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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Η έκδοση του παρόντος τεύχους βρίσκει τη χώρα μας στη δίνη πρωτόγνωρων πολιτικών εξελίξεων,
που κυριολεκτικά συνταράζουν την οικονομική και κοινωνική ζωή στην πατρίδα μας, αλλά και σε
ολόκληρη την Ευρώπη και που, καθώς φαίνεται, μοιραία θα επηρεάσουν και τα τεκταινόμενα στην
πολύπαθη ελληνική εκπαίδευση. Εμφανώς προβληματισμένοι, όπως όλος ο ελληνικός λαός, ελπίζοντας
πως η μουσική και καλλιτεχνική εκπαίδευση στη χώρα μας θα παραμείνει αλώβητη από τις εξελίξεις, αλλά
και πιστεύοντας πως η εκπαίδευση αποτελεί τον πυρήνα για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε κοινωνικής
κρίσης, παραμένουμε πιστοί στο ετήσιο ραντεβού μας με την καλλιτεχνική και εκπαιδευτική κοινότητα.
Το τεύχος 15 της Μουσικής σε Πρώτη Βαθμίδα, που προλογίζουμε, είναι ένα τεύχος επετειακό,
καθώς από την έκδοση του πρώτου τεύχους (Άνοιξη του 2006), μέχρι αυτή του παρόντος τεύχους (20152016) συμπληρώνονται 10 χρόνια δυναμικής παρουσίας της Μουσικής σε Πρώτη Βαθμίδα. Μια μεγάλη
ομάδα δούλεψε όλα αυτά τα χρόνια: τα μέλη της συντακτικής ομάδας και οι εκάστοτε επιμελητές ύλης, που
ανέλαβαν με συνέπεια και αφοσίωση το πηδάλιο του περιοδικού, οι συγγραφείς, που τους εμπιστεύτηκαν
τα άρθρα τους για δημοσίευση, εμπλουτίζοντας τον επιστημονικό διάλογο και η επιστημονική επιτροπή,
που συνέβαλε ουσιαστικά στην ποιότητα και το επιστημονικό κύρος του περιοδικού. Η επιτυχημένη
πορεία του περιοδικού θα ήταν όμως αδύνατη, αν οι προσπάθειες της συντακτικής ομάδας, των
συγγραφέων και της επιστημονικής επιτροπής δεν έβρισκε ανταπόκριση στους αναγνώστες, που
απέδειξαν πως η εκπαιδευτική κοινότητα έχει ανάγκη αυτόν τον επιστημονικό και παιδαγωγικό διάλογο.
Στόχος όλων ήταν και παραμένει η αναβάθμιση της μουσικής εκπαίδευσης στη χώρα μας και η
έκφραση της δημιουργικότητας των παιδιών μέσω της Τέχνης της μουσικής, προκειμένου να εμπλουτίσουν
τον εσωτερικό τους κόσμο. Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή την πορεία
βάζοντας ο καθένας το δικό του λιθαράκι!
Στα γενέθλια του Περιοδικού παίρνουμε τη σκυτάλη από την Αλίνα Καλοπανά, υπεύθυνη ύλης στα
προηγούμενα τεύχη, η οποία δούλεψε με συνέπεια και επαγγελματισμό διαθέτοντας μεράκι και χρόνο.
Ευχόμαστε να συνεχίσουμε επάξια την ίδια πορεία για τον κοινό μας στόχο.
Στο παρόν τεύχος δημοσιεύονται άρθρα ποικίλης θεματολογίας, που μεταξύ άλλων επιχειρούν να
συνδέσουν το παρελθόν με το μέλλον της μουσικής παιδείας στη χώρα μας, να παρουσιάσουν τα
αποτελέσματα της διάδρασης μεταξύ σχολείων και πολιτιστικών οργανισμών, αλλά και να παρέχουν το
θεωρητικό πλαίσιο και παραδείγματα εφαρμογής εκπαιδευτικού σχεδιασμού ψηφιακών διαδραστικών
παιχνιδιών. Το τεύχος φιλοδοξεί επιπλέον να παράσχει μια αποτίμηση σημαντικών εκπαιδευτικών και
επιμορφωτικών δράσεων στον τομέα της μουσικής και καλλιτεχνικής παιδείας.

Παρουσιάζει επίσης

σχέδια εργασίας που έχουν εφαρμοστεί στην πράξη από εκπαιδευτικούς διαφορετικών βαθμίδων και τα
οποία μπορούν να εμπλουτίσουν την τράπεζα ιδεών και πρακτικών εφαρμογών, που συνεχώς
τροφοδοτείται από την ανταλλαγή μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Στην ενότητα των θεωρητικών άρθρων, η Κυριακή Δεϊμέζη με το άρθρο της με θέμα: «Η παιδευτική
αξία της αρχαίας ελληνικής μουσικής και η χρήση της στη διαπαιδαγώγηση των νέων» δίνει αφορμή για
προβληματισμό σχετικά με τη σημερινή θέση της μουσικής εκπαίδευσης, αφού μας προκαλεί να
αντιπαραβάλουμε τη βαρύτητα που ενείχε η μουσική παιδεία στην ελληνική αρχαιότητα με αυτήν που
καταλαμβάνει στη σημερινή ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Το τρίτο κατά σειρά άρθρο της
θεματικής τριλογίας με θέμα: «Όπερα στο Σχολείο» του Αντώνη Κυρμπάτσου έρχεται να συνεχίσει τη μελέτη
της αλληλοδιάδρασης μεταξύ λυρικών οργανισμών και σχολικών μονάδων, με αναφορά στον ελλαδικό
χώρο, παρουσιάζοντας μία αποτίμηση του πρώτου μαθητικού φεστιβάλ όπερας που διοργανώθηκε από
την Εθνική Λυρική Σκηνή.
Η Μαρία Αργυρίου στο άρθρο της με θέμα: «Πως μπορώ να μάθω από ένα ψηφιακό διαδραστικό
παιχνίδι; Ανασκόπηση βιβλιογραφίας για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την αλληλεπίδραση των ψηφιακών
διαδραστικών παιχνιδιών ως εργαλεία μάθησης» μας προσφέρει μία εμπεριστατωμένη ανασκόπηση ερευνών
που αφορούν τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό των ψηφιακών διαδραστικών παιχνιδιών, ενώ παράλληλα
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επικεντρώνεται στην αξιοποίησή τους ως εκπαιδευτικών εργαλείων για την ενίσχυση της μάθησης, μέσα
από την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων. Το συγκεκριμένο άρθρο μας εισάγει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
Magical (2012-2014) στο οποίο συμμετείχε ως εταίρος η Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μαζί με άλλα τέσσερα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και φορείς. Ο Jeffrey Earp,
ερευνητής στο Institute for Educational Technology (CNR) με ειδίκευση στη μάθηση μέσω ψηφιακών
παιχνιδιών, μας συστήνει το Magos και τη φιλοσοφία του.
Στην πράξη, ή καλύτερα από την εφαρμογή στην τάξη έρχονται οι επόμενες διδακτικές
μεθοδολογίες, ως εφαρμογές του Magos στην σχολική αίθουσα. Μία για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση,
από την Κατερίνα Γέραλη και μία για τη Δευτεροβάθμια από την Ελισσάβετ Περακάκη.
Εκτός από τα παραπάνω άρθρα, στην ενότητα των διδακτικών μεθοδολογιών παρουσιάζονται
επίσης ενδιαφέρουσες προτάσεις για διαθεματικές προσεγγίσεις, που έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία στην
πράξη. Συγκεκριμένα, η Αγιοπετρίτου Σοφία μας προσκαλεί σε ένα ταξίδι στην Ελλάδα με οδηγό τη μουσική
και το χορό, παρουσιάζοντας ένα διαθεματικό Πολιτιστικό Πρόγραμμα που υλοποιήθηκε με σκοπό τη
γνωριμία με τη μουσική μας παράδοση και τους αντιπροσωπευτικότερους λαϊκούς συνθέτες του 20 ου
αιώνα. Η Θάλεια Καλλιαντά «ανεβάζει» θεατρική παράσταση. Το δημοτικό τραγούδι «Του Βασίλη» αποτελεί
τη βάση για τη γιορτή της 25ης Μαρτίου, με τη συνεισφορά των τεχνικών του εκπαιδευτικού δράματος και
της φαντασίας των παιδιών. Ακόμη, η Μαρία Γρηγοράκη και η Φρατζέσκα Περάκη μας παρουσιάζουν ένα
διαθεματικό σχέδιο εργασίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που αξιοποίησε ιδιαίτερα τη μουσική και τις
νέες τεχνολογίες.
Τέλος στην ενότητα με θέμα: «Αποτίμηση εκπαιδευτικών δράσεων» οι αναγνώστες έχουν την
ευκαιρία να γνωρίσουν μία σημαντική πρωτοβουλία που αναπτύχθηκε τα τελευταία πέντε χρόνια από το
Ιόνιο Πανεπιστήμιο, τη Θερινή Ακαδημία Διεύθυνσης Σχολικής–Παιδικής-Νεανικής χορωδίας. Η Μιράντα
Καλδή και η Μαρία Μελιγκοπούλου μας παραθέτουν μία αποτίμηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής
ενός πρωτοποριακού για τη χώρα μας εκπαιδευτικού-επιμορφωτικού προγράμματος και αναλύουν τον
τρόπο με τον οποίο έχει συμβάλει στην αναβάθμιση της ελληνικής χορωδιακής παιδείας και πράξης. Μία
ολοκληρωμένη αναφορά στα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Εκπαιδευτικά Προγράμματα ανταλλαγής μαθητών και
στη συνεισφορά τους στη σύγχρονη εκπαιδευτική πρακτική, μέσα από το παράδειγμα της επί σειρά ετών
εφαρμογής τους στη σχολική μονάδα στην οποία υπηρετεί, μας προσφέρει η Ιωάννα Ψίνα.
Στις μόνιμες στήλες «Βιβλιοπαρουσιάσεις» και «Μουσικοπαιδαγωγικά νέα και ανακοινώσεις» οι
αναγνώστες έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τον Αντώνη Κυρμπάτσο, την Αγγελική
Τριανταφυλλάκη και την Ελισσάβετ Περακάκη για σημαντικές μουσικοπαιδαγωγικές εκδόσεις και από την
Ελισσάβετ Περακάκη, τη Μαρία Μαγαλιού και την Αγγελική Τριανταφυλλάκη για τα πρόσφατα και τρέχοντα
τεκταινόμενα στο χώρο της μουσικής εκπαίδευσης.
Ελπίζουμε ότι τόσο μέσα από τα θεωρητικά άρθρα, όσο και μέσα από τις διδακτικές μεθοδολογίες,
την αποτίμηση των εκπαιδευτικών δράσεων, τις βιβλιοπαρουσιάσεις και τα μουσικοπαιδαγωγικά νέα,
προβάλλει μια ελπιδοφόρα εικόνα ανοδικής πορείας, δυναμισμού και καινοτομίας στο χώρο της μουσικής
και καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, κόντρα στην απογοήτευση, τον σκεπτικισμό και την αμηχανία

