άνθρωποι με μουσικές ικανότητες και σημαντική μουσική εκπαίδευση χρησιμοποιούν το
δεξί  ημισφαίριο  του  εγκεφάλου  τους  (υπεύθυνο  για  την  επεξεργασία  της  μουσικής)
περισσότερο για την επεξεργασία των γλωσσικών ήχων. (Τσούλας, 2014)

Σε μια πιο πρόσφατη μελέτη της η Αμερικανίδα ερευνήτρια Reyna Gordon και οι συνεργάτες
της βρήκαν ότι η αντίληψη του ρυθμού από τα παιδιά έχει, επίσης, σημαντική επίδραση στη χρήση
διαφορετικών  μορφολογικών  και  συντακτικών  στοιχείων  όπως,  για  παράδειγμα,  στη  χρήση
ρημάτων σε παρελθοντικό χρόνο.  Οι  μελέτες   των Steinbeis  N και  Koelsch  S.  συνέκριναν τις
αντιδράσεις  του εγκεφάλου σε προτάσεις  που έληγαν σε «αταίριαστες» λέξεις  και σε μουσικές
φράσεις που τελείωναν με μια απροσδόκητη «αταίριαστη» συγχορδία. Οι ερευνητές βρήκαν ότι οι
αντιδράσεις του εγκεφάλου παρουσίασαν σημαντικές αλληλεπιδράσεις υποδεικνύοντας ξεκάθαρα
ότι το γλωσσικό και το μουσικό συντακτικό αλληλεπικαλύπτονται στον εγκέφαλο. (Τσούλας, 2014)

Η Hiebert  και  οι  συνεργάτες  της  μελέτησαν τη  σημασία της  ομοιοκαταληξίας  στα
κείμενα  που  χρησιμοποιούνται  για  την  εκμάθηση  της  ανάγνωσης  και  διαπίστωσαν  τη
θετική της συμβολή καθώς και ότι οι ομοιοκατάληκτες λέξεις  ελκύουν την προσοχή των
μαθητών (Hiebert et al. 1992 στο Κοκκίδου, Στάμου, 2009). 

H Medina (1993  στο Κοκκίδου,  Στάμου,  2009) σε  εμπειρική έρευνα με  ομάδα 48
ισπανόφωνων μαθητών που  διδάσκονταν τα αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι  η διδασκαλία με εργαλείο τα τραγούδια ιστόρησης, σε σύγκριση με τη
διδασκαλία μέσα από την αφήγηση της ιστορίας, είχε μεγαλύτερη ευεργετική επίδραση (με
στατιστικά σημαντική διαφορά)  στην κατάκτηση νέου λεξιλογίου.  Οι  Saricoban & Metin
(2000  στο Κοκκίδου, Στάμου, 2009) διαπίστωσαν ότι το τραγούδι έχει τη δυνατότητα να
συμβάλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης, γραφής, ακρόασης και ομιλίας. Τέλος,
αρκετές έρευνες επιβεβαίωσαν την υπόθεση ότι η χρήση του τραγουδιού στη διδασκαλία
των  Αγγλικών  ως  δεύτερης  γλώσσας  συνεισφέρει  σημαντικά  στην  ανάπτυξη  μιας
ατμόσφαιρας  χαράς  χωρίς  συγκρούσεις,  και  δημιουργεί  μια  αίσθηση διαφυγής  από τη
ρουτίνα της σχολικής τάξης (Lo & Li 1998, Adamowski 1997, Domoney & Harris 1993 στο
Κοκκίδου, Στάμου, 2009).

Τα ερευνητικά ευρήματα των Schuster και Mouzon (1982 στο Κοκκίδου, Στάμου, 2009
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)  καταδεικνύουν  ότι η  μουσική  συμβάλλει  στις  δεξιότητες  απομνημόνευσης  και  όπως
αναφέρουν οι Botarri, Evans (1982 στο Κοκκίδου, Στάμου, 2009 ) και Milman (1979 στο
Κοκκίδου, Στάμου, 2009) ότι ο ρυθμός βοηθά τα άτομα να μαθαίνουν ευκολότερα και να
διατηρούν  και  να  ανακαλούν  χωρίς  δυσκολία  πληροφορίες,  ειδικά  όταν  αυτές  είναι
ενταγμένες  σε  ένα  πλαίσιο  με  νόημα.  Ενώ  σύμφωνα  με  τον  Murphey  (1992:7  στο
Κοκκίδου, Στάμου, 2009) οι στίχοι των τραγουδιών της ξένης γλώσσας «αποθηκεύονται»
στη μακροχρόνια μνήμη, τόσο των ενήλικων όσο και των παιδιών, ανακαλούνται χωρίς
δυσκολία, ενώ τα τραγούδια παρέχουν ευκαιρίες για επανάληψη χωρίς να γίνονται βαρετά. 

Έρευνες σχετικά με τη φθογγική και  μουσική ευαισθητοποίηση στην Α'  δημοτικού
έχουν  δείξει  ότι  η  ικανότητα  των  παιδιών  να  αντιλαμβάνονται  μικρές  διαφορές  στα
φωνήματα φαίνεται  να  εξαρτάται  από  την  ικανότητα  να  αντλούν  πληροφορίες  από τις
συχνότητες της ομιλίας. (Lamb & Gregory, 1993, Hallam, 2010 στο Καμηνιώτη, 2011). Στη
μελέτη  των  Douglas  & Willats  η  μουσική  διδασκαλία σχεδιάστηκε  ειδικά με  στόχο την
ανάπτυξη ακουστικών,  οπτικών και  κινητικών ικανοτήτων σε επτάχρονα και  οκτάχρονα
παιδιά  για  μία  περίοδο  έξι  μηνών.  Διαπιστώθηκε  ότι  οι  μέσες  τιμές  ανάγνωσης  και
κατανόησης  της  ομάδας  παρέμβασης  αυξήθηκαν,  σε  αντίθεση  με  την  ομάδα  ελέγχου,
όπου δεν παρατηρήθηκε καμία αλλαγή (Hallam, 2010 στο Καμηνιώτη, 2011)

Οι  Chanitto  και  Cheng  υποστήριξαν  ότι  η  εκμάθηση  ενός  οργάνου  ενισχύει  την
ικανότητα απομνημόνευσης λέξεων. Επιπρόσθετα, οι ίδιοι το 2003 μετά από μελέτη τους
σε ενενήντα αγόρια ηλικίας εννέα μέχρι  δεκαπέντε  χρονών,  διαπίστωσαν ότι  εκείνα τα
παιδιά που είχαν λάβει  μουσική παιδεία είχαν σημαντικά καλύτερη λεκτική μάθηση και
ικανότητες  διατήρησης  όσων είχαν  μάθει.  Έτσι,  η  βελτίωση της  λεκτικής  μνήμης  ήταν
ανάλογη του χρόνου μουσικής εκμάθησης (Hallam, 2010 στο Καμηνιώτη, 2011).

Η  Kraus  (2007  στο  Καμηνιώτη,  2011)  εξηγεί  ότι  η  οπτικοακουστική  επεξεργασία
ενισχύεται  περισσότερο  σε  εγκεφάλους  μουσικών  απ'  ότι  σε  μη  μουσικούς  και  ότι  οι
μουσικοί είναι περισσότερο ευαίσθητοι σε ανεπαίσθητες αλλαγές, τόσο σε ήχους ομιλίας
αλλά και  μουσικής,  όπως φάνηκε  σε  σχετικό πείραμα.  Επιπλέον,  εξηγεί  ότι  η  υψηλού
επιπέδου  γνωστική  επεξεργασία  επηρεάζει  την  αυτοματοποιημένη  επεξεργασία,  που
εμφανίζεται νωρίς στο δίκτυο και διαμορφώνει ριζικά τα αισθητήρια κυκλώματα. Δεδομένου
ότι η μουσική είναι πιο προσιτή στα παιδιά από ότι τα φωνήματα η έρευνα προτείνει ότι η
μουσική εκπαίδευση μπορεί  να έχει  σημαντικά οφέλη για τις  δεξιότητες ανάγνωσης και
γραφής. Η έρευνα αυτή επίσης δείχνει ότι ο αριθμός των ετών που εξασκείται ένα άτομο
στην  μουσική  σχετίζεται  άμεσα  με  την  ενίσχυση  βασικών  ηχητικών  μηχανισμών
κωδικοποίησης που επίσης είναι σημαντικοί για την ομιλία.

Τα ευρήματα του  Schellenberg (2004 στο Καμηνιώτη, 2011) δείχνουν ότι η μουσική
βελτιώνει τη μνήμη και ότι ο εγκέφαλος ανταποκρίνεται με διαφορετικό τρόπο σε παιδιά με
μουσική εκπαίδευση σε σχέση με παιδιά που δεν έλαβαν ανάλογη εκπαίδευση . Η μνήμη
σχετίζεται  με  γενικές  δεξιότητες  νοημοσύνης,  όπως  η  λεκτική  μνήμη,  η  οπτικοχωρική
νοημοσύνη και το IQ. 

Ο  Kokas  (1969  στο  Τροκάνα,  2011)  παρατήρησε  σημαντικές  βελτιώσεις  στην
ανάγνωση  σε  τυπικό  σχολικό  πληθυσμό  της  Ουγγαρίας  μετά  την  εισαγωγή  του
συστήματος Kodaly για τη διδασκαλία μουσικής. Το ίδιο και οι Hurwitz, Wolff, Bortnick και
Kokas (1975 στο Τροκάνα, 2011) ανέφεραν ότι στην Αμερική το σύστημα Kodaly βοήθησε
τυπικούς αναγνώστες να επιταχύνουν τις αναγνωστικές τους δεξιότητες κατά τον πρώτο
χρόνο  στο  σχολείο.  Οι  Gardiner,  Fox,  Knowles  και  Jeffrey  (1996  στο  Τροκάνα,  2011)
παρείχαν σε μαθητές επτάμηνη εκπαίδευση του συστήματος Kodaly που συνδυαζόταν με
εξάσκηση  στις  πλαστικές  τέχνες.  Τα αποτελέσματα  έδειξαν  σημαντική  βελτίωση  στην
αναγνωστική ικανότητα των παιδιών.
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Οι  Barwick,  Valentine,  West  και  Wilding  (1989  στο Τροκάνα,  2011)  βρήκαν  σημαντικές
συσχετίσεις  μεταξύ  της  τονικής  μνήμης,  της  ανάλυσης  συγχορδιών  και  της  αναγνωστικής
ικανότητας παιδιών ηλικίας 7 έως 10 χρόνων. Επίσης, τα αποτελέσματα της έρευνας των Douglas
και  Willatts  (1994,  στο  Τροκάνα,  2011)  σε  78  παιδιά  ηλικίας  7-8  χρόνων  έδειξαν  σημαντική
συσχέτιση της διάκρισης του ρυθμού και της ανάγνωσης.

Τα δεδομένα έρευνας σχετικά με την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας
μιας ξένης γλώσσας (αγγλική) με τη χρήση μουσικής σε σχολείο δεύτερης ευκαιρίας της Κοζάνης
της Τσιτούρα Β. στηρίζουν την άποψη ότι η μουσική κατάλληλα επιλεγμένη μπορεί να συμβάλλει
στην  διδασκαλία  μιας  ξένης  γλώσσας.  Τα  ευρήματα  εμφανίζονται  θετικά  όσον  αφορά  την
καταστολή προβλημάτων πειθαρχίας μέσα στην τάξη, την δημιουργία περιβάλλοντος χαλάρωσης,
τη δραστηριοποίησή των μαθητών και την πρόθυμη ανταπόκριση στις εργασίες.  Η ιδιότητα της
μουσικής  να  επιδρά  στη  μνήμη,  και  των  τραγουδιών  να  παρέχουν  ευκαιρίες  επανάληψης
επιβεβαιώθηκαν με  την έρευνα.  Οι  μαθητές  ακούγοντας συνεχώς  το τραγούδι,  μάθαιναν χωρίς
ιδιαίτερη  προσπάθεια  τους  στίχους  ,  οι  οποίοι  περιείχαν  μέρη  του  λόγου  γραμματικά  και
συντακτικά  φαινόμενα  που  είχαν  διδαχθεί  εμπεδώνοντάς  τα  καλύτερα.  Όταν,  μάλιστα,
χρησιμοποιηθεί  μουσική επιλεγμένη από  τους μαθητές, η συμπεριφορά και η συμμετοχή τους στο
μάθημα  βελτιώνονται.  Επίσης  διαπιστώθηκε  ότι  η  κλασική  μουσική,  την  οποία  προτείνει  ο
Murphey, δεν είναι το μόνο κατάλληλο είδος για χρήση. Κατάλληλο είναι ό,τι επιδρά θετικά  στους
μαθητές. Αυτό που, επίσης, ανέδειξε η έρευνα είναι ότι αυξάνεται η αυτοεκτίμηση των μαθητών,
ιδιαίτερα των αδυνάτων, καθώς τους δίνεται η ευκαιρία να συνεισφέρουν ανάλογα με τις δυνάμεις
τους στη διεξαγωγή του μαθήματος.  

