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Καηά θνηλή αληίιεςε ζηε ινγνηερλία, ε κεηάθξαζε
νδεγεί ηνλ κεηαθξαζηή ζε κηα θαιύηεξε αλάγλσζε ηνπ
ινγνηερληθνύ έξγνπ. Με ηνλ ίδην ηξόπν, ε κεηαθνξά ελόο
έξγνπ ηέρλεο ζε κηα άιιε κνξθή κπνξεί λα απνηειέζεη γηα
απηόλ πνπ ηελ πξαγκαηνπνηεί έλα ζεκαληηθό εξγαιείν
θαηάθηεζεο ηεο γιώζζαο.
Σηόρνο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη λα δείμεη κε πνην ηξόπν ε
κνπζηθή κπνξεί λα θάλεη απηή ηε «κεηαθνξά»
εληζρύνληαο αθελόο ην θίλεηξν γηα κάζεζε θαη αθεηέξνπ
ηελ ίδηα ηε γισζζηθή αλάπηπμε ησλ καζεηώλ.
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ζα
πξνζεγγίζνπκε βησκαηηθά ην πώο κπνξνύκε παίμνπκε
κνπζηθή κε αθνξκή έλα βηβιίν αιιά θαη πσο κπνξνύκε λα
δεκηνπξγήζνπκε έλα βηβιίν παίδνληαο κε ηε κνπζηθή.
Σηε ζπλέρεηα ζα επεμεξγαζηνύκε ην κνληέιν εθείλν κε ην
νπνίν κπνξνύκε λα πξαγκαηνπνηνύκε θάζε θνξά απηή ηε
κεηαθνξά αλάινγα κε ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο θαη ηνπο
ζηόρνπο καο.

1. ΑΠΟ ΣΗΝ ΜΙΑ ΣΕΥΝΗ ΣΗΝ ΑΛΛΗ
Η ζρέζε αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηηο ηέρλεο θαη
εηδηθά απηή αλάκεζα ζηε κνπζηθή θαη ηε γιώζζα είλαη
κηα ζρέζε δηαξθήο θαη αλαπηπζζόκελε από ηελ αξρή
ηνπ αλζξώπηλνπ πνιηηηζκνύ. Η γιώζζα πεξηέρεη ηε
κνπζηθή δνκή ελώ ε κνπζηθή κπνξεί λα εηπσζεί θαη ζαλ
κηα «άιιε γιώζζα», έλαλ άιιν γισζζηθό θώδηθα κε
δηθή ηνπ γξακκαηηθή θαη ζπληαθηηθό. (Γξεγνξίνπ,
1994). Απηή ε ζρέζε βέβαηα είλαη θάηη πνπ αθνξά ζε
όιεο ηηο ηέρλεο. Από ηηο πξντζηνξηθέο ηειεηέοαλαπαξαζηάζεηο όπνπ ζπκπξάηηνπλ ν ρνξόο, ηα
εηθαζηηθά, ε κνπζηθή θαη ε γιώζζα κέρξη ηα δνθίκηα ηνπ
Paul Klee πεξί κνπζηθήο θαη δσγξαθηθήο ή ηα ζύγρξνλα
multimedia έξγα ζηα νπνία δελ απνπζηάδεη θακία ηέρλε,
βιέπνπκε ζπλερώο ηηο ηέρλεο λα αιιειεπηδξνύλ αλάινγα
κε ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ
δεκηνπξγώλ ηνπο. Απηό όκσο πνπ ζα καο απαζρνιήζεη
ζην βησκαηηθό εξγαζηήξην είλαη ε εθπαηδεπηηθή ζεκαζία
απηήο ηεο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηηο ηέρλεο θαη
ηδηαίηεξα αλάκεζα ζηελ κνπζηθή θαη ην παξακύζη.