που

επικρατούν αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία. Προσδοκία μας και ευχή μας είναι προσπάθειες όπως
αυτές που παρουσιάζονται στο παρόν τεύχος, να συνεχίσουν να τροφοδοτούν με ιδέες, αλλά κυρίως με
έμπνευση και οράματα την εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας μας, ο ρόλος της οποίας αναδεικνύεται από
τις εξελίξεις πιο καίριος από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην πρόσφατη ιστορία μας.

Για τη συντακτική ομάδα
Οι επιμελήτριες ύλης
Δρ. Μαρία Μαγαλιού- Δρ. Ελισσάβετ Περακάκη
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10 Χρόνια ΕΕΜΑΠΕ
ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΤΕΥΧΟΣ
Τεύχος 15

Κυριακή Δεϊμέζη

Η ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΣΤΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
Περίληψη
Η παρούσα μελέτη ασχολείται με την καταγραφή των τόπων και των τρόπων χρήσης της
μουσικής στην αρχαία Ελλάδα με ιδιαίτερη επισήμανση στη διαπαιδαγώγηση των νέων και
στον παιδευτικό, εν γένει, ρόλο της.
Στην πρώτη ενότητα γίνεται αναφορά με ευσύνοπτο τρόπο στα είδη των πηγών από τις
οποίες αντλούνται πληροφορίες για την αρχαία ελληνική μουσική και εντοπίζονται οι πτυχές
εκείνες που φωτίζονται από τα σχετικά ευρήματα: μουσικά όργανα, έργα τέχνης και κείμενα,
είτε φιλολογικά, είτε ειδικότερης μουσικής θεματολογίας. Στη δεύτερη ενότητα διερευνάται
η αξία του παιδευτικού ρόλου της μουσικής μέσα από τις απόψεις που διατύπωσαν οι
φιλόσοφοι, της ελληνικής αρχαιότητας: Πλάτων, Αριστοτέλης, Πυθαγόρας κ.ά. H τρίτη και
τελευταία ενότητα εστιάζει στους τόπους χρήσης της μουσικής, καθώς και στους τρόπους με
τους οποίους αξιοποιήθηκε η δύναμη και η επιρροή που μπορούσε να ασκήσει, από το
ρυθμικό συγχρονισμό της σωματικής κίνησης και τις παιγνιώδεις δραστηριότητες έως τη
θρησκευτικού χαρακτήρα αγωγή και τη γενικότερη πνευματική καλλιέργεια.
Τελικώς, προκύπτει η διαπίστωση ότι η μουσική παιδεία στη χώρα μας σήμερα, παρά τις
προόδους που σημειώνει, υστερεί ως προς τη θέση και τη συνολική θεώρηση και
αντιμετώπιση που χαρακτήριζαν τη μουσική στην ελληνική αρχαιότητα ως παιδευτικό
εργαλείο.

Λέξεις κλειδιά:
Παρασημαντική, Μουσικός Ανήρ, επανόρθωση των ηθών, αριθμητικοί νόμοι.

1. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΛΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
Οι πηγές που μας δίνουν πληροφορίες για την αρχαία ελληνική μουσική χωρίζονται αδρομερώς σε
τέσσερις κατηγορίες:
α) Τα μουσικά όργανα που φέρνει συνεχώς στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη μας δίνουν
πληροφορίες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μια όσο το δυνατό πιο πλήρη εικόνα για την
αρχαία ελληνική μουσική. Πρόκειται κυρίως για αυλούς και σπανιότερα λύρες, κύμβαλα και λείψανα
υδραύλεων από τους ελληνιστικούς χρόνους (Παπαοικονόμου - Κηπουργού, 2002). Αξίζει να αναφερθεί ότι
το αρχαιότερο μουσικό τεκμήριο στον ελλαδικό χώρο είναι ένας νεολιθικός οστέινος αυλός που βρέθηκε
πρόσφατα στο λιμναίο οικισμό του Δισπηλιού Καστοριάς (Παπαδοπούλου, 2002). Από τις κατασκευαστικές
λεπτομέρειες των οργάνων αυτών, όπως από τον αριθμό των τρημάτων ή από τις ίσες ή άνισες μεταξύ τους
αποστάσεις, μπορούμε να αντλήσουμε πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τα είδη των μουσικών
συνθέσεων (Λέκκας, 2003).
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β) Τα έργα τέχνης, όπως ειδώλια, ανάγλυφα, τοιχογραφίες και αγγεία, μας δίνουν επίσης
σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη μουσική και τη θέση που αυτή κατείχε ήδη από την Πρώιμη Εποχή
του Χαλκού (Παπαδοπούλου, 2002). Τα αρχαιότερα τεκμήρια της κατηγορίας είναι δύο κυκλαδικά ειδώλια
της 3ης χιλιετίας π. Χ., ο Αυλητής της Κέρου και ο Αρπιστής της Κέρου, τα οποία αποδεικνύουν την πανάρχαια
καταγωγή του διπλού αυλού και του τριγώνου. Πλήθος άλλων ανασκαφικών ευρημάτων μάς δίνουν
πληροφορίες για τη μουσική, για τον παιδευτικό της ρόλο και για τους τόπους και τρόπους χρήσης της
από τη Μινωική Εποχή έως τους Ελληνιστικούς Χρόνους. Ενδεικτικά αναφέρεται ο Κύλικας του Δούριδος
(480 π.Χ.) από όπου αντλούνται πληροφορίες για τον πρωτεύοντα ρόλο της μουσικής στο αθηναϊκό
σχολείο (West, 1999).
γ) Οι φιλολογικές πηγές μάς παρέχουν πληροφορίες για το εν λόγω ζήτημα, αφού σε διάφορα
κείμενα εμπεριέχονται αναφορές σε μουσικά θέματα, στον ρόλο της μουσικής στην εκπαίδευση των νέων,
αλλά και σε εκδηλώσεις στις οποίες είχε πρωτεύουσα θέση. Ο ίδιος ο προσωδιακός χαρακτήρας της
γλώσσας, καθώς και το γεγονός ότι τα πρώτα κείμενα που σώζονται είναι ποιητικά, αποτελούν αδιάσειστη
απόδειξη της συνύπαρξης λόγου και ρυθμού από την Ομηρική Εποχή. Μέσα από τα κείμενα των ιστορικών
της αρχαιότητας επιβεβαιώνεται η εξαιρετική ανάπτυξη της μουσικής, η οποία μάλιστα προηγείται της
ανάπτυξης των εικαστικών τεχνών κατά τον 5ο π.Χ. αιώνα. Επιπλέον, το γεγονός ότι απασχόλησε τη
φιλοσοφία αποτελεί μία ακόμα απόδειξη του σημαντικού ρόλου της μουσικής στη ζωή των αρχαίων
Ελλήνων.
δ) Τα κείμενα που περιέχουν άμεσα μουσικά θέματα είτε σε θεωρητικό επίπεδο, όπως
πραγματείες και συγγράμματα, είτε αυτούσια μουσικά κείμενα, τα οποία όμως είναι ελάχιστα και
εξαιρετικά αποσπασματικά. Συγκεκριμένα, σώζεται μεγάλος αριθμός έργων, όπως αποσπάσματα από τα
Αρμονικά στοιχεία και τα Ρυθμικά στοιχεία του Αριστόξενου, τα οποία παρέχουν στον ερευνητή σημαντικές
πληροφορίες (Λέκκας, 2003). Ένα πήλινο επίνητρο του 5ου π.Χ. αιώνα αποτελεί το αρχαιότερο δείγμα
σημειογραφικής μουσικής που έχει ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα. Σε αυτό απεικονίζεται η μορφή μιας
αμαζόνας που σαλπίζει και δίπλα είναι καταγεγραμμένες οι συλλαβές ΤΟ, ΤΗ, ΤΟ, ΤΟ, ΤΕ, οι οποίες
προφανώς αντιπροσωπεύουν τους μουσικούς φθόγγους που ακούγονται (West, 1999). Σώζονται και άλλα
μουσικά κείμενα, όπως η επιγραφή από την Επίδαυρο, οι δύο μεγάλοι Δελφικοί Ύμνοι και η στήλη του Σεικίλου,
τα οποία αποδεικνύουν ότι οι αρχαίοι Έλληνες επινόησαν την παρασημαντική, την πρώτη μουσική γραφή
του κόσμου (Λέκκας, 2003). Η αρχαία παρασημαντική χρησιμοποίησε 1620 σύμβολα, τα οποία ήταν, κατά
κύριο λόγο, γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου σε διάφορες θέσεις (ορθά, πλάγια, ανεστραμμένα κλπ.),
σημεία στίξεως και τόνους.

2. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
Η αξία και η θέση της μουσικής στην αρχαία Ελλάδα αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι
απασχόλησε τους φιλοσόφους της εποχής. Αξίζει να αναφερθεί ότι σε ένα βαθμό οι έννοιες της μουσικής
και της φιλοσοφίας ταυτίζονται, δεδομένου ότι μέσα από αυτές μπορούσε να εκφραστεί η συνείδηση των
βαθιών γνωσιολογικών ερωτημάτων για τη σχέση του φαινομενικού με το πραγματικό. Η άυλη φύση της
την κατέστησε το ιδανικό μέσο αποκάλυψης των συμβολικών δυνάμεων του θείου και της βαθύτερης
ανακάλυψης του νοήματος της ύπαρξης (Λέκκας, 2003). Εξάλλου, τόσο ο Πλάτωνας όσο και οι Πυθαγόρειοι
ονόμαζαν τη Φιλοσοφία “μουσική” (Παπαοικονόμου - Κηπουργού, 2003β).
Μολονότι εικάζεται ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν επίγνωση της επίδρασης που έχει η μουσική ακόμη
και πριν από την εποχή των Πυθαγορείων, αφού η διείσδυση της ανατολικής μουσικής τους έκανε να
αντιληφθούν τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο επιδρούσαν στον άνθρωπο διαφορετικά είδη μουσικής
(Neubecker, 1986), φαίνεται ότι η σχολή του Πυθαγόρα ήταν εκείνη που αναφέρθηκε πρώτη στη σχέση
μουσικής-ψυχής και στην αξία που έχει στην ανατροφή των νέων. Ο Πυθαγόρας θεωρούσε τη μουσική ως
τον πιο αποτελεσματικό τρόπο διαπαιδαγώγησης και συχνά έκανε λόγο για «επανόρθωσιν των ηθών»,
δηλαδή για την αποκατάσταση της ψυχικής ισορροπίας με τη βοήθεια της μουσικής (Neubecker, 1986).
Όσο για τη μυστηριώδη σχέση που υπήρχε ανάμεσα στη μουσική και στον άνθρωπο, αυτή τεκμηριωνόταν
από το γεγονός ότι και τα δύο βασίζονταν σε αριθμητικούς νόμους (Neubecker, 1986). Είναι αξιοσημείωτο
ότι οι απόψεις των Πυθαγορείων, σύμφωνα με τις οποίες η μουσική έχει θετική επίδραση στη διαμόρφωση
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Η ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ
Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
του χαρακτήρα του ανθρώπου και θεραπευτικές ιδιότητες, εξακολουθούν να είναι αποδεκτές από την
επιστήμη ακόμη και σήμερα.
Ο Δάμων ο Αθηναίος, ο οποίος έζησε τον 5ο π.Χ. αιώνα και υπήρξε δάσκαλος του Περικλή και του
Σωκράτη, πίστευε ότι η μουσική μπορεί να οδηγήσει στην αρετή. Για τον λόγο αυτό τη θεωρούσε πολύ
σημαντικό παράγοντα στη διαπαιδαγώγηση των νέων. Ο Δάμων θεωρείται ο κατεξοχήν θεωρητικός του
ρυθμού και τις απόψεις του ασπάζονταν ο Πλούταρχος, ο Αθήναιος και ο Κικέρων (Παπαοικονόμου Κηπουργού, 2003β).
Ο Πλάτων είχε πειστεί βαθιά για την ηθική δύναμη της μουσικής, γι’ αυτό της έδωσε σημαντική θέση
στην Πολιτεία. Πεποίθησή του ήταν ότι η ανατροφή με τη μουσική έχει αποφασιστική σπουδαιότητα,
επειδή ο ρυθμός και η αρμονία καταδύονται όσο τίποτε άλλο στα κατάβαθα της ψυχής και την επηρεάζουν
εντονότατα, επειδή φέρνουν την κοσμιότητα, και έτσι εκείνον που θα ανατραφεί σωστά με αυτά, τον
κάνουν κόσμιο (Γεωργιάδης, 2000). Απορρίπτοντας μάλιστα τις αρμονίες που θα είχαν αρνητική επίδραση,
κατέληξε στην επιλογή εκείνων που θεωρούσε κατάλληλες λόγω της θετικής επιρροής τους. Πρόκειται για
τη «δώρια» αρμονία, η οποία αντιπροσώπευε την ουσία της έκφρασης γενναίου και πολεμοχαρούς
ανδρισμού και τη «φρύγια», η οποία εξέφραζε την ειρηνική ζωή (Neubecker, 1986). Στους Νόμους
προχώρησε ακόμη περισσότερο και αναφέρθηκε λεπτομερώς στους τομείς στους οποίους θα μπορούσε να
αξιοποιηθεί η μουσική. Σύμφωνα με τις απόψεις του, στο μάθημα μουσικής των αγοριών επιβάλλεται να
ακούγονται ομοφωνικά το τραγούδι και η συνοδεία, ενώ πρέπει να απορρίπτονται τα μουσικά “στολίδια”.
Επιπλέον, πρέπει να υπάρχει σαφής προσδιορισμός και ακριβής γνώση των μουσικών στοιχείων, έτσι ώστε
να μην συγχέονται οι ρυθμοί που προορίζονται για ελεύθερους με εκείνους που προορίζονται για δούλους
(Neubecker, 1986).
Την αντίληψη των αρχαίων για τον εκπαιδευτικό ρόλο της μουσικής διατυπώνει και ο Πρωταγόρας
στον ομώνυμο πλατωνικό διάλογο, όπου υποστηρίζει ότι τα παιδιά, όταν εξοικειώνονται με τους ρυθμούς
και τις αρμονίες της μουσικής, γίνονται ηπιότεροι άνθρωποι, χρήσιμοι στους λόγους και στις πράξεις.
Παρόμοιες απόψεις εκφράζονται και στον Τίμαιο, όπου αναφέρεται ότι η αρμονία δόθηκε στους
ανθρώπους από τις Μούσες ως σύμμαχος της ψυχής , με στόχο να επαναφέρει τη διαταραγμένη τροχιά της
σε τάξη (Γεωργιάδης, 2000).
Ο Αριστοτέλης πίστευε, όπως και ο Πλάτων, στην παιδαγωγική και ηθική σημασία της μουσικής,
επειδή έχει τη δύναμη να διαπλάσει τον χαρακτήρα των ανθρώπων, και κυρίως των παιδιών και να
δημιουργεί διάφορες ψυχικές διαθέσεις. Πιο συγκεκριμένα, θεωρούσε ότι η μουσική πρέπει να διδάσκεται
για τέσσερις λόγους: α) για διασκέδαση και ξεκούραση, μια και ο Αριστοτέλης, σε αντίθεση με τον Πλάτωνα,
δεν περιορίζεται μόνον στην ηθική δύναμη της μουσικής, αλλά αποδέχεται και την τέρψη που αυτή
προσφέρει (Neubecker, 1986), β) για ηθική διαμόρφωση του χαρακτήρα, γ) για διανοητική και αισθητική
απόλαυση και δ) για «κάθαρσιν», δηλαδή απαλλαγή από τα πάθη. Το στοιχείο το οποίο προσδίδει στη
μουσική αυτή τη δύναμη να καλλιεργεί τον νου και τον χαρακτήρα των ανθρώπων είναι οι σταθεροί νόμοι
που τη διέπουν (Παπαοικονόμου - Κηπουργού, 2003β).
Ο Ηρακλείδης ο Ποντικός ασχολήθηκε επισταμένως με το ήθος των αρμονιών και την πρέπουσα
χρήση τους. Ο Θεόφραστος πρέσβευε ότι η μουσική έχει την ιδιότητα να απελευθερώνει την ψυχή από τις
κακίες που δημιουργούν τα πάθη και να θεραπεύει ακόμα και σωματικούς πόνους. Ο Αριστόξενος τόνισε
την αξιοποίηση και την όξυνση των αισθήσεων στα πλαίσια της μουσικής εκπαίδευσης (Βαμβακάς, 2010).
Τέλος, ο Διογένης ο Βαβυλώνιος τόνιζε τη σημασία της μουσικής στην ανατροφή των νέων και εξήρε τη
δύναμή της να βελτιώνει όλες τις αρετές και τις ικανότητες (Neubecker, 1986).

3. ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι αρχαίοι Έλληνες συνειδητοποίησαν από πολύ νωρίς την επίδραση που
ασκεί η μουσική στην ψυχή των ανθρώπων, γι’ αυτό και τη θεωρούσαν πρωταρχικό στοιχείο στη
διαπαιδαγώγηση των νέων. Οι μητέρες και οι τροφοί τραγουδούσαν στα βρέφη βαυκαλίσματα, ενώ στα
μεγαλύτερα παιδιά έλεγαν τραγούδια με θέματα από την παράδοση, με σκοπό να αρχίσουν σιγά-σιγά να
κατανοούν τη γλώσσα. Τα τραγούδια, επίσης, συντρόφευαν τα παιχνίδια που έπαιζαν, κυρίως στην
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προσχολική ηλικία. Ο Αριστοφάνης, μάλιστα, αναφέρεται σε κάποιο τραγουδάκι που έλεγαν τα παιδιά και
χειροκροτούσαν όταν έβλεπαν κάποιο σύννεφο να σκεπάζει τον ήλιο (Παπαοικονόμου - Κηπουργού,
2003α).
Μετά την ηλικία των εφτά ετών άρχιζε η συστηματική μόρφωση των παιδιών. Παρά τις διαφορές
στο εκπαιδευτικό σύστημα σε κάθε πόλη-κράτος, βάση της παιδείας ήταν ο συνδυασμός γλώσσας,
μουσικής και γυμναστικής. Τα κύρια όργανα για τη μουσική εκπαίδευση των νέων ήταν η λύρα και ο αυλός.
Η χρήση της μουσικής στην εκπαίδευση των νέων ήταν διττή. Από τη μία πλευρά πρόσφερε γενική
πνευματική καλλιέργεια και ανάταση ψυχής και από την άλλη τους εκπαίδευε σε πρακτικά θέματα που
είχαν σχέση με τον συντονισμό των κινήσεών τους με βάση τον ρυθμό που δινόταν.
Στη Σπάρτη, για παράδειγμα, όπου η κοινωνία ήταν στρατοκρατική, η εξοικείωση με τον καλό ρυθμό
επιβαλλόταν, γιατί εξασφάλιζε τη συντονισμένη κίνηση του στρατού (Παπαοικονόμου - Κηπουργού,
2003α). Επίσης, στις τριήρεις υπήρχαν επαγγελματίες αυλητές, οι οποίοι είχαν επωμιστεί την ευθύνη του
συγχρονισμού των κινήσεων των κωπηλατών. Έτσι τους βοηθούσαν να ξεκουραστούν από την έντονη
σωματική προσπάθεια και ταυτόχρονα τους έδιναν τον ρυθμό, ώστε να πέφτουν όλα τα κουπιά στο νερό
με την ίδια κίνηση (Belis, 2004). Με παρόμοιο τρόπο συνόδευε η μουσική τη διεκπεραίωση διάφορων
εργασιών, όπως τον θερισμό, την επεξεργασία μαλλιού, το άλεσμα και τον τρύγο (West, 1999).
Κλείνοντας αυτή τη σύντομη αναφορά για τον πρακτικό ρόλο της μουσικής σε τεχνικά θέματα
εκπαίδευσης, θα επισημάνουμε στη συνέχεια στη χρήση της ως μέσου αγωγής της ψυχής των νέων.
Καταρχάς, η καλή μουσική μόρφωση ήταν γνώρισμα κάθε ελεύθερου άνδρα. Ο όρος “μουσικός ανήρ” στην
ελληνική αρχαιότητα ήταν συνώνυμο του πραγματικά μορφωμένου ανθρώπου. Είναι χαρακτηριστικό ότι
ο Θεμιστοκλής, ο Αθηναίος στρατηγός που διακρινόταν για την ευφυΐα του, θεωρούσε τη μόρφωσή του
ελλιπή, επειδή δεν ήξερε να παίζει καλά μουσική (Παπαοικονόμου - Κηπουργού, 2003α). Αξίζει να
αναφερθεί ότι μουσική μάθαιναν και τα κορίτσια. Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι η Σαπφώ ήταν υπεύθυνη μιας
τέτοιας σχολής, όπου οι νέες διδάσκονταν μουσική, ποίηση και γραφή (Παπαοικονόμου - Κηπουργού,
2003α).
Σε πολλές ελληνικές πόλεις οι γιοι των επιφανών οικογενειών συνέχιζαν τα μαθήματα μουσικής
στην εφηβεία τους με διακεκριμένους μουσικούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αρχαίοι ιστορικοί συνήθιζαν
να κάνουν αναφορά στα ονόματα των δασκάλων μουσικής που είχαν σπουδαίοι άνδρες, όπως ο Περικλής.
Πολύ συχνά, μάλιστα, άρχιζαν τη βιογραφία τους με αυτές ακριβώς τις πληροφορίες (Belis, 2004).
Η μουσική είχε, επίσης, σημαντική θέση στις δημόσιες γιορτές, οι οποίες κυριαρχούσαν στη ζωή της
πόλης, δεδομένου ότι υπογράμμιζαν την ενότητά της. Μέσα στο πλαίσιο των πανελλήνιων ή τοπικών
γιορτών διεξάγονταν και μουσικοί αγώνες (Παπαδοπούλου, 2002), οι οποίοι θεωρούνταν τόσο σπουδαίοι,
ώστε ο Περικλής οικοδόμησε στα μέσα του 5ου π.Χ. αιώνα στη νότια πλευρά της Ακρόπολης το Ωδείο, έναν
ειδικό χώρο για την τέλεσή τους (Παπαοικονόμου - Κηπουργού, 2003α). Η διεξαγωγή των γιορτών
λειτουργούσε σε πολλαπλά επίπεδα. Καλλιεργούσε στους νέους την ευγενή άμιλλα όταν συμμετείχαν
στους διαγωνισμούς, τους νουθετούσε με αξίες περί ενότητας και συνοχής της πόλης και ταυτόχρονα τους
μυούσε σε θέματα θρησκείας.
Σε θρησκευτικό επίπεδο, κυριαρχούσαν το Απολλώνιο πνεύμα, το οποίο εκφραζόταν κυρίως με
έγχορδα μουσικά όργανα, και το Διονυσιακό, το οποίο εκδήλωνε το ανθρώπινο πάθος και εκφραζόταν μέσα
από τους ήχους πνευστών και κρουστών μουσικών οργάνων. Ειδικότερα στη διάρκεια της θυσίας η
μουσική συνέβαλλε στη δημιουργία του κλίματος ευλάβειας, βοηθούσε στον καταμερισμό της ενοχής για
τη θανάτωση του ζώου και, επιπλέον, καθιστούσε εντονότερη τη θεϊκή παρουσία (Παπαδοπούλου, 2002).

4. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η μουσική στην αρχαιότητα προσδιόριζε σφαιρικά τον άνθρωπο ως ένα ον που συγχρόνως πράττει,
σκέφτεται και αισθάνεται. Θεωρούνταν ως κάτι πολύ ευρύτερο από αυτό που εμείς σήμερα εννοούμε με
τον όρο “Τέχνη” και τα ουσιαστικά που θα απέδιδαν το εννοιολογικό της περιεχόμενο με μεγαλύτερη
ακρίβεια θα ήταν οι λέξεις “παιδεία” ή “δύναμις” (Γεωργιάδης, 2000).
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Η ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ
Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
Βεβαίως, χρησιμοποιείται και σήμερα για εκπαιδευτικούς λόγους ως αυτόνομο μορφωτικό
αντικείμενο, αλλά και επικουρικά, π.χ. στις μεθόδους εκμάθησης ξένων γλωσσών, καθώς ο ρυθμός αποτελεί
καθοριστικό στοιχείο για την απομνημόνευση. Μεγάλο κενό, αλλά και η βασικότερη διαφορά με τον ρόλο
της μουσικής στην αρχαιότητα, αποτελεί το γεγονός ότι η μουσική στην κυρίως εκπαίδευση αποτελεί
δευτερεύον μάθημα, στο οποίο δεν δίνεται η βαρύτητα που θα έπρεπε. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια στη
χώρα μας έχουν δημιουργηθεί πανεπιστημιακά τμήματα μουσικών σπουδών, λειτουργούν μουσικά
γυμνάσια και λύκεια ανά την επικράτεια και το μάθημα της μουσικής γίνεται πλέον από εξειδικευμένους
καθηγητές και στα δημοτικά σχολεία, σε ένα γενικότερο πλαίσιο αναμορφωμένο με βάση τη
διεπιστημονικότητα, την τεχνολογία και τις εκπαιδευτικές καινοτομίες (Χρυσοστόμου, 2006). Παρά τις
προσπάθειες αυτές, η καλλιέργεια της μουσικής παιδείας στη σύγχρονη Ελλάδα βρίσκεται σε δεύτερο
πλάνο. Η γνώση της δεν θεωρείται πλέον ηθικό, κοινωνικό και πνευματικό προσόν, σε αντιδιαστολή με
τους ουσιαστικά και σφαιρικά μορφωμένους «μουσικούς άνδρες» της αρχαίας Ελλάδας.
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Βαμβακάς,
Γ.
(2010).
Η
θεωρία
του
Αριστόξενου.
Διαθέσιμο
στον
http://analogion.com/forum/showthread.php?t=6299 (προσπελάστηκε στις 25.06.2015).
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ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΤΕΥΧΟΣ
Τεύχος 15

Αντώνης Κυρμπάτσος

Η OΠΕΡΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Γ΄):
ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΠΕΡΑΣ
Περίληψη
Ο Τομέας Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής διοργάνωσε το 1ο
Μαθητικό Φεστιβάλ Όπερας, στο θέατρο ΟΛΥΜΠΙΑ στις 22 Μαρτίου του 2010. Σε αυτό έλαβαν
μέρος τέσσερα Μουσικά Σχολεία, ένα ελληνογαλλικό σχολείο και ένα Δημοτικό Ωδείο. Από
επιτόπια έρευνα που διεξήχθη σε όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ προέκυψε το συμπέρασμα
ότι υπήρξαν δύο διακριτοί άξονες νοηματοδότησης του όρου «όπερα». Ο πρώτος
αντιμετωπίζει την όπερα μόνο ως μουσική, ενώ ο δεύτερος της αποδίδει την έννοια μιας
μουσικοθεατρικής παράστασης. Έτσι, η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Δημοτικού Ωδείου
Καλαμάτας, το Πειραματικό Μουσικό Γυμνάσιο – Λύκειο Παλλήνης, με τη συμφωνική του
ορχήστρα και τη χορωδία του, καθώς και η χορωδία του Μουσικού Σχολείου Πειραιά,
απέδωσαν μουσικά αποσπάσματα από όπερες, απογυμνωμένα ωστόσο από τη σκηνική τους
δράση. Αντίθετα, το «Ευγένιος Ντελακρουά», και το Μουσικό Σχολείο Ιλίου παρουσίασαν
ολοκληρωμένες μουσικοθεατρικές παραστάσεις με έμφαση στο τραγούδι, ενώ το Μουσικό
Σχολείο

Αλίμου

παρουσίασε

μια

μουσικοθεατρική

παράσταση

βασισμένη

στον

αυτοσχεδιασμό, με ιδιότυπη χρήση της μουσικής και χωρίς σχεδόν τραγούδι.

