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 Α. i. Αλαγθαηόηεηα ύπαξμεο ελόο θνηλνύ θώδηθα ζεκεηνγξαθίαο πνπ λα ζπλάδεη 

κε ηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο ηεο Διιεληθήο Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο θαη λα 

ζπλεπηθνπξεί ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ηακπνπξά. 

     ii Τα νθέιε ηεο ρξήζεο ΒΔΣ ζηε δηδαζθαιία ηνπ ηακπνπξά. 

 B. i. Γηδαθηηθή πξόηαζε: Μνληέιν δηδαζθαιίαο ηνπ ηακπνπξά κε ρξήζε 

Βπδαληηλήο Σεκεηνγξαθίαο (Σηάζνο, 2014, 2015). 

     ii. Γηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ καζήκαηνο ηνπ ηακπνπξά κε άιια καζήκαηα 
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Σθνπόο ηεο εηζήγεζεο: Να πξνηείλεη ηξόπνπο ζύλδεζεο ηεο Θεσξίαο θαη ηεο Πξάμεο 

ηνπ καζήκαηνο ηεο Διιεληθήο Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο απαληώληαο ζε ηξία βαζηθά 
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1
 Ζ παξνπζίαζε (PowerPoint) ηεο εηζήγεζεο έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://tampouras.com/el/arthra-tampoura/   

http://tampouras.com/el/arthra-tampoura/
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A. i. Αλαγθαηόηεηα ύπαξμεο ελόο θνηλνύ θώδηθα ζεκεηνγξαθίαο πνπ λα ζπλάδεη 

κε ηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο ηεο Διιεληθήο Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο θαη 

λα ζπλεπηθνπξεί ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ηακπνπξά 

Ζ παξνύζα εηζήγεζε δηαπλέεηαη θαηαξράο από ηελ αγάπε κνπ γηα ηνλ ηακπνπξά θαη 

αθεηέξνπ από ηελ αλαγθαηόηεηα ύπαξμεο ελόο θνηλνύ θώδηθα ζεκεηνγξαθίαο, πνπ λα 

ζπλάδεη κε ηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο ηεο Διιεληθήο Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο θαη λα 

ζπλεπηθνπξεί ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηνπ 

ππνρξεσηηθνύ ηακπνπξά. 

 Ζ ελαζρόιεζή κνπ κε ηνλ ηακπνπξά, ε δηδαθηηθή εκπεηξία ζηα Μνπζηθά 

Σρνιεία, θαη νη ζπνπδέο κνπ ζηελ παηδαγσγηθή ηεο κνπζηθήο κε ώζεζαλ λα αζρνιεζώ 

εξεπλεηηθά κε ηε ζεσξεηηθή ππνζηήξημε θαη ηε δηδαθηηθή ηνπ ππνρξεσηηθνύ καζήκαηνο 

ηνπ ηακπνπξά.  

 Από ηελ πξώηε κέξα πνπ θιήζεθα λα δηδάμσ ηνλ ηακπνπξά ζε Μνπζηθό Σρνιείν, 

δηαπίζησζα ηηο ειιείςεηο θαη ηα θελά πνπ ππήξραλ όζνλ αθνξά ηελ ππάξρνπζα 

βηβιηνγξαθία, ηελ πξνηεηλόκελε ύιε θαη ηελ αζάθεηα ησλ νδεγηώλ ηνπ λόκνπ πεξί ηνπ 

ηξόπνπ δηδαζθαιίαο ηνπ ηακπνπξά. Τα παξαπάλσ, ζπλέηεηλαλ ζηε δεκηνπξγία κηαο 

ζύγρπζεο κεηαμύ ησλ θαζεγεηώλ γηα ηνλ νξζό ηξόπν δηδαζθαιίαο ηνπ νξγάλνπ, θπξίσο 

όζνλ αθνξά ην ζεσξεηηθό ππόβαζξν θαη ηε ζεκεηνγξαθία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, 

γεγνλόο ην νπνίν νδήγεζε αθελόο ζηε κε-ζπκπόξεπζε ηνπ ζεσξεηηθνύ θαη πξαθηηθνύ 

κέξνπο ηνπ καζήκαηνο ηεο Διιεληθήο Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο θαη αθεηέξνπ ζηε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθόκελεο ύιεο από θαζεγεηή ζε θαζεγεηή ηνπ ηακπνπξά.  

 Γηιήκκαηα όπσο, κε λόηεο ή κε ην απηί; κε πεληάγξακκν ή κε βπδαληηλή; Νε ή 

Do; Ήρνο ή Μαθάκ; θαη ην Νε είλαη Do ή Sol; έρνπλ δηράζεη ηνπο θαζεγεηέο θαη 

κπεξδέςεη ηνπο καζεηέο νη νπνίνη ζε θάζε αιιαγή θαζεγεηή, ιόγσ πξνγξάκκαηνο ή κε-

πξόζιεςεο ηνπ πξνεγνύκελνπ, θαινύληαη λα πξνζαξκόδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο 
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ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ράλνληαο πνιιέο θνξέο ηελ νπζία πνπ είλαη λα παίμνπλ θαη λα 

αγαπήζνπλ ηνλ ηακπνπξά. 

 Σε απηή ηελ θαηεύζπλζε θαη κε γλώκνλα ηε ζύκπιεπζε ηνπ καζήκαηνο ηνπ 

ηακπνπξά κε ην Μάζεκα ηεο Διιεληθήο Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο πνπ θαιείηαη λα 

ππνζηεξίμεη πξαθηηθά, ζα παξνπζηαζηεί ε πξόηαζε λα εδξαησζεί σο βαζηθόο θώδηθαο 

ζεκεηνγξαθίαο ε ρξήζε Βπδαληηλήο Δθθιεζηαζηηθήο Σεκεηνγξαθίαο. 