Σε έρευνα δράσης στη Στ΄ τάξη για την ανταπόκριση των μαθητών σε βασικά στοιχεία της
ποιητικής γλώσσας  του Μαντζανίδης Ε.,  όταν στη φάση της προετοιμασίας του περιβάλλοντος
ζητήθηκε από τους μαθητές να αφηγηθούν τις προσωπικές τους εμπειρίες, σχεδόν όλοι τόνισαν την
άμεση, ιδιαίτερη, τρυφερή πρώτη επαφή τους με τα παιδικά νανουρίσματα, τις ευχάριστες πρώτες
παιδικές  γιορτές  ή  εκδηλώσεις  στο  σπίτι.  Μία  επαφή  την  οποία,  απ’  ό,τι  είπαν,  διατηρούν  οι
περισσότεροι μέχρι σήμερα επηρεασμένοι αρκετά από τις μουσικές προτιμήσεις των φίλων τους
που είναι κυρίως σύγχρονα,  ξένα ακούσματα της ποπ ή ροκ μουσικής.  Ιδιαίτερα δημοφιλές είδος
ανάμεσα  στα  αγόρια  αυτής  της  ηλικίας  είναι  η  ραπ  μουσική  με  τον  έντονο  ρυθμό  και  τους
αιχμηρούς στίχους.  Ακόμα  και  στην  ηλικία  των  δώδεκα  χρόνων  τα  παιδιά  διατηρούν  έντονα
κάποιες  μνήμες της  παιδικής  τους  ηλικίας  που  είχαν  και  έχουν  ιδιαίτερο  συναισθηματικό
χαρακτήρα.

Η έρευνα  έδειξε  είναι  πως  τα  παιδιά  συνδέουν  το  ρυθμό  με  την  ομοιοκαταληξία,  με  το
περιεχόμενο του κειμένου και όταν προσπαθούν να τον αποδώσουν μεγαλόφωνα εισάγουν στοιχεία
της προσωπικότητας και των ενδιαφερόντων της ηλικίας τους.  Η συνεχής επαφή με τον ποιητικό
λόγο μπορεί να βελτιώσει τη μεγαλόφωνη ανάγνωση και τη σωστή απόδοση. Ο μετασχηματισμός
των  μεταφορών  που  εντοπίστηκαν  στα  ποιήματα-τραγούδια  από  τα  παιδιά  σε  προσωπικές
μεταφορές είναι ένα σημαντικό εύρημα που αναδείχτηκε μέσα από την ανάλυση των δεδομένων. Η
δημιουργική επινοητικότητα ορισμένων μαθητών οξύνθηκε από κάποια ποιήματα με αποτέλεσμα
όχι μόνο απλά να ενσωματώσουν τη μεταφορά στο λόγο τους (προφορικό-γραπτό), αλλά και να την
επεκτείνουν σε δική τους ερμηνευτική μεταφορά, όταν σχολίαζαν ή ερμήνευαν τα κείμενα.

Η ποιοτική έρευνα  της  Κωνσταντακοπούλου στα εγχειρίδια των μαθημάτων της Α΄ και Β΄
τάξης του Δημοτικού Σχολείου σχετικά με τη θέση και ο ρόλος του τραγουδιού στην εκπαιδευτική
πράξη  κατέδειξε το θετικό ρόλο του τραγουδιού ως εκπαιδευτικό εργαλείο στην κατάκτηση και
πρόσληψη της  μητρικής  ή  της  ξένης  γλώσσας  (Kraus  & Chandrasekaran,  2010  στο  Κοκκίδου
2011), στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου (Medina, 2003· Χιωτάκη, 2011), και στην εξοικείωση με
τον ιδιωματισμό και  την  προφορά των γλωσσών και  των διαλέκτων (Fitzerald,  1994·  Fischler,
2005), στην ανάπτυξη της φωνητικής ενημερότητας (Gromko, 2005· Moreno et al.2009) και της
αναγνωστικής ικανότητας (Anvari, Trainor, Woodside & Levy, 2002· David, Wade-Wooley, Kirby
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& Smithrim, 2007), στην ανάπτυξη κοινωνικότητας και τη συμβολή του στη συνοχή της ομάδας
(Σέργη, 1993), ως εργαλείο υποβοήθησης της μνήμης (Murphey, 1990· Kern στο Aldridge, 2005·
Crowther, 2006 ), στην ειδική αγωγή (Ζερβού & Δεληγιάννη, 2009· Τροκανά, 2011) και βεβαίως
στην συμβολή του σε ένα πλούσια θετικό κλίμα μέσα στην τάξη που παρακινεί σε συμμετοχή και
μάθηση (Zhouli, 2009· Calogero, 2002· Domoney & Harris 1993 στο Κοκκίδου 2011). 

Σύμφωνα  με  την  έρευνα  τα παιδιά  παρουσιάζουν μία  έμφυτη  τάση  για  τη  μουσική,  μία
φυσική μουσικότητα. Τους αρέσει να ακούνε μουσική και να τραγουδάνε. Όταν τραγουδάνε, το
ενδιαφέρον  τους  διατηρείται  αμείωτο.  Σε  αυτή  τη  θεώρηση,  είναι  φυσικό  το  τραγούδι  να
εντάσσεται  σε  καθημερινή  βάση  στις  διαδικασίες  διδασκαλίας-μάθησης,  σε  όλα  τα  γνωστικά
αντικείμενα, και καθώς υπάρχει ένα μεγάλο πλήθος τραγουδιών, είναι εύκολο να βρεθεί μία μεγάλη
ποικιλία  που  να  σχετίζεται  με  κάθε  γνωστική  ενότητα.  Θα  μπορούσε  να  χρησιμοποιηθεί  στη
διδασκαλία πρώτης γραφής και ανάγνωσης, στην εξάσκηση της ανάγνωσης, ως μέσο υπενθύμισης
της προπαίδειας, ως μέσο σύνδεσης με τις άλλες τέχνες και τη Λογοτεχνία, κ.α. Εξάλλου, μέσα από
το τραγούδι, η επανάληψη και η εξάσκηση παίρνουν παιγνιώδη μορφή. (Κοκκίδου, 2011).

Από τα δεδομένα της έρευνας και τα επιμέρους ευρήματα, διαπιστώθηκε πως το τραγούδι, σε
γενικές  γραμμές,  στο  σύνολο  των  μαθημάτων  των  δυο  πρώτων  τάξεων  του  Δημοτικού,  δεν
χρησιμοποιείται  εκτεταμένα  ως  εκπαιδευτικό  υλικό  ή  εκπαιδευτικό  εργαλείο.  Στο  μάθημα  της
Γλώσσας,  το  οποίο  καταλαμβάνει  χρονικά  τις  περισσότερες  διδακτικές  ώρες,  δεν  αξιοποιείται
επαρκώς το τραγούδι και κυρίως αντιμετωπίζεται ως λεκτικό κείμενο, χωρίς να επωφελείται των
υπολοίπων ιδιοτήτων του ή να αξιοποιεί τη μουσική πλευρά του επαρκώς, επισημαίνοντας κατά
βάση τον ψυχαγωγικό του χαρακτήρα. 

Σε  διαθεματικό  πρότζεκτ  της  Τερζή  για  τη  διδασκαλία  της  ελληνικής  ως  ξένης  σε
σλαβόφωνους πληθυσμούς με αξιοποίηση της μελοποιημένης ποίησης του Ρίτσου και του Ελύτη,
του οποίου σκοπός  ήταν η δημιουργική εκμάθηση της  ελληνικής  ως δεύτερης/  ξένης  γλώσσας
διαπιστώθηκε ότι η στάση των μαθητών ήταν θετική. Σχεδόν σε όλες τις διδακτικές παρεμβάσεις
επέδειξαν προθυμία και ζήλο, οι βιωματικές δραστηριότητες κέντρισαν το ενδιαφέρον τους και η
συμμετοχική τους δράση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη σε ατομικές και συλλογικές δραστηριότητες.

Παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές ανέπτυξαν στρατηγικές δόμησης και οργάνωσης της μάθησης
(τήρηση  σημειωματαρίου  για  την  καταγραφή  σημειώσεων,  λεξιλογίου,  γραμματικών  και
συντακτικών φαινομένων, εστίαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες), κειμενικές δεξιότητες όπως τη
μεταφορά των ποιημάτων σε πεζό λόγο και δεξιότητες σύγκρισης και ανάλυσης.

Όπως  διαφαίνεται  από  τις  ημερολογιακές  καταγραφές,  η  συμμετοχή  των  μαθητών  στις
δραστηριότητες  ήταν  σημαντική,  ενεπλάκησαν  ενεργά  στα  παιχνίδια  ρόλων,  σε
δραστηριοκεντρικές δράσεις και σε εικαστικές δραστηριότητες. Παρατηρήθηκε ότι προτιμούσαν να
τραγουδούν ομαδικά παρά ατομικά, σταδιακά όμως με την βοήθεια της μουσικής εξοικειώθηκαν
και η εν λόγο δραστηριότητα ήταν ιδιαίτερα παραγωγική, απελευθερωτική και ψυχαγωγική. Όσον
αφορά τον  γραπτό λόγο οι  μαθητές  όταν  κλήθηκαν να  απαντήσουν σε  ερωτήσεις  κατανόησης
παρήγαν ευκολότερα γραπτό λόγο.

Αναφορικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα της παρέμβασης, διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές
μέσα από βιωματικές δραστηριότητες εξάσκησαν και εμπλούτισαν το λεξιλόγιό τους, ανέπτυξαν
επικοινωνιακές  και  γλωσσικές  δεξιότητες  τόσο  μεταξύ  τους  όσο  και  με  την  εκπαιδευτικό,
χρησιμοποίησαν σε μεγάλο βαθμό τη γλώσσα-στόχο, ανέπτυξαν και χρησιμοποίησαν στρατηγικές
κατανόησης του γραπτού λόγου. Η επαφή με την ποίηση αποτέλεσε ερέθισμα για την εξοικείωση
με τη λογοτεχνία και καλλιεργήθηκε η φιλαναγνωσία. Οι μαθητές επίσης ανταποκρίθηκαν θετικά
στη διεκπεραίωση δραστηριοτήτων και ενισχύθηκε η αυτενέργειά τους.

Σχετικά με τις στάσεις και αξίες που υιοθέτησαν οι μαθητές  παρατηρήθηκε (1)  τόνωση της
αυτοπεποίθησης,  μείωση του  άγχους,  εκφραστική  απελευθέρωση και  θετική  στάση για  την  Γ2
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(2)ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων μέσα από παιχνίδια ρόλων και τραγούδια και (3) καλλιέργεια
διαπολιτισμικής επίγνωσης και σεβασμός στην πολιτισμική ετερότητα.

