
Μουσική και Θρησκευτικά στη Β’ Γυµνασίου: Μία διαθεµατική 

προσέγγιση 

 

Καρούµπαλη Ευγενία 

 

Στους στόχους του µαθήµατος της Μουσικής στο Γυµνάσιο συγκαταλέγονται η 

ακρόαση και εκτέλεση [από τους µαθητές] διαφόρων ειδών (στυλ) µουσικής, η 

αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της χρήσεις µουσικών στοιχείων και µε απλούς 

όρους έκφραση και αιτιολόγηση των προτιµήσεών τους  σύµφωνα µε το ∆ιαθεµατικό 

Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Μουσικής Αγωγής
1
. (∆.Ε.Π.Π.Σ. σσ.346 και 

348). 

Στους στόχους του µαθήµατος των Θρησκευτικών της Β’ Γυµνασίου είναι να 

προβληµατιστούν [οι µαθητές] για τον τρόπο µε τον οποίο τα Χριστούγεννα 

γιορτάζονται συνήθως και να ευαισθητοποιηθόυν ώστε να τα γιορτάζουν όπως 

ταιριάζει στο µέγεθος, την ουσία, και το βάθος του γεγονότος της Γέννησης του 

Χριστού, σύµφωνα µε το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών του 

µαθήµατος των Θρησκευτικών
2
  (∆.Ε.Π.Π.Σ. σ. 169) 

Η ακρόαση (και εκτέλεση) των τραγουδιών Χριστούγεννα remix
3
 και Τα 

Χριστούγεννα Σηµαίνουν
4
 εµπεριέχουν µία διαθεµατικότητα, καθώς επιχειρούνται να 

αναδειχτούν κατά την ακρόαση και εκτέλεση της µουσικής οι επιστηµονικές 

συσχετίσεις που ενυπάρχουν σε αυτές µε όµορους και µη επιστηµονικούς κλάδους 

(θεολογία, λαογραφία κ.ά.) και γίνεται επεξεργασία του θέµατος από πολλές οπτικές 

γωνίες, ώστε να φωτίζονται πολυπρισµατικά και να αναδεικνύεται η γνώση και η 

σχέση της µε την πραγµατικότητα. (Μακρή – Μπότσαρη 2006 και Ματσαγγούρας 

2002). 

 

Σκοποί 

Οι µαθητές θα πρέπει: 

1. Να συγκρίνουν το πώς εκλαµβάνουν τον εορτασµό των Χριστουγέννων στην 

Ελλάδα η Ορθοδοξη Χριστιανική ∆ιδασκαλία και η πλειοψηφία των κατοίκων της. 

2. Να ακούσουν και να εκτελέσουν Hiphop µουσική 

3. Να αξιολογήσουν την αποτελεσµατικότητα της χρήσης µουσικών στοιχείων 

στη Hiphop µουσική. 

4. Να περιγράψουν τα χαρακτηριστικά και την ιστορική εξέλιξη του Hiphop.  

5. Να περιγράψουν την προέλευση και τη λειτουργικότητα των αστικών εθίµων 

των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. 

 

Απαιτούµενος χρόνος 

∆υο µε τρεις διδακτικές ώρες ανάλογα µε τη δυναµική της οµάδας. 

 

Προετοιµασία εκπαιδευτικού 

Ο/Η εκπαιδευτικός µουσικής θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του τα εξής: 

                                                 
1
 Υπ.Ε.Π.Θ. – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2001) Προγράµµατα Σπουδών Μουσικής Αγωγής, Φ.Ε.Κ. 

1336, τ. Β’, 18 Οκτωβρίου 2001 
2
 Υπ.Ε.Π.Θ. – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2001), ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών 

Θρησκευτικών, Φ.Ε.Κ. 1336, τ. Β’, 18 Οκτωβρίου 2001. 
3
 Υπάρχει στο CD Βανδή, ∆έσποινα, Γεια + Άντε Γεια (Collector’s Edition) 2002, Heaven Music, 

(5204958001521) 
4
 Υπάρχει στο CD Ηµισκούµπρια, Decade 96>06. Das Beste, 2007, Universal music, (06025 1753866 

5) 



� Τις ηχογραφήσεις των τραγουδιών Χριστούγεννα remix και Τα Χριστούγεννα 

Σηµαίνουν. 