 Δπηπιένλ, σο ππνζηεξηρηήο ηεο λέαο παηδαγσγηθήο ηεο κνπζηθήο θαη ησλ Νέσλ 

πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ γηα ηα Μνπζηθά ζρνιεία πνπ πξνηάζζνπλ κηα καζεηνθεληξηθή 

θαη ζηνρεπκέλε δηδαζθαιία κε ζηόρν ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο κέζσ 

δηαζεκαηηθώλ θαη δηεπηζηεκνληθώλ πξνζεγγίζεσλ, δηαηείλνκαη πσο νθείινπκε λα 

εληάμνπκε ζηε δηδαζθαιία καο πξαθηηθέο όπσο ηελ ελεξγή θαη ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, 

θαη ηελ έκκεζε δηδαζθαιία όπνπ ελζαξξύλεη ηνπο καζεηέο αθελόο λα αλαπηύμνπλ ηηο 

εθθξαζηηθέο ηνπο δπλαηόηεηεο θαη αθεηέξνπ λα ζπλζέζνπλ ηε δηθή ηνπο βησκαηηθή 

κνπζηθή εκπεηξία, νδεγώληαο ηνπο ζηε δηακόξθσζε ζύλζεησλ ζπκπεξηθνξώλ, νη νπνίεο 

βξίζθνληαη ζηηο αλώηεξεο βαζκίδεο ηεο γλσζηηθήο, ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη ηεο 

ςπρνθηλεηηθήο ηαμηλνκίαο.  

A. ii.  Οθέιε ηεο ρξήζεο Βπδαληηλήο Δθθιεζηαζηηθή Σεκεηνγξαθίαο (ΒΔΣ) ζηε 

δηδαζθαιία ηνπ ηακπνπξά: 

Ζ Βπδαληηλή Δθθιεζηαζηηθή 

Σεκεηνγξαθία θαη ε ζεσξία πνπ ηε 

δηέπεη, απνηεινύλ θνηλό ηόπν 

αλαθνξάο γηα ην κάζεκα ηεο 

Διιεληθήο Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο 

θαη ηνπ ηακπνπξά. Άιισζηε, θύξηνο 

ζηόρνο ηνπ καζήκαηνο ηνπ ηακπνπξά 
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είλαη ε πξαθηηθή ππνζηήξημε ηνπ καζήκαηνο ηεο Διιεληθήο Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο.  

 Αλαληίξξεηα, ε ύιε ησλ δύν καζεκάησλ πξέπεη λα ζπκπνξεύεηαη ζε Θεσξεηηθό 

επίπεδν, σο κηα θνηλή εκπεηξία κάζεζεο θαη θαηαλόεζεο ζεσξεηηθώλ ελλνηώλ όπσο: ηα 

δηαζηήκαηα, ηα ζπζηαηηθά ησλ Ήρσλ, ε απνθσδηθνπνίεζε ηεο ζεκεηνγξαθίαο θαζώο θαη 

ζε Πξαθηηθό κε θνηλά ηξαγνύδηα, Ήρνπο θαη ζεκαηνινγία,  θαζηζηώληαο ην έλα κάζεκα 

ζπλέρεηα ηνπ άιινπ (εηθ. 1).  

 Πξνο επίξξσζε ησλ αλσηέξσ, ζα παξνπζηαζηεί έλα παξάδεηγκα παξαδνζηαθνύ 

ρνξνύ ζε Βπδαληηλή Δθθιεζηαζηηθή Σεκεηνγξαθία (εηθ. 2), γξακκέλν θαηάιιεια γηα ηε 

δηδαζθαιία ηνπ ηακπνπξά θαη ζα επηζεκαλζνύλ νη δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο κεηαμύ 

ησλ καζεκάησλ ηνπ ηακπνπξά θαη ηεο Διιεληθήο Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο πνπ καο 

πξνζθέξεη ε θνηλή ρξήζε ηεο ΒΔΣ (Σηάζνο, 2014:52). 

 

Δηθ. 2. Πνδαξάθη, ρνξόο γξακκέλνο κε ΒΔΣ (Σηάζνο, 2014:52) 

0
0

0
0

0
0
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i. Καηαξράο επηηπγράλεηαη ε εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ κε ηε ζεκεηνγξαθία ηεο 

ΒΔΜ. Οη καζεηέο κπαίλνπλ ζηελ δηαδηθαζία λα αλαγλσξίδνπλ ηα ζεκάδηα θαη λα 

ηα ζπλεζίδνπλ. 

ii. Δπίζεο, γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ Ήρν σο απεηθόληζε θαη σο ήρεκα. Από ηελ πξώηε 

γπκλαζίνπ νη καζεηέο κέζσ ησλ παξαδνζηαθώλ ηξαγνπδηώλ πνπ δηδάζθνληαη 

έξρνληαη ζε επαθή κε ην ζεσξεηηθό θαη ερεηηθό πεξηβάιινλ ησλ Ήρσλ ηεο 

Βπδαληηλήο Δθθιεζηαζηηθήο Μνπζηθήο. 

iii. Απνζαθήληζε ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ Ήρνπ ηνπ θνκκαηηνύ. 

 Κιίκαθα – κνπζηθή έθηαζε, 

 Βάζε ηνπ Ήρνπ - Γεζπόδνληεο θζόγγνη, 

 Καηαιήμεηο θαη 

 Έιμεηο. 

iv. Απνηύπσζε θαη επεμήγεζε ηνπ ξπζκνύ ηνπ ηξαγνπδηνύ. Μπνξνύκε λα 

απνκνλώζνπκε ηνλ ξπζκό ηνπ θνκκαηηνύ θαη λα ηνλ παξνπζηάζνπκε σο 

εηζαγσγηθή άζθεζε ηνπ δεμηνύ ρεξηνύ. 