Στη μελέτη περίπτωσης για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας μέσα από  τα
τραγούδια της Μαρίζας Κωχ στο Πανεπιστήμιο  Cornell  που πραγματοποίησαν η  Κοκκίδου και
Στάμου αναφέρεται ότι τα τραγούδια της Κωχ εφαρμόστηκαν κυρίως ως γλωσσικό ερέθισμα (δηλ.
επικέντρωση στη δομή της ελληνικής γλώσσας), και με εστίαση στους στίχους των τραγουδιών και
τις επικοινωνιακές  δεξιότητες  που  μπορούν  να  αναπτυχθούν  μέσα  από  την  εισαγωγή  των
τραγουδιών  (στίχοι  και  μουσική)  στη  γλωσσική διδασκαλία.  Τα τραγούδια  προσεγγίστηκαν ως
κείμενα, δηλαδή ως αυτοτελή επικοινωνιακά συμβάντα (Γεωργακοπούλου & Γούτσος 1999) και ως
πολιτισμικό αγαθό, εξετάζοντας τις αναφορές που κάνουν οι στίχοι των τραγουδιών σε στοιχεία της
ελληνικής  κουλτούρας,  καθώς  και  κατά  πόσο  η  μουσική που συνοδεύει  τους  στίχους  δίνει  τη
δυνατότητα στους αποδέκτες των τραγουδιών να έρθουν σε επαφή με τους ελληνικούς μουσικούς
δρόμους.

Οι ερευνήτριες επισημαίνουν ότι το μεγαλύτερο μειονέκτημα της χρήσης του τραγουδιού για
την εκμάθηση της ξένης γλώσσας είναι ότι τα τραγούδια κάνουν πολλές γραμματικές υπερβάσεις,
χρησιμοποιούν  ενίοτε  με  αυθαίρετο  τρόπο  τους  γραμματικούς  κανόνες  και  αυτό  μπορεί  να
δημιουργήσει σύγχυση στους σπουδαστές (Mora 2000, Huy 1999). Αν και στο σώμα κειμένων που
εξετάστηκε δεν παρατηρήθηκαν γραμματικές αποκλίσεις, υπήρξαν αρκετές υφολογικές ασυνέπειες
που οφείλονται σε μετρικούς περιορισμούς. 

Σύμφωνα  με  την  υπεύθυνη  του  προγράμματος,  οι  φοιτητές  που  συμμετείχαν  σε  αυτό  το
τμήμα  δήλωσαν  ότι  μέσα  από  τα  τραγούδια  της  Κωχ έμαθαν  πολλά  για  την  Ελλάδα  και  την
ελληνική  γλώσσα.  Το  μάθημα  ήταν  πολύ  ευχάριστο,  όλοι  απολάμβαναν  τα  τραγούδια  και
συμμετείχαν ενεργητικά.  Με άλλα λόγια,  το  περιβάλλον διδασκαλίας-μάθησης ήταν θετικό και
κατάλληλο για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Επίσης, δήλωσαν ότι μάθαιναν τους στίχους
των τραγουδιών χωρίς να καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια, και ότι μέσα από τα τραγούδια έμαθαν
πολλές  καινούριες  λέξεις  και  απόκτησαν  γνώσεις  αναφορικά με  τη  γραμματική  της  ελληνικής
γλώσσας.

Η Φωτοπούλου σε έρευνα για τις μουσικές προτιμήσεις Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών
της  Ε΄  και  ΣΤ΄  τάξης  του  Δημοτικού  σχολείου  και  τη  σχέση  τους  με  την  ελληνική  μουσική
αναφέρει πως  από τους αλλοδαπούς το  46,2%  αυτών ακούει  "πάρα πολύ" και το  26,9%
"πολύ" ελληνική  μουσική.  Το  ποσοστό  των  αλλοδαπών  που  ακούνε  "λίγο" ελληνική
μουσική  είναι  19,2%  και  7,7%  αυτών  που  ακούνε  "αρκετά" ελληνική  μουσική.  Στις
εκδρομές του σχολείου, Έλληνες και αλλοδαποί στα ίδια περίπου ποσοστά, 73% και 65,4%
αντίστοιχα,  τραγουδάνε ελληνικά τραγούδια.  Τα ποσοστά που τραγουδάνε ελληνικά στα
πάρτι με φίλους για τους Έλληνες του εξωτερικού  είναι 100%  και για τους αλλοδαπούς
84,6%. Γενικότερα, παρατηρήθηκε ότι στην πλειοψηφία των μαθητών αρέσει από "αρκετά"
έως "πάρα πολύ" η ελληνική μουσική

Στην έρευνα της Βούλγαρη και του Σιτώτη στην Αττική για τη σχέση της μουσικής με τη
λειτουργία της μνήμης σε παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναφέρεται πως η σχέση που έχει η
μουσική του Μότσαρτ,  και  πιο συγκεκριμένα η ακρόαση της  σονάτας  K.448,  με  τη γνωστική
ικανότητα μαθητών  και  σπουδαστών  (Mozart  Effect)  έχει  αποτελέσει  αντικείμενο μελετών και
ερευνών στο εξωτερικό από το 1993 μέχρι και τις μέρες μας.  Θα αναδειχθεί η σχέση της μνήμης
των μαθητών με α) την ακρόαση της συγκεκριμένης σονάτας του Μότσαρτ, β) την ακρόαση ενός
σύγχρονου δημοφιλούς τραγουδιού, και γ) την εκμάθηση και φωνητική εκτέλεση ενός τραγουδιού. 

Το 1993 μία ερευνητική ομάδα αποτελούμενη από τους Gordon Shaw, Frances Rauscher και
Katherine Ky δημοσίευσε στο έγκυρο μουσικό περιοδικό «Nature» που εκδίδεται στην Καλιφόρνια,
μία έρευνα σχετικά με τη σχέση που έχει η μουσική του Mozart και πιο συγκεκριμένα η ακρόαση
της σονάτας του Mozart Κ.448, με την γνωστική ικανότητα μαθητών και σπουδαστών (Hallam,
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2009∙ Harvey, 1997). Αυτή η δημοσίευση πυροδότησε σειρά πειραμάτων μέχρι και σήμερα, κάποια
από τα οποία στέφθηκαν με επιτυχία ως προς την απόδειξη της συμβολής της μουσικής ακρόασης
και εκτέλεσης στην μάθηση, ενώ άλλα δεν έτυχαν της ίδιας επιτυχίας (Chabris,  1999∙ Hetland,
2000a∙  Σακαλάκ,  2004∙ Hallam, 2009).  Οι τομείς  στους οποίους έχει  ερευνηθεί  και σε κάποιες
περιπτώσεις αποδειχθεί ότι η συγκεκριμένη μουσική έχει βοηθήσει τους μαθητές και σπουδαστές
είναι η μνήμη, η προσωρινή χωρική αντίληψη , χωρική απεικονιστική αντίληψη , ο δείκτης ευφυΐας,
καθώς επίσης η συμπεριφορά των ατόμων (Elias,2007∙ Rauscher, 1997∙ Rauscher, 2000∙ Shinn,
2007). 

Ο συνολικός αριθμός των παιδιών που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν 379. Ο τελικός αριθμός
των παιδιών των οποίων οι  επιτυχίες  λήφθηκαν υπόψη ήταν 185.  Οι  ηλικίες  των παιδιών που
συμμετείχαν ήταν από 8 ετών (γ’ δημοτικού) έως 11 ετών (στ’ δημοτικού). Τα σχολεία στα οποία
έγινε η έρευνα ήταν η Σύγχρονη Ελληνοαγγλική Αγωγή (ιδιωτικό σχολείο στο Μαρούσι Αττικής),
το  3ο  Δημοτικό  Σχολείο  Σαλαμίνας  και  το  Δημοτικό  Σχολείο  Αμπελακίων  (Σαλαμίνας).  Οι
εθνότητες  των  παιδιών  που  συμμετείχαν  ήταν  η  Ελληνική,  η  Αλβανική,  η  Βουλγάρικη  και  η
Ρουμάνικη. Η γλώσσα στην οποία έγινε η έρευνα ήταν η Ελληνική.  Συμπεράσματα της έρευνας
ήταν πως η προσωρινή μνήμη λειτουργεί καλύτερα μετά την εκμάθηση του τραγουδιού. 

Σε εκπαιδευτική παρέμβαση  της Καράμπελα που πραγματοποιήθηκε  το 2013 στο 6/θέσιο
Δημοτικό Σχολείο Σταμάτας στην Β΄ τάξη αξιοποιήθηκαν η μουσική και οι ήχοι της φύσης σε μια
διαθεματική  διδασκαλία  με  τεχνολογικά  μέσα..  Το  τμήμα  είχε  14  παιδιά  και  η παρέμβαση
πραγματοποιήθηκε  σε  21  εκπαιδευτικές  ώρες.  Τα  παιδιά,  σύμφωνα  με  τις  αποκρίσεις  τους,
ακούγοντας ηχοτοπία της φύσης νιώθουν θετικά και χαλαρωτικά συναισθήματα κάτι που φαινόταν
και  στην έκφραση του προσώπου τους  κατά τη διάρκεια  των ακουσμάτων.  Σημαντική ήταν η
προσπάθεια των μαθητών για τη δημιουργία παραμυθιού (αφηγηματικός λόγος) και τραγουδιού
(δημιουργία στίχων). Μεγάλη εμπειρία ήταν για τα παιδιά η ηχογράφηση του τραγουδιού τους και
ήταν ίσως το σημείο με το μεγαλύτερο ενθουσιασμό. 

Το καινοτόμο, εκπαιδευτικό, πιλοτικό πρόγραμμα “Μουσική Οδύσσεια” πραγματοποιήθηκε
και υλοποιήθηκε στο Δήμο Άνω Λιοσίων και συμμετείχαν παιδιά μεταναστών, στα πλαίσια μιας
καινοτόμου  προσπάθειας  εκμάθησης  ελληνικών  μέσα  από  τη  μουσική  και  το  τραγούδι.  Οι
γενικότεροι στόχοι του προγράμματος ήταν :

 Να αναπτύξουν τα παιδιά τις δεξιότητες που απαιτούνται, ώστε να ανταποκρίνονται στις
επικοινωνιακές καταστάσεις της καθημερινότητα

 Η καλύτερη ένταξη τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

 Να συμβάλλει στην ισότητα ευκαιριών

 Να προωθηθεί  η  διάδοση και  καλύτερη εκμάθηση της  ελληνικής  γλώσσας,  απαραίτητη
προϋπόθεση για  την  κατανόηση και  αλληλεγγύη μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών στην
Ελλάδα και την προώθηση της διαπολιτισμικής διάστασης της εκπαίδευσης.

 Η προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των ωφελουμένων.

Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, η
οποία φιλοξενεί χιλιάδες οικονομικούς μετανάστες που ζουν και εργάζονται εκεί, έγινε προσπάθεια
να δοθεί η δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους να ενταχθούν πιο ομαλά στην ελληνική κοινωνία
με  την  βοηθητική  εκμάθηση  της  ελληνικής  γλώσσας  στα  παιδιά  τους.  Βασικός  στόχος  του
προγράμματος ήταν η ανάπτυξη της ικανότητας των παιδιών ηλικίας 3-9 ετών να επικοινωνούν με
επάρκεια  στην  ελληνική  γλώσσα  προκειμένου  να  ενταχθούν  λειτουργικά  στην  κοινωνική  και
πολιτιστική ζωή της χώρας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποιήθηκαν δύο παράλληλα προγράμματα εκμάθησης της
ελληνικής  γλώσσας  ,μέσα  από  τη  μουσική  και  το  τραγούδι.  Το  πρώτο  αφορούσε  παιδιά
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προσχολικής  ηλικίας  και  το  δεύτερο  παιδιά  σχολικής  ηλικίας.  Το  καινοτόμο  στοιχείο  του
προγράμματος ήταν ότι η εκμάθηση της ελληνικής πραγματοποιήθηκε μέσω της μουσικής και του
τραγουδιού, με απώτερο σκοπό και στόχο να φέρει τα παιδιά πιο κοντά, αλλά και να τα εισαγάγει
στον ελληνικό πολιτισμό και στη σύγχρονη πραγματικότητα με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο.