� Τους στίχους των προαναφερθέντων τραγουδιών, στους οποίους ο/η 

εκπαιδευτικός µουσικής θα πρέπει  να συµπληρώσει (σε υποσηµειώσεις) επεξηγήσεις 

τυχόν άγνωστων λέξεων / ονοµάτων / ιδιωµατισµών (για τους µαθητές)
5
. Καθώς το 

κείµενο αυτό θα µοιραστεί στους µαθητές, αυτό θα πρέπει να φωτοτυπηθεί σε επαρκή 

αριθµό αντιγράφων. 

� Κάποια όργανα Orff (κυρίως µεµβρανόφωνα, ξυλόφωνα, µεταλλόφωνα), τα 

οποία να προσεγγίζουν την ενορχήστρωση των προαναφερθέντων τραγουδιών. Σε 

περίπτωση που όργανα Orff δεν είναι διαθέσιµα µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

αυτοσχέδια όργανα ή να χρησιµοποιηθεί το σώµα ως κρουστό όργανο (body 

percussion). 

Ο/Η εκπαιδευτικός µουσικής θα πρέπει να είναι πληροφορηµένος για τα 

χαρακτηριστικά και την ιστορική εξέλιξη του Hiphop,
6
 για τα αστικά έθιµα των 

Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς
7
 και για το περιεχόµενο της έβδοµης 

διδακτικής ενότητας του σχολικού εγχειριδίου των Θρησκευτικών της Β’ Γυµνασίου  

(Τσανανάς & Μπάρλος 2006 α: 36 - 39). Επίσης θα πρέπει να γράψει ένα µικρής 

έκτασης κείµενο για τα χαρακτηριστικά και την ιστορική εξέλιξη του Hiphop, και ένα 

άλλο µικρής έκτασης κείµενο σχετικά µε την προέλευση και τη λειτουργικότητα των 

αστικών εθίµων των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, τα οποία θα µοιραστούν 

στους µαθητές, πράγµα το οποίο σηµαίνει και την φωτοτύπησή τους σε επαρκή 

αριθµό αντιγράφων. 

 

∆ραστηριότητες 

 

� Αναφορά (µε καταιγισµό ιδεών/ brainstorming) από τους µαθητές κάποιων 

«εορταστικών δραστηριοτήτων» που λαµβάνουν χώρα στη σύγχρονη Ελλάδα µε 

αφορµή τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, τα οποία δεν σχετίζονται µε 

παραδοσιακά ήθη και έθιµα της περιόδου αυτής. Τα λεγόµενα των µαθητών 

αναγράφονται στον πίνακα. 

� Μοίρασµα των φωτοτυπιών µε τους στίχους των τραγουδιών Χριστούγεννα 

remix και Τα Χριστούγεννα Σηµαίνουν (που αναφέρθηκαν στην προετοιµασία 

εκπαιδευτικού). 

� Χωρισµός των µαθητών σε µικρές οµάδες των 2 µε 4 ατόµων και παροχή 

χρόνου 10 λεπτών περίπου προκειµένου να διερευνηθεί το ποιες από τις ήδη 

σηµειωµένες στον πίνακα «εορταστικές δραστηριότητες» που λαµβάνουν χώρα στη 

σύγχρονη Ελλάδα µε αφορµή τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά αναφέρονται 

στα τραγούδια αυτά (ή αν αναφέρονται κάποιες άλλες)
8
. Μετά την παρέλευση των 10 

                                                 
5
 Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες λέξεις / ονόµατα / ιδιωµατισµοί, τα οποία ενδεχοµένως να είναι 

άγνωστα στους µαθητές: (στο τραγούδι Χριστούγεννα remix) Victoria ‘s secret, Da Capo, Αεράκης, 

(στο τραγούδι Τα Χριστούγεννα Σηµαίνουν) Γκάλης, Χατζηπαναγής, γκι, ντάµπλ ντοτ, επανάλα to the 

bone, Home alone κ.ά. 
6
 Στα Bazin, 1995 Nelson, 1991, και Nelson, 2005 υπάρχουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τα 

χαρακτηριστικά και την εξέλιξη του Hiphop. 
7
 Στο Λουκάτος, 1997, παρέχονται ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το θέµα αυτό 

8
 Στο τραγούδι Χριστούγεννα γίνεται λόγος για τις αγορές δώρων, τη διασκέδαση σε νυχτερινά µαγαζιά 