 

 Γίλεηαη ινηπόλ, ην πξνο δηδαζθαιίαλ ηξαγνύδη έλαο θακβάο όπνπ εκθαλίδνληαη 

όια ηα ζεσξεηηθά ζέκαηα θαη νη κνπζηθνί γξακκαηηζκνί
2
 πνπ απαζρνινύλ ην ζεσξεηηθό 

ζθέινο ηνπ καζήκαηνο ηεο Διιεληθήο Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο θαη θαιείηαη ν καζεηήο 

κέζσ ηεο νξγαλνρξεζίαο ηνπ ηακπνπξά θαη ηε θαζνδήγεζε ηνπ θαζεγεηή ηνπ, λα ηα 

κεηαζρεκαηίζεη ζε κηα κνπζηθή εκπεηξία. 

Από ηα παξαπάλσ εθπνξεύεηαη ε αλαγθαηόηεηα ηεο ρξήζεο θνηλήο κνπζηθήο 

ζεκεηνγξαθίαο ζηε δηδαζθαιία ηνπ ηακπνπξά θαη ηνπ καζήκαηνο ηεο Διιεληθήο 

                                                           
2
 «Ο μοσζικός γραμμαηιζμός είλαη κηα πνιπδηάζηαηε δπλακηθή έλλνηα. Αθνξά ζε κνπζηθέο γλώζεηο, 

δεμηόηεηεο θαη ζηάζεηο. Μεηαζρεκαηίδεηαη θαζώο εκπινπηίδνληαη νη κνπζηθέο εκπεηξίεο ηνπ αηόκνπ, αιιά θαη 

θαζώο αιιάδνπλ θαη εμειίζζνληαη ηα κνπζηθά πεξηβάιινληα ελώ ζπλδέεηαη, κεηαμύ άιισλ, κε ζπζηήκαηα 

αμηώλ θαη κε ηε ζπκκεηνρή ζηελ πνιηηηζκηθή-θνηλσληθή δσή», Πξόζθιεζε 7
νπ

 Σπλεδξίνπ ηεο ΔΔΜΔ: 

https://www.eeme.gr/images/stories/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CC%81%CF%83%CE%BA%CE%B

B%CE%B7%CF%83%CE%B7_7o_Synedrio_EEME_15.pdf 
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Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο ηνπιάρηζηνλ κέρξη λα θαηαλνήζεη ν καζεηήο ηνπο κνπζηθνύο 

γξακκαηηζκνύο ηεο Βπδαληηλήο Δθθιεζηαζηηθήο Μνπζηθήο. 

Βεβαίσο εγείξεηαη ην εξώηεκα αλ ζην κάζεκα ηνπ ηακπνπξά ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζε πνην βαζκό ε επξσπατθή ζεκεηνγξαθία; 

Πξνζσπηθά δηαηείλνκαη πσο ζε έλα δεύηεξν επίπεδν, ην νπνίν νξίδεηαη κεηά ηελ 

θάιπςε ησλ ¾ ηεο ύιεο γηα ηελ Α’ θαη Β’ Γπκλαζίνπ θαη ησλ 2/3 ηεο ύιεο γηα ηε Γ΄ 

Γπκλαζίνπ, θξίλεηαη σθέιηκε θαη ε ρξεζηκνπνίεζε επξσπατθήο ζεκεηνγξαθίαο ώζηε λα 

ζπζρεηίζνπλ βησκαηηθά νη καζεηέο ηνπο δπν κνπζηθνύο γξακκαηηζκνύο θαη λα 

αλαπηύμνπλ κηα νιηζηηθή ζεώξεζε πεξί ησλ κνπζηθώλ ζεκεηνγξαθηθώλ ζπζηεκάησλ.  

Άιισζηε, κε ηελ ρξήζε ηεο Δπξσπατθήο Σεκεηνγξαθίαο κπνξνύκε: 

i. κέζσ ηεο πνιπθσληθήο θαηαγξαθήο ζην πεληάγξακκν, λα αλαδείμνπκε 

ηηο δπλαηόηεηεο παξαγσγήο ζπγρνξδηώλ θαζώο θαη ηνλ ζπλνδεπηηθό 

ξόιν ηνπ ηακπνπξά (Σηάζνο, 2014:138-141), 

ii. κέζσ ηεο απεηθνληζηηθήο ηεο επθνιίαο, λα θαηαγξάςνπκε κεγάια ζε 

δηάξθεηα θαη απμεκέλεο δπζθνιίαο νξγαληθά θνκκάηηα – ρνξνύο, 

iii. λα παξνπζηάζνπκε ηερληθέο νξγαλνρξεζίαο όπσο legattν, ηξίιηεο ηνπ 

αξηζηεξνύ θαη ηνπ δεμηνύ ρεξηνύ, απνηζηαηνύξεο θ.ά., 

iv. λα ζεκεηώζνπκε δηαθνξεηηθά θνπξδίζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ 

νξγαλνρξεζία ηνπ ηακπνπξά (Σηάζνο, 2014:142-148) θαη 

v. λα παξνπζηάζνπκε Διιεληθά παξαδνζηαθά ηξαγνύδηα θαη ρνξνύο πνπ 

δελ αλήθνπλ ζε θάπνηνλ Ήρν ηεο Βπδαληηλήο Μνπζηθήο (π.ρ. ν ρνξόο 

«Μαδσκέλνο» - καθάκ Νηραβέλη), (Σηάζνο, 2014:127).  
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B. Γηδαθηηθή πξόηαζε: Μνληέιν δηδαζθαιίαο ηνπ ηακπνπξά κε ρξήζε 

Βπδαληηλήο Σεκεηνγξαθίαο (Σηάζνο, 2014, 2015).  

Μεηά ην γηαηί ε Βπδαληηλή ζεκεηνγξαθία ην Γεύηεξν κέξνο ηεο εηζήγεζεο ζα αζρνιεζεί 

κε ην πσο. Πσο δειαδή ζα εληάμνπκε κηα ζεκεηνγξαθία πνπ απεπζύλεηαη ζε θσλεηηθή 

κνπζηθή ζηε δηδαζθαιία ελόο κνπζηθνύ νξγάλνπ θαη πσο ζα νξγαλώζνπκε ην κάζεκά 

καο ώζηε λα επηηύρνπκε ηνλ γεληθό ζθνπό θαη ηνπο ζηόρνπο πνπ ηίζεληαη γηα ην κάζεκα 

ηνπ ππνρξεσηηθνύ ηακπνπξά ζηα Μνπζηθά Σρνιεία.  