Τέλος, το πρόγραμμα οργάνωσης και λειτουργίας Μουσικού εργαστηρίου στην Ξάνθη που
υλοποιήθηκε  από το  Πανεπιστήμιο  Ιωαννίνων,  όπως  αναφέρει  ο  Παπαμηχαήλ,  είχε  στόχο την
ένταξη των τσιγγανόπαιδων στην εκπαιδευτική διαδικασία και κατ' επέκταση στην κοινωνία με την
προσέγγιση των  παιδιών  αυτών  μέσω της  μουσικής.  Το εργαστήρι  λειτούργησε  στο  χώρο  του
Δημοτικού σχολείου Ευλάλου και είχε 16 μαθητές.  Η διδασκαλία δεν αποσκοπούσε μόνο στην
εκμάθηση συγκεκριμένων οργάνων αλλά και στη γνωριμία των μαθητών με όλα τα είδη μουσικής
μέσα από ακροάσεις σημαντικών μουσικών έργων και στην ευχάριστη επαφή τους με την ελληνική
γλώσσα, μέσα από την γλωσσική επεξεργασία τραγουδιών. Τα συμπεράσματα αυτής της ενέργειας
ήταν ότι η μουσική τέχνη δεν είναι ξεκομμένη απ' τις ανάγκες της υλικής ζωής των τσιγγανόπαιδων
αλλά απεναντίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη μαζί τους και για αυτόν τον λόγο έδειξαν μεγάλο
ενδιαφέρον και κινητοποίηση.
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Γ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Μεθοδολογία έρευνας 

Η  ανάλυση  των  δεδομένων  καθορίζεται  εκ  των  προτέρων  από  τον  προβληματισμό  της
έρευνάς μας. Πρέπει να προσαρμόσουμε τη μεθοδολογία έρευνας, που θα ακολουθήσουμε, σε αυτό
που ψάχνουμε και όχι το αντίθετο. Συχνά η διατύπωση του προβληματισμού και η ανάλυση των
δεδομένων  διαμορφώνονται  κατά  τη  διάρκεια  της  έρευνας.  Ωστόσο  είναι  απαραίτητο  να
διατυπωθούν από την αρχή.( Ανδρουλάκης, Κακάρη & Μουσούρη, 1998)

Όπως μελετήσαμε παραπάνω στο θεωρητικό μέρος,  η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως
δεύτερης/ ξένης με τη χρήση μουσικής αποτελεί αντικείμενο ποικίλων ερευνών και αναλύσεων, η
μεγάλη πλειοψηφία των οποίων καταδεικνύει την θετική της συμβολή στη μάθηση, πράγμα που
επιτρέπει την περαιτέρω διερεύνηση του θέματος. Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι οι τάξεις του
ελληνικού σχολείου τις τελευταίες δεκαετίες χαρακτηρίζονται από την πολυπολιτισμικότητα και
την ετερότητα και για αυτόν τον λόγο απαιτείται εκσυγχρονισμός και προσαρμογή του μοντέλου
και των μεθόδων διδασκαλίας και αξιοποίηση των διαφοροποιημένων μορφών διδασκαλίας, της
διαθεματικότητας,  της  βιωματικής  και  επικοινωνιακής  μάθησης  και  της  μαθητοκεντρικής
αντίληψης για την κάλυψη των αναγκών και των προκλήσεων της σύγχρονης κοινωνίας. 

Η έρευνα θα στηριχθεί στις παρατηρήσεις, τις απόψεις, την εμπειρία και τα συμπεράσματα
ποικίλων  εκπαιδευτικών  από  διαφόρων  τύπων  σχολεία  πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης  πάνω  στη
διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας με τη χρήση μουσικής. Για αυτόν τον λόγο
χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο τριών σελίδων που υπάρχει στο παράρτημα της εργασίας αυτής.

Στόχοι της έρευνας

Το ερωτηματολογίου επιδιώκει να καταγράψει τις παρατηρήσεις εκπαιδευτικών σχετικά με το
εάν και πως η μουσική συμβάλει σε αποτελεσματικότερη γλωσσική διδασκαλία σε αλλόγλωσσους
μαθητές μικρής ηλικίας και εάν το τραγούδι και οι παιγνιώδεις παιδαγωγικές δραστηριότητες που
το συμπεριλαμβάνουν είναι εποικοδομητικές, ψυχαγωγικές τεχνικές που οδηγούν στην αβίαστη,
φυσική  και  εμπειρική  εκμάθηση  και  χρήση  της  ξένης  γλώσσας,  την  εμπέδωση  και  τη  βαθιά
κατανόηση της και την δημιουργική και επικοινωνιακή χρήση της. Λόγο των πολλών παραμέτρων
και παραγόντων που εμπλέκονται στο εν λόγω ερευνητικό ερώτημα επιλέχθηκε αντιπροσωπευτικό
δείγμα εκπαιδευτικών από διάφορων τύπων σχολεία και διάφορες περιοχές της Ελλάδας, το οποίο
επιχειρήθηκε να είναι αρκετά μεγάλο ώστε να ενισχύεται η εγκυρότητα της έρευνας.

Υποθέσεις

Είναι απαραίτητο να διευκρινίσουμε διεξοδικά τις ερευνητικές υποθέσεις, γιατί είναι αυτές
που  καθορίζουν,  όχι  μόνο  τα  ερευνητικά  εργαλεία  που  θα  χρησιμοποιήσουμε,  αλλά  και  την
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ανάλυση που θα πραγματοποιήσουμε. Έτσι πριν την διεξαγωγή της έρευνας διατυπώθηκαν κάποιες
αρχικές υποθέσεις προς επιβεβαίωση ή κατάρριψη. Η κυριότερη υπόθεση που συμπερικλείει  όλες
τις υπόλοιπες είναι ότι οι δραστηριότητες που περιλαμβάνουν μουσική βοηθούν στην εκμάθηση
της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης/ ξένης. Αυτήν η υπόθεση στηρίχτηκε στα συμπεράσματα που
βγήκαν από το θεωρητικό μέρος της μελέτης αυτής τα οποία έδειξαν ότι  η χρήση της μουσικής
λειτουργεί  συμπληρωματικά  με  τη  χρήση  άλλων μεθόδων  διδασκαλίας  και  συμβάλλει  στην
καλύτερη  εκμάθηση, κατανόηση και εν τέλη αποτελεσματικότερη κατάκτηση της δεύτερης/ ξένης
γλώσσας  όπως  επίσης  και  στη  δημιουργία επικοινωνιακών  καταστάσεων  και  ευχάριστης
ατμόσφαιρας μέσα στην πολυπολιτισμική τάξη. 

Κάποιες επιμέρους  υποθέσεις  που διατυπώθηκαν,  επίσης προερχόμενες  από το θεωρητικό
μέρος της εργασίας, είναι: 

Υ1: Οι μαθητές προτιμούν αυτήν την μέθοδο διδασκαλίας από άλλες καθαρά παραδοσιακές
μεθόδους.

Υ2: Αυτή η μέθοδος συμβάλει στην καλύτερη επικοινωνία μέσα στην τάξη.

Υ3:  Αυτή  η  μέθοδος  δημιουργεί  ένα  ευχάριστο  κλίμα,  κάνοντας  ενδιαφέρον  και
διασκεδαστικό το μάθημα.

Υ4: Η συμμετοχή των μαθητών στη διδακτική διαδικασία αυξάνεται.

Υ5: Η συγκέντρωση των μαθητών στο μάθημα είναι πιο εύκολη.

Υ6: Η απόδοση των μαθητών είναι καλύτερη. 

Υ7:  Οι  μαθητές  μέσα από αυτήν  την  μέθοδο αποκτούν μια  πιο  σφαιρική  αντίληψη περί
ελληνικής γλώσσας και ελληνικού πολιτισμού.

Το ερωτηματολόγιο

Σε  αυτήν  την  ενότητα  αναφέρεται  και  αναλύεται  περιληπτικά  μια  από  τις  πιο  γνωστές
μεθόδους συλλογής υλικού. Επιλέχτηκε η μέθοδος που διευκολύνει περισσότερο την επεξεργασία
δεδομένων και συνεπώς την υλοποίηση της έρευνας, το ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο είναι
ένα  έντυπο  που  περιέχει  μια  σειρά  δομημένων  ερωτήσεων  οι  οποίες  παρουσιάζονται  σε  μια
συγκεκριμένη  σειρά  και  στις  οποίες  ο  ερωτώμενος  καλείται  να  απαντήσει  γραπτά (Ζαφειρίου,
2003) και αποτελεί το μέσον επικοινωνίας μεταξύ του ερευνητή και των ερωτώμενων. Η ποιότητα
της στατιστικής έρευνας σχετίζεται άμεσα με το ερωτηματολόγιο το οποίο χρησιμοποιήθηκε σε
αυτήν.

Η επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου συλλογής υλικού έγινε διότι: 

 Μπορεί να σταλεί σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων και να καταστήσει με αυτόν τον τρόπο την 
έρευνα πιο αξιόπιστη.

 Οι ερωτώμενοι απαντούν με μεγαλύτερη ευχέρεια και αντικειμενικότητα λόγο της έλλειψης 
άμεσης επικοινωνίας με τον ερευνητή και ο ερευνητής δεν μπορεί να επηρεάσει τις απαντήσεις.

 Ο τρόπος ανάλυσης του υλικού είναι τυποποιημένος.

 Ο τρόπος χρήσης και κατασκευής του είναι απλός.

 Είναι η λιγότερο χρονοβόρα μέθοδος.
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 Το κόστος της διεξαγωγής της έρευνας είναι σχετικά χαμηλό.

Όλα  όμως  τα  ερευνητικά  εργαλεία  έχουν  πλεονεκτήματα  αλλά  και  μειονεκτήματα.  Τα
κυριότερα μειονεκτήματα των ερωτηματολογίων είναι ότι:

 Ο ερευνητής δεν είναι σε θέση να αποσαφηνίσει τις ανοιχτές ερωτήσεις. Για αυτόν τον λόγο
δεν συμπεριλήφθηκαν στο ερωτηματολόγιο, παρά μόνο εκεί που ήταν απολύτως απαραίτητες.

 Υποχρεώνει    τον    ερωτηθέντα    να    απαντήσει    με    έναν καθορισμένο, κατευθυνόμενο
τρόπο.

Η κατασκευή του ερωτηματολογίου θεωρείται  πολύ σημαντική λόγο του γεγονότος  ότι  η
σαφήνεια των ερωτήσεων μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την εγκυρότητα και συνάφεια των
συμπερασμάτων.  Η  διαμόρφωση  των  ερωτήσεων  του  ερωτηματολογίου  στηρίχθηκε  στον
προσδιορισμό του στόχου της  έρευνας  που έγινε  παραπάνω. Λόγω του ότι το ερωτηματολόγιο
προορίζεται για συμπλήρωση από τον ίδιο τον ερωτώμενο, χωρίς την παρέμβαση ερευνητή, δόθηκε
έμφαση στην τεχνική αρτιότητα και τη σαφήνεια των ερωτήσεων προκειμένου να αποφευχθούν
παρερμηνείες. Λήφθηκαν επίσης υπ' όψιν χαρακτηριστικά του ερωτώμενου πληθυσμού τα οποία
αποτελούν μεταβλητές που επηρεάζουν τα ποιοτικά αποτελέσματα της έρευνας και ορισμένα άλλα
χαρακτηριστικά ώστε να αποτελεί μια επιτυχημένη και ορθή έρευνα όπως: 

 Πληρότητα.

 Σαφήνεια.

 Συνοχή.

 Κατάλληλη δομή.

 Να περιλαμβάνει ερωτήματα ελέγχου.

 Να είναι κατά το δυνατόν σύντομο.

 Να έχει τελειότητα παρουσίασης από τεχνικής πλευράς.

 Να περιλαμβάνει βασικές οδηγίες συμπλήρωσης και εννοιολογικές επεξηγήσεις. 

 Να επιδέχεται κωδικογραφική και μηχανογραφική επεξεργασία. (Javeau, 2000).