Λέξεις κλειδιά:
όπερα, επιτέλεση, φεστιβάλ, αυτοσχεδιασμός.

Το παρόν άρθρο συνεχίζει τη μελέτη της αλληλοδιάδρασης μεταξύ λυρικών οργανισμών και
σχολικών μονάδων, όπως αυτή παρουσιάστηκε στα δυο προηγούμενα άρθρα, εστιάζοντας πλέον στον
ελλαδικό χώρο. Στην προκειμένη περίπτωση έχει επιλεγεί, αντί μιας γενικής αναφοράς, η λεπτομερής
καταγραφή ενός και μόνο, αλλά ιδιαίτερα σημαντικού, γεγονότος: της διοργάνωσης από την Εθνική Λυρική
Σκηνή του πρώτου μαθητικού φεστιβάλ όπερας. Η σε βάθος μελέτη και παρουσίασή του κρίνεται
απαραίτητη, καθώς αποτυπώνει προθέσεις, δυνατότητες και αφορμές για προβληματισμό και ανάληψη
πρωτοβουλιών σε όλο το φάσμα της διδασκαλίας της Μουσικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση στη χώρα μας. Το ότι η προσέγγιση σε αυτό το άρθρο είναι περισσότερο ανθρωπολογική και
λιγότερο αμιγώς παιδαγωγική ας εκληφθεί ως μια προσπάθεια εμπλουτισμού της κατανόησης της
εκπαιδευτικής δραστηριότητας στο σύνολό της και με εργαλεία άλλων ανθρωπιστικών επιστημών με πεδίο
έρευνας το χώρο της εκπαίδευσης.
Ο Τομέας Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, μεταξύ των ποικίλων
δράσεων που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια, πρόλαβε να διοργανώσει δύο Μαθητικά Φεστιβάλ
Όπερας τη διετία 2010 – 2011. Μολονότι υπήρχε η πρόθεση αυτό το φεστιβάλ να καταστεί θεσμός, η
δραματική – ελέω κρίσης - περικοπή κονδυλίων και προσωπικού δεν έδωσε τη δυνατότητα να υλοποιηθεί
η πρόθεση αυτή. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το ένα από αυτά, και συγκεκριμένα το 1ο Μαθητικό
Φεστιβάλ Όπερας, το οποίο διεξήχθη στο θέατρο ΟΛΥΜΠΙΑ στις 22 Μαρτίου του 2010. Μεθοδολογικά αυτό
το συμβάν μελετήθηκε σε τρία στάδια: α) επιτόπια έρευνα, β) συνέντευξη και γ) βιβλιογραφική
επισκόπηση. Αναλυτικότερα, το παρακολούθησα κατά τη δωδεκάωρη και πλέον διάρκειά του, λίγες ημέρες
αργότερα συζήτησα για το φεστιβάλ, όπως και για την όπερα στην εκπαίδευση γενικότερα, με τον
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Η OΠΕΡΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Γ΄):
ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΠΕΡΑΣ
Υπεύθυνο του Τομέα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ενώ η βιβλιογραφική
επισκόπηση έχει ουσιαστικά παρουσιαστεί, και μάλιστα εκτενώς, στα δυο προηγούμενα τεύχη. Οφείλω
βέβαια να επισημάνω ότι, από τη στιγμή που δεν ήταν εφικτό να έχω εκ των προτέρων εξετάσει τη
λειτουργία των συμμετασχόντων φορέων και τις συνθήκες προετοιμασίας της κάθε επιτέλεσης, το κύριο
βάρος της μελέτης αυτού του καλλιτεχνικού γεγονότος έπεσε στις επιτελέσεις καθαυτές.
Όσον αφορά την επιλογή δόμησης της παρουσίασης του φεστιβάλ βρέθηκα μπροστά σε συγγραφικό
δίλημμα. Τι άραγε εξυπηρετεί καλύτερα τη διάρθρωση του κειμένου: η κατά σειρά περιγραφή των
επιτελέσεων, που διατηρεί τη ροή των γεγονότων ή μήπως η περιγραφή που στηρίζεται σε μια
θεματοποίηση , η οποία ουσιαστικά αναδεικνύει τις πτυχές του ζητήματος, με τη μορφή επιτεύξεων,
προοπτικών και διακυβευμάτων; Η σειρά των γεγονότων δεν μπορεί να αγνοηθεί, αφού και η διάθεση ενός
ερευνητή δεν μπορεί να μένει αμετάβλητη από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ. Πλην όμως, μια
επιστημονική μελέτη δεν είναι δημοσιογραφική καταγραφή και οφείλει να εκθέτει αξιολογικές κρίσεις,
ερωτήματα και πορίσματα, να αποκαλύπτει εντέλει τη θέση του συγγραφέα της. Γι’ αυτό και τα κεφάλαια
αυτού του μέρους ταξινομούνται με βάση την απάντηση στο ερώτημα «τι είναι όπερα;», έτσι όπως
τουλάχιστον προκύπτει από τις επιτελεστικές επιλογές των συμμετασχόντων φορέων.
Από τις έξι συνολικά συμμετοχές, οι τρεις αντιμετώπισαν την όπερα ως μουσική, άλλοτε οργανική
κι άλλοτε φωνητική, απουσίαζε δηλαδή ολότελα το στοιχείο της οπτικοποιημένης δράσης, της
αριστοτελικής μίμησης μιας πράξης. Oι άλλες τρεις θεώρησαν επιβεβλημένο να παρουσιάσουν σε ένα
φεστιβάλ όπερας μια θεατρική παράσταση, όπου οπωσδήποτε η μουσική κατέχει κυρίαρχη θέση. Και,
μολονότι αρχικά η απουσία σκηνικής δράσης σε μεγάλο μέρος του φεστιβάλ προκάλεσε – φαντάζομαι όχι
μόνο σε μένα – μερική ματαίωση των προσδοκιών που προκαλούσε ο τίτλος της εκδήλωσης, μια δεύτερη
πιο νηφάλια ματιά αναγνωρίζει ότι η δομή που έλαβε τελικά η εκδήλωση ήταν ευκολότερα υλοποιήσιμη
και ανετότερα παρακολουθήσιμη. Πέρα όμως από αυτήν την αδρή κατηγοριοποίηση σε επιτελέσεις αμιγώς
μουσικές από τη μια και μουσικοθεατρικές από την άλλη, είναι σαφές ότι κάθε συμμετοχή συνέβαλε με τον
αποκλειστικά δικό της, ιδιαίτερο τρόπο της στο συνολικά άκρως ενδιαφέρον από ερευνητικής απόψεως
αποτέλεσμα.