Απνηειεί πιένλ θνηλό ηόπν πσο ε κεηάθξαζε ελόο
ινγνηερληθνύ έξγνπ, όπσο γηα παξάδεηγκα ελόο
πνηήκαηνο, από κηα γιώζζα ζε κηα άιιε, νδεγεί ηνλ
κεηαθξαζηή ζε κηα βαζύηεξε αλάγλσζε ηνπ
πξσηόηππνπ πνηήκαηνο. Μπνξνύκε λα ζπκεζνύκε έλα
γλσζηό ζηνπο πεξηζζόηεξνπο πνίεκα όπσο είλαη γηα
παξάδεηγκα «Η Ιθάκη» ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καβάθε ην
νπνίν ην έρνπκε δηαβάζεη θαη ην έρνπκε αθνύζεη αξθεηέο
θνξέο θαη γεληθά θάζε θνξά θαηαιαβαίλνπκε ηε
ζεκαζία ηνπ. Σηελ πεξίπησζε όκσο πνπ επηρεηξήζνπκε
λα ην κεηαθξάζνπκε ζε κηα άιιε γιώζζα ηόηε ζα
αλαθαιύςνπκε εθ λένπ ην πνίεκα. Η ιεηηνπξγία ηεο
κεηάθξαζεο καο θαιεί λα εκβαζύλνπκε ζην πνίεκα
πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπκε λα ην νηθεηνπνηεζνύκε θαη
λα κπνξέζνπκε λα ην «μαλαγξάςνπκε» ζε κηα άιιε
γιώζζα. Καινύκαζηε δειαδή λα ην θάλνπκε δηθό καο

γηα λα κπνξέζνπκε λα γίλνπκε θαη εκείο δεκηνπξγνί ηνπ.
Σην επίκεηξν ηεο ειιεληθήο έθδνζεο ησλ πνηεκάησλ ηνπ
Phlippe Jaccottet, o κεηαθξαζηήο θαη πνηεηήο Θαλάζεο
Χαηδόπνπινο ζεκεηώλεη: «Έηζη ε κεηάθξαζε, πέξα από
γισζζηθέο νκνηόηεηεο, αλαινγίεο, αληηζηνηρίεο, πξέπεη
πξώηα λα ιεηηνπξγήζεη σο πξάμε πηνζεζίαο. Τν πιηθό
έρεη ήδε ηηο ρξσκνζσκηαθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαη ν
κεηαθξαζηήο νθείιεη λα ην ππνδερηεί όπσο ην μέλν παηδί
ην λέν πεξηβάιινλ: κε πξνζνρή, αγάπε, αθξίβεηα θαη
δεθηηθόηεηα, επηηξέπνληάο ηνπ λα αλαπηπρζεί ζηε λέα
γιώζζα σθέιηκα, σθέιηκα σο πξνο ηνλ εαπηό ηνπ».
(Jaccottet, 2006). Απηή ε ιεηηνπξγία ηεο κεηάθξαζεο,
απηή ε πξάμε πηνζεζίαο, ιεηηνπξγεί θαη όηαλ
κεηαθέξνπκε έλα έξγν από κηα κνξθή ηέρλεο ζε κηα
άιιε. Έλαο ρνξνγξάθνο, γηα παξάδεηγκα, «μαλαγξάθεη»
ην κνπζηθό έξγν πάλσ ζην νπνίν εξγάδεηαη
κεηαθέξνληάο ην ζε εηθόλα θαη θίλεζε. Μέζσ απηήο ηεο
κεηαθνξάο, ν ίδηνο γίλεηαη έλαο από ηνπο πην
δεκηνπξγηθνύο αθξναηέο ηνπ κνπζηθνύ έξγνπ θαη ζηε
ζπλέρεηα δεκηνπξγόο κηαο δηθήο ηνπ ρνξνγξαθίαο. Τν
ίδην ζπκβαίλεη όηαλ έλαο κνπζηθόο ζπλζέηεη κηα κνπζηθή
γηα έλα πνίεκα ή όηαλ έλαο πνηεηήο γξάθεη πάλσ ζε κηα
κνπζηθή. Σε θάζε πεξίπησζε ν θαιιηηέρλεο θαιείηαη λα
πηνζεηήζεη ην πξσηόηππν έξγν πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη
λα ην ππνδερζεί δεκηνπξγηθά ζε κηα άιιε ηέρλε. Η
κεηαθνξά δειαδή θαη ε ζύλδεζε αλάκεζα ζηηο ηέρλεο
ιεηηνπξγεί - όπσο θαη ε κεηάθξαζε ελόο ινγνηερληθνύ
έξγνπ από ηε κηα γιώζζα ζε κηα άιιε - ζαλ κηα πξάμε
πηνζεζίαο, κηα πξάμε θαηά ηελ νπνία δηακεζνιαβεί ν
ςπρηζκόο θαη ε λόεζε απηνύ πνπ θάλεη ηε κεηαθνξά,
δηακεζνιαβεί δειαδή ε γιώζζα.

2. Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΗΜΑΙΑ ΜΙΑ
ΣΕΣΟΙΑ ΜΕΣΑΦΟΡΑ
Μηα ηέηνηα ζύλδεζε θαη κεηαθνξά αλάκεζα ζηηο
ηέρλεο κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα σθέιηκε ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σην εξγαζηήξην ζα δνύκε
κέζα από βησκαηηθό ηξόπν ηε ζεκαζία πνπ κπνξεί λα
έρεη κηα ηέηνηα κεηαθνξά θαη ζύλδεζε θαη ηδηαίηεξα
αλάκεζα ζηε κνπζηθή θαη ην παξακύζη. Δπίζεο, κέζα
από ηελ αλάιπζε ησλ βησκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζα
νξίζνπκε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο πνπ αθνξνύλ ζε
κηα ηέηνηα ζύλδεζε, αιιά θαη βαζηθέο κεζνδνινγηθέο
πξνηάζεηο γηα ηελ επίηεπμε απηώλ ησλ ζηόρσλ. Τέινο ζα
πξνζπαζήζνπκε
λα
απνζαθελίζνπκε
κεξηθέο
παξαλνήζεηο πνπ δηαπηζηώλνληαη ζπρλά ζε ζρέζε κε
απηή ηε ζύλδεζε.
Βαζηθό εξγαιείν γηα κηα ηέηνηα ζύλδεζε απνηειεί ην
παηρλίδη. Σην παηρλίδη ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα
παηρλίδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ηέρλεο όπσο ην
ζεαηξηθό παηρλίδη, παηρλίδηα θίλεζεο ή κνπζηθά
παηρλίδηα, αιιά θαη θάζε παηρλίδη αλάκεζα ζε νκάδεο
πνπ έρεη ζπγθεθξηκέλν πιαίζην θαη θαλόλεο. Σηελ εηθόλα
1 βιέπνπκε ζρεκαηηθά ηνλ ηξόπν πνπ κπνξνύλ λα
ζπλδεζνύλ ε κνπζηθή κε ην παξακύζη, κέζσ ηνπ

Από ηα πξαθηηθά ηνπ δηεζλνύο ζπλεδξίνπ «Τέρλεο θαη Δθπαίδεπζε. Γεκηνπξγηθνί ηξόπνη εθκάζεζεο ησλ γισζζώλ». Αζήλα 6-8 Μαΐνπ 2011.

παηρληδηνύ, κηα ζύλδεζε ε νπνία αλαπηύζζεη αθελόο ηελ
πξνθνξηθή θαη γξαπηή γιώζζα ησλ καζεηώλ θαη
αθεηέξνπ ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε θαη άιισλ
ζεκαληηθώλ εθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ.