Όπως  αναφέρεται  στις  “τεχνικές  του  καλού  ερωτηματολόγιου”  η πληρότητα  αφορά  την
ανάγκη κάλυψης όλων των πτυχών του ερευνώμενου χαρακτηριστικού, για το οποίο έχει ήδη γίνει
αρκετός λόγος. Η σαφήνεια αναφέρεται στο περιεχόμενο των πληροφοριών. Η συνοχή στην ανάγκη
οργανικής  σύνδεσης  των  επιμέρους  ερωτημάτων  μεταξύ  τους.  Η  κατάλληλη  δομή  του
ερωτηματολογίου έχει να κάνει με τη σειρά που τίθενται οι ομάδες ερωτήσεων και επηρεάζει τον
βαθμό ανταπόκρισης του κοινού. Τα ερωτήματα ελέγχου εξετάζουν την ορθότητα των απαντήσεων
σε βασικές ερωτήσεις. Ένα αποτελεσματικό ερωτηματολόγιο πρέπει επίσης να είναι σύντομο για να
μην κουράζει τον ερωτώμενο. Η αρτιότητα εμφάνισης του ερωτηματολογίου από τεχνική άποψης
επηρεάζει, επίσης, σημαντικά το βαθμό ανταποκρίσεως του κοινού καθώς η ποιότητα του χαρτιού
της εκτύπωσης,  η καθαρότητα και ορατότητα των γραμμάτων, η σωστή στοίχιση, η χρήση δύο ή
περισσότερων  χρωμάτων,  η  χρήση  κατευθυντήριων  τόξων  και  άλλων  συμβόλων  δημιουργούν
ευνοϊκή  προδιάθεση  για  τη  σοβαρότητα  της  έρευνας,  καθοδηγούν  και  διευκολύνουν τον
ερευνώμενο.  Επιπλέον,  συνηθίζεται  στο  ερωτηματολόγιο  να  συμπεριλαμβάνονται  βασικές
σύντομες οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης των ερωτημάτων και βασικές έννοιες και ορισμοί
για θέματα που ερωτώνται προκειμένου να αυξηθεί ο βαθμός ανταπόκρισης και να υποβοηθηθούν
οι ερωτώμενοι.  Τέλος, σε κάθε ερωτηματολόγιο θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί ειδικοί χώροι σε
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κάθε ανοιχτή ερώτηση για τη κωδικογράφηση της κάθε απάντησης, με τρόπο ώστε να καταστεί
δυνατή  η  εισαγωγή  της,  υπό  μορφή  αριθμού,  στον  Ηλεκτρονικό  Υπολογιστή  για  περαιτέρω
επεξεργασία (Ρόντος και Παπάνης, 2007).

Οι ερωτήσεις που συμπεριλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο είναι κλειστού τύπου ερωτήσεις
βαθμονόμησης  (ερωτήσεις  διαβαθμισμένης  κλίμακας)  και  ερωτήσεις  πολλαπλής  επιλογής  στο
εισαγωγικό μέρος. Οι ερωτήσεις  γενικού τύπου και στοιχείων ταυτότητας συγκεντρώνονται στην
αρχή, οι ειδικές ερωτήσεις διαρθώνονται, ανάλογα με την δυσκολία και το θέμα το οποίο ερευνούν,
στη  συνέχεια ώστε να  ευαισθητοποιήσουν  και  να  προκαλέσουν  ενδιαφέρον  και  μια  αίσθηση
λογικής συνέχειας στον ερωτώμενο.  Οι ερωτήσεις δημιουργήθηκαν έτσι ώστε να είναι απλές και
περιεκτικές, διατυπωμένες με σαφήνεια και με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι κατανοητές από όλους
τους χρήστες. (Javeau, 2000). 

Για την διάταξη και εμφάνιση του ερωτηματολογίου  λήφθηκαν  υπόψη βασικές αρχές του
Javeau (2000) σύμφωνα με τις  οποίες το ερωτηματολόγιο πρέπει  να είναι εύκολο στην χρήση,
εύκολο στην ανάγνωση  (ευανάγνωστοι τυπογραφικοί χαρακτήρες, αραιά γραμμένο, οι ερωτήσεις
διαχωρίζονται  καλά  μεταξύ  τους),  εύκολο  στην  συμπλήρωση  (για τις  κλειστές  ερωτήσεις
χρησιμοποιήθηκε το τετράγωνο πεδίο σήμανσης μέσα στο οποίο οι ερωτώμενοι σημειώνουν με ν
τις  επιλογές  τους,  και  για  τις  ανοιχτές  ερωτήσεις  έχει  προβλεφθεί  πλαίσιο  ικανοποιητικών
διαστάσεων, ανάλογο με την υπολογιζόμενη έκταση των πιθανών απαντήσεων), αισθητικά όμορφο
και να συμπεριλαμβάνει έναν  μικρό πρόλογο με εννοιολογικές επεξηγήσεις. 

Οι  ερωτήσεις  επιδιώχτηκε  να  είναι  συνοπτικές  και  περιεκτικές  ώστε  να  συμπληρώνονται
εύκολα.  Έγινε  προσπάθεια  να  αποφευχθούν  άσκοπες  και  χωρίς  νόημα  ερωτήσεις  ώστε  το
ικανοποιητικό  σύνολο  των  30 ερωτήσεων  να  επαρκεί  για  χρήσιμα  συμπεράσματα και  το
ερωτηματολόγιο να γίνει  όσο τον δυνατόν λιγότερο φορτικό και  χρονοβόρο.  Το ερωτηματολόγιο δόθηκε
προσωπικά στον μεγαλύτερο αριθμό ερωτώμενων (προσωπική συνέντευξη)  και  για  όσους  δεν υπήρχε  η
δυνατότητα αυτή στάλθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ένα μειονέκτημα
της μεθόδου ηλεκτρονικής αποστολής, ότι το ποσοστό απόκρισης ήταν σχετικά χαμηλό.

Ανάλυση Δεδομένων 

Για  τη  στατιστική  ανάλυση  των  δεδομένων  που  συγκεντρώθηκαν  χρησιμοποιήθηκε  το
Statistical Package for Social Sciences (Στατιστικό Πακέτων Κοινωνικών Επιστημών ή S.P.S.S.).
Τα στοιχεία που προέκυψαν από το πείραμα είναι ποιοτικά και ποσοτικά. Σε επίπεδο περιγραφικής
στατιστικής,  η  ανάλυση περιλαμβάνει  πίνακες  ποσοστών  και  γραφήματα για  τα  δεδομένα των
ερωτηματολογίων  που  κρίθηκαν  σημαντικά.  Επιπλέον  οι  μεταβλητές  και  τα  ευρήματα
συσχετίστηκαν με τις  αρχικές υποθέσεις  της εργασίας με την βοήθεια συντελεστών συνάφειας,
όπως επίσης και μεταξύ τους με βάση την επιρροή που μπορεί να ασκούν κάποιες μεταβλητές πάνω
στα αποτελέσματα της μαθησιακής διαδικασίας και τα αποτελέσματα της έρευνας.

Δείγμα έρευνας

Πριν  ξεκινήσει  η  στατιστική  έρευνα  πρέπει  να  οριστεί  με  σαφήνεια  το  σύνολο  που  θα
μελετηθεί  (στατιστικός  πληθυσμός)  και  οι  μονάδες  που  απαρτίζουν  αυτόν  τον  πληθυσμό.
Στατιστική μονάδα στην περίπτωση της έρευνας μας θεωρείται το κάθε άτομο (Δαμιανού, 2000).
Κατά  τη  δειγματοληψία  έγινε  η  απογραφή  ορισμένων  συγκεκριμένων  χαρακτηριστικών  ενός
τμήματος του πληθυσμού με σκοπό να προσδιορίσουμε όσο γίνεται  ακριβέστερα ιδιότητες  του
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πληθυσμού, μελετώντας απογραφικά τα στοιχεία του δείγματος. Πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν ότι οι
εκτιμήσεις των δειγματοληψιών δεν δίνουν ακριβείς τιμές αλλά προσεγγίσεις για το σύνολο του
πληθυσμού (Παπαδημητρίου, 2001). 

 Η μέθοδος που επιλέχθηκε για την συγκεκριμένη έρευνα είναι η απλή τυχαία δειγματοληψία
κατά στρώματα ή στρωματοποιημένη δειγματοληψία, γιατί, όπως αναφέρει και ο Παπαδημητρίου
(2001), “όταν ο πληθυσμός είναι αριθμημένος ή κατανεμημένος με τέτοιο τρόπο ώστε οι διαδοχικές
ομάδες που τον αποτελούν να παρουσιάζουν μια ομοιογένεια ως προς τις στατιστικές μονάδες τους,
τότε ο πιο κατάλληλος τρόπος επιλογής του δείγματος είναι η τυχαία δειγματοληψία κατά στρώματα”.

Μετά από την σύνταξη του ερωτηματολογίου ακολουθήθηκαν τα εξής βήματα :

 Ο πληθυσμός χωρίστηκε σε ομοιογενή υποσύνολα που ονομάζονται "στρώματα".

 Από κάθε στρώμα επιλέχθηκε ένα απλό, τυχαίο δείγμα.

 Για κάθε στρώμα γίνεται μια ξεχωριστή εκτίμηση.

 Οι  εκτιμήσεις  αυτές  σταθμίζονται  για  να  μας  δώσουν  μια  συνολική  εκτίμηση  για
ολόκληρο τον πληθυσμό (Λαμπίρη- Δημάκη, 1995).

Στην  συγκεκριμένη  έρευνα  το  δείγμα  αποτελείται  από  εκπαιδευτικούς   και    η
στρωματοποίηση   του πληθυσμού έγινε σύμφωνα με τα έτη προϋπηρεσίας, το επίπεδο σπουδών,
την μορφή του σχολείου και τον τύπο γλωσσικών μειονοτήτων στις οποίες διδάσκουν τα ελληνικά.
Το σύνολο των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών που απάντησαν ανέρχεται στους 93 και το σύνολο των
μαθητών που ανήκουν σε γλωσσικές μειονότητες, για τους οποίους έγιναν οι παρατηρήσεις των
εκπαιδευτικών, είναι συνολικά 641. Τα σχολεία στα οποία ανήκουν οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται
στους  νομούς  Κοζάνης,  Ιωαννίνων,  Λαρίσης,  Αττικής,  Κέρκυρας,  Θεσσαλονίκης,  Λέσβου,
Μαγνησίας, Ροδόπης, Χανίων και στη Γερμανία. Οι ημερομηνίες που διεξάχθηκε η έρευνα ήταν
από τις 1-05-2017 μέχρι τις 10-05-2017. Στο γράφημα που ακολουθεί (Γράφημα i) εμφανίζεται η
εξέλιξη του αριθμού των ερωτηθέντων που συμμετείχαν στην έρευνα σε σχέση με τις ημερομηνίες
διεξαγωγής της.

Γράφημα i: Συμμετοχή
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Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι το ποσοστό ερωτήσεων που δεν απαντήθηκαν ήταν συνολικά
3.2% όπως φαίνεται και στο ανάλογο διάγραμμα (Γράφημα ii) : 

Γράφημα ii: Μη απαντημένες ερωτήσεις

Στους παρακάτω πίνακες (Πίνακας 1,2,3,4,5) βλέπουμε λεπτομέρειες σχετικά με τα δεδομένα
στρωματοποίησης του δείγματος που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Πίνακας 1: Έτη προϋπηρεσίας

Έτη προϋπηρεσίας Άτομα Ποσοστό %

0 με 5 35 37.50%

6 με 10 18 19.50%

11 με 15 16 17.00%

16 με 20 11 12.00%

21 και πάνω 13 14.00%

Πίνακας 2: Επίπεδο σπουδών

Επίπεδο σπουδών Άτομα Ποσοστό %

απόφοιτος πανεπιστημιακού
ιδρύματος 

64 69.00% 
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μεταπτυχιακό 18 19.50% 

διδακτορικό 6 6.50% 

άλλο (δεύτερο πτυχίο) 5 5.00%

Πίνακας 3 : Τύπος σχολείου

Αυτήν την στιγμή είμαι
εκπαιδευτικός σε:

Άτομα Ποσοστό %

δημόσιο σχολείο 64 70.00% 

ιδιωτικό σχολείο 14 15.00% 

άλλο (ΜΚΟ, ιδιαίτερα
μαθήματα, σχολείο εξωτερικού)

14 15.00%

Πίνακας 4 : Τύπος τάξης

Η τάξη μου είναι: Άτομα Ποσοστό % 

γενική τάξη 30 32.25%

τάξη υποδοχής 15 16.16% 

παράλληλη στήριξη 7 7.52% 

προσφυγική δομή 13 13.97% 

τάξη σε διαπολιτισμικό ή
μειονοτικό σχολείο 

16 17.20% 

τάξη σε ελληνόγλωσσο σχολείο
του εξωτερικού  

2 2.15% 

άλλο (ιδιαίτερα μαθήματα,
εθελοντική εργασία σε ΜΚΟ)