και την αποστολή τυποποιηµένων ευχών µέσω κινητού τηλεφώνου που λαµβάνουν χώρα τα 

Χριστούγεννα και των Πρωτοχρονιά. Στο τραγούδι Τα Χριστούγεννα Σηµαίνουν γίνεται λόγος για την 

αγορά αληθινού (και όχι οικολογικού) ελάτου, τις αγορές στολιδιών και δώρων, τη διασκέδαση σε 

νυχτερινά µαγαζιά, την αποστολή τυποποιηµένων ευχών µέσω κινητού τηλεφώνου, τα τυχερά 

παιγνίδια και για το πώς τα τηλεοπτικά κανάλια «εορτάζουν» τις άγιες αυτές µέρες. 



λεπτών, η κάθε οµάδα αναφέρει αυτά που βρήκε. Σε περίπτωση που κάποια 

«εορταστική δραστηριότητα» έχει γραφτεί στον πίνακα αυτή υπογραµµίζεται ενώ 

αντιθέτως προστίθεται κάποια άλλη, εφ’ όσον  δεν έχει ήδη γραφτεί. 

� Πρόσκληση των µαθητών να εκφέρουν την άποψή τους σχετικά µε την 

προέλευση και τη λειτουργικότητα των «εορταστικών δραστηριοτήτων» που 

αναγράφτηκαν στον πίνακα. Εδώ αξίζει να σηµειωθεί ότι όλες οι απόψεις είναι 

σεβαστές, δεν υπάρχει «σωστό» και «λάθος» στις προσωπικές απόψεις των µαθητών 

και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν θα πρέπει να χρησιµοποιούνται από τον/την 

εκπαιδευτικό µουσικής εκφράσεις του τύπου: «ναι», «µάλιστα», «καλά», γιατί αυτές 

υποδηλώνουν ότι ο/η εκπαιδευτικός ασυναίσθητα συµφωνεί µε την άποψη που 

ειπώθηκε, πράγµα το οποίο θα µπορούσε να εµποδίσει τους µαθητές στο να 

εκφράσουν ελεύθερα την προσωπική τους άποψη. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να 

χρησιµοποιούνται από τον/την εκπαιδευτικό µουσικής εκφράσεις του τύπου: 

«ευχαριστούµε», «ευχαριστούµε για την άποψή σου», οι οποίες είναι τελείως 

ουδέτερες σχετικά µε την προσωπική άποψη που ειπώθηκε, και δεν θα µπορούσαν να 

εµποδίσουν τους µαθητές στο να εκφράσουν ελεύθερα την προσωπική τους άποψη. 

� Πληροφόρηση των µαθητών ότι οι συγκεκριµένες «εορταστικές 

δραστηριότητες» είναι αστικά διαβατήρια έθιµα, τα οποία αποτελούν πολιτιστικές 

εξελίξεις αγροτικών εθίµων, µε ιδιαίτερη αναφορά στην προέλευση και τη 

λειτουργικότητα του καθενός εθίµου. 

� Συζήτηση µε τους µαθητές σχετικά µε κατά πόσον οι προαναφερθείσες 

«εορταστικές δραστηριότητες» συνάδουν µε το πνεύµα των Χριστουγέννων όπως 

αυτό περιγράφεται στην έβδοµη διδακτική ενότητα του σχολικού εγχειριδίου των 

Θρησκευτικών της Β’ Γυµνασίου  (Τσανανάς & Μπάρλος 2006 α: 36 - 39)
9
.  

� Ακρόαση των ηχογραφήσεων των συγκεκριµένων τραγουδιών. 

� Συζήτηση µε τους µαθητές σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα της χρήσης 

µουσικών στοιχείων στα τραγούδια αυτά και στη Hiphop µουσική γενικότερα (π.χ. η 

ρυθµική απαγγελία έµµετρου λόγου, η οποία είναι κάτι µεταξύ λόγου, πρόζας, 

ποίησης και τραγουδιού, η πολυπλοκότητα των ρυθµικών σχηµάτων που 

χρησιµοποιείται στα τραγούδια αυτά
10

, η χρήση γνωστών χριστουγεννιάτικων 

µελωδιών στα τραγούδια αυτά είτε εν είδει επωδού
11

 είτε αντιστικτικά
12

 και ό,τι άλλο 

θεωρούν οι µαθητές άξιο σχολιασµού) 

                                                 
9
 Στη συγκεκριµένη ∆ιδακτική Ενότητα των Θρησκευτικών τα Χριστούγεννα χαρακτηρίζονται ως 

γιορτή της χαράς, της αγάπης, της ανθρωπιάς, της απελευθέρωσης, της συναδέλφωσης, της ειρήνης, 

της δηµιουργικότητας, της ευθύνης και των αγώνων στη ζωή για περισσότερο ανθρώπινο κόσµο. 