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Δηθόλα 1: Η εμίζσζε ηεο ζύλδεζεο

Σε όηη αθνξά ζηελ αλάπηπμε ηεο γιώζζαο, ε
ζύλδεζε ηεο κνπζηθήο κε ην παξακύζη ιεηηνπξγεί κε ηνλ
ηξόπν πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ γηα ηε κεηάθξαζε ελόο
πνηήκαηνο από ηε κηα γιώζζα ζε κηα άιιε. Δίηε
πεγαίλνπκε από ηε κνπζηθή πξνο ην παξακύζη, είηε
αληίζεηα ην απόζηαγκα απηήο ηεο δύκσζεο δελ είλαη
άιιν από ηελ ίδηα ηε γιώζζα. Παξαθάησ, κέζα από ηα
παξαδείγκαηα πνπ ζα αλαθέξνπκε, ζα αλαιύζνπκε
πεξηζζόηεξν πσο επηηπγράλεηαη απηόο ν ζηόρνο.
Δθηόο όκσο από ηελ αλάπηπμε ηεο γιώζζαο, ην
παηρλίδη ηεο ζύλδεζεο ηεο κνπζηθήο κε ην παξακύζη
κπνξεί λα εμππεξεηήζεη θαη άιινπο εθπαηδεπηηθνύο
ζηόρνπο όπσο είλαη ε αλάπηπμε θηλήηξσλ γηα ηε
ζπκκεηνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ε ζύζθημε
ησλ δεκηνπξγηθώλ δεζκώλ αλάκεζα ζηα κέιε κηαο
ζρνιηθήο κνλάδαο, ε
έληαμε ησλ αιιόγισζζσλ
καζεηώλ ζηελ ηάμε, ε αλάπηπμε ηνπ κνπζηθνύ
αηζζεηεξίνπ ησλ καζεηώλ θαη ηέινο ε αλάπηπμε
βαζηθώλ εζηθώλ αξρώλ θαη αμηώλ.
Σηα παξαθάησ παξαδείγκαηα ζα δνύκε κε πνην
ηξόπν κπνξνύλ επηηεπρζνύλ όινη απηνί νη ζηόρνη.

2.1. Από ηη λέξη ζηο μοςζικό αςηοζσεδιαζμό
Τα παηδηά κηαο ηάμεο είλαη ρσξηζκέλα ζε κηθξέο
νκάδεο. Μηα νκάδα δηαιέγεη ζηελ ηύρε κηα από ηηο
ηέζζεξηο θάξηεο, όπνπ ζε θάξηα είλαη γξακκέλε κηα από
ηηο ιέμεηο «ιππάκαη», «ραίξνκαη», «ζπκώλσ» θαη
«θνβάκαη». Η νκάδα πνπ δηάιεμε ηελ θάξηα
ζπλελλνείηαη γηα ιίγα ιεπηά θαη θαιείηαη λα απνδώζεη
κνπζηθά ηε ιέμε ηεο έηζη ώζηε ηα παηδηά ησλ άιισλ
νκάδσλ λα θαηαιάβνπλ γηα πνηα από ηηο ηέζζεξηο ιέμεηο
πξόθεηηαη. Μεηά από ην κνπζηθό απηνζρεδηαζκό ηεο
νκάδαο, ηα παηδηά ησλ άιισλ νκάδσλ θάλνπλ ζπκβνύιην
θαη απνθαζίδνπλ από θνηλνύ ζαλ νκάδα πνηα ιέμε
λνκίδνπλ πσο είλαη απηή πνπ αθνξνύζε ην κνπζηθό
απηνζρεδηαζκό. Σηε ζπλέρεηα παίδεη κηα άιιε νκάδα.
Με βάζε όζα αλαιύζακε παξαπάλσ κπνξνύκε λα
δνύκε ηη αθξηβώο επηηπγράλεηαη κε απηό ην παξάδεηγκα.