10 10.75%

Πίνακας 5 : τύπος γλωσσικής μειονότητας

Οι μαθητές οι οποίοι ανήκουν
σε γλωσσικές μειονότητες στην

τάξη είναι: 
Αριθμός απαντήσεων

Ποσοστό %

πρόσφυγες 16 17.39% 

μετανάστες 55 59.78% 

γλωσσική, πολιτισμική ή άλλη
μειονότητα 

20 21.74% 

δίγλωσσοι από μικτό γάμο 31 33.7% 

Έλληνες του εξωτερικού ή
παλιννοστούντες 

5 5.40% 
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Όπως φαίνεται από τα στατιστικά στοιχεία μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών έχει λίγα χρόνια
προϋπηρεσίας και από τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια βγαίνει το συμπέρασμα ότι είναι κυρίως
οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε προσφυγικές δομές, παράλληλη στήριξη, τάξεις υποδοχής και
τάξεις σε μειονοτικά σχολεία, όπου οι αλλόγλωσσοι μαθητές είναι η πλειονότητα, και οι τάξεις
μπορεί να έχουν από 6 μέχρι 21 παιδιά που ανήκουν σε γλωσσική, πολιτισμική ή άλλη μειονότητα
ή είναι πρόσφυγες. Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί με πάνω από 10 έτη προϋπηρεσίας έχουν δουλέψει
κυρίως σε γενικές τάξεις όπου υπήρχε μικρός αριθμός αλλοδαπών (1 με 5), κυρίως οικονομικών
μεταναστών  ή  δίγλωσσων  από  μεικτούς  γάμους.  Ενδιαφέρον  παρουσιάζει  η  περίπτωση  των
εκπαιδευτικών που εργάζονται  σε ιδιωτικά σχολεία και  έχουν κάποιους  αλλοδαπούς μαθητές  ή
δίγλωσσους  από  μεικτό  γάμο,  των  οποίων  το  πολιτιστικό  και  γλωσσικό προφίλ  είναι  εντελώς
διαφορετικό. Το πολιτισμικό κεφάλαιο και το γλωσσικό και κοινωνικό προφίλ των μαθητών πρέπει
να  υπολογιστεί  στα  τελικά  αποτελέσματα  της  έρευνας  καθώς  είναι  κύριος  παράγοντας  που
επηρεάζει την εξέλιξη της εκπαιδευτικής πράξης. 

Μια μεταβλητή που πρέπει επίσης να ληφθεί υπ' όψιν είναι οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών
σε ερωτήσεις σχετικά με την καταλληλότητα και την λειτουργικότητα του σχολικού περιβάλλοντος,
διότι  αποτελεί  έναν  παράγοντα  που  μπορεί  να  επηρεάσει  σε  πολύ  μεγάλο  βαθμό  την
αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας. Όπως βλέπουμε στα τρία διαγράμματα παρακάτω
(Διάγραμμα α, β, γ) μεγάλο μέρος εκπαιδευτικών δηλώνει ότι είναι πολύ ( μέσος όρος: 20%) ή
αρκετά ικανοποιημένο (μέσος όρος: 30%), με ποσοστά που κυμαίνονται γύρω στο 50%. Αλλά δεν
μπορούμε να παραβλέψουμε ένα επίσης μεγάλο μέρος εκπαιδευτικών που  δηλώνει ότι είναι μέτρια
(μέσος όρος: 30%), λίγο (μέσος όρος: 16%) ή καθόλου (μέσος όρος: 3%) ευχαριστημένο με το
σχολικό περιβάλλον, την υλικοτεχνική υποδομή και τα συγγράμματα. Αν προσθέσουμε αυτά τα
ποσοστά  ανέρχονται  σε   45%  μέχρι  51%  και  προέρχονται  στην  πλειοψηφία  τους  από
εκπαιδευτικούς  δημόσιων  σχολείων.  Οι  εκπαιδευτικοί  των  ιδιωτικών  σχολών  από  την  άλλη
δηλώνουν πολύ ή αρκετά ικανοποιημένοι.

Διάγραμμα α :Σχολικό περιβάλλον
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Διάγραμμα β: Υλικοτεχνική υποδομή; 

Διάγραμμα γ: Συγγράμματα 
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Ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας για να κριθεί η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων της
έρευνας  αυτής  είναι  εάν  οι  εκπαιδευτικοί  χρησιμοποιούν  σε  ικανοποιητικό  βαθμό  μορφές
διδασκαλίας που να περιλαμβάνουν μουσική, τραγούδι και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες, όπως
επίσης και η γενική στάση και η σχέση τους με την μουσική. 

Όπως  παρατηρούμε  στα  παρακάτω  γραφήματα  (Διάγραμμα  δ,  ε,  στ)  οι  περισσότεροι
εκπαιδευτικοί κάνουν χρήση διάφορων μέσων και μουσικών δραστηριοτήτων και αναλαμβάνουν
εκδηλώσεις  που  συμπεριλαμβάνουν  τραγούδι  συστηματικά  (19%-26%),  συχνά(25-42%)  ή
σποραδικά  (17%-24%).  Μεγάλη  βαρύτητα  δόθηκε  στις  απαντήσεις  αυτών  των  εκπαιδευτικών.
Μελετήθηκαν επίσης τα συμπεράσματα των εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν σπάνια τη μουσική
(24%-17%) διότι και αυτά παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή της στάσης των
μαθητών απέναντι στο μάθημα της γλώσσας όταν διδάσκεται με έναν καινούριο τρόπο. 

Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών οι οποίοι δήλωσαν ότι δεν χρησιμοποιούν σχεδόν καθόλου
τη μουσική (8%) λήφθηκαν υπ' όψιν ως συμπεράσματα εξωτερικών παρατηρητών, λόγο δυσκολίας
στην εξακρίβωση της εγκυρότητας τους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί
που δεν χρησιμοποιούσαν καθόλου τη μουσική κατά τη διδασκαλία τους δηλώνουν ότι εμπλέκονται
με αυτήν εκτός ωρολογίου προγράμματος αναλαμβάνοντας δραστηριότητες όπως το συντονισμό
και την υλοποίηση σχολικών γιορτών, χορωδιών, θεατρικών παραστάσεων, παρουσιάσεων κ.α. και
είναι εξ'  ολοκλήρου απόφοιτοι ελληνικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με πάνω από 21 χρόνια
προϋπηρεσίας. 

Επιπλέον,  το  31% συνολικά των εκπαιδευτικών που κατέχουν επιπλέον τίτλους  σπουδών
δείχνουν να χρησιμοποιούν περισσότερο την μουσική στη διδασκαλία τους απ' τους υπόλοιπους
συναδέλφους τους, με “πρώτους” στην συχνότητα χρήσης μουσικών δραστηριοτήτων αυτούς των
οποίων τα μεταπτυχιακά και δεύτερα πτυχία σχετίζονται με τον καλλιτεχνικό και μουσικό κλάδο. 

Όσον αφορά τώρα την σχέση των εκπαιδευτικών με την μουσική παρατηρούμε (Διάγραμμα
ζ) ότι η συντριπτική τους πλειοψηφία (77%) απάντησε πως έχει πολύ καλή και αρκετά καλή σχέση
με  την  μουσική.  Ένα  17%  δηλώνει  ουδέτερο  αλλά  χρησιμοποιεί  μουσικές  δραστηριότητες,
σύμφωνα με τα ερωτηματολόγια. Το 5% που χαρακτηρίζει τη σχέση του με την μουσική “λίγο
καλή”  δήλωσε  επίσης  πως  δεν  χρησιμοποιεί  καθόλου  τη  μουσική  στη  διδασκαλία  του.  Τέλος,
κανένας εκπαιδευτικός δεν δήλωσε πως δεν έχει καθόλου καλή σχέση με την μουσική.

Διάγραμμα δ:Χρήση άλλων βιβλίων ή μέσων  
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Διάγραμμα ε: Χρήση μουσικής

Διάγραμμα στ: Δραστηριότητες που συμπεριλαμβάνουν μουσική
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Διάγραμμα ζ: Σχέση εκπαιδευτικού με την μουσική.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Αποτελέσματα έρευνας και διερεύνηση υποθέσεων 

Στο  παρόν  κεφάλαιο  περιγράφονται  τα  αποτελέσματα  όπως  προέκυψαν  από  τη  στατιστική
επεξεργασία των δεδομένων τη βοήθεια του στατιστικού προγράμματος SPSS, πάντα σε συσχετισμό με
τις μεταβλητές που αναλύθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο.

Κύρια Υπόθεση: Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνουν μουσική βοηθούν στην εκμάθηση
της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης/ ξένης.

Όπως  βλέπουμε  στον  Πίνακα  Α  και  το  αντίστοιχο  διάγραμμα  1  οι  δηλώσεις  των
εκπαιδευτικών σε ποσοστό 90% ήταν θετικές, αναφέροντας πως η μουσική βοηθάει πολύ ή αρκετά
στην εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας, με μεγαλύτερο ποσοστό (63%) να
συγκεντρώνει το “αρκετά”. Το 10% με ουδέτερες ή αρνητικές αναφορές δηλώνει επίσης πως δεν
είναι  ικανοποιημένο  από  τις  γενικότερες  εκπαιδευτικές  συνθήκες,  μεταβλητή  που  συσχετίζεται
άμεσα με την πορεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Πίνακας Α.

Από τις παρατηρήσεις σας, θεωρείτε ότι οι
δραστηριότητες που συμπεριλαμβάνουν μουσική:

βοηθάνε στην εκμάθηση της γλώσσας;
89 (100%) 

Πολύ (1) 24 (26.97%) 
Αρκετά (2) 56 (62.92%) 
Μέτρια (3) 7 (7.87%) 

Λίγο (4) 2 (2.25%) 
Καθόλου (5) 0 (0%) 
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Υ1:  Οι  μαθητές  προτιμούν  αυτήν  την  μέθοδο  διδασκαλίας  από  άλλες  καθαρά  παραδοσιακές
μεθόδους.

Το 94% των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι οι μαθητές προτιμούν την διδασκαλία της γλώσσας
με μουσική κατά πολύ περισσότερο ή αρκετά πιο πολύ απ' ότι με παραδοσιακές μεθόδους που
χρησιμοποιούνται  στα  σχολεία.  Το  μεγαλύτερο  ποσοστό,  59%,  ανέφερε  ότι  οι  μαθητές
προτιμούσαν αυτήν την μέθοδο πολύ περισσότερο. Ο πίνακας Β και το διάγραμμα 2 μας δείχνουν
τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν. Το ενδιαφέρον σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι,  εκτός από
εκπαιδευτικούς που χρησιμοποιούσαν συχνά την μουσική στην διδασκαλία τους, τις ίδιες θετικές
απαντήσεις έδωσαν και εκπαιδευτικοί οι οποίοι χρησιμοποιούσαν λίγο ή σποραδικά τη μουσική.

Πίνακας Β.

 προτιμούνται απ' τους μαθητές σε σχέση με
άλλες παραδοσιακές μεθόδους; 

88 (100%)

Πολύ (1) 52 (59.09%) 
Αρκετά (2) 31 (35.23%) 
Μέτρια (3) 4 (4.55%) 

Λίγο (4) 1 (1.14%) 
Καθόλου (5) 0 (0%) 
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Υ2: Αυτή η μέθοδος συμβάλει στην καλύτερη επικοινωνία μέσα στην τάξη.