Τν Μνληέιν δηδαζθαιίαο ηνπ ηακπνπξά πνπ αθνινπζεί αλαθέξεηαη ζην 

ππνρξεσηηθό κάζεκα ηνπ ηακπνπξά ζην κνπζηθό γπκλάζην θαη παξνπζηάζηεθε 

νινθιεξσκέλν, γηα πξώηε θνξά, ζην 7
ν
 Σπλέδξην ηεο Διιεληθήο Έλσζεο γηα ηε 

Μνπζηθή Δθπαίδεπζε (ΔΔΜΔ, 2015:46-47). Σηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο κε ηνλ όξν 

κνληέια ελλννύληαη ζρεκαηηθέο παξαζηάζεηο πνπ απεηθνλίδνπλ ηδέεο, ζεσξίεο θαη ζρέδηα 

δξάζεο (Μαηζαγγνύξαο, 1999:142). Σθνπόο ηεο εθκάζεζεο ηνπ ηακπνπξά είλαη ε 

πξαθηηθή ππνζηήξημε ησλ ζεσξεηηθώλ γλώζεσλ ηνπ καζήκαηνο ηεο ειιεληθήο 

παξαδνζηαθήο κνπζηθήο (ΦΔΚ 187/Β΄, 1995). 

Οη επηκέξνπο ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο πνπ ηίζεληαη δηαρσξίδνληαη ζύκθσλα κε ηελ 

ηαμηλνκία ηνπ Bloom (1956) ζε γλσζηηθνύο, ζπλαηζζεκαηηθνύο θαη ςπρνθηλεηηθνύο.  

Γλωζηηθνί ζηόρνη. Ο καζεηήο λα είλαη ζε ζέζε,  

 λα εθαξκόδεη ηηο γλώζεηο ηεο ζεσξίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο ειιεληθήο 

παξαδνζηαθήο κνπζηθήο ζηελ νξγαλνρξεζία ηνπ ηακπνπξά. 

 λα αλαγλσξίδεη ηα ζεκάδηα ηεο βπδαληηλήο εθθιεζηαζηηθήο ζεκεηνγξαθίαο  θαη 

λα ηα απνδίδεη κε ηνλ ζσζηό ηξόπν θσλεηηθά θαη νξγαληθά. 

 λα αλαγλσξίδεη ηα δηάθνξα ειιεληθά ξπζκηθά κνηίβα (ρνξνύο) θαη λα ηα απνδίδεη 

νξγαληθά.   

 λα δηαθξίλεη θαη λα ζπγθξίλεη ηα δηαθνξεηηθά κνπζηθά δηαζηήκαηα ησλ ήρσλ ηεο  

βπδαληηλήο εθθιεζηαζηηθήο κνπζηθήο ζηνλ βξαρίνλα ηνπ ηακπνπξά. 
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 λα δηαθξίλεη ην δηαθνξεηηθό κνπζηθό ύθνο - ηδίσκα ηεο θάζε γεσγξαθηθήο 

πεξηνρήο ηεο Διιάδνο κέζα από ην ξεπεξηόξην ησλ ηξαγνπδηώλ ηνπ καζήκαηνο.   

 λα ειέγρεη ηε θσλεηηθή ηνπ ηνπνζέηεζε κε ηε βνήζεηα ηνπ ηακπνπξά σο 

ζπλνδεπηηθνύ νξγάλνπ. 

 λα ζπλδέεη ηηο γλώζεηο νξγαλνρξεζίαο ηνπ ηακπνπξά πνπ έρεη απνθνκίζεη από ηα 

πξνεγνύκελα καζήκαηα (αλάθιεζε γλώζεο) θαη λα ηηο νξγαλώζεη ζε θαλόλεο θαη 

βήκαηα κάζεζεο πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ ζηελ θαηαλόεζε ησλ επόκελσλ ηξαγνπδηώλ. 

Σπλαηζζεκαηηθνί ζηόρνη. Ο καζεηήο,  

 λα αγαπήζεη ηνλ ηακπνπξά θαη κέζσ ηεο νξγαλνρξεζίαο ηνπ λα εθθξάδεη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ. 

 λα δηαηζζάλεηαη ηηο δηάθνξεο  εξκελεπηηθέο δπλαηόηεηεο ηνπ ηακπνπξά θαη λα ηηο 

ρξεζηκνπνηεί ζην παίμηκό ηνπ. 

 λα δηακνξθώζεη ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ κνπζηθή παξάδνζε ηνπ ηόπνπ ηνπ 

θαη ελ γέλεη ηεο Διιάδνο. 

 λα είλαη πξόζπκνο λα ζπκκεηάζρεη ζε κνπζηθά ζύλνια παξαδνζηαθήο κνπζηθήο 

παίδνληαο ηακπνπξά. 

Ψπρνθηλεηηθνί ζηόρνη. Ο καζεηήο λα είλαη ζε ζέζε, 

 λα ρεηξίδεηαη απηόλνκα θαη ηαπηόρξνλα ην δεμί θαη ην αξηζηεξό ηνπ ρέξη 

(λεπξνκπτθόο ζπληνληζκόο - θηλαηζζεηηθέο δεμηόηεηεο). 

 λα παξνπζηάδεη ηα ηξαγνύδηα πνπ καζαίλεη ζηηο εθδειώζεηο ηνπ ζρνιείνπ. 

 λα ζπλζέηεη δηθέο ηνπ κεισδίεο ζηνλ ηακπνπξά.  

 λα θαιιηεξγήζεη κεηαγλσζηηθέο δεμηόηεηεο. 

