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Kαι εγένετο... το blues! 
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1 Ώρα 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

CD player 

Μελωδικό όργανο 

 

ΗΧΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

(14.) «Go Down Moses», παραδοσιακό νέγρικο σπιρίτσουαλ 

(15.) «When the Saints Go Marching In», Louis Armstrong 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 
 

 5΄ Ο καθηγητής τραγουδάει το «Go Down Moses» ή βάζει  
        τους μαθητές να το ακούσουν από το CD player και  
        συζητούν για το συμβολισμό στους στίxους του τραγουδιού (άσκηση 1)  

 
 5΄ Γίνεται σύντομη αναφορά στο δουλεμπόριο και τις συνθήκες ζωής  
         των μαύρων στην Αμερική του 19ου αι., με αφορμή τις εικόνες και τις 
         πληροφορίες που δίνονται στην αρχή του κεφαλαίου. 
         Μορφές ρατσισμού, σύγχρονο δουλεμπόριο, εκμετάλλευση ανθρώπων 

 
 5΄ Διδασκαλία του τραγουδιού. Αναφέρονται τα χαρακτηριστικά του  
         «Go Down Moses» 
    
         (ερωταπαντήσεις, αντιφωνικό στυλ, σπιρίτσουαλ) 
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Από το γκόσπελ στο ΡΟΚ! 
 

Και εγένετο... το blues 
 

Άσκηση 1 – εργασία  
 
1.Τραγουδήστε το «Go Down Moses»  
   (Ανθολόγιο σελ. 156). 
 
   Το συγκεκριμένο τραγούδι έγινε σύμβολο των 

αγώνων των Αφρικανών σκλάβων για την κατάκτηση 

της ελευθερίας τους, γιατί έχει μεταφορικό νόημα: 

    Go down, Moses, way down in Egypt’s land, 

    Κατέβα, Μωυσή, στη χώρα της Αιγύπτου 

    Tell old Pharaoh “Let my people go”. 

    Πες στο Φαραώ «Άσε το λαό μου ελεύθερο». 
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 5΄ Ο καθηγητής παίζει μια ακολουθία δωδεκάμετρη  
        (λ.χ. στην κιθάρα,) όπως σημειώνεται στο παράδειγμα  
        δωδεκάμετρης μπλουζ ακολουθίας, σε ρυθμό 
        4/4. 

 
 5΄ Οι μαθητές προετοιμάζονται για την άσκηση 2.  
         Χωρίζονται σε ομάδες και επιλέγουν το θέμα του  
      μπλουζ που θα συνθέσουν. 

 
 5΄ Γράφουν τους στίχους για μια στροφή που να  
      χωράει σε 12 μέτρα των 4/4  
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2. Οι στίχοι των μπλουζ, εκτός του ότι ακολουθούν τη φόρμα 
Α Α Β,  
    συχνά αφηγούνται κάποια ιστορία.  
    Σκεφτείτε μια σύντομη ιστορία για το δικό σας τραγούδι. 
    Τα θέματα –για παράδειγμα- που μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε  
    είναι για ένα διαγώνισμα σε κάποιο μάθημα που δεν έχετε 
    προετοιμαστεί, για το πάρτι που δε σαν κάλεσαν, ή για  
    οποιοδήποτε άλλο συμβάν. 
 
•  Χρησιμοποιήστε για τους στίχους σας τη φόρμα Α Α Β. 
_________________________________________ 
_________________________________________________
___________________________________ 
 
 
 
• Στο τέλος, αναρτήστε τις δικές σας δημιουργίες στον πίνακα  
   ανακοινώσεων της τάξης. 

Άσκηση 2 – εργασία 
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            Σήμερα θα πάω  σχολείο-break, 
         και δεν έχω και βιβλίο-break,  

           σήμερα θα πάω σχολείο-break,  
         και δεν έχω και βιβλίο-break, 

               πάλι αδιάβαστος θ’ ακούσω-break,  
        και δεν έφερες βιβλίο – break 

 
 
 

          επαναλαμβάνεται μόνο η μουσική από το τραγούδι,  
               χωρίς τα λόγια 

Παράδειγμα 
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Σήμερα που ’ρθες κι εσύ! 

(Α) Σήμερα που ’ρθες κι εσύ 

δεν έχω τη διάθεση 

 

(Α) Σήμερα που ’ρθες κι εσύ 

δεν έχω τη διάθεση 

 

(Β) Μα μου φαίνεσαι εντάξει 

κι ίσως κάτι να αλλάξει 
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(Α) Σήμερα που ’ρθες κι εσύ 
άλλαξε η διάθεση 

 
(Α) Σήμερα που ’ρθες κι εσύ 

άλλαξε η διάθεση 
 

(Β) Σήμερα που ’ρθες κι εσύ 
     blues χορεύει το νησί! 