Σχετικά με την υπόθεση ότι η χρήση μουσικής βοηθάει στην καλύτερη επικοινωνία μέσα
στην τάξη κατά την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας οι απόψεις διίστανται. Όπως βλέπουμε
στον πίνακα Γ και το διάγραμμα 3 ο 65% των εκπαιδευτικών δίνει θετικές απαντήσεις, ένα 26% δεν
είδε κάποια διαφορά ενώ το 9% δίνει αρνητικές απαντήσεις δηλώνοντας ότι αυτή η μέθοδος μπορεί
να προκαλέσει αναταραχή μέσα στην τάξη. Αξίζει να μελετήσουμε το προφίλ των εκπαιδευτικών
που  απάντησαν,  με  τους  εκπαιδευτικούς  από  ιδιωτικά  σχολεία  και  ιδιαίτερα  μαθήματα,  που
σύμφωνα  με  τις  δηλώσεις  τους  είναι  πολύ  ευχαριστημένοι  με  το  γενικότερο  εκπαιδευτικό
περιβάλλον και έχουν πολύ μικρότερο αριθμό παιδιών ανά τάξη, να απαντάνε εξ' ολοκλήρου θετικά
(“συμβάλουν πολύ”)  και  εκπαιδευτικούς  από δημόσια  σχολεία  και  ΜΚΟ, που έχουν  ενστάσεις
σχετικά με την αποτελεσματικότητα της υλικοτεχνικής υποδομής ή δηλώνουν έλλειψη αυτής, να
απαντάνε αρνητικά ή ουδέτερα.

Σε  άλλη  ερώτηση  σχετική  με  τον  τρόπο  που  επηρεάζουν  τέτοιες  δραστηριότητες  τις
διαπροσωπικές σχέσεις των μαθητών, βλέπουμε στον πίνακα Γ.1 και το διάγραμμα 3.1 ότι μεγάλο
ποσοστό  των  εκπαιδευτικών  εξέφρασε  θετική  άποψη  με  ποσοστό  που  φτάνει  το  85% και  με
περισσότερες απαντήσεις στο “βοηθούν αρκετά” (58%). Το 11%, προερχόμενο κυρίως από σχολικά
περιβάλλοντα όπου οι γλωσσικές μειονότητες είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση δήλωσε ότι δεν
εντόπισε  κάποια  διαφορά,  πιθανότατα  λόγω  της  ήδη  καλής  σχέσης  των  μαθητών  με  ίδιο
πολιτισμικό υπόβαθρο μεταξύ τους. Το 3% από την άλλη που δηλώνει αρνητικά αποτελέσματα
διδάσκει σε γενικές τάξεις όπου οι μαθητές που ανήκουν σε γλωσσικές μειονότητες είναι ελάχιστοι
(1-3).

Πίνακας Γ.

συμβάλουν στην καλύτερη επικοινωνία μέσα
στην τάξη; 

89 (100%) 

Πολύ (1) 27 (30.34%) 
Αρκετά (2) 31 (34.83%) 
Μέτρια (3) 23 (25.84%) 

Λίγο (4) 7 (7.87%) 
Καθόλου (5) 1 (1.12%) 

Πίνακας Γ.1

βοηθούν τους μαθητές να έχουν καλύτερες
διαπροσωπικές σχέσεις και να εντάσσονται

ευκολότερα στο κοινωνικό σύνολο του σχολείου;
89 (100%) 

Πολύ (1) 24 (26.97%) 
Αρκετά (2) 52 (58.43%) 
Μέτρια (3) 10 (11.24%) 

Λίγο (4) 2 (2.25%) 
Καθόλου (5) 1 (1.12%) 
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Υ3: Αυτή η μέθοδος δημιουργεί ένα ευχάριστο κλίμα, κάνοντας ενδιαφέρον και διασκεδαστικό το
μάθημα.

Από  τους  πίνακες  Δ  και  Δ.1  και  τα  αντίστοιχα  γραφήματα  4  και  4.1  βγάζουμε  το
αδιαμφισβήτητο συμπέρασμα ότι η μουσική δημιουργεί ένα ευχάριστο κλίμα μέσα στην τάξη και
κάνει  την  διδασκαλία  της  ελληνικής  γλώσσας  πιο  ενδιαφέρουσα  και  ψυχαγωγική,  καθώς  οι
απαντήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τις παρατηρήσεις τους ήταν θετικές κατά 98% και 99%
αντίστοιχα, με μεγαλύτερα ποσοστά να συμπληρώνει το “πολύ” (59% και 61%).

Πίνακας Δ.

Κάνουν το κλίμα πιο ευχάριστο μέσα στην
τάξη; 

87 (100%) 

Πολύ (1) 51 (58.62%) 
Αρκετά (2) 34 (39.08%) 
Μέτρια (3) 2 (2.3%) 

Λίγο (4) 0 (0%) 
Καθόλου (5) 0 (0%) 

Πίνακας Δ.1

κάνουν το μάθημα της γλώσσας πιο
ενδιαφέρον και ψυχαγωγικό; 

89 (100%) 

Πολύ (1) 55 (61.8%) 
Αρκετά (2) 33 (37.08%) 
Μέτρια (3) 0 (0%) 

Λίγο (4) 1 (1.12%) 
Καθόλου (5) 0 (0%) 

Υ4: Η συμμετοχή των μαθητών στη διδακτική διαδικασία αυξάνεται.
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Η  επόμενη  υπόθεση  της  έρευνας  αυτής  ήταν  ότι  η  συμμετοχή  των  μαθητών  στην
εκπαιδευτική  διαδικασία  αυξάνεται  όταν  η  διδασκαλία  συμπεριλαμβάνει  δραστηριότητες  με
τραγούδι  και  μουσική.  Στον πίνακα Ε και  το  διάγραμμα 5  βλέπουμε τι  απαντήσεις  έδωσαν οι
εκπαιδευτικοί. Το 71% δηλώνει ότι η συμμετοχή αυξάνεται κατά πολύ ή αρκετά. Το υπόλοιπο 29%
δηλώνει ότι δεν εντόπισε κάποια διαφορά. Την μεγαλύτερη τιμή συγκεντρώνει το “αρκετά” (41%).

Πίνακας Ε.

προκαλούν μεγαλύτερη συμμετοχή από μέρους των
μαθητών κατά τη διδασκαλία της γλώσσας; 

89 (100%) 

Πολύ (1) 27 (30.34%) 
Αρκετά (2) 36 (40.45%) 
Μέτρια (3) 17 (19.1%) 

Λίγο (4) 9 (10.11%) 
Καθόλου (5) 0 (0%) 

69



Υ5: Η συγκέντρωση των μαθητών στο μάθημα είναι πιο εύκολη.

Στον πίνακα ΣΤ και το διάγραμμα 6 βλέπουμε τα δεδομένα που συλλέχθηκαν σχετικά με την
πέμπτη υπόθεση της έρευνας αυτής. Η ερώτηση είχε να κάνει με το κατά πόσο δραστηριότητες που
περιλαμβάνουν μουσική κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών και βοηθούν στην συγκέντρωσή
τους κατά τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Το 74% των απαντήσεων ήταν ενθαρρυντικές,
δηλώνοντας ότι το ενδιαφέρον και η προσοχή των μαθητών κεντρίζονταν από πολύ έως αρκετά, με
μεγαλύτερο ποσοστό να συγκεντρώνει το “αρκετά” (44%) και μικρότερο το “λίγο” (7%). Όπως
παρατηρούμε  κανένας  εκπαιδευτικός  δεν  δήλωσε  ότι  τέτοιες  δραστηριότητες  δεν  κεντρίζουν
καθόλου το ενδιαφέρον των μαθητών. 

Πίνακας ΣΤ.

κεντρίζουν την προσοχή των μαθητών και τους βοηθούν
να συγκεντρώνονται κατά τη διδασκαλία της γλώσσας; 

88 (100%) 

Πολύ (1) 26 (29.55%) 
Αρκετά (2) 39 (44.32%) 
Μέτρια (3) 17 (19.32%) 

Λίγο (4) 6 (6.82%) 
Καθόλου (5) 0 (0%)
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Υ6: Η απόδοση των μαθητών είναι καλύτερη. 

Ένα μεγάλο και σημαντικό μέρος της έρευνας ήταν η διερεύνηση της έκτης υπόθεσης, εάν
δηλαδή η απόδοση των μαθητών στην ελληνική γλώσσα είναι καλύτερη όταν χρησιμοποιούνται
δραστηριότητες  που  έχουν  να  κάνουν  με  τραγούδι  και  μουσική  κατά  τη  διδασκαλία.  Στο
ερωτηματολόγιο συμπεριλήφθηκε μια γενική ερώτηση και τρεις επιμέρους. Η γενική ερώτηση είχε
να κάνει με την σφαιρική βελτίωση της απόδοσης των μαθητών στην ελληνική γλώσσα και οι
επιμέρους  με  τον  εμπλουτισμό  του  λεξιλογίου,  την  βελτίωση  της  προφοράς  και  την
απομνημόνευση λέξεων και στερεότυπων εκφράσεων της ελληνικής γλώσσας. Τα συμπεράσματα
συσχετίστηκαν  με  μεταβλητές  οι  οποίες  διερευνήθηκαν  με  προηγούμενες  ερωτήσεις  στο
ερωτηματολόγιο.

Τα ευρήματα παρουσιάζουν αρκετό ενδιαφέρον. Μελετώντας τους πίνακες Ζ, Ζ.1, Ζ.2 και Ζ.3
καθώς  και  τα  διαγράμματα  7,  7.1,  7.2  και  7.3  βλέπουμε  ότι  οι  απαντήσεις  στα  τρία  πρώτα
κατανέμονται σχεδόν ισότιμα στις 4 πρώτες επιλογές με μικρό προβάδισμα του “αρκετά” σε όλους
τους πίνακες. Στον τέταρτο πίνακα (7.3) οι πλειοψηφία των απαντήσεων είναι θετικές (88%). Στους
πίνακες Ζ, Ζ.1 και Ζ.2 οι θετικές απαντήσεις είναι 54%, 62% και 52% και οι άλλες 46%, 38% και
48% αντίστοιχα, δίνοντας μια εικόνα διχασμού των απαντήσεων στο μισό. 

Σημαντικά δεδομένα που πρέπει να διερευνηθούν σε αυτό το σημείο είναι το προφίλ του
πληθυσμού  που  απάντησε  στην  κάθε  ερώτηση.  Οι  εκπαιδευτικοί  που  ανήκαν  σε  ιδιωτικά
εκπαιδευτικά  ιδρύματα,  είτε  εργάζονταν  μεμονωμένα  με  ιδιαίτερα  μαθήματα  σε  μαθητές  των
οποίων το προφίλ διαφέρει κατά πολύ από αυτό των προσφύγων και οικονομικών μεταναστών,
ήταν αυτοί που παρατήρησαν την μεγαλύτερη βελτίωση. Από την άλλη, σημαντική μερίδα των
εκπαιδευτικών που εργάζονταν εθελοντικά σε ΜΚΟ -όπου τα μαθήματα γινόταν στο σπίτι  των
μαθητών ή σε κτήρια που παρείχαν αυτοί οι οργανισμοί- είτε σε δημόσιους φορείς και σχολεία των
οποίων  οι  μαθητές  ανήκαν  σε  πολιτισμικές  μειονότητες  ή  ήταν  οικονομικοί  μετανάστες  και
πρόσφυγες  και  γενικότερα  οι  εκπαιδευτικές  συνθήκες  και  οι  συνθήκες  διαβίωσης  τους
περιγράφηκαν  ως  “όχι  ιδανικές”,  δεν  παρατήρησαν  ιδιαίτερη  διαφορά  στην  γενική  απόδοση.
Πρέπει να τονίσουμε ότι η απόδοση κάποιων μαθητών εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό και από
κοινωνικοπολιτικούς παράγοντες, πρακτικά ζητήματα καθώς και από την γενικότερη αντιμετώπιση
της οικογένειας απέναντι στην εκπαίδευση και την δεύτερη/ξένη γλώσσα. 

Πίνακας Ζ.

προκαλούν βελτίωση της απόδοσης των μαθητών
στη γλώσσα; 

88 (100%) 

Πολύ (1) 17 (19.32%) 
Αρκετά (2) 31 (35.23%) 
Μέτρια (3) 23 (26.14%) 

Λίγο (4) 17 (19.32%) 
Καθόλου (5) 0 (0%) 

Πίνακας Ζ1.

εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο των μαθητών; 89 (100%) 
Πολύ (1) 19 (21.35%) 

Αρκετά (2) 36 (40.45%) 
Μέτρια (3) 27 (30.34%) 

Λίγο (4) 6 (6.74%) 
Καθόλου (5) 1 (1.12%)
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Πίνακας Ζ2.