Τα παηδηά, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα κεηαθέξνπλ ηε
ιέμε ζε κνπζηθή θαινύληαη λα εκβαζύλνπλ ζε απηή. Τη

αθξηβώο ζεκαίλεη «ζπκώλσ» ή «θνβάκαη» γηα ηνλ
θαζέλα; Πσο κπνξείο λα δείμεηο ζηνλ άιιν έλα ηέηνην
ζπλαίζζεκα αλ δελ είζαη ζε ζέζε λα ην θαηαιάβεηο θαη
λα ην αηζζαλζείο ζε βάζνο; Τν ζεκαίλνλ «θνβάκαη»
κεηαζρεκαηίδεηαη κέζσ ηεο ζεκαίλνπζαο ζεκαζίαο ηνπ
ζε έλα λέν ζεκαίλνλ πνπ απνηειείηαη κόλν από ήρνπο
θαη κνπζηθή. Η κεηαθνξά δειαδή ηνπ ζεκαίλνληνο
απνηειεί κηα πξάμε πάλσ απ’ όια γισζζηθή.
Τα παηδηά γηα λα πεηύρνπλ ζην παηρλίδη ηνπο
θαινύληαη λα ζπλεξγαζηνύλ κεηαμύ ηνπο. Η νκάδα πνπ
εθηειεί ηνλ απηνζρεδηαζκό απνθαζίδεη από θνηλνύ γηα
ηνλ ηξόπν πνπ ζα παίμνπλ ελώ νη νκάδεο πνπ αθνύλε
απνθαζίζνπλ καδί γηα ην πνηα ιέμε λνκίδνπλ πσο
άθνπζαλ. Μηα ηέηνηα εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή κπνξεί λα
ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ ηθαλόηεηα ησλ παηδηώλ λα
ζπλεξγάδνληαη θαη λα ζπλππάξρνπλ δεκηνπξγηθά καδί.
Δηδηθά γηα ηνπο αιινδαπνύο καζεηέο πνπ δελ γλσξίδνπλ
θαιά ηε γιώζζα ηνπ ζρνιείνπ, έλα ηέηνην παηρλίδη
κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα βνεζεηηθό γηα ηελ έληαμή ηνπο
ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ θαζώο έρνπλ ηελ επθαηξία λα
παίμνπλ κε έλα παηρλίδη όπνπ θπξηαξρεί ε κεηαθνξά ηεο
γιώζζαο ζε έλαλ κε-γισζζηθό θώδηθα, κεηαθνξά ηελ
νπνία εθείλα θάλνπλ ζε θαζεκεξηλή βάζε
πξνζπαζώληαο λα πξνζαξκνζηνύλ ζε έλα αιιόγισζζν
γηα απηά πεξηβάιινλ.
Μέζα από έλα ηέηνην παηρλίδη είλαη ζαθέο πσο ηα
παηδηά αλαπηύζζνπλ θαη ην κνπζηθό ηνπο αηζζεηήξην.
Μαζαίλνπλ λα εθθξάδνληαη κέζα από έλαλ άιιν
θώδηθα, απηόλ ηεο κνπζηθήο θαη λα επηθνηλσλνύλ κεηαμύ
ηνπο κε απηόλ. Ο γλσζηόο Άγγινο ςπραλαιπηήο Donald
Winnicott επηζεκαίλεη ηε ζεκαζία απηήο ηεο πξάμεο
απηνζρεδηαζκνύ γηα ηελ ςπρηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ
«Γώζηε ζε έλα παηδί από ηελ πξώηε ζηηγκή Mozart,
Haydn θαη Scarlatti. Τν απνηέιεζκα ζα είλαη ίζσο έλα
πξόσξν θαιό γνύζην, πνπ κπνξεί λα επηδεηρζεί ζηηο
θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο. Όκσο ην παηδί πηζαλόλ λα
πξέπεη λα μεθηλήζεη κε ζνξύβνπο από ην θύζεκα ηνπ
ραξηηνύ ηνπαιέηαο πάλσ ζε κηα ηζαηζάξα, θη απηνί λα
θιηκαθσζνύλ ζε θηππήκαηα πάλσ ζε κηα θαηζαξόια θαη
ζε θύζεκα κηαο παιηάο ζάιπηγγαο. Η απόζηαζε από ην
νπξιηαρηό θαη ηνπο ζπλεζηζκέλνπο ζνξύβνπο κέρξη ην
Voi che Sapete είλαη ηεξάζηηα θαη ε εθηίκεζε ηνπ
ζαπκαζηνύ ζα πξέπεη λα είλαη πξνζσπηθή επίηεπμε θαη
όρη έλα εκθύηεπκα» (Winnicott, 2003, ζει. 155).
Ο Winnicott (2003), ζην άξζξν ηνπ «Ηζηθή θαη
εθπαίδεπζε» επηζεκαίλεη επίζεο ηε ζεκαζία πνπ έρεη
γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηεο εζηθήο ε
δπλαηόηεηα ησλ παηδηώλ λα ζπλδηαιέγνληαη δεκηνπξγηθά
κε ηνλ εαπηό ηνπο θαη ηνπο άιινπο κέζα από ηηο ηέρλεο.
Μηα ηέηνηα δπλαηόηεηα αληίζεηα από ηε λνπζεζία θαη
ηελ επηβνιή κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε ελόο
ςπρηζκνύ κε εζηθή βάζε. Σην ίδην θιίκα, ε γαιιίδα
ςπραλαιύηξηα Francoise Dolto ζεκεηώλεη πσο «ν
πνιηηηζκόο είλαη κηα θαηάζηαζε πνπ δελ δηαηεξείηε
παξά από ηελ αμία θαζελόο από ηα κέιε ηνπ θαη από ηελ
κεηαμύ ηνπο δεκηνπξγηθή αληαιιαγή» (Mannoni, 2002,
ζει. 56).
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2.2 Από ηο παπαμύθι ζηη μοςζική
Η πξαθηηθή απηή είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλε θαη
εληαγκέλε πξόζθαηα ζηα θαηλνύξγηα βηβιία ηεο Α΄ θαη
Β΄ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ. Τν κόλν πνπ ζα
πξέπεη λα πξνζέμνπκε ζε κηα ηέηνηα πξαθηηθή είλαη ην
ιάζνο ηεο θαηά γξάκκα κεηάθξαζεο. Αλ γηα παξάδεηγκα
κεηαθξάζνπκε ην πνίεκα «Ιζάθε» αληηθαζηζηώληαο
θάζε ειιεληθή ιέμε κε κηα αγγιηθή, ην ζίγνπξν είλαη
πσο ζα θαηαζηξέςνπκε απιά ην πνίεκα. Τν ίδην ζα
πξέπεη λα πξνζέμνπκε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο
κεηαθνξάο από ην παξακύζη ζηε κνπζηθή. Δάλ απιά
πξνζζέζνπκε ζηελ αθήγεζε ήρνπο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε
ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ ην απνηέιεζκα ζα είλαη κηα
αλάγλσζε κε ήρνπο θαη όρη κηα ζύλδεζε ή κεηαθνξά
αλάκεζα ζηηο δύν ηέρλεο. Όπσο γξάθνπκε θαη
παξαπάλσ, ε κεηάθξαζε - κεηαθνξά από ηε κηα ηέρλε
ζηελ άιιε απνηειεί κηα πξάμε πηνζεζίαο. Η κεηαθνξά
νξηζκέλσλ ιέμεσλ ζε ήρνπο είλαη έλα κέξνο απηήο ηεο
πξαθηηθήο. Η ζύλδεζε όκσο απηή είλαη πξνηηκόηεξν λα
ζηεξίδεηαη ζην ζύλνιν ηνπ έξγνπ θαη ε κνπζηθή πνπ
παξάγεηαη λα απνηειεί έλα λέν έξγν «σθέιηκν γηα ηνλ
εαπηό ηνπ» όπσο ζρνιηάδεη παξαπάλσ ν πνηεηήο
Θαλάζεο Χαηδόπνπινο. Με απηό ηνλ ηξόπν νη καζεηέο
κπνξνύλ λα εκβαζύλνπλ ζην θείκελν ελώ παξάιιεια
έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα αλαπηύμνπλ ηόζν ηε
δεκηνπξγηθόηεηά ηνπο όζν θαη όινπο ηνπο άιινπο
παξάγνληεο πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ.

2.3. Από ηοςρ ήσοςρ ζηο παπαμύθι
Τα παηδηά κηαο ηάμεο είλαη ρσξηζκέλα ζε κηθξέο
νκάδεο. Ο εθπαηδεπηηθόο βάδεη ζηα παηδηά λα αθνύζνπλ
δέθα δηαθνξεηηθνύο ήρνπο πνπ πξνέξρνληαη από έλα
ζπίηη όπσο έλα παιηό ξνιόη, κηα γάηα, έλα ειεθηξνληθό
παηρλίδη θ.α. Μεηά από θάζε ήρν ηα παηδηά θάλνπλ
ζπκβνύιην ζηηο νκάδεο ηνπο θαη γξάθνπλ από πνύ
λνκίδνπλ όηη πξνέξρεηαη ν ήρνο πνπ άθνπζαλ. Όηαλ
ηειεηώζνπλ νη ήρνη ν εθπαηδεπηηθόο ειέγρεη ηηο
απαληήζεηο ησλ νκάδσλ. Σηε ζπλέρεηα θάζε νκάδα
πξνζπαζεί λα θαληαζηεί κηα ηζηνξία ε νπνία λα
ηαηξηάδεη κε ηε δηαδνρή ησλ ήρσλ πνπ αθνύζηεθαλ.
Όηαλ θηηάμνπλ ηηο ηζηνξίεο ηνπο κπνξνύλ λα ηηο
δξακαηνπνηήζνπλ αθνύγνληαο παξάιιεια ηνπο ήρνπο.
Τν παηρλίδη κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη άιιεο κέξεο εάλ ν
εθπαηδεπηηθόο πξνηείλεη ζηα παηδηά λα γξάςνπλ θαη λα
εηθνλνγξαθήζνπλ ηηο ηζηνξίεο ηνπο θηηάρλνληαο θάζε
νκάδα ην δηθό ηεο βηβιίν.
Σε απηό ην παξάδεηγκα όιε ε δεκηνπξγία μεθηλάεη
από έλα απιό παηρλίδη αληαγσληζκνύ. Μέζα από απηή ηε
δηαδηθαζία δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηα παηδηά λα
ζπλαληεζνύλ δεκηνπξγηθά κεηαμύ ηνπο, γεγνλόο ην
νπνίν ζπκβάιεη ηδηαίηεξα ζε όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο
ζηόρνπο πνπ έρνπκε αλαθέξεη παξαπάλσ. Δηδηθά όκσο
ζε όηη αθνξά ζηε γιώζζα, ε παξαπάλσ δξαζηεξηόηεηα
κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ηζρπξό θίλεηξν γηα ηε
ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ ζηε αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνύ
θαη γξαπηνύ ιόγνπ, λα σζήζεη ηα παηδηά ζηε
δεκηνπξγηθή γξαθή θαη λα ηα θέξεη θνληά ζηνλ θόζκν
ηνπ βηβιίνπ, από ηε ζηηγκή πνπ θαη ηα ίδηα έρνπλ ηε
δπλαηόηεηα λα αηζζαλζνύλ ζαλ ζπγγξαθείο.

3.4. Από ηη μοςζική ζηο παπαμύθι
Ο ηξόπνο πνπ αθνύεη ν θάζε άλζξσπνο κνπζηθή είλαη
ηδηαίηεξα ζύλζεηνο θαη δύζθνια νξίδεηαη. Δληνύηνηο
ζηελ
εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία
κπνξνύκε
λα
αμηνπνηήζνπκε ην πξνγξακκαηηθό πεξηερόκελν ελόο
κνπζηθνύ έξγνπ, αθόκα θαη όηαλ απηό είλαη εληειώο
άζρεην κε ηηο πξνζέζεηο ηνπ ζπλζέηε ηνπ. Δάλ πάξνπκε
γηα παξάδεηγκα κηα νπγγξηθή ξαςσδία ηνπ Brahms
εξκελεύνληαο ηα ηξία κέξε α-β-γ ζαλ κηα ηζηνξία κε
δώα – θπλεγνύο - θαηαδίσμε ηόηε θάλνπκε έλα πξώην
βήκα ζηνλ ηξόπν πνπ κπνξνύλ ηα παηδηά λα αθνύλ
δεκηνπξγηθά ηε κνπζηθή. Τν ίδην κπνξνύκε λα θάλνπκε
ρξεζηκνπνηώληαο έλα απόζπαζκα από ην soundtrack
κηαο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο, δίλνληαο ζηα παηδηά
κόλν έλαλ αξρηθό ηίηιν. Δάλ γηα παξάδεηγκα
δνπιεύνπκε δηεπηζηεκνληθά πάλσ ζην ζέκα ηεο
ζάιαζζαο κπνξνύκε λα νξγαλώζνπκε έλα παηρλίδη όπνπ
θάζε νκάδα παηδηώλ θαιείηαη λα θαληαζηεί, κε βάζε ηε
κνπζηθή πνπ αθνύεη, κηα δηθήο ηεο ηζηνξία θαη ζηε
ζπλέρεηα λα ηελ δξακαηνπνηήζεη. Όπσο θαη πξηλ,
κπνξνύκε λα πξνρσξήζνπκε ηε δξαζηεξηόηεηα
γξάθνληαο ηελ ηζηνξία θαη δεκηνπξγώληαο κηθξά
εηθνλνγξαθεκέλα βηβιία κε ηα θείκελα θαη ηηο
δσγξαθηέο ησλ παηδηώλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε απνξία
κηαο δαζθάιαο όηαλ παξαηεξνύζε ηα παηδηά κηαο Β΄
ηάμεο δεκνηηθνύ ζρνιείνπ πνπ έθηηαρλαλ όινη καδί ην
βηβιίν ηνπο ην νπνίν μεθίλεζε κε εξέζηζκα ηα πξώηα
κέξε από ην κνπζηθό έξγν «Δηθόλεο από κηα έθζεζε»
ηνπ Mussorgsky. «Γελ ην θαηαιαβαίλσ», είπε, «εγώ
θάζε θνξά πνπ ηνπο δίλσ εξγαζία ζην “ζθέθηνκαη θαη
γξάθσ”, βαξηνύληαη λα γξάςνπλ».

3. ΤΝΟΦΗ
Η ζύλδεζε ηεο κνπζηθήο κε ην παξακύζη κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη είηε πξνο ηε κηα θαηεύζπλζε είηε πξνο ηελ
άιιε. Γέθπξα ζε απηή ηε ζύλδεζε είλαη ην παηρλίδη.
Καξπόο απηήο ηεο ζύλδεζεο κπνξεί λα είλαη δηάθνξνη
εθπαηδεπηηθνί ζηόρνη όπσο ε δεκηνπξγηθόηεξε
ζπλεξγαζία ησλ καζεηώλ κηαο ζρνιηθήο ηάμεο, ε
αλάπηπμε ηνπ κνπζηθνύ ηνπο αηζζεηεξίνπ αιιά θαη
γεληθόηεξα ε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπο κέζα
ζε έλα πιαίζην απηνεθηίκεζεο θαη ακνηβαίνπ ζεβαζκνύ.
Καξπόο δειαδή απηήο ηεο ζύλδεζεο είλαη ε ίδηα ε
γιώζζα.
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