Σχέδιο μαθήματος - Περικλής 
Παπαδόπουλος 

ΦΟΡΜΑ Α-Α-Β  
H πιο κοινή μορφή των blues είναι τα 12μετρα blues. 
Ο όρος «12μετρο» αναφέρεται στον αριθμό των χτύπων ή των μέτρων.  
Συνήθως η μουσική blues παίζεται με μέτρο 4/4.  
Ένα 12μετρο blues διαιρείται σε τρία μέρη των 4 μέτρων. 
Οι συγχορδίες που χρησιμοποιούνται είναι 
η ΤΟΝΙΚΗ (I), η ΥΠΟΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑ (IV) και η ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑ (V). 
 
Η I συγχορδία κυριαρχεί στα 4 πρώτα μέτρα, (Α) 
Η IV εμφανίζεται στα επόμενα 4 (Α) 
και η V παίζεται στα 4 τελευταία μέτρα. (Β) 

Μέτρο 
Συγχορδία 

1 

I 

2 

IV 

3 

I 

4 

I 

Μέτρο 
Συγχορδία 

5 

IV 

6 

IV 

7 

I 

8 

I 

Μέτρο 
Συγχορδία 

9 

V 

 

10 

IV 

 

11 

I 

 

12 

V 

 

1  2   3   4  
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

 Η αξιολόγηση γίνεται παρατηρώντας: 

 ❦ το βαθμό συμμετοχής των μαθητών στο 
τραγούδι, 

 ❦ την ικανότητα και τη συνεργασία των ομάδων 
στη δημιουργία ενός μπλουζ τραγουδιού, 

 ❦ την ικανότητα των μαθητών να παίζουν ένα 
ρυθμικό σχήμα, τραγουδώντας ταυτόχρονα και 

 ❦ την ευχέρεια των μαθητών να συγκρίνουν τη 
μουσική μπλουζ με την αγαπημένη τους μουσική, 
επισημαίνοντας τα στοιχεία που απαρτίζουν το κάθε 
είδος. 
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

 Μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιπλέον για 
ακρόαση: 

❦ αποσπάσματα από τους Blues Wire,  

       που είναι ελληνικό συγκρότημα μπλουζ, 

❦ ο «Απόκληρος» του Β. Γερμανού που 
είναι   

       γραμμένος σε δωδεκάμετρο, ή 

❦ το «Oh! Happy day» με τη Mahalia 

       Jackson 
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Απ΄ το blues στο Rock (προεκτάσεις) 

Άσκηση 3 – εργασία για το σπίτι 

 3. Η μουσική ροκ δανείστηκε πολλά στοιχεία από 
τα μπλουζ, σε ό,τι αφορά τη μουσική και τους 
στίχους. 

 

 • Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει στοιχεία από 
τη δομή των μπλουζ τραγουδιών (οι λέξεις του 
πίνακα με πράσινο χρώμα) και θα σας βοηθήσει 
να βρείτε κοινά στοιχεία και διαφορές ανάμεσα 
στα μπλουζ και τα σύγχρονα είδη μουσικής. 

 • Συμπληρώστε με τικ (√) τον παρακάτω πίνακα 
και απαντήστε έχοντας στο μυαλό σας το 
αγαπημένο σας τραγούδι (video – clip) 
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Επανάληψη στίχων                  Θεματολογία 
              
____συχνά                             ____κοινωνικό ενδιαφέρον 
____μερικές φορές                   ____προσωπικό ενδιαφέρον 
____σπάνια                            ____έρωτας/σχέσεις 
____ποτέ                               ____πολιτική 
  
Ομαδοποίηση των στροφών     Ακροατήριο 
 
____συχνά                             ____συγκεκριμένες δημογραφικές 
ομάδες 
____μερικές φορές                   ____όχι συγκεκριμένο ακροατήριο 
____σπάνια 
____ποτέ 
 
Χρήση ιδιωματικής γλώσσας    Οι στίχοι αφηγούνται μια πλήρη 
ιστορία 
 
____συχνά                             ____ναι 
____μερικές φορές                   ____όχι 
____σπάνια 
____ποτέ 
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4. Τραγουδήστε και συνοδεύστε το πασίγνωστο τραγούδι  
    “When The Saints Go Marching In”.  
     Εντοπίστε τους συμβολισμούς που υπάρχουν στο κείμενο. 
 