βελτιώνουν την προφορά τους; 88 (100%) 
Πολύ (1) 19 (21.59%) 

Αρκετά (2) 26 (29.55%) 
Μέτρια (3) 25 (28.41%) 

Λίγο (4) 18 (20.45%) 
Καθόλου (5) 0 (0%) 

Πίνακας Ζ3.

βοηθούν στην απομνημόνευση λέξεων και
στερεότυπων φράσεων της ελληνικής γλώσσας; 

89 (100%) 

Πολύ (1) 31 (34.83%) 
Αρκετά (2) 47 (52.81%) 
Μέτρια (3) 9 (10.11%) 

Λίγο (4) 1 (1.12%) 
Καθόλου (5) 1 (1.12%) 
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Υ7:  Οι  μαθητές  μέσα από αυτήν  την  μέθοδο αποκτούν μια  πιο  σφαιρική  αντίληψη περί
ελληνικής γλώσσας και ελληνικού πολιτισμού.

Τέλος, στους πίνακες Η, Η.1, Η.2 και Η.3 και τα διαγράμματα 8, 8.1, 8.2 και 8.3 βλέπουμε
απαντήσεις σε ερωτήσεις που σχετίζονται με την ολική αντίληψη περί γλώσσας και την έβδομη
υπόθεση της  έρευνας.  Αυτές  αφορούν την γενική  κατανόηση,  στάση και  χρήση της  ελληνικής
γλώσσας από τους δίγλωσσους μαθητές όταν χρησιμοποιούνται μουσικές δραστηριότητες κατά τη
διδασκαλία της. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα Η.1 και το διάγραμμα 8.1 η στάση των μαθητών απέναντι
στην ελληνική, όταν η γλώσσα διδάσκεται  μέσα από μουσικές δραστηριότητες,  χαρακτηρίζεται
πολύ θετική σε ποσοστό 53% και αρκετά θετική σε ποσοστό 42%, γεγονός που κάνει τις θετικές
αντιδράσεις να συνοψίζονται συνολικά σε 95%. 

Στον πίνακα Η.3 και το διάγραμμα 8.3, βλέπουμε ότι,  σύμφωνα με τις παρατηρήσεις των
δασκάλων τους, οι μαθητές υποβοηθούνται σε αρκετό βαθμό από την μουσική στην κατανόηση
κάποιων ιδιαίτερων πολιτισμικών χαρακτηριστικών της Ελλάδας. 

Επιπλέον, ο πίνακας Η.2 και το διάγραμμα 8.2 μας δίνουν μια ιδέα σχετικά με το πόσο τα
ελληνικά τραγούδια και η μουσική προτρέπουν τους αλλόγλωσσους μαθητές σε αναζήτηση και
δημιουργική ενασχόληση με την ελληνική γλώσσα. Με το “πολύ” και το “αρκετά” να συνοψίζονται
στο 57% και το “μέτρια” να συγκεντρώνει 34%. 

Όσον αφορά την κατανόηση της γλώσσας, που εμφανίζεται στον πίνακα Η και το διάγραμμα
8, το 58% των εκπαιδευτικών δηλώνει ότι γίνεται πιο εύκολη για τους μαθητές όταν η διδασκαλία
περιλαμβάνει μουσικές δραστηριότητες,ενώ το υπόλοιπο 42% μιλάει για μέτρια ή μικρή θετική
αλλαγή στο επίπεδο κατανόησης καθώς πολλά τραγούδια κάνουν γραμματικές  και  συντακτικές
υπερβάσεις ή ο ρυθμός τους είναι πολύ γρήγορος με αποτέλεσμα οι μαθητές να μην καταλαβαίνουν
τι ακούν. Πολύ σημαντική ήταν μια επιπλέον ερώτηση που έγινε προφορικά εκ των υστέρων σε
κάποιους εκπαιδευτικούς και βασίστηκε στην παρατήρησή τους αυτήν. Η ερώτηση αυτήν ήταν:
“Κατά πόσο βοηθάει, εάν δοθεί κείμενο με γραμμένους τους στίχους του τραγουδιού στους μαθητές,
με πιθανές επεξηγήσεις λέξεων;”. Όλοι οι εκπαιδευτικοί απάντησαν “πολύ”.

Πίνακας Η.

κάνουν πιο εύκολη την κατανόηση της γλώσσας; 88 (100%) 
Πολύ (1) 13 (14.77%) 

Αρκετά (2) 38 (43.18%) 
Μέτρια (3) 34 (38.64%) 

Λίγο (4) 3 (3.41%) 
Καθόλου (5) 0 (0%) 

Πίνακας Η1.

δημιουργούν θετική στάση απέναντι στη γλώσσα; 89 (100%) 
Πολύ (1) 47 (52.81%) 

Αρκετά (2) 37 (41.57%) 
Μέτρια (3) 3 (3.37%) 

Λίγο (4) 2 (2.25%) 
Καθόλου (5) 0 (0%) 
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Πίνακας Η2.

προτρέπουν τους μαθητές σε αναζήτηση και
δημιουργική απασχόληση με τη γλώσσα; 

89 (100%) 

Πολύ (1) 13 (14.61%) 
Αρκετά (2) 37 (41.57%) 
Μέτρια (3) 30 (33.71%) 

Λίγο (4) 8 (8.99%) 
Καθόλου (5) 1 (1.12%) 

Πίνακας Η3.

βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν κάποια
ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά της Ελλάδας; 

89 (100%) 

Πολύ (1) 15 (16.85%) 
Αρκετά (2) 39 (43.82%) 
Μέτρια (3) 31 (34.83%) 

Λίγο (4) 4 (4.49%) 
Καθόλου (5) 0 (0%) 
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Παράρτημα

Ερωτηματολόγιο

Το  παρόν  ερωτηματολόγιο  δημιουργήθηκε  στα  πλαίσια  του  ερευνητικού  μέρους  της
διπλωματικής εργασίας “Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς μαθητές με την χρήση
μουσικής” που γίνεται για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Επιστήμες Αγωγής “Διδασκαλία της
Ελληνικής  Γλώσσας”  του  Πανεπιστημίου  Δυτικής  Μακεδονίας.  Απευθύνεται  σε  εκπαιδευτικούς
πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης  οι  οποίοι  διδάσκουν  σε  τάξεις  που  αποτελούνται  κατά  ένα  μικρό  ή
μεγάλο μέρος ή και  εξ'  ολοκλήρου από αλλοδαπούς μαθητές,  για  τους  οποίους  η ελληνική είναι
δεύτερη/ ξένη γλώσσα και σε δασκάλους που διδάσκουν σε προσφυγικές δομές ή σε διαπολιτισμικά
και μειονοτικά σχολεία.

Στόχος του ερωτηματολογίου είναι να καταγράψει τις παρατηρήσεις εκπαιδευτικών σχετικά με
το εάν και πως η μουσική συμβάλει σε αποτελεσματικότερη γλωσσική διδασκαλία σε αλλόγλωσσους
μαθητές μικρής ηλικίας και εάν το τραγούδι και οι παιγνιώδεις παιδαγωγικές δραστηριότητες που το
συμπεριλαμβάνουν είναι εποικοδομητικές, ψυχαγωγικές τεχνικές που οδηγούν στην αβίαστη, φυσική
και εμπειρική εκμάθηση και χρήση της ξένης γλώσσας, την εμπέδωση και τη βαθιά κατανόηση της
και την δημιουργική και επικοινωνιακή χρήση της.

Παρακαλώ επιλέξτε ένα ή περισσότερα και συμπληρώστε.

 Αυτήν την στιγμή είμαι εκπαιδευτικός σε:

δημόσιο σχολείο
ιδιωτικό σχολείο
άλλο (................................................................................)

 Η τάξη μου είναι:

γενική τάξη
τάξη υποδοχής
παράλληλη στήριξη
προσφυγική δομή
τάξη σε διαπολιτισμικό ή μειονοτικό σχολείο
τάξη σε ελληνόγλωσσο σχολείο του εξωτερικού
άλλο (..............................................................................)

 Το επίπεδο σπουδών μου είναι:

 απόφοιτος πανεπιστημιακού ιδρύματος
μεταπτυχιακό
διδακτορικό
άλλο (..............................................................................)
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 Έτη προϋπηρεσίας: 

 Οι μαθητές οι οποίοι ανήκουν σε γλωσσικές μειονότητες στην τάξη είναι: 

πρόσφυγες
μετανάστες
Έλληνες του εξωτερικού ή παλιννοστούντες
δίγλωσσοι από μικτό γάμο
γλωσσική, πολιτισμική ή άλλη μειονότητα
άλλο (.....................................................................)

 Ο αριθμός των μαθητών που ανήκουν σε γλωσσικές μειονότητες συνολικά είναι:

εκ των οποίων αγόρια:
  

και κορίτσια:
 

Παρακαλώ επιλέξτε ένα 

 Το περιβάλλον στο οποίο διδάσκετε θεωρείτε ότι είναι κατάλληλο για μάθηση;

Πολύ
Αρκετά
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

 Είναι επαρκής η υλικοτεχνική υποδομή;

Πολύ
Αρκετά
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

 Τα συγγράμματα θεωρείτε ότι παρέχουν επαρκές υλικό για τη διδασκαλία της ελληνικής ως
δεύτερης/ ξένης γλώσσας;

Πολύ
Αρκετά
Μέτρια
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Λίγο
Καθόλου

 Κάνετε χρήση και άλλων βιβλίων ή μέσων για την διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/
ξένης;

Πολύ
Αρκετά
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

 Χρησιμοποιείτε τη μουσική στη διδασκαλία σας;

Πολύ
Αρκετά
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

 Αναλαμβάνετε εκδηλώσεις ή κάνετε δραστηριότητες που συμπεριλαμβάνουν και μουσική/
τραγούδι;

Πολύ
Αρκετά
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

 Πόσο καλή θα χαρακτηρίζατε την σχέση σας με την μουσική; 

Πολύ
Αρκετά
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

Από τις παρατηρήσεις σας, θεωρείτε ότι οι δραστηριότητες που συμπεριλαμβάνουν μουσική:

 βοηθάνε στην εκμάθηση της γλώσσας; 

Πολύ
Αρκετά
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

 δημιουργούν θετική στάση απέναντι στη γλώσσα;

Πολύ

83



Αρκετά
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

 προτιμούνται απ' τους μαθητές σε σχέση με άλλες παραδοσιακές μεθόδους;

Πολύ
Αρκετά
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

 συμβάλουν στην καλύτερη επικοινωνία μέσα στην τάξη;

Πολύ
Αρκετά
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

 κάνουν το κλίμα πιο ευχάριστο μέσα στην τάξη;

Πολύ
Αρκετά
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

 κάνουν το μάθημα της γλώσσας πιο ενδιαφέρον και ψυχαγωγικό;

Πολύ
Αρκετά
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

 προκαλούν  μεγαλύτερη  συμμετοχή  από  μέρους  των  μαθητών  κατά  τη  διδασκαλία  της
γλώσσας;

Πολύ
Αρκετά
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

 κεντρίζουν  την  προσοχή  των  μαθητών  και  τους  βοηθούν  να  συγκεντρώνονται  κατά  τη
διδασκαλία της γλώσσας;

Πολύ
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Αρκετά
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

 προκαλούν βελτίωση της απόδοσης των μαθητών στη γλώσσα;

Πολύ
Αρκετά
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

 εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο των μαθητών;

Πολύ
Αρκετά
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

 βελτιώνουν την προφορά τους;

Πολύ
Αρκετά
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

 κάνουν πιο εύκολη την κατανόηση της γλώσσας;

Πολύ
Αρκετά
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

 βοηθούν στην απομνημόνευση λέξεων και στερεότυπων φράσεων της ελληνικής γλώσσας;

Πολύ
Αρκετά
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

 βοηθούν  τους  μαθητές  να  έχουν  καλύτερες  διαπροσωπικές  σχέσεις  και  να  εντάσσονται
ευκολότερα στο κοινωνικό σύνολο του σχολείου;

Πολύ
Αρκετά
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Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

 προτρέπουν τους μαθητές σε αναζήτηση και δημιουργική απασχόληση με τη γλώσσα;

Πολύ
Αρκετά
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

 βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν κάποια ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά της
Ελλάδας;

Πολύ
Αρκετά
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου
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