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ΣΚΕΠΤΙΚΟ

• Το τραγούδι είναι στίχος και μουσική, και η μουσική 
είναι η κατεξοχήν διαπολιτισμική γλώσσα.

• Το ελληνικό τραγούδι, παραδοσιακό, έντεχνο, ακόμα 
και λαϊκό, αποτελεί σημαντικό στοιχείο του 
πολιτισμού μας.

• Το τραγούδια μας αποτυπώνουν αυθεντικά τις 
δομές και το λεξιλόγιο της ελληνικής γλώσσας και, 
ως έκφραση ποιητικού λόγου, διαθέτουν όλα εκείνα 
τα εκφραστικά μέσα που συνιστούν τον λογοτεχνικό 
κώδικα.



Κατά συνέπεια….

• Το ελληνικό τραγούδι προσφέρεται για τη 
διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας 
σε αλλοδαπούς μαθητές, ενώ βοηθά και τους 
γηγενείς μαθητές να αποκτήσουν γλωσσική 
επίγνωση και να εξοικειωθούν με τη 
συνυποδηλωτική λειτουργία της γλώσσας, 
ώστε να προσεγγίσουν σταδιακά τα  πιο 
απαιτητικά λογοτεχνικά κείμενα, που 
ανθολογούνται στα σχολικά εγχειρίδια.



Κριτήρια επιλογής

• Το περιεχόμενο να είναι συμβατό με την ηλικία των 
μαθητών, να συνδέεται με τα βιώματά τους, να δίνει 
αφορμή για συζήτηση και προβληματισμό, να προάγει 
αξίες.

• Οι στίχοι του τραγουδιού να περιέχουν μορφοσυντακτικά 
φαινόμενα που οι μαθητές έχουν πρόσφατα διδαχτεί, 
ώστε να τα αναγνωρίσουν και να τα εμπεδώσουν.

• Το τραγούδι να περιέχει κάποια από τα βασικά εκφραστικά 
μέσα, τις αφηγηματικές τεχνικές και τα σχήματα λόγου 
που οι μαθητές διδάσκονται, σύμφωνα με το αναλυτικό 
πρόγραμμα.



• Να εμπλουτίζει το λεξιλόγιο των μαθητών 
γύρω από κάποιο θέμα/τομέα.

• Ανεξάρτητα από το είδος του, να είναι 
τραγούδι με καλλιτεχνική αξία, ώστε να 
συμβάλει στην αισθητική αγωγή των μαθητών.

• Να διεγείρει τη δημιουργικότητα των παιδιών 
και την έκφρασή της μέσα από ποικίλες 
δραστηριότητες.



παράδειγμα

« Τα ήσυχα βράδια» ( Μαριανίνας Κριεζή- Λάκη 
Παπαδόπουλου, πρώτη εκτέλεση από την 
Αρλέτα)

   Το τραγούδι αυτό ανταποκρίνεται στα 
προαναφερθέντα κριτήρια και 
χρησιμοποιήθηκε ως διδακτικό υλικό σε 
Τάξεις Υποδοχής δεύτερου χρόνου (επίπεδο 
γλωσσομάθειας Α1 –Α2)



στόχοι

• Να συζητήσουμε με τους μαθητές και τις 
μαθήτριές μας τους λόγους που μπορεί 
κάποιος να φύγει «για το γύρο του κόσμου», 
και να διαπραγματευτούμε τα συναισθήματα 
που προκαλεί ο χωρισμός από αγαπημένα 
πρόσωπα.

• Να εμπλουτίσουμε το λεξιλόγιο των μαθητών 
γύρω από τα μεταφορικά μέσα.



• Να εμπεδώσουν τη μορφή και τη λειτουργία 
του Μέλλοντα, των ονοματικών φράσεων, του 
υποκειμένου.

• Να εξοικειωθούν με βασικά εκφραστικά μέσα, 
όπως οι εικόνες, τα σχήματα επανάληψης-
επαναφοράς, η παρομοίωση, η μεταφορά, η 
προσωποποίηση, μέσα από τα χαρακτηριστικά 
παραδείγματα που υπάρχουν σε αυτό το 
τραγούδι.



• Να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από 
πολυτροπικά κείμενα

• Να μάθουν ένα όμορφο ελληνικό τραγούδι 
και να το τραγουδήσουν μαζί σαν παρέα, 
βελτιώνοντας το κλίμα της σχολικής 
κοινότητας.



χρονοδιάγραμμα

   Η διδασκαλία του εν λόγω τραγουδιού σχεδιάστηκε για να 
καλύψει τέσσερις(4) διδακτικές ώρες:

1η ώρα: Μοιράσαμε στους μαθητές φωτοτυπία με τους στίχους 
του τραγουδιού, με παράλληλη μετάφραση στα αγγλικά και 
μικρά χαρακτηριστικά σκίτσα. Ακούσαμε το τραγούδι, κάναμε 
γλωσσική εξομάλυνση και μοιραστήκαμε τις πρώτες μας 
εντυπώσεις. Χρησιμοποιήσαμε την τεχνική του 
κατευθυνόμενου διαλόγου, με ερωτήματα όπως ποιος μιλάει 
σε ποιον, τι σχέση έχουν, τι τους έχει χωρίσει, γιατί χωρίζονται 
οι άνθρωποι, τι συναισθήματα προκαλεί ο χωρισμός, τι 
συναισθήματα αποτυπώνονται στο τραγούδι, εσείς σε ποιον θα 
το τραγουδούσατε, κλπ.



2η ώρα: Αναφερθήκαμε πιο συγκεκριμένα στους 
παράγοντες που κάνουν τους ανθρώπους να 
απομακρύνονται από τα αγαπημένα τους 
πρόσωπα, πάλι με την τεχνική του 
κατευθυνόμενου διαλόγου.

  Στο επίπεδο του λεξιλογίου, εκτός από λέξεις 
σχετικές με τη μετανάστευση, αναζητήσαμε 
λεξιλόγιο σχετικό με τα ταξίδια  και τα μέσα 
μεταφοράς.



• Την 3η ώρα, χωριστήκαμε σε ομάδες κι 
εστιάσαμε στα μορφοσυντακτικά φαινόμενα 
του κειμένου, σύμφωνα με το φύλλο 
εργασίας που συνόδευε το τραγούδι. Οι 
μαθητές εντόπισαν και κύκλωσαν τα ρήματα 
του τραγουδιού που βρίσκονται σε χρόνο 
Μέλλοντα, τις ονοματικές φράσεις, τις οποίες 
κλήθηκαν να μεταφέρουν στον άλλον αριθμό, 
εντόπισαν υποκείμενα ρημάτων. 



• Την 4η ώρα, ασχοληθήκαμε με τα εκφραστικά 
μέσα του τραγουδιού. Μετά από σύντομη 
μετωπική διδασκαλία, με εποπτικό μέσο τον 
πίνακα, οι μαθητές χωρίστηκαν πάλι σε 
ομάδες και εντόπισαν τις εικόνες, τις 
επαναλήψεις, την παρομοίωση, τη μεταφορά 
και την προσωποποίηση  που υπάρχουν 
στους στίχους του τραγουδιού.



δημιουργικές δραστηριότητες

   Στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας, ζητήθηκε:
•    από τους πολύ αρχάριους χρήστες της ελληνικής 

γλώσσας να ζωγραφίσουν μια εικόνα από το 
τραγούδι, να γράψουν ως λεζάντα έναν στίχο που 
τους άρεσε και να τον αποδώσουν στη γλώσσα 
τους.

• από τους πιο προχωρημένους να γράψουν ένα 
γράμμα σε κάποιο αγαπημένο πρόσωπο που είναι 
μακριά.



επίλογος

   Η μουσική ως παγκόσμια γλώσσα και 
κληρονομιά αποτελεί σημαντικό εργαλείο για 
τις τάξεις υποδοχής και τις τάξεις με 
πολύγλωσσο μαθητικό πληθυσμό, καθώς 
υποβάλλει την ατμόσφαιρα της κοινότητας, 
της παρέας, που αποτελεί  εν γένει  ιδανική 
συνθήκη διδασκαλίας και μάθησης, εξόχως 
αναγκαία για την προσέγγιση και απόλαυση 
της λογοτεχνίας.



Σας ευχαριστώ



I. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
τα ήσυχα βράδια

Ακόμα κι αν φύγεις                      even if you go
για το γύρο του κόσμου              around the world
θα’σαι πάντα δικός μου              you’ll always be mine
θα’μαστε πάντα μαζί                    we’ll always be together

Και δεν θα μου λείπεις                and I won’t miss you
γιατί θα’ναι η ψυχή μου             ‘cause my soul will be
το τραγούδι της ερήμου              like the desert song
που θα σ’ακολουθεί                     that will follow you

Τα ήσυχα βράδια                        in the calm nights
η Αθήνα θα ανάβει                      Athens will light up
σαν μεγάλο καράβι                     like a big  ship
που θα’σαι μέσα κι εσύ             and you will be on board

Και δεν θα μου λείπεις               and I won’t miss you
γιατί θα’ναι η ψυχή μου             ‘cause my soul will be
το τραγούδι της ερήμου            like the desert song
που θα σ’ακολουθεί                    that will follow you

Τα ήσυχα βράδια                        in the calm nights
Θα περνά φωτισμένο                  the train of my life
Της ζωής μου το τρένο                will be passing by with lights on
Που θα’σαι μέσα κι εσύ              and you  will be on board too

Και δεν θα μου λείπεις….           And  I won’t miss you….



Κι άλλα τραγούδια, με ενδεικτικούς 
διδακτικούς στόχους

• Κάποτε θα’ ρθουν… (Λευτέρη Παπαδόπουλου-Μίκη Θεοδωράκη): Τα 
δικαιώματα των παιδιών και η καταπάτησή τους στο σύγχρονο κόσμο. Οι 
εγκλίσεις και η λειτουργία τους.

• Ήτανε μια φορά… (Κώστα Φέρρη-Γιάννη Μαρκόπουλου): οι χρόνοι της 
αφήγησης (αόριστος, ιστορικός ενεστώτας), εναλλαγή αφηγηματικών 
προσώπων(πρωτοπρόσωπη/τριτοπρόσωπη αφήγηση)

• Στο’πα και στο ξαναλέω (παραδοσιακό): προστακτική με άρνηση, 
διάλογος ως αφηγηματική τεχνική, σύνθετες λέξεις, πολυσημία λέξεων. Η 
εικόνα του ανθρώπου-καράβι μπορεί να αποδοθεί εικαστικά από τους 
μαθητές!

• Το σκάκι (Μανώλη Αναγνωστάκη- Δημήτρη Παπαδημητρίου): 
Πόλεμος/Ειρήνη. Αλληγορία. Παιχνίδια-ελεύθερος χρόνος. Οι τροπικές 
μετοχές και η ορθογραφία τους.
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