And when the sun refuse (begins) to shine 
And when the sun refuse (begins) to shine 

Oh, Lord I want to be in that number 
When the saints go marching in 

 
When the moon turns red with blood 
When the moon turns red with blood 
Oh, Lord I want to be in that number 

When the saints go marching in 
 

Oh, when the trumpet sounds the call 
Oh, when the trumpet sounds the call 
Oh, Lord I want to be in that number 

When the saints go marching in 

4η δραστηριότητα – άσκηση  
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Πορεία σχεδίου μαθήματος 
   1.    Στοχοθεσία  
       Τι θα διδάξω, ποιους, (σύνδεση με ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ) 
 
   2. Μεθοδολογία – προσέγγιση  
       Πως θα το διδάξω, αναφορά σε ενεστώτα χρόνο,  
       χρήση πολυαισθητηριακών τεχνικών, πολυμέσα, 
       πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονικές σελίδες – πύλες, 

πηγές,  
       εύστοχες ερωτήσεις ανοικτού (έκφρασης ιδεών, ανάπτυξης),  
       κλειστού τύπου (πολλαπλών επιλογών) αντιστοίχισης, 

συμπλήρωσης,  
       σύγκρισης, παρατήρησης οπτικοακουστικών μέσων και διάταξης 
       δεδομένων, διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου «σωστό-λάθος»,   
       συμπλήρωσης κενού, σύντομης ανάπτυξης. 
 
   3. Ενεργοποίηση – βιωματικές δραστηριότητες εργασίες – ασκήσεις   
       εφαρμογής στην πράξη  
 
   4. Αξιολόγηση  
       Πέτυχα τους διδακτικούς στόχους μου.  
       Ενδιαφέρθηκαν, συμμετείχαν – ενεργοποιήθηκαν οι μαθητές μου,   
       προέκυψε με φυσικό τρόπο η γνώση μέσα από τα παρεχόμενα 

στοιχεία –  
       πληροφορίες και τη βιωματική προσέγγιση;  
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3 μόλις βήματα απλά 

μας χωρίζουν από την εκτίμηση των μαθητών μας  

και της εκπαιδευτικής κοινότητας 

 1. Αφορμή για συζήτηση – ακρόαση – παρατήρηση 

 

2. Ενέργεια – οργάνωση – εκτέλεση – δημιουργική συμμετοχή 

 

3. Αξιολόγηση  
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2 μικρά κοινά μυστικά επιτυχίας 

 

1.  Αλλάζετε δραστηριότητα κάθε 5 – 10 λεπτά. 

     Δεν εστιάζουν την προσοχή τους ούτε ενδιαφέρονται για 

περισσότερο χρόνο  

     (ειδικά οι έφηβοι) 

2. Κάνετε σχέδιο μαθήματος με πολλή δράση (ακρόαση – 

συμμετοχή – παιχνίδι) στην τάξη  

     και δώστε μόνο μία εύκολη άσκηση για το σπίτι, 

     (που μετουσιώνει βασικές πληροφορίες σε γνώση και πράξη 

και προκαλεί κριτική θεώρηση και σκέψη). 

     Παράλληλα μπορείτε να έχετε εκπονήσει μια ομαδική και 

διαθεματική εργασία (project) με ευρύ χρονικό ορίζοντα (μήνα – 

τριμήνου – χρόνου)  
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Η λειτουργία της τάξης ΄΄έξω΄΄ απ’ την τάξη 
και του μαθήματος ΄΄πέρα΄΄ απ’ το μάθημα 

Ανοιχτή τάξη: επιλέγει ο μαθητής το είδος της εργασίας του 

                        (πληροφορία, έντυπη παρουσίαση, οπτικοακουστικά μέσα…) 

 

 Project: σχεδιασμός έρευνας από ομάδες, συλλογή και 

                επεξεργασία δεδομένων, παρουσίαση αποτελεσμάτων, 

                αξιολόγηση 

 

Μέθοδος της ανακάλυψης: δημιουργήστε ευκαιρίες ώστε να ανακαλυφθεί η 

               γνώση από το μαθητή 

 

Χρησιμοποιήστε σε κάθε μάθημα ήχο (φωνή, c.d.), και εικόνα (εκδόσεις,  

                               παραπομπές σε ηλ. διευθύνσεις, video) 

  

Προετοιμάστε μια ακρόαση, μια επίσκεψη για δοκιμή ή παράσταση όπου 

διασυνδέεται δραστικά το θέμα σας, παρασκευάζεται ή συσκευάζεται – 

προωθείται ένα προϊόν μια δράση που προκύπτει από ό,τι διδάξατε.  