1. Α. Η ΟΠΕΡΑ ΩΣ ΜΟΥΣΙΚΗ
1.1. ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Αυτή υπήρξε η μοναδική συμμετοχή ενός φορέα που δεν είναι σχολείο. Προφανώς ήταν η
συμμετοχή που «ανάγκασε» την ΕΛΣ (Εθνική Λυρική Σκηνή) να χαρακτηρίσει το φεστιβάλ μαθητικό και όχι
σχολικό. Επί της ουσίας πρόκειται για μια ορχήστρα που αποτελείται κυρίως από μαθητές πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που σπουδάζουν στο Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας. Η ορχήστρα
παρουσιάστηκε τρίτη σε σειρά, έπειτα από δύο θεατρικές επιτελέσεις από τις οποίες απουσίαζε ο
καθιερωμένος συμφωνικός ήχος. Ήταν λοιπόν η πρώτη από τις συνολικά τρεις συμφωνικές ορχήστρες που
ακούστηκαν.
Το πρόγραμμα που έπαιξε χαρακτηρίστηκε εντύπως, δηλαδή στο φυλλάδιο - πρόγραμμα της
εκδήλωσης, ως συναυλία με έργα σκηνικής μουσικής, ενώ δεν απουσίασε ολότελα η φωνητική μουσική
(ακούστηκε ένα τραγούδι με σόλο γυναικεία φωνή). Το ιδιαίτερα ενδιαφέρον επιτελεστικά, πέρα από την
ομολογουμένως υψηλή για ωδειακή ορχήστρα ποιότητα της μουσικής ερμηνείας, βρισκόταν στη
θεατρικότητα του φινάλε. Στο κομμάτι “Rock Suite”, με το οποίο έκλεινε το πρόγραμμά της, κάποια στιγμή
σηκώθηκαν οι εκτελεστές των χάλκινων πνευστών, κάνοντας μάλιστα και εντυπωσιακές κινήσεις. Σταδιακά
σηκώνονταν και οι υπόλοιποι, ώσπου όλη η ορχήστρα όρθια οδήγησε μέσα από ένα απογειωτικό κρεσέντο
τους θεατές σε ενθουσιώδες χειροκρότημα. Το χειροκρότημα αυτό ανταποκρινόταν στο υψηλό επίπεδο
της επιτέλεσης και δικαίωνε την επιλογή του Τομέα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (ΤΕΠ) της ΕΛΣ να
καλέσει τη συγκεκριμένη μαθητική ορχήστρα για να λάβει μέρος στο φεστιβάλ.
1.2. ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Το Μουσικό Σχολείο Πειραιά εμφανίστηκε τέταρτο στη σειρά, στο Φουαγιέ και όχι στην Κεντρική
Σκηνή. Επέλεξε να παρουσιάσει με τη χορωδία του άριες από όπερες και τραγούδια από θεατρικά έργα και
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μιούζικαλ, ενώ εμβόλιμα παρουσιάστηκαν και δύο έργα για φλάουτο και πιάνο από δύο μαθητές. Πριν από
κάθε κομμάτι δίνονταν χρήσιμες πληροφορίες από μία μαθήτρια που διάβαζε κείμενα πολύ προσεκτικά
διατυπωμένα. Με αυτόν τον τρόπο η ακρόαση των έργων γινόταν περισσότερο συνειδητή και
«υποψιασμένη». Με άλλα λόγια η επιτέλεση αυτή εμπεριείχε αξιοπρόσεκτες δόσεις διδασκαλίας ποικίλων
όψεων του επιστητού προς το κοινό. Αυτό μας οδηγεί στη σκέψη ότι στην προετοιμασία της χορωδίας
σημαντικό ρόλο έπαιξε και η εκμάθηση εκ μέρους των χορωδών όλων αυτών των στοιχείων, των
οπωσδήποτε χρήσιμων για μια σωστή ερμηνεία των έργων. Έτσι αυτή η συμμετοχή θυμίζει το πρόγραμμα
“Urban Voices” (εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδασκαλίας χορωδιακής μουσικής που εκπονούσε εκείνη την
περίοδο η Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης), όχι μόνο γιατί αποτελεί την παρουσία ενός χορωδιακού
συνόλου, αλλά και γιατί οι παριστάμενοι στην εκδήλωση γίναμε μάρτυρες ποικίλων διαθεματικών
συνδέσεων στο αναγιγνωσκόμενο κείμενο πριν από κάθε κομμάτι. Προφανώς η βασική διαφορά με το
πρόγραμμα αυτό βρίσκεται στο ότι ο μαέστρος της χορωδίας ήταν καθηγητής του σχολείου και όχι
εξωτερικός συνεργάτης. Συνοδευτικό της χορωδίας όργανο ήταν σε κάποια κομμάτια το πιάνο και γι’ αυτό
η επιτέλεση του σχολείου έλαβε χώρα στο Φουαγιέ, όπου βρισκόταν το πιάνο αμετακίνητο και όχι στην
Κεντρική Σκηνή. Αυτή η επιλογή σχετίζεται με τον συνολικό σχεδιασμό της εκδήλωσης. Τα υπόλοιπα
τραγούδια τραγουδήθηκαν a capella και σε αυτά φάνηκε ακόμη πιο καθαρά η ομολογουμένως πολύ καλή
δουλειά που γίνεται στον τομέα του χορωδιακού τραγουδιού στο συγκεκριμένο σχολείο.
Είναι βέβαια λογικό στα Μουσικά Σχολεία τα αποτελέσματα των επιτελέσεων, τόσο της οργανικής
όσο και της φωνητικής μουσικής, να υπερέχουν κατά πολύ σε σύγκριση με τα άλλα σχολεία. Αυτό άλλωστε
εξηγεί το ότι στην προαναγγελία του φεστιβάλ κλήθηκαν κυρίως τα Μουσικά Σχολεία να λάβουν μέρος,
ενώ για τα υπόλοιπα σχολεία εκδηλωνόταν εμμέσως πλην σαφώς δυσπιστία ως προς τη δυνατότητα να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας τέτοιας εκδήλωσης. Αυτήν την ίδια δυσπιστία βίωσα και ο ίδιος κατά
τη συζήτηση με τον Υπεύθυνο του ΤΕΠ (Τομέα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων), όταν του πρότεινα να λάβω
μέρος με κάποιο από τα σχολεία στα οποία διδάσκω στο επόμενο φεστιβάλ, εφόσον βέβαια
πραγματοποιούνταν. Με ένα μάλλον αγωνιώδες χαμόγελο προσπάθησε να με συνετίσει λέγοντας: «Προέχει
πάντως η ποιότητα».
Αυτή η ποιότητα της χορωδίας αναγνωρίστηκε από το κοινό και εκφράστηκε με ένα παρατεταμένο
χειροκρότημα που οδήγησε σε μπιζάρισμα του αυθεντικά χορωδιακού “Va, pensiero” από την όπερα
“Ναμπούκο” του Βέρντι, το οποίο είχε τραγουδηθεί και εντός προγράμματος. Η επιλογή για το κομμάτι του
μπιζαρίσματος προφανώς δεν ήταν τυχαία και, σύμφωνα με τις αρχές της ερμηνευτικής ανθρωπολογίας,
σχετιζόταν άμεσα με το φεστιβάλ. Θα το γράψω λίγο εκκωφαντικά, για να μη μακρηγορήσω. Ο Βέρντι
αποτελεί τον κορυφαίο εκπρόσωπο του μπελκάντο, είναι ο συνθέτης που πρώτος έρχεται στο μυαλό των
περισσοτέρων ανθρώπων όταν ακούνε τη λέξη όπερα (και αυτό κυρίως διότι ο Βέρντι είναι διάσημος μόνο
για τις όπερές του). Το “Va, pensiero” είναι ένα από τα χαρακτηριστικότερα χορωδιακά, αν όχι το
χαρακτηριστικότερο, που έχει συνθέσει ο Βέρντι. Και μάλιστα, όπως πληροφορηθήκαμε από τη μαθήτρια
– δασκάλα του κοινού, το τραγουδούσαν οι Ιταλοί στην κηδεία του. Πολύ συνετή, επομένως, και πλήρης
νοήματος επιλογή για μπιζάρισμα σε φεστιβάλ όπερας από μια χορωδία.
Όσον αφορά την επιλογή του ρεπερτορίου στο σύνολό του, φαίνεται ότι έγινε με σαφή και
ταυτόχρονα αυστηρά κριτήρια. Επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί μία ευρεία γκάμα, τόσο χρονολογικά όσο
και υφολογικά, του φωνητικού ρεπερτορίου σκηνικής, ως επί το πλείστον, μουσικής. Από αυτήν την άποψη
και σε συνάρτηση και με τα σχόλια πριν από κάθε έργο, η συγκεκριμένη επιτέλεση μας θυμίζει και το
πρόγραμμα MeetTheArtist (εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο οποίο οι μαθητές προσέρχονται στο χώρο του
θεάτρου, όπου ακούνε από κάποιον λυρικό καλλιτέχνη, όχι μόνο τραγούδια και στοιχεία που σχετίζονται
με τη δημιουργία τους, αλλά και την αυτοβιογραφία του καλλιτέχνη που λειτουργεί έτσι ως πρότυπο ζωής
για τους μαθητές). Δεν μπορεί πάντως να περάσει απαρατήρητη η παρουσία εμβληματικών κομματιών από
μιούζικαλ στο ρεπερτόριο διαφορετικών συμμετοχών. Έτσι το “America” από το “West Side Story” του
LeonardBernstein επιτελέστηκε πρώτα σε συμφωνική εκδοχή από το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας και
στησυνέχεια σε χορωδιακή από το Μουσικό Σχολείο Πειραιά.
Αυτή η επιμονή σε κομμάτια υψηλής δημοφιλίας μπορεί να ερμηνευθεί σε δύο επίπεδα. Σε ένα
πρώτο, η επιτέλεση ενός έργου γνωστού στο ευρύ κοινό εξασφαλίζει έναν απαραίτητο βαθμό οικειότητας
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ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΠΕΡΑΣ
μεταξύ καλλιτέχνη (ή ομάδας καλλιτεχνών) και ακροατηρίου. Σε ένα δεύτερο, ο καλλιτέχνης αντλεί κύρος
από το έργο, λόγω της ευαρέσκειας με την οποία γίνεται δεκτό το έργο αυτό από το κοινό. Αυτό το
φαινόμενο παρατηρείται ακόμα και στους μεγάλους οπερατικούς οργανισμούς. Για παράδειγμα, είναι
εντυπωσιακό ότι διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα πλέον, εκπονούνται εκπαιδευτικά προγράμματα και
συγγράφονται οδηγοί μελέτης για την «Κάρμεν» και τον «Κουρέα της Σεβίλλης» σαν να είναι οι μοναδικές
σωζόμενες όπερες στον κόσμο.
1.3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Το Πειραματικό Μουσικό Γυμνάσιο – Λύκειο Παλλήνης υπήρξε συνδιοργανωτής της εκδήλωσης και,
όπως ήταν επόμενο, απετέλεσε μια εντυπωσιακά πολυάριθμη συμμετοχή. Ήταν μάλιστα η συμμετοχή με
την οποία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση.
Στην πραγματικότητα η παρουσία του σχολείου διέτρεχε όλο το πρόγραμμα του φεστιβάλ, καθώς
στα ενδιάμεσα των επιτελέσεων στην Κεντρική Σκηνή, έξι σύνολα μουσικής δωματίου, εκ των οποίων τα
δύο φωνητικά, αποτελούμενα από μαθητές του σχολείου παρουσίασαν τα δικά τους μικρά προγράμματα
στο Φουαγιέ. Και εκτός προγράμματος, λίγο πριν την κύρια συμμετοχή, οργανώθηκε αναπάντεχα μια μίνισυναυλία με αποσπάσματα από τον «Μαγικό Αυλό» συνοδευόμενα στο πιάνο από καθηγήτρια του
σχολείου (φωνητικό σύνολο που είχε τραγουδήσει και στο Φουαγιέ) και μια μικρούλα μαθήτρια που έπαιξε
σόλο πιάνο στο πλάτωμα όπου οι δύο σκάλες ενώνονται μπροστά από την είσοδο του εξώστη. Ευρηματικό
καλωσόρισμα για το κοινό, πράγματι!
Παρά το γεγονός ότι είναι λογικό να περιμένει κανείς από τον συνδιοργανωτή ενός τέτοιου φεστιβάλ
να παρουσιάσει μια υποδειγματική – για τα σχολικά δεδομένα – μουσικοθεατρική παράσταση, το
πρόγραμμα του σχολείου έλαβε τελικά τη μορφή συναυλίας με συμφωνική ορχήστρα, χορωδία και σολίστ
(με σολίστ μια σοπράνο, καθηγήτρια φωνητικής στο σχολείο), που περιελάμβανε συνολικά δώδεκα
κομμάτια, τα περισσότερα από τα οποία ήταν αποσπάσματα από όπερες. Δεν έλειπαν βέβαια και
αποσπάσματα από μιούζικαλ (και κάπως έτσι ο Andrew Lloyd – Webber με το “Jesus Christ Superstar”, που
υπήρχε και στο πρόγραμμα του Μουσικού Σχολείου Πειραιά, ισοφάρισε τον Leonard Bernstein με το
“America”). Μάλιστα, το ίδιο πρόγραμμα είχε παρουσιαστεί και τρεις ημέρες πριν στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών.
Οι μαθητές των Μουσικών Σχολείων, ιδιαίτερα μάλιστα της Παλλήνης, έχουν το προνόμιο της
εύκολης πρόσβασης στους πιο καταξιωμένους και απαιτητικούς χώρους συναυλιών. Αυτό βέβαια
δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις σε ακροατές που δεν έχουν δεσμούς συγγένειας με τα παιδιά. Στην
πραγματικότητα, και αφού ήταν παραταγμένη η χορωδία επί σκηνής, ήταν λογικό να εικάσει κανείς ότι η
παρουσία της θα ήταν τουλάχιστον ισοβαρής προς την παρουσία της ορχήστρας. Εντούτοις η χορωδία
τραγούδησε ελάχιστα και είχε περισσότερο διακοσμητικό ρόλο, παρά το γεγονός ότι το επίπεδό της ήταν
ικανοποιητικό. Έτσι το μεγαλύτερο φορτίο της εκπροσώπησης του σχολείου ανέλαβε στη συγκεκριμένη
περίσταση η ορχήστρα.

2. Η ΟΠΕΡΑ ΩΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
2.1. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ»
Το φεστιβάλ άνοιξε με τη συμμετοχή του Ελληνογαλλικού Σχολείου «Ευγένιος Ντελακρουά». Το
συγκεκριμένο σχολείο είναι γαλλικό δημόσιο σχολείο για τα παιδιά που έχουν έναν τουλάχιστον γονέα
Γάλλο. Αυτό σημαίνει ότι πληρώνουν δίδακτρα μόνο τα παιδιά που έχουν και τους δύο γονείς Έλληνες.
Έτσι εξηγείται και το γεγονός της διγλωσσίας των ονομάτων στο πρόγραμμα, αφού άλλα ονόματα ήταν
γραμμένα με ελληνικούς και άλλα με λατινικούς χαρακτήρες. Είναι λογικό να περιμένει κανείς ένα τέτοιο
σχολείο με τη συμμετοχή του να επιδιώκει την προβολή του γαλλικού πολιτισμού, όπερ και εγένετο με την
επιλογή της παρουσίασης από μαθητές και μαθήτριες Λυκείου αποσπασμάτων της ροκ όπερας «Η Παναγία
των Παρισίων» («Notre dame de Paris»), που βασίζεται στο ομώνυμο έργο του Βίκτωρος Ουγκώ.
Μπαίνοντας κανείς στο θέατρο βρισκόταν μπροστά σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό που
αναπαριστούσε τον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων. Μια ορχήστρα οκτώ οργάνων και εννέα
εκτελεστών (στο πρόγραμμα αναγράφονταν δύο πιανίστριες, η μία μάλιστα ήταν η καθηγήτρια που είχε
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αναλάβει και τη μουσική διεύθυνση) καταλάμβανε το αριστερό τμήμα της σκηνής. Τέλος, στο επάνω μέρος
της σκηνής φαίνονταν υπέρτιτλοι στα ελληνικά. Όλα αυτά προοιώνιζαν μια αυθεντικά οπερατική
επιτέλεση.
Πέρα από τους βασικούς ρόλους που τους έπαιζαν μαθητές και μαθήτριες που τραγουδούσαν σόλο,
υπήρχε ένας όμιλος κοριτσιών που υποδυόταν το πλήθος και τραγουδούσε χορωδιακά και άλλες δύο
κοπέλες που σε κάποιες σκηνές συμπλήρωναν με μοντέρνο χορό το οπτικό στοιχείο της επιτέλεσης.
Ενδιαφέρον επιτελεστικά το γεγονός ότι τα παιδιά που τραγουδούσαν σόλο είχαν υποστήριξη από
μικρόφωνα – ψείρες, ενώ η χορωδία όχι. Αυτή η ηχητική ενίσχυση ήταν απαραίτητη, αφού και η ένταση
της ορχήστρας είχε αναπόφευκτα ενισχυθεί λόγω του συνθεσάιζερ και της ηλεκτρικής κιθάρας. Η ζωντανή
ορχήστρα από μαθητές του σχολείου, ήταν καλά συντονισμένη και τεχνικά σταθερή. Τα τραγούδια, όχι
τόσο ροκ όσο χαρακτηριστικά του γαλλικού ύφους, μολονότι δεν ήταν εύκολα και είχαν ενίοτε προφανώς
υψηλές τεχνικές απαιτήσεις, τραγουδήθηκαν σε γενικές γραμμές σωστά. Μία μάλιστα μαθήτρια έδειξε να
διαθέτει ιδιαίτερες φωνητικές ικανότητες. Τέλος και οι δύο χορεύτριες χόρεψαν με εκφραστικότητα και με
αίσθηση του μέτρου (δεν προσπάθησαν δηλαδή να φανούν πάνω από όσο ο ρόλος τους επίτασσε). Όλα
αυτά πιστοποιούν μια υψηλή καλλιτεχνική παιδεία των μαθητών του σχολείου.
Αυτή η διαπίστωση ενισχύεται και από τον υπεύθυνο του ΤΕΠ της ΕΛΣ, ο οποίος μου αποκάλυψε
μεταξύ πολλών άλλων στη μεταξύ μας συνομιλία ότι του είχε γίνει πρόταση από το «Ευγένιος Ντελακρουά»
να συνθέσει μία όπερα για να επιτελεσθεί από μαθητές του δημοτικού. Ο ίδιος δούλευε πάνω σε μουσικές
ιδέες των παιδιών, επισκεπτόταν το σχολείο και συνεργαζόταν με τους δασκάλους και τις δασκάλες. Μου
είπε λοιπόν τονίζοντας μία – μία τις λέξεις του και με ύφος που πρόδιδε στοιχεία θαυμασμού: «Στο
ελληνογαλλικό σχολείο άκουσα τα παιδάκια της δευτέρας και της τρίτης δημοτικού. Δεν φαλτσάρει
κανένα»! Αυτό το γεγονός καταδεικνύει μια πολυπαραγοντική θετική καλλιτεχνική παρότρυνση προς τους
μαθητές του σχολείου από μικρή ηλικία, μια θετική ενίσχυση τόσο από το σχολικό, όσο και από το
οικογενειακό περιβάλλον.
Ένα άλλο πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του σχολείου, το οποίο λειτουργεί ενιαία σε όλες τις
βαθμίδες του, είναι η ομαδικότητα και το κλίμα συνεργασίας που αντικατοπτρίστηκε διττά: πρώτα στο
έντυπο πρόγραμμα της εκδήλωσης και έπειτα στο φινάλε της επιτέλεσης. Συγκρίνοντας τα προγράμματα
των τριών σχολείων που παρουσίασαν θεατρικές παραστάσεις, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, εκεί
που στα άλλα σχολεία για μια συγκεκριμένη εργασία απασχολείται ένας άνθρωπος, στο “Ευγένιος
Ντελακρουά” απασχολείται μια ομάδα. Έτσι, τη δημιουργία των σκηνικών προσυπογράφουν τέσσερα
άτομα, ένα πέμπτο τη φιλοτέχνηση των κοστουμιών, τη φροντίδα των φωτισμών και του ήχου άλλα τρία.
Για τους υπέρτιτλους πάλι, συνεργάστηκαν δύο καθηγητές και ένα τμήμα γαλλικών της Ε΄ τάξης
(αντίστοιχης της Β΄ Λυκείου). Αλλά και στο καθαρά μουσικό μέρος υπάρχουν τρεις διακριτές θέσειςκλειδιά. Νούμερο ένα, ο καθ’ ύλην αρμόδιος , ο οποίος είχε αναλάβει την καλλιτεχνική διεύθυνση. Ήταν
προφανώς ο εμπειρότερος, ο έχων το γενικό πρόσταγμα στο συντονισμό ορχήστρας – σόλο φωνών –
χορωδίας. Νούμερο δύο, η καθηγήτρια, η οποία είχε αναλάβει τη μουσική διεύθυνση και έπαιζε πιάνο.
Νούμερο τρία, ο καθηγητής που ανέλαβε το δύσκολο έργο της ενορχήστρωσης και συνεισέφερε επί σκηνής
στην ορχήστρα παίζοντας ακουστική κιθάρα. Η ενορχήστρωση ήταν απαραίτητη, διότι έπρεπε η μουσική
σύνθεση να αποδοθεί από τα διαθέσιμα μουσικά όργανα (πιάνο, ακουστική κιθάρα, κρουστά, συνθεσάιζερ,
ηλεκτρική κιθάρα, φλάουτο, σαξόφωνο και μπάσο), που συγκροτούν ένα εντυπωσιακό – για μη μουσικό
σχολείο – οργανικό σύνολο. Εάν σε αυτούς προσθέσουμε τον σκηνοθέτη (που δε θα μπορούσε να λείπει),
τους έξι κύριους ρόλους, τους υπόλοιπους επτά μουσικούς της ορχήστρας, τις έντεκα χορωδούς και τις
δύο χορεύτριες, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πρόγραμμα, όπου αναδεικνύεται κατεξοχήν η εργασία κατά
ομάδες. Αυτό από μόνο του δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό. Κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Και το
αποτέλεσμα ήταν αναμφίβολα θετικό. Διόλου περίεργο επομένως το ότι η παράσταση είχε
προγραμματιστεί να παιχτεί και τον Μάιο στο Μέγαρο Μουσικής. Για να επιτευχθεί μάλιστα το
συγκεκριμένο αποτέλεσμα χρειάστηκαν πρόβες σε εβδομαδιαία βάση, εκτός ωρών διδασκαλίας, σε όλη
σχεδόν τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Αυτό το στοιχείο είναι πολύ κρίσιμο, γιατί επανεπιβεβαιώνει
την αυξημένη καλλιέργεια μαθητών και γονέων, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει το ιδιαίτερο μεράκι των
εκπαιδευτικών που ενεπλάκησαν στην όλη διαδικασία.
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Η OΠΕΡΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Γ΄):
ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΠΕΡΑΣ
Μέχρι εδώ έγινε λόγος για την εργασία κατά ομάδες ως κύριο χαρακτηριστικό του Ελληνογαλλικού
Σχολείου, όπως προκύπτει από το πρόγραμμα που εκδόθηκε για την εκδήλωση. Όμως το φινάλε της
επιτέλεσης πιστοποίησε ακόμη περισσότερο τη σύμπνοια, το πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης που
διέπνεε όσους εργάστηκαν για αυτήν την παράσταση. Αφού τελείωσε το έργο και το κοινό χειροκρότησε
θερμά, μαθητές και καθηγητές, αγκαλιασμένοι στη σειρά τραγούδησαν όλοι μαζί το πρώτο τραγούδι του
έργου, το “Le temps des Cathedrales”, το οποίο στην κανονική του εκδοχή είναι για σόλο φωνή. Ήταν μια
πολύ όμορφη και ξεχωριστή στιγμή του φεστιβάλ. Κι αυτό όχι μόνο γιατί στήθηκαν όλοι μαζί και
τραγούδησαν. Μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να ήταν απλώς προμελετημένη, αλλά να μην άγγιζε το
κοινό. Ούτε γιατί τραγούδησαν το πιο χαρακτηριστικά γαλλικό στο ύφος κομμάτι του έργου, το οποίο
άλλωστε ήταν και το πιο μελωδικό και ευκολότερα ανακλήσιμο στη μνήμη. Πάνω απ’ όλα, γιατί η σπίθα
στο βλέμμα, αυτή η συνωμοσία των βλεμμάτων μεταξύ των επιτελεστών, και το χαμόγελο της καρποφόρας
προσπάθειας μαρτυρούσαν για μια δουλειά που απέβη τόσο ομαδική, διότι βασίστηκε στον προσωπικό
μόχθο του καθενός και τόσο επιτυχής, διότι αξιοποίησε την εποικοδομητική συνεισφορά κάθε ομάδας.
Αυτό δε σημαίνει πως δεν υπήρξαν ατέλειες ή προβλήματα. Αυτά όμως, έτσι κι αλλιώς, υπάρχουν ακόμη
και στις επαγγελματικές παραγωγές.
2.2. ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ
Δεύτερο στη σειρά, το Μουσικό Σχολείο Αλίμου παρουσίασε το έργο «Το βέλος που δεν πληγώνει».
Στο πρόγραμμα η επιτέλεση χαρακτηρίζεται ως μουσικό αυτοσχεδιαστικό θέατρο. Η ορολογία αυτή κινεί
το ενδιαφέρον αλλά δημιουργεί και απορίες. Αμέσως παρακάτω, ενώ δίπλα στις λέξεις Κείμενο και
Σκηνοθεσία αναγράφονται ονοματεπώνυμα, δίπλα στη λέξη Μουσική αναγράφεται Αυτοσχεδιασμός του
θιάσου. Αμέσως μετά τα «Λίγα λόγια για το έργο» (που υπάρχουν στο πρόγραμμα και των τριών θεατρικών
επιτελέσεων) ακολουθεί ο τίτλος «ΜΟΥΣΙΚΟΙ» και από κάτω επτά ονόματα με τα όργανα που παίζει ο
καθένας. Παραδόξως δεν υπήρχε καμία αναφορά σε διανομή, καμία αναφορά σε τραγούδι. Όση ώρα
ξεστηνόταν το σκηνικό του «Ντελακρουά» βρήκα στον εξώστη δυο μαθήτριες Γυμνασίου από το Μουσικό
Σχολείο του Αλίμου (το Γυμνάσιο και το Λύκειο δεν αποτελούν χωριστά σχολεία), που μου έδωσαν
χρήσιμες πληροφορίες. Το πιο σημαντικό, από όσα μου είπαν, είναι το ότι στο ωρολόγιο πρόγραμμα του
σχολείου προβλέπεται μία φορά την εβδομάδα ένα συνεχόμενο τρίωρο στο οποίο κάνουν πρόβα διάφορα
μουσικά σύνολα. Αυτή είναι μια πολύ κρίσιμη πτυχή που αφορά το ζήτημα της ευελιξίας του ωρολογίου
προγράμματος. Από τη στιγμή που η ανάγκη προετοιμασίας των ποικίλων δημοσίων καλλιτεχνικών
επιτελέσεων του σχολείου καθίσταται αδήριτη, η εξεύρεση θεσμικά κατοχυρωμένης λύσης για την
προετοιμασία αυτή είναι επιβεβλημένη. Μου είπαν επίσης ότι ο σκηνοθέτης της παράστασης είναι
καθηγητής κιθάρας στο σχολείο, ότι οι αναγραφόμενοι ως μουσικοί δεν έπαιζαν μόνο μουσική αλλά και
τραγουδούσαν, ότι το έργο είχε δουλευτεί από τη σχολική περίοδο 2008 -2009, από μαθητές Β΄ και Γ΄
Λυκείου (συμμετείχε μάλιστα και ένα παιδί εκτός σχολείου!), ότι το έργο είχε ξαναπαρουσιαστεί ενώπιον
κοινού και ότι στο φεστιβάλ κάποιοι συμμετέχοντες ήταν πλέον φοιτητές.
Κάποια στιγμή το έργο ξεκίνησε με τους μουσικούς να βρίσκονται ο ένας δίπλα στον άλλον, καθιστοί
σε καρέκλες και με τα όργανα ξαπλωμένα μπροστά στα πόδια τους. Μία ώρα αργότερα ένα ευφρόσυνο
συναίσθημα είχε κατακλύσει τις ψυχές όλων των παρισταμένων. Η παράσταση ήταν τόσο ιδιοφυής, τόσο
ευρηματική και προκάλεσε τέτοιον ενθουσιασμό, ώστε η επισήμανση πως δεν επρόκειτο ακριβώς για
όπερα ακούγεται σαν ανώφελος σχολακιστισμός. Τι εννοούσε τελικά ο όρος στο τυπωμένο πρόγραμμα
«μουσικό αυτοσχεδιαστικό θέατρο»; Όχι ένα θέατρο που προκύπτει επί σκηνής ως προϊόν
αυτοσχεδιασμού, αλλά μια παράσταση που δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα επάλληλων αυτοσχεδιαστικών
προσεγγίσεων ενός δοσμένου κειμένου. Η επί σκηνής επιτέλεση διατηρούσε τη δροσιά του εξερευνητικού
πνεύματος αλλά ήταν τόσο καλοκουρδισμένη και δουλεμένη στις λεπτομέρειές της, ώστε έδινε την
εντύπωση πως δεν αποτολμήθηκαν αυτοσχεδιαστικές απόπειρες κατά τη διάρκειά της. Το σημαντικότερο
όμως για την εργασία είναι να νοηματοδοτηθεί σωστά το επίθετο μουσικό. Σίγουρα το μουσικό στοιχείο
στην παράσταση ήταν έντονο και προφανές και θα αρκούσε αυτό για να ονομαστεί αυτή η πολύτεχνη
έκφραση μουσικό αυτοσχεδιαστικό θέατρο. Στην πραγματικότητα όμως αυτό που κίνησε το ενδιαφέρον
του κοινού δεν ήταν ο βαθμός χρησιμοποίησης της μουσικής. Ήταν ο εντελώς ιδιαίτερος τρόπος
αξιοποίησής της. Εδώ η μουσική δεν ήταν σύνθεση, δεν ήταν υπόκρουση, δεν ήταν επένδυση. Ήταν ρόλος,
ατόφιος διακριτός ρόλος. Είχε υποστασιοποιηθεί ως αυτόνομη οντότητα που άρθρωνε τον δικό της
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Αντώνης Κυρμπάτσος
αυτοσχεδιαστικό – