
“Χορωδιακή Μουσική Αγωγή στο Γυμνάσιο” 

                                                                                                              της Ζωής Τσιλίκη 

 

      Έλαο θαζεγεηήο Μνπζηθήο ζην Γπκλάζην έρεη λα αληηκεησπίζεη πνιιέο 

πξνθιήζεηο, όζνλ αθνξά ηνπο ηνκείο ηεο κνπζηθήο δεκηνπξγίαο. Σίγνπξα όκσο ην 

κνπζηθό πξόγξακκα θάζε ζρνιείνπ επεξεάδεηαη από ηηο κνπζηθέο εθδειώζεηο, ηα 

ελδηαθέξνληα ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο, ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηηο επθαηξίεο 

πνπ πξνζθέξνληαη γηα κνπζηθή θαη γεληθόηεξα θαιιηηερληθή δξάζε. Μηα πόιε κε 

δξαζηήξηα κνπζηθή δσή βνεζάεη ην ζρνιηθό κνπζηθό πξόγξακκα θαη εθείλν κε ηε 

ζεηξά ηνπ πξνζθέξεη ζηηο ηέρλεο ηεο θνηλόηεηαο. 

      Η εκπεηξία κνπ ζηε ζρνιηθή ρνξσδηαθή πξάμε απέδεημε όηη έλα κεγάιν κέξνο ηεο 

επηηπρίαο κηαο ρνξσδίαο εμαξηάηαη από ην ζσζηό πξνγξακκαηηζκό θαη ηελ νξγάλσζή 

ηεο. Έηζη κε ηελ έλαξμε θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο θξνληίδσ λα επηκεινύκαη έλα ζρέδην 

– πξόγξακκα όζνλ αθνξά ηα κέιε ηεο ρνξσδίαο, ηηο κέξεο θαη ώξεο ζπλάληεζήο καο 

γηα πξόβα, ηελ επηινγή ησλ ηξαγνπδηώλ, ηηο επθαηξίεο γηα δεκόζηεο εκθαλίζεηο, ην 

ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ πξνεηνηκαζία. Σηε Δεπηεξνβάζκηα Εθπαίδεπζε ην 

«Χνξσδηαθό Τκήκα» ιεηηνπξγεί σο δίσξν πξναηξεηηθό κάζεκα, ην νπνίν 

πξαγκαηνπνηείηαη από ηνλ Καζεγεηή Μνπζηθήο ηνπ Σρνιείνπ, κεηά ηε ιήμε ηνπ 

εκεξήζηνπ ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο (8
ε
 θαη 9

ε
 ώξα). Η δεκηνπξγία ηνπ κνπζηθνύ 

ζπλόινπ απνβιέπεη ζηε θσλεηηθή αγσγή θαη ζηε κνπζηθή θαιιηέξγεηα ησλ καζεηώλ 

θαζώο θαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ δεκηνπξγηθώλ ηνπο δπλάκεσλ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζε πνιηηηζηηθά δξώκελα κέζα θαη έμσ από ην Σρνιείν. 

Σηότοη ηες τορωδηαθής κοσζηθής ζηο Γσκλάζηο είλαη:  

α) ε γλσξηκία ησλ καζεηώλ κε ην ρνξσδηαθό ηξαγνύδη θαη ε επαηζζεηνπνίεζή 

ηνπο ζε πνηνηηθά κνπζηθά αθνύζκαηα ώζηε λα ζπκκεηέρνπλ κε ακείσην ελδηαθέξνλ 

θαη δήιν ζην ρνξσδηαθό έξγν, 

β) ε θσλεηηθή αγσγή θαη θαιιηέξγεηα ησλ παηδηώλ κέζα από ηελ επαθή θαη 

εμνηθείσζή ηνπο κε ζεκαληηθά έξγα ηνπ ειιεληθνύ θαη μέλνπ ρνξσδηαθνύ 

ξεπεξηνξίνπ, 

γ) ε αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο ηθαλόηεηαο, ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηεο 

απηνπεπνίζεζεο ησλ καζεηώλ, ζπκβάιινληαο ζηελ αλαθάιπςε ηεο πξνζσπηθόηεηάο 

ηνπο θαη ηεο αηνκηθήο κόξθσζήο ηνπο, 

δ) ε αηζζεηηθή ζπγθίλεζε, ραξά θαη ηθαλνπνίεζε από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο 