Είναι μάθημα που δεν  θα ξεχαστεί ποτέ και πολλές φορές αλλάζει τις ζωές των 

νέων ανθρώπων. 
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Η τάξη - (εκπαιδευτικός και παιδιά ) όταν ΄΄ανασαίνει΄΄  
   για την τάξη μέσα σε καλό ψυχολογικό περιβάλλον 

 αποκτά ειλικρινείς διαπροσωπικές σχέσεις 

 κοινωνικοποιείται και μεγαλώνει – προχωρά μαζί 

 γνωρίζονται – σχετίζονται οι γονείς μεταξύ τους 

  εμπιστεύονται – εκτιμούν ιδιαίτερα τον εκπ/κό που τους «ανοίγει» το Σχολείο 

 χτίζουμε με υπομονή και αγάπη σχέσεις εμπιστοσύνης, 

    αλληλεγγύης και αλληλοεκτίμησης στην ομάδα – τάξη μας 

 επιστρέφει σε εμάς η καλή ενέργεια που προσφέρουμε, η ψυχή που βάζουμε 

 

 γιατί εμείς τελικά βιώνουμε το εργασιακό περιβάλλον που γεννιέται, 

 εμψυχώνεται και μετουσιώνεται σε πολιτισμικό – κοινωνικό αγαθό 

   

 η ευαισθησία  

 το όραμα 

 το μεράκι και η αγάπη (για τα παιδιά και τη δουλειά μας) 

 η γνώση 

 η εξειδίκευση 

 η καλή πρακτική 

 η καλή επικοινωνία  
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 1. Επιλογή του θέματος. 
         Γίνεται με κάποια αφορμή και την πρωτοβουλία την έχουν τα παιδιά ή ο 

εκπαιδευτικός. 
 
 2. Ανταλλαγή απόψεων, μελέτη των απαιτούμενων μέσων και 

πληροφοριών. 
         Με δημοκρατικό διάλογο ελέγχονται οι δυνατότητες που υπάρχουν και οι 

απαιτήσεις 
         που θα προκύψουν. 
 
 3. Στοχοθεσία. 
         Θέτονται οι στόχοι της εργασίας από κοινού. 
 
 4. Ανάπτυξη του θέματος. 
         Αναπτύσσεται το θέμα που θα μας απασχολήσει. 
 
 5. Σχεδιασμός δραστηριοτήτων – νοητικός χάρτης. 
        Με βάση την υπόθεση κατασκευάζεται ένας νοητικός χάρτης που θα λειτουργεί 

ως κω- 
        δικοποίηση των δράσεων και των κατευθύνσεων που θα ακολουθηθούν. 
 
 6. Καταμερισμός εργασιών στις ομάδες-χρονοδιάγραμμα. 
         Δημιουργούνται ομάδες και γίνεται ο καταμερισμός των εργασιών.  
         Καταρτίζεται το χρονοδιάγραμμα. 

Η ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
project  
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7.  Διεξαγωγή εργασιών 
      Εκτελούνται οι εργασίες στο χρόνο και στους χώρους (Σχολείο, βιβλιοθήκη,  

      μουσείο κλπ, που προβλέπεται) 

 

8.  Συγκέντρωση και ανάλυση υλικού. 
     Συγκεντρώνεται, ταξινομείται και αναλύεται το υλικό που προέκυψε. 
 
9.  Επέκταση ή τροποποίηση θέματος. 
     Γίνεται αναδιατύπωση ή επέκταση του θέματος μέσω της 
ανατροφοδότησης   
     που προέρχεται από το υλικό που συγκεντρώθηκε. 
 
10. Προετοιμασία τελικού προϊόντος. 
      Αξιολογείται το υλικό για να επιλεγεί αυτό που θα αποτελέσει το 
τελικό    
      «προϊόν». 
 
11. Αυτοαξιολόγηση, προετοιμασία παρουσίασης και 
δημοσιοποίησης. 
      Γίνονται οι απαραίτητες εργασίες και μετατροπές για να μπορέσουν 
να  
      παρουσιαστούν και να δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα της 
εργασίας,  
      αφού προηγηθεί μια διαδικασία αυτοαξιολόγησης. 
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Μια προετοιμασμένη και εμπνευσμένη διδασκαλία 

γίνεται όταν… 

 Ο εμψυχωτής εκπαιδευτικός συνδυάζει αυτενέργεια με φαντασία και 
χρησιμοποιεί – αξιοποιεί – προεκτείνει ό,τι κρατάει ο μαθητής 
(βιβλίο – τετράδιο εργασιών) και ότι τον χαρακτηρίζει προσωπικά 
(ταλέντο, συμπεριφορά, πρόσθετες πληροφορίες) 
 

 Ο εκπαιδευτικός αναπροσαρμόζει – επικαιροποιεί και πλουτίζει με 
προσωπικά στοιχεία τις επιλογές και παροχές του ανατρέχοντας σε 
διάφορες εκπαιδευτικές πύλες και μεθόδους, ανανεώνοντας συνεχώς 
το γνωστικό περιβάλλον με πολυαισθητηριακά κίνητρα (ακρόαση, 
video, έρευνα στο ίντερνετ, ερωτηματολόγια, ομαδικές εργασίες, 
φωτογραφίες, προσκλήσεις καλλιτεχνών, προετοιμασία εκπ/κών 
επισκέψεων) 

 
 Σας ευχαριστώ! 