Επίσης στην πρώτη εργασία για οµάδες στη συγκεκριµένη διδακτική ενότητα επισηµαίνονται κριτικά 

προβληµατικές πλευρές  του εορτασµού των Χριστουγέννων (καταναλωτική νοοτροπία, αδιαφορία για 

το συνάνθρωπο, ρηχή εθιµικότητα, κοσµικότητα, επιφανειακότητα, ανυποψία για την ουσία και το 

βαθύτερο νόηµα του γεγονότος και του εορτασµού των Χριστουγέννων) (Τσακανάς & Μπάρλος 

2006β: 31 - 34). 
10

 Στον έµµετρο λόγο και των δύο αυτών τραγουδιών χρησιµοποιούνται επίσης πεντάηχα, πέραν των 

υπολοίπων πολύπλοκων ρυθµικών σχηµάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια τέτοια σηµεία, τα οποία 

φαίνονται παρακάτω µε έντονους χαρακτήρες. 

Χριστούγεννα Τα Χριστούγεννα σηµαίνουν 

Espresso στου Da Capo στην πλατεία στο 

Κολωνάκι  

Κι’ έλεγα δεν θα πιάσουν κορόιδο εµένα 

 Έρχεται το ελάφι το ελάφι τ΄ Αη Βήτα 

 ΟΚ εντάξει αφήνω τ’ αµάξι σε έναν κασκαντέρ 
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 Στο τραγούδι Χριστούγεννα χρησιµοποιείται η επωδός του οµώνυµου τραγουδιού της ∆έσποινας 

Βανδή (υπάρχει στο ίδιο CD µε το τραγούδι Χριστούγεννα) ως επωδός. Στο τραγούδι Τα Χριστούγεννα 



� Χωρισµός των µαθητών σε οµάδες, µοίρασµα οργάνων Orff (σε περίπτωση 

που αυτά είναι διαθέσιµα) µε στόχο την ερµηνεία των δύο αυτών τραγουδιών. Ο 

εκπαιδευτικός στη συγκεκριµένη αυτή φάση λειτουργεί ως εµψυχωτής και 

καθοδηγητής. Στο σηµείο αυτό χρησιµοποιούνται κάποιες πρακτικές µη – τυπικής 

εκµάθησης δηµοφιλούς µουσικής, οι οποίες διαφέρουν από αυτές της ωδειακής 

εκπαίδευσης. Συγκεκριµένα χρησιµοποιούνται: η εκµάθηση σε οµάδες, µε έντονο το 

στοιχείο της αλληλοδιδασκαλίας των µελών της, η αναπαραγωγή µουσικής 

ακουστικά («µε το αυτί») και η ενοποίηση της ακρόασης, της εκτέλεσης, του 

αυτοσχεδιασµού και της σύνθεσης, µε έµφαση στη δηµιουργικότητα
13

. 

� Παρουσίαση των τραγουδιών αυτών από τις οµάδες. Οι µαθητές / ακροατές 

µπορούν (εάν βεβαίως το επιθυµούν) να εκφράσουν ελεύθερα τις αποτιµήσεις τους, 

δίνοντας έµφαση στα θετικά στοιχεία της κάθε ερµηνείας. 

� Συζήτηση µε τους µαθητές σχετικά µε το πώς αυτοί ορίζουν το Hiphop. 

Κατόπιν ο εκπαιδευτικός µουσικής πληροφορεί τους µαθητές (συνοπτικά) σχετικά µε 

τα χαρακτηριστικά και την εξέλιξη του Hiphop µοιράζοντας στο τέλος τις φωτοτυπίες 

των κείµενων για τα χαρακτηριστικά και την ιστορική εξέλιξη του Hiphop και για την 

προέλευση και λειτουργικότητα των αστικών εθίµων των Χριστουγέννων και της 

Πρωτοχρονιάς, που αναφέρθηκαν στην προετοιµασία του εκπαιδευτικού. 

 

Αξιολόγηση 

 

Η αξιολόγηση των σκοπών µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τους εξής τρόπους: 

� Σε περίπτωση που οι µαθητές έχουν ήδη πραγµατοποιήσει την πρώτη εργασία 

για οµάδες της έβδοµης ∆ιδακτικής Ενότητας του µαθήµατος των Θρησκευτικών της 

Β’ Γυµνασίου, γίνεται εµπλουτισµός της σχετικής εργασίας µε την προβληµατική 

γύρω από το πώς κάποια τραγούδια της Hiphop µουσικής προσεγγίζουν κριτικά (και 

σατιρικά) προβληµατικές πλευρές  του εορτασµού των Χριστουγέννων. Σε περίπτωση 

που η συγκεκριµένη εργασία δεν έχει γίνει, µπορεί αυτή να γίνει στο µάθηµα των 

Θρησκευτικών, µε τον εµπλουτισµό που προαναφέρθηκε. (για το σκοπό αρ.1) 

� Η συµµετοχή των µαθητών και το έργο τους ως µέλος µίας οµάδας όπου αυτό 

ζητήθηκε στις  δραστηριότητες που προαναφέρθηκαν (για τους σκοπούς 2 και 3). 

Άξιο παρατήρησης είναι ότι και στο σύµφωνα µε το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγράµµατος Σπουδών Μουσικής Αγωγής αξιολογικά µέσα αποτελούν 

δραστηριότητες που επιτρέπουν τη διερεύνηση της ικανότητας στην ακρόαση και 

δραστηριότητες διερεύνησης της ικανότητας των µαθητών να χειρίζονται τα στοιχεία 

                                                                                                                                            
Σηµαίνουν χρησιµοποιείται ως επωδός η µελωδία του πασίγνωστου Αγγλικού παραδοσιακού 

τραγουδιού Deck the Halls. 
12

 Στο τραγούδι Χριστούγεννα «πλέκονται» αντιστικτικά τα δύο πρώτα µέτρα του χριστουγεννιάτικου 

τραγουδιού Τρίγωνα Κάλαντα µε τη ρυθµική απαγγελία των εξής στίχων: «Στο τζάκι απόψε καίγονται 

η έχθρα και τα µίση / αυτή τη νύχτα νιώθουµε πως είµαστε όλοι ίσοι». 
13

 Τα πέντε κύρια χαρακτηριστικά µη – τυπικής εκµάθησης δηµοφιλούς µουσικής είναι τα εξής: 

� Το προς εκτέλεση ρεπερτόριο επιλέγεται από τους µαθητευόµενους και είναι ήδη οικείο και 

αρεστό σε αυτούς. 

� Η αναπαραγωγή µουσικής γίνεται ακουστικά («µε το αυτί») και όχι σε κάποια µορφή 

σηµειογραφίας είτε σε οποιεσδήποτε γραπτές οδηγίες. 

� Η εκµάθηση µουσικής γίνεται σε οµάδες µε έντονο το στοιχείο της αλληλοδιδασκαλίας των 

µελών της. 

� Η αφοµοίωση των δεξιοτήτων και της γνώσης γίνεται µε προσωπικούς τρόπους, ξεκινώντας 

µε «πραγµατικά» µουσικά κοµµάτια (και όχι µε κοµµάτια γραµµένα αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς 

λόγους). 

� Υπάρχει ενοποίηση των δεξιοτήτων της ακρόασης, της εκτέλεσης, του αυτοσχεδιασµού και 

της σύνθεσης, µε έµφαση στη δηµιουργικότητα (Green, 2002). 



της µουσικής σε δηµιουργικές εργασίες.( ∆.Ε.Π.Π.Σ. σσ. 351 - 352), οι οποίες 

υπάρχουν στη συγκεκριµένη προσέγγιση.  

� Προφορικές ερωτήσεις στους µαθητές σχετικά µε τα χαρακτηριστικά και τη 

ιστορική εξέλιξη του Hiphop (για το σκοπό αρ.4). 

� Προφορικές ερωτήσεις στους µαθητές σχετικά µε την προέλευση και τη 

λειτουργικότητα των αστικών εθίµων των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. 

(για το σκοπό αρ.5). 
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