Γηδαθηηθή Πξνζέγγηζε   

Τν δηδαθηηθό κνληέιν πνπ πξνηείλεηαη, αθνινπζεί κία ζπλζεηηθή πνξεία. 

Δπεξεαζκέλν από ηνλ παξαδνζηαθό πξνθνξηθό ηξόπν δηδαζθαιίαο ησλ κνπζηθώλ 

νξγάλσλ ζηελ Τνπξθία “the Meşk method” (Akdeniz, 2012; Karahasanoğlu, 2012; Koç, 

2013)  θαη ηελ παηδαγσγηθή ηνπ «καλζάλεηλ δηά ηνῦ πξάηηεηλ» ηνπ John Dewey (1924: 
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82) νδεγείηαη ζε κία  θνλζηξνπθηηβηζηηθή ζεώξεζε (Richardson, 1997), όπνπ νη καζεηέο 

δνκνύλ ηηο λέεο ηνπο γλώζεηο κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ ήδε δηακνξθσκέλσλ 

γλώζεσλ θαη πεπνηζήζεσλ ηνπο κε ηε λέα γλώζε, ηηο ηδέεο θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ζηηο 

νπνίεο ζπκκεηέρνπλ, π.ρ. ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζε κνπζηθά ζύλνια ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ κνπζηθνύ ζρνιείνπ.  

Με απηόλ ηνλ ηξόπν δεκηνπξγείηαη έλαο βησκαηηθόο θύθινο κάζεζεο ν νπνίνο 

μεθηλάεη κε ηελ εκπεηξία, ζπλερίδεη κε ηνλ αλαζηνραζκό ηεο θαη νδεγείηαη ζηε δξάζε, ε 

νπνία κε ηε ζεηξά ηεο κεηαηξέπεηαη ζε κία λέα εκπεηξία πξνο αλαζηνραζκό (Mountford 

& Rogers, 1996).  

Δπίζεο, πξνηείλεηαη ε εηο βάζνο επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηώλ ηνπ 

δηδαζθόκελνπ ηξαγνπδηνύ κέζσ ηνπ κνληέινπ ησλ ηξηώλ επηπέδσλ επεμεξγαζίαο ησλ 

Craik & Lockhart (Cassells 2009: 19) πνπ εζηηάδεη: 

i. Σην δνκηθό επίπεδν, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ νπηηθή θσδηθνπνίεζε ησλ 

πιεξνθνξηώλ, όπνπ γίλεηαη αλάιπζε ηνπ γξαπηνύ κνπζηθνύ θεηκέλνπ.  

ii. Σην θσλεηηθό επίπεδν, κέζσ ηεο επαλάιεςεο ηεο παξαιιαγήο ησλ θζόγγσλ από 

θαζεγεηή θαη καζεηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ηξαγνπδηνύ, όπνπ 

επηηπγράλεηαη ε πξνζσξηλή απνζηήζηζε ηνπ.  

iii. Σην ζεκαζηνινγηθό επίπεδν, κέζσ δηαζεκαηηθώλ πξνζεγγίζεσλ, όπνπ επηηειείηαη 

ε βαζύηεξε αλάιπζε ησλ πιεξνθνξηώλ ηνπ ηξαγνπδηνύ. Σε απηό ην επίπεδν 

δηελεξγείηαη κία νιηζηηθή πξνζέγγηζε ζηε γλώζε ηεο ειιεληθήο παξαδνζηαθήο 

κνπζηθήο από ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη κέζα από ηηο κνπζηθέο γλώζεηο θαη ηηο 

εκπεηξίεο ηνπο ζα δηακνξθώζνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηδέεο, απόςεηο θαη ζπκπεξάζκαηα 

(ζπλεξεπλεηηθή θαη ζπκκεηνρηθή κάζεζε). 

Γηαζεκαηηθέο θαη δηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ καζήκαηνο ηνπ ηακπνπξά κε 

άιια καζήκαηα ηνπ γπκλαζίνπ  

Σηόρνο ησλ δηαζεκαηηθώλ πξνζεγγίζεσλ απνηειεί ε δηαζύλδεζε ηεο ζρνιηθήο 

γλώζεο κε ηε βησκαηηθή εκπεηξία πνπ απνθηά ν καζεηήο ζην πεξηβάιινλ πνπ θηλείηαη, 
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θαζώο θαη ηε ζπλεξγαζία θαη ζύκπξαμε ησλ δηάθνξσλ επηζηεκνληθώλ θιάδσλ κε ζθνπό 

ηελ εληαία πξνζέγγηζε κηαο ελόηεηαο από όιεο ηηο νπηηθέο ζέαζήο ηεο (Παηδαγσγηθό 

Ηλζηηηνύην, 2011:8). 

Δθηόο από ηηο ζεσξεηηθέο αλαθνξέο ηεο βπδαληηλήο εθθιεζηαζηηθήο κνπζηθήο 

θαη ηεο επξσπατθήο κνπζηθήο θαηά ηελ πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο (ζύλδεζε ζεσξίαο - 

πξάμεο), έπεηηα από ζπλελλόεζε κε ηνπο δηδάζθνληεο θαζεγεηέο, κπνξνύλ λα 

αλαδεηεζνύλ δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο κε ηα καζήκαηα:  

 Κείκελα Νενειιεληθήο ινγνηερλίαο: Δθκάζεζε ζηνλ ηακπνπξά ησλ δεκνηηθώλ 

ηξαγνπδηώλ «Ύπλε κνπ θη έπαξέ κνπ ην» (Α΄ Γπκλαζίνπ), «Ξεληηεκέλν κνπ πνπιί» 

(Β΄ Γπκλαζίνπ), «Τνπ γηνθπξηνύ ηεο Άξηαο» θαη «Δξσηόθξηηνο» (Γ΄ Γπκλαζίνπ) 

ηα νπνία δηδάζθνληαη ζην κάζεκα ησλ Κεηκέλσλ ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο. 