δηάθνξεο κνπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Σρνιείνπ, 

ε) ε αλάπηπμε λέσλ ελδηαθεξόλησλ θαη δηάζεζεο γηα ζπκκεηνρή ζε 

νξγαλσκέλεο εθδειώζεηο θαιιηηερληθνύ πεξηερνκέλνπ, 

ζη) ε απόθηεζε ζθεληθήο εκπεηξίαο από ηηο εκθαλίζεηο ηνπο κπξνζηά ζην 

θνηλό.  



       Η Δηεύζπλζε Χνξσδίαο είλαη ζηελ νπζία ηεο κηα ηέρλε εξκελεπηηθή. 

Ταπηόρξνλα όκσο είλαη θαη κία ηέρλε δηαθνξεηηθή από ηηο άιιεο κνπζηθέο – 

εξκελεπηηθέο ηέρλεο. Οη κνπζηθνί – εξκελεπηέο ησλ κνπζηθώλ νξγάλσλ είλαη 

ραξαθηεξηζηηθό πσο δνπιεύνπλ κε «άςπρν» πιηθό δειαδή κε κνπζηθά όξγαλα θαη ε 

θαιή ή όρη απόδνζή ηνπο εμαξηάηαη από ηελ πνηόηεηα απηνύ ηνπ πιηθνύ θαη βέβαηα 

από ηελ ηθαλόηεηα ησλ κνπζηθώλ.  

      Όκσο ηα πξάγκαηα είλαη δηαθνξεηηθά γηα ηνλ Δηεπζπληή Χνξσδίαο – Εξκελεπηή. 

Τν δηθό ηνπ όξγαλν είλαη «έκςπρν» θαη απνηειείηαη από έλα πιήζνο δηαθνξεηηθώλ 

πξνζσπηθνηήησλ (θαη θπζηθά όρη κνπζηθώλ, όηαλ αλαθεξόκαζηε ζην δεκόζην 

ζρνιείν γεληθήο εθπαίδεπζεο), ηηο νπνίεο πξέπεη λα νξγαλώζεη θαη λα ηαηξηάμεη ζε 

έλα νινθιεξσκέλν ζύλνιν πνπ ζα ιεηηνπξγεί σο έλα ηέιεην θαηά ην δπλαηόλ 

αθνπζηηθά, κνπζηθό όξγαλν. Καηά ηε δηάξθεηα ινηπόλ ηεο ρνξσδηαθήο εξγαζίαο, κία 

από ηηο ζεκαληηθέο κνπ ελαζρνιήζεηο είλαη λα εμαζθώ ηνπο καζεηέο - ρνξσδνύο ζην 

λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο θηλήζεηο ησλ ρεξηώλ κνπ, ζηελ έθθξαζε ηνπ πξνζώπνπ θαη 

ηνπ ζώκαηόο κνπ, ίζσο κεξηθέο θνξέο πεξηζζόηεξν έληνλα, έηζη ώζηε λα θαηαλννύλ 

πην εύθνια θαη λα εζσηεξηθεύνπλ ην ραξαθηήξα θαη ην βαζύηεξν λόεκα θάζε 

κνπζηθνύ έξγνπ.  

         Η νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ελόο Χνξσδηαθνύ Σπλόινπ ζην Γπκλάζην 

πξνϋπνζέηεη κεξηθνύο βαζηθνύο παξάγνληεο ώζηε λα γίλεη απνηειεζκαηηθό ην έξγν 

ηεο ρνξσδίαο θαη λα απνθέξεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Από ηελ πξώηε κέξα ηεο 

πξόβαο ν καζεηήο καζαίλεη λα αθνινπζεί θάπνηνπο θαλόλεο όπσο είλαη ε ζηαζεξή θαη 

αδηάιεηπηε παξνπζία ηνπ ζηηο πξόβεο. Έηζη επηηειείηαη ζσζηά ην έξγν ηεο θσλεηηθήο 

ηνπ ελεξγνπνίεζεο πνπ είλαη ε βάζε γηα ηε ζσζηή ρνξσδηαθή εθπαίδεπζε. Ιδηαίηεξε 

πξνζνρή ζηηο πξόβεο πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ εθκάζεζε ζσζηώλ ρνξσδηαθώλ ηξόπσλ 

δειαδή ζηελ νξζνθσλία, ζηε ζσζηή αλαπλνή, ζηελ νξζνηνλία, ζηελ άξζξσζε θ.α. 

Γη΄ απηό ην ιόγν ν θαζεγεηήο Μνπζηθήο - Μαέζηξνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ζε θάζε 

πξόβα ηηο θαηάιιειεο αζθήζεηο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηε θσλεηηθή πξνεηνηκαζία 

(δέζηακα θσλώλ), ηε ραιάξσζε, ηε ζσζηή έλαξμε θαη ηε δηακόξθσζε ελόο σξαίνπ, 

εληαίνπ, νκνηνγελνύο ρνξσδηαθνύ ήρνπ.  

          Μεγάιν κέξνο ηεο πξόβαο επηθεληξώλεηαη επίζεο ζηελ θαιιηηερληθή απόδνζε 

ησλ έξγσλ. Σηα παηδηά ηνλίδνπκε πάληα ην ηδηαίηεξν ύθνο κε ην νπνίν πξέπεη λα 

εθηεινύλ ην θάζε ηξαγνύδη. Απηό γίλεηαη κε ηηο πξνζσπηθέο ππνδείμεηο ηνπ θαζεγεηή 

θαη παξάιιεια κε ην άθνπζκα ερνγξαθεκέλεο ζπλαπιίαο. Έηζη ζέινπκε λα 

θαηαιάβνπλ ηα παηδηά ηηο απαηηήζεηο πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ηξαγνπδηνύ 

ζρεηηθά κε ηνπο όξνπο έθθξαζεο, όπσο πξνθνξά, δπλακηθή, άξζξσζε, ρξσκαηηζκνί 

γηα λα κπνξέζνπλ λα εθθξάζνπλ ην πξαγκαηηθό θαιιηηερληθό ύθνο ηνπ έξγνπ. Πνιύ 

ζεκαληηθό είλαη ην γεγνλόο, θάζε παηδί λα θαηαιάβεη πώο θαη ζε πνην ζεκείν 

αλαπλέεη, ηη έληαζε θαη ρξώκα δίλεη ζηε θσλή θαη ηη ζθνπό εμππεξεηνύλ όια απηά. 

Μ΄ απηόλ ηνλ ηξόπν ηα παηδηά ζπκκεηέρνπλ ελεξγεηηθά ζηελ θαιιηηερληθή δνπιεηά 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, εμνηθεηώλνληαη θαη απνθηνύλ ηηο βάζεηο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 

εθπαίδεπζήο ηνπο.  



Όζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία κειέηεο θάζε ρνξσδηαθνύ έξγνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πξόβαο αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα: 

1) Αθρόαζε ηοσ ηραγοσδηού – κοσζηθού έργοσ από παηδηθή ή κηθηή  τορωδία. 

         Τα παηδηά έρνπλ ηελ επθαηξία λα εθθξάζνπλ ηηο εληππώζεηο ηνπο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο γηα θάζε κνπζηθό έξγν - ηξαγνύδη παξάιιεια κε ην άθνπζκα ηεο 

ερνγξαθεκέλεο εθηέιεζεο. Με ηνλ ηξόπν απηό επηρεηξείηαη κηα πξώηε πξνζπάζεηα 

γηα επαθή θαη εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ κε ηα ηξαγνύδηα όζνλ αθνξά ην πεξηερόκελό 

ηνπο, (ηξαγνύδηα αγάπεο, ζρνιηθά, λαλνπξίζκαηα, ρξηζηνπγελληάηηθα, ηξαγνύδηα κε 

πνιηηηζκηθό, ζξεζθεπηηθό, εζληθό θαη θνηλσληθό ραξαθηήξα, ηξαγνύδηα παξαδνζηαθά 

θαη έληερλα, ηξαγνύδηα από ηελ θιαζηθή θαη ηε ζύγρξνλε επνρή) αιιά θαη ην ύθνο 

ηνπ: ραξνύκελν, δσεξό, αηζηόδνμν, ιπξηθό, ηδηαίηεξα ξπζκηθό ή ζπλαηζζεκαηηθό. 

2) Αλαθορά ζηο περηετόκελο θάζε ηραγοσδηού – κοσζηθού έργοσ. 

        Πξηλ από ηελ εξκελεία θάζε ηξαγνπδηνύ πξνεγείηαη αλάγλσζε θαη λνεκαηηθή 

απόδνζε ησλ ζηίρσλ ηνπ, κεηάθξαζε αλ απνδίδεηαη ζε μέλε γιώζζα θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζπλαηζζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ πνηεηηθνύ θεηκέλνπ. Μ’ απηό ηνλ ηξόπν 

θαιιηεξγνύληαη νη επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο ησλ παηδηώλ κέζσ ζπδεηήζεσλ γηα ηελ 

πξνέιεπζε θαη ην κήλπκα θάζε ηξαγνπδηνύ αλάινγα κε ηε ζεκαηηθή ηνπ θαηεγνξία. 

Κάζε ρνξσδόο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο ζηίρνπο όισλ ησλ ηξαγνπδηώλ κε ηε ζεηξά 

πνπ ζα εξκελεπηνύλ ζηελ ηειηθή παξνπζίαζε θαη ηελ πξνθνξά ησλ θεηκέλσλ, 

εθόζνλ ππάξρνπλ ηξαγνύδηα πνπ πξέπεη λα απνδνζνύλ ζε μέλε γιώζζα. 

3) Μοσζηθή αλάισζε ηωλ βαζηθώλ ταραθηερηζηηθώλ θάζε ζύλζεζες. 

Καηά ηε κνπζηθή αλάιπζε εληνπίδνληαη ηα παξαθάησ κνπζηθά ζηνηρεία: 

 Τνληθόηεηα. Έλα από ηα βαζηθά πξνβιήκαηα είλαη ε αθξηβήο θαη θαζαξή 

ηνληθόηεηα θαη γεληθόηεξα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ αλαπαξαγσγή ησλ 

κνπζηθώλ ηόλσλ από θάζε θσλή θαη από ην ζύλνιν ηεο ρνξσδίαο. Σ΄ απηέο ηηο 

πεξηπηώζεηο ε ρνξσδηαθή πξαθηηθή επηθεληξώλεηαη ζε πνιιέο θαη 

επαλαιακβαλόκελεο αζθήζεηο, εζηηάδνληαο ηελ πξνζνρή ζην ζσζηό ηόλν ηνπ 

ηξαγνπδηνύ θαη ζηελ ζπλεηδεηή πξνεηνηκαζία ησλ ρνξσδώλ. 

 είδνο ηνπ κέηξνπ, αιιαγέο ηνπ ξπζκνύ, ηδηαίηεξα ξπζκηθά ζρήκαηα  

 ελδείμεηο ηέκπν. Η ζσζηή βάζε γηα ην ηέκπν είλαη νη ζεκεηώζεηο ηνπ ζπλζέηε θαη ν 

ραξαθηήξαο ηνπ κνπζηθνύ έξγνπ. Όκσο αθόκε θαη όηαλ έρνπκε ηηο ζεκεηώζεηο ηνπ 

ζπλζέηε, ην ηέκπν γηα θάζε θνκκάηη δε κπνξεί λα ζεσξεζεί απόιπην κέγεζνο, αιιά 

επεξεάδεηαη από ζεηξά παξαγόλησλ όπσο ην κνπζηθό ζηπι ηεο επνρήο πνπ γξάθηεθε 

ην έξγν θαη ηελ πξνζσπηθή εξκελεία ηνπ έξγνπ από ην καέζηξν. 

 ελδείμεηο δπλακηθήο. Ο ζπλζέηεο ρξεζηκνπνηεί επηθνπξηθά όξνπο θαη ελδείμεηο 

δπλακηθήο ρξεζηκνπνηώληαο νιόθιεξε ηελ θιίκαθα ησλ δηαβαζκίζεσλ από ην forte 



κέρξη ην piano γηα λα δηεπθξηλίζεη ηελ πξόζεζή ηνπ θαη λα κεηαδώζεη ην πην δπλαηό 

ςπρηθό θαη ζπλαηζζεκαηηθό απνηέιεζκα.  

  κνπζηθή θόξκα (π.ρ. δηκεξή, ηξηκεξή, ειεύζεξε, θαλόλαο, απόζπαζκα από 

νξαηόξην, θαληάηα, όπεξα)   

 πθή ηνπ έξγνπ (κνλνθσληθή - εηεξνθσληθή, πνιπθσληθή, νκνθσληθή) 

 κνπζηθέο θξάζεηο (αηάθεο, επαλαιήςεηο θξάζεσλ, θαηαιεθηηθέο θξάζεηο,  

αλαπλνέο) 

 ρξσκαηηζκνί – ηδηαηηεξόηεηεο ζηελ εξκελεία. Οη ρξσκαηηζκνί σο «έλα ζύλνιν από 

θαηλόκελα πνπ ζπλδπάδνληαη κε ηα δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηεο έληαζεο ηεο θσλήο», καο 

πξνζαλαηνιίδνπλ όζνλ αθνξά ζηελ εζσηεξηθή νπζία, ζην ραξαθηήξα ηεο κνπζηθήο, 

ζηα δηαθνξεηηθά ζηπι θαη ζηα ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα ηεο δνκήο ηνπ κνπζηθνύ 

θνκκαηηνύ.  

4) Μειωδηθή αλάγλωζε ηες παρηηηούρας – ζοιθέδ. 

Τα παηδηά εμνηθεηώλνληαη ζηαδηαθά κε ηε κνπζηθή γξαθή, ην ύςνο ηεο θσλήο 

θαη ηηο θσλεηηθέο απαηηήζεηο ηεο κεισδίαο. Εθόζνλ ε κεισδία ελόο ηξαγνπδηνύ δελ 

ππνζηεξίδεηαη από ηηο θσλεηηθέο δπλαηόηεηεο ησλ καζεηώλ καο, γίλεηαη πξνζαξκνγή 

ζην ηνληθό εύξνο ησλ θσλώλ ηεο ρνξσδίαο καο. 

5) Ερκελεσηηθή απόδοζε ηωλ έργωλ. 

        Δίλνληαη νδεγίεο γηα ηηο απαηηήζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηελ εθηέιεζε θάζε 

ηξαγνπδηνύ ζρεηηθά κε ηελ πξνθνξά ησλ ζηίρσλ, ηελ άξζξσζε θαη πξνθνξά ησλ 

μέλσλ ιέμεσλ,  ηνπο όξνπο έθθξαζεο θαη δπλακηθήο ώζηε ηα παηδηά λα πξνζεγγίζνπλ 

θαηά ην δπλαηό, ην ύθνο θάζε ηξαγνπδηνύ. 

       Τέινο, ζα ήζεια λα επηζεκάλσ ηε ζεκαζία ηεο  πεηζαξρίαο, πνπ ζεσξείηαη 

απαξαίηεηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο  ρνξσδηαθήο εθπαίδεπζεο ησλ καζεηώλ. Η ζρέζε 

κε ηα παηδηά πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ αγάπε θαη ηε ιεπηόηεηα, ζην ελδηαθέξνλ γηα 

ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ, από ηελ άιιε ζηε ζπγθξαηεκέλε απζηεξόηεηα, 

ελώ δελ παξαιείπνπκε λα ηνπο ηνλίδνπκε ηε ζεκαζία ηεο ρνξσδηαθήο πξάμεο. Έηζη ε 

ζπκκεηνρή θάζε κέινπο ηνπ ζπλόινπ πνπ δηεπζύλνπκε πξέπεη λα απνηειεί 

ελζνπζηώδε θαη ειεύζεξε απνδνρή, πεγή δεκηνπξγηθήο ραξάο. Με ηε κνξθή ηνπ 

δαζθάινπ πνπ θαζνδεγεί κε αγάπε ηνπο καζεηέο ηνπ, πνπ θη απηνί από ηελ ίδηα 

αγάπε δηαπλένληαη, ν θαζεγεηήο Μνπζηθήο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη πςεινύο 

θαιιηηερληθνύο ζηόρνπο. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  