 Ηζηνξία: Αλάιπζε ηνπ θεηκέλνπ θαη ησλ ηζηνξηθώλ γεγνλόησλ πνπ αλαθέξνληαη ζε 

δεκνηηθά ηξαγνύδηα π.ρ. Σηε κέζε ζηελ Αξάρσβα, Πνιεκηθό εκβαηήξην 

Μεζνινγγίνπ θ.ά. 

 Μαζεκαηηθά – Φπζηθή: Θεσξεηηθή αλάπηπμε ηνπ ζπγθεξαζκνύ ησλ 72 κνξίσλ 

ζηνλ βξαρίνλα ηνπ ηακπνπξά θαη ππνινγηζκόο ησλ ζέζεσλ ησλ δεζκώλ. 

 Πιεξνθνξηθή/ΤΠΔ: Γεκηνπξγία ππνινγηζηηθνύ κνληέινπ ησλ ζέζεσλ ησλ 

κπεξληέδσλ ζηνλ βξαρίνλα ηνπ ηακπνπξά ζε πξόγξακκα επεμεξγαζίαο ινγηζηηθώλ 

θύιισλ (π.ρ. EXCEL) θαη αλάξηεζή ηνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ. 

Γνκή καζήκαηνο – Πνξεία Γηδαζθαιίαο  

 Σύκθσλα κε ηηο ζεσξήζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαη ηνπο ζηόρνπο πνπ ηέζεθαλ 

ζα πεξηγξαθνύλ ηα επηκέξνπο βήκαηα κηαο δηδαθηηθήο ώξαο (45΄) ηνπ κνληέινπ 

δηδαζθαιίαο ηνπ ηακπνπξά κε ρξήζε Βπδαληηλήο Σεκεηνγξαθίαο πνπ πξνηείλεηαη (εηθ.3). 

 



Σηάζνο, Σπ. (2016). Γηαζεκαηηθέο Πξνζεγγίζεηο ηνπ καζήκαηνο ηεο Διιεληθήο Παξαδνζηαθήο 

Μνπζηθήο κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ Τακπνπξά. Δηζήγεζε ζηηο Παηδαγσγηθέο – Δπηκνξθσηηθέο 

Ζκεξίδεο Μνπζηθώλ Σρνιείσλ Αηηηθήο, Τα Νέα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ Μαζεκάησλ 

Μνπζηθήο Παηδείαο γηα ηα Μνπζηθά Σρνιεία, από ηε Θεσξία ζηελ Πξάμε. Αζήλα: Μνπζηθό 

Σρνιείν Παιιήλεο. 

 
 

11 
 

  

Δηθ.3 

 

Δθόξκεζε (10΄). Ο θαζεγεηήο, κέρξη λα ηαθηνπνηεζεί ν καζεηήο ζηε ζέζε ηνπ, 

πξνηείλεηαη λα παίδεη θάπνην κνπζηθό θνκκάηη δηάξθεηαο πεξίπνπ δύν ιεπηώλ, σο 

κνπζηθό θαισζόξηζκα, ώζηε λα εηζαγάγεη ηνλ καζεηή ζην κάζεκα ηνπ ηακπνπξά. Με 

ηνλ ηξόπν απηόλ επηηπγράλεηαη ε πξνζήισζε ηνπ καζεηή από ηελ πξώηε ζηηγκή ζηε 

δηαδηθαζία ηνπ καζήκαηνο. 

Σηε ζπλέρεηα, ν θαζεγεηήο, αλαιόγσο κε ην επίπεδν ηνπ καζεηή, πξνηείλεη 

αζθήζεηο ελεξγνπνίεζεο ησλ κπώλ ηνπ αξηζηεξνύ θαη δεμηνύ ρεξηνύ. Σπζηήλεηαη νη 

αζθήζεηο νξγαλνρξεζίαο λα ηειεηώζνπλ κε ηελ εθηέιεζε κνπζηθνύ θνκκαηηνύ από ην 

ξεπεξηόξην ηνπ καζεηή γηα λα εληζρπζεί ε απηνεθηίκεζή ηνπ πξηλ ηελ παξνπζίαζε ηνπ 

πξνο εμέηαζε θνκκαηηνύ ηνπ πξνεγνύκελνπ καζήκαηνο.  

Παξνπζίαζε – αμηνιόγεζε θνκκαηηνύ πξνεγνύκελνπ καζήκαηνο (5΄). Τν ζηάδην απηό 

ζα πεξηγξαθεί ζηελ δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο. 

Παξνπζίαζε ηνπ λένπ κνπζηθνύ θνκκαηηνύ (3΄). Ζ ζσζηή επηινγή ηνπ θνκκαηηνύ 

απνηειεί θαζνξηζηηθό παξάγνληα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ καζήκαηνο θαη 

πξνηείλεηαη λα γίλεη βάζεη ησλ παξαθάησ:  
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i. ην επίπεδν πνπ βξίζθεηαη ν καζεηήο όζνλ αθνξά ηελ νξγαλνρξεζία ηνπ 

ηακπνπξά θαη ηε ζεσξία ηεο βπδαληηλήο εθθιεζηαζηηθήο κνπζηθήο (ζύλδεζε 

ζεσξίαο θαη πξάμεο), 

ii. ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ θνκκαηηνύ ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν (δειαδή, δελ 

πξέπεη ην λέν θνκκάηη λα είλαη νύηε πην εύθνιν από ην πξνεγνύκελν, νύηε πνιύ 

πην δύζθνιν γηα λα ππάξρεη νκαιή πξννδεπηηθή κεηάβαζε ζηε λέα γλώζε), 

iii. ην ζεκαηηθό ηνπ πεξηερόκελν λα ζπκβαδίδεη κε ηε ρξνληθή πεξίνδν δηδαζθαιίαο 

(πρ Κάιαληα ηνπ Γσδεθαεκέξνπ ηνλ Γεθέκβξην, Ηζηνξηθά ηξαγνύδηα πνπ 

ζπλδένληαη κε ηηο Δζληθέο Δπεηείνπο, Τξαγνύδηα ησλ Απόθξεσλ, ηεο Άλνημεο 

θ.ν.θ.), 

iv. λα είλαη αξεζηό από ηνλ καζεηή 

v. θαη λα είλαη ηόζεο δηάξθεηαο ώζηε λα κπνξεί λα δηδαρζεί ζε κία δηδαθηηθή ώξα. 

Ο θαζεγεηήο, πξηλ αξρίζεη ηε δηδαζθαιία, παξνπζηάδεη ην θνκκάηη γηα λα 

απνθηήζεη ν καζεηήο κία πξώηε επαθή κε ηνλ ξπζκό, ηνλ ήρν θαη ην ύθνο ηεο πεξηνρήο 

πνπ αλήθεη. Σηελ αξρή κε απιό ηξόπν, γηα λα δηαπηζηώζεη ν καζεηήο πσο ε εθηέιεζε ηνπ 

θνκκαηηνύ από ηνλ ίδηνλ είλαη επηηεύμηκε θαη ζηε ζπλέρεηα κε πην ζύλζεην (κε ζύλζεηεο 

πέλεο, απνηζηαηνύξεο, ιεγθάηα θ.ά.) θαη εάλ ππάξρνπλ ζηίρνη ηξαγνπδώληαο ην, ώζηε λα 

εκπλεπζηεί ν καζεηήο θαη λα πξναρζεί ε παηδαγσγηθή δηαδηθαζία. 

Αλάθιεζε γλώζεο ηνπ καζεηή (7΄). Γίλεηαη ζηνλ καζεηή ην κνπζηθό θείκελν θαη ηνπ 

δεηείηαη λα αλαγλσξίζεη ηνλ Ήρν,  λα ην απνδώζεη κε παξαιιαγή θαη λα βξεη ηηο ζέζεηο 

νξγαλνρξεζίαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα ην παίμεη ζηνλ ηακπνπξά. Καζ’ όιε ηελ 

δηαδηθαζία αλαγλώξηζεο ν θαζεγεηήο βνεζάεη ηνλ καζεηή δηνξζώλνληάο θαη ιύλνληαο 

ηηο απνξίεο ηνπ. Σηε ζπλέρεηα, κέζσ θαηεπζπλόκελσλ εξσηήζεσλ από ηνλ θαζεγεηή, 

αλαδεηνύληαη δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ δηδαζθόκελνπ θνκκαηηνύ κε ηα καζήκαηα 

πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 

Μειέηε επηκέξνπο κνπζηθώλ θξάζεωλ (15΄). Ο θαζεγεηήο ρσξίδεη ην θνκκάηη ζε 

κηθξέο κνπζηθέο θξάζεηο θαη κε ηελ ηερληθή ‘καζαίλσ κία θξάζε - ηελ ελώλσ κε ηελ 

πξνεγνύκελε’, θαιεί ηνλ καζεηή λα ηηο παίμεη καδί ηνπ πνιιέο θνξέο. Δίλαη σθέιηκν, 
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θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο, καζεηήο θαη θαζεγεηήο παξάιιεια κε ην παίμηκν λα 

ηξαγνπδάλε κε παξαιιαγή ηηο θξάζεηο ώζηε λα κελ απνζπάηαη ε πξνζνρή ηνπ καζεηή 

θαη λα ηνπ δηαηππώλνληαη πην εύθνια ζηε κλήκε. 

Δθηέιεζε ηνπ θνκκαηηνύ (5΄). Σην ηέινο, επηρεηξείηαη ε εθηέιεζε ηνπ θνκκαηηνύ, 

θαηαξρήλ ρσξηζκέλν ζε κεγάιεο θξάζεηο, ηηο νπνίεο ηελ πξώηε θνξά παίδεη ν θαζεγεηήο 

θαη ηε δεύηεξε αθνινπζεί ν καζεηήο θαη θαηόπηλ νιόθιεξν.  

Αμηνιόγεζε 

Ζ αμηνιόγεζε ηνπ καζεηή γίλεηαη κε βάζε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ καζήκαηνο θαη ην απνηέιεζκα ηεο παξνπζίαζεο ηνπ δηδαρζέληνο θνκκαηηνύ ηνπ 

πξνεγνύκελνπ καζήκαηνο. Ζ παξνπζίαζε ηνπ θνκκαηηνύ γίλεηαη κεηά ην ζηάδην ηεο 

εθόξκεζεο. Ο θαζεγεηήο, θαηά ηε δηάξθεηα παξνπζίαζεο ηνπ θνκκαηηνύ από ηνλ 

καζεηή, ηνλ ζπλνδεύεη είηε ξπζκηθά κε ζπγρνξδίεο, είηε κεισδηθά, ώζηε λα απνθηήζεη ν 

καζεηήο εκπεηξίεο κηθξνύ κνπζηθνύ ζπλόινπ, εληζρύνληαο έηζη ηελ απηνγλσζία θαη ηελ 

απηνπεπνίζεζή ηνπ, κε ζηόρν ηελ νκαιή ελζσκάησζή ηνπ ζηα κνπζηθά ζύλνια ηνπ 

ζρνιείνπ. Δίλαη ζεκαληηθό ην θνκκάηη, αλάινγα κε ηε δηάξθεηά ηνπ, λα παηρζεί πνιιέο 

θνξέο θαη λα γίλνληαη ηαπηόρξνλα νη απαξαίηεηεο δηνξζώζεηο ώζηε λα ζπγθαηαιερζεί 

ζην ξεπεξηόξην ηνπ καζεηή. Σην ηέινο, δεηείηαη  από ηνλ καζεηή λα εθθξάζεη ιεθηηθά ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ γηα ην απνηέιεζκα ηεο παξνπζίαζεο ηνπ (Μεηαγλσζηηθή 

Αμηνιόγεζε). 

Μέζα από ηελ δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο ζα επηηεπρζεί ε θαηάιιειε  

αλαηξνθνδόηεζε, όπνπ ν κελ θαζεγεηήο ζα εληνπίζεη ηηο ηπρόλ αδπλακίεο ηνπ καζεηή 

θαη κε άκεζε ππόδεημε ή ζηνρεπκέλα βήκαηα ζα πξνζπαζήζεη λα ηηο δηνξζώζεη θαη ν δε 

καζεηήο κέζσ ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο παξνπζίαζήο ηνπ ζα απνθηήζεη κία ζαθή εηθόλα 

ηεο πξνόδνπ ηνπ.  

Γξαζηεξηόηεηεο καζεηή 

Εεηείηαη από ηνλ καζεηή ην κνπζηθό θνκκάηη πνπ δηδάρζεθε λα ην κειεηήζεη 

ζην ζπίηη ηνπ θαη λα ην παξνπζηάζεη ζην επόκελν κάζεκα. Δπίζεο, ηνπ πξνηείλεηαη λα 
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αλαδεηήζεη ην θνκκάηη ζηε δηζθνζήθε ηνπ ζρνιείνπ ή ζην Γηαδίθηπν θαη λα ην αθνύζεη 

από δηάθνξεο εθηειέζεηο ώζηε λα βειηηώζεη ηνλ ηξόπν πνπ ην απνδίδεη κνπζηθά, 

αλαπηύζζνληαο, κέζσ ηεο απηνκάζεζεο, κεηαγλσζηηθέο δεμηόηεηεο. Δπηπξόζζεηα, ε 

κνπζηθή αλαδήηεζε θαη ε εκβάζπλζε ζηε γλώζε ησλ κνπζηθώλ γξακκαηηζκώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζα νδεγήζνπλ ελ ηέιεη ηνλ καζεηή ζηνλ απηνζρεδηαζκό θαη ζηε 

ζύλζεζε. 

Τέινο, ζεκαληηθή ζέζε ηεο κνληέινπ είλαη ε δεκηνπξγία, εληόο θαη εθηόο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηνπ κνπζηθνύ ζρνιείνπ, κνπζηθώλ ζπλόισλ ηακπνπξά. Οη καζεηέο, κε 

ηελ ελζάξξπλζε, ηελ αξσγή θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ θαζεγεηή ηνπο, είηε ζηα πιαίζηα ηνπ 

καζήκαηνο ησλ κνπζηθώλ ζπλόισλ, είηε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηνπ ηακπνπξά, 

θαινύληαη λα νξγαλώζνπλ παξνπζηάζεηο ησλ θνκκαηηώλ πνπ έρνπλ δηδαρζεί ζε ενξηέο 

θαη εθδειώζεηο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο. Έρεη παξαηεξεζεί πσο ε ζπκκεηνρή θαη ε εκπεηξία 

πνπ απνθηνύλ νη καζεηέο ζηα κνπζηθά ζύλνια ηνπ ζρνιείνπ, ηνπο σζεί ζηε δεκηνπξγία 

κνπζηθώλ ζπλόισλ θαη εθηόο ζρνιείνπ, όπσο ηε ζύζηαζε κνπζηθώλ νκάδσλ γηα ην 

παίμηκν θαιάλησλ ηνπ Γσδεθαεκέξνπ (π.ρ. κνπζηθά ζύλνια ηακπνπξά ηνπ Μνπζηθνύ 

Σρνιείνπ Ηιίνπ). 

Σπκπεξάζκαηα 

Τν κνληέιν δηδαζθαιίαο ηνπ ηακπνπξά πνπ παξνπζηάζηεθε, πεξηιακβάλεη θαη 

ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθνύο κεηαμύ ηνπο κνπζηθνύο πνιύ-γξακκαηηζκνύο, όπσο ηε 

βπδαληηλή εθθιεζηαζηηθή ζεκεηνγξαθία θαη ζεσξία θαη ηελ επξσπατθή κνπζηθή 

ζεκεηνγξαθία ζε ζπλδπαζκό κε παξαδνζηαθνύο ηξόπνπο εθκάζεζεο ηεο αλαηνιηθήο 

κνπζηθήο, όπσο ηελ απνζηήζηζε κνπζηθώλ θξάζεσλ κε ζθνπό ηε δηάλζηζε θαη ηνλ 

απηνζρεδηαζκό ηνπο. Δπίζεο, κε ζηόρν ηε βησκαηηθή θαη νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

γλώζεο ηεο ειιεληθήο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο από ηνπο καζεηέο, πξνηείλεη δηαζεκαηηθέο 

πξνζεγγίζεηο κε άιια δηδαζθόκελα καζήκαηα θαη ζέηεη ην κάζεκα ηνπ ηακπνπξά ζην 

κνπζηθό ζρνιείν ζε ξόιν πνπ ζα εκπλεύζεη ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κνπζηθά 



Σηάζνο, Σπ. (2016). Γηαζεκαηηθέο Πξνζεγγίζεηο ηνπ καζήκαηνο ηεο Διιεληθήο Παξαδνζηαθήο 

Μνπζηθήο κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ Τακπνπξά. Δηζήγεζε ζηηο Παηδαγσγηθέο – Δπηκνξθσηηθέο 

Ζκεξίδεο Μνπζηθώλ Σρνιείσλ Αηηηθήο, Τα Νέα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ Μαζεκάησλ 

Μνπζηθήο Παηδείαο γηα ηα Μνπζηθά Σρνιεία, από ηε Θεσξία ζηελ Πξάμε. Αζήλα: Μνπζηθό 

Σρνιείν Παιιήλεο. 

 
 

15 
 

ζύλνια πνπ ζα πξνάγνπλ ηε κεηαμύ ηνπο ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία θαη ελ ηέιεη ηε 

ζεηηθή ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηε παξαδνζηαθή κνπζηθή ηεο Διιάδνο.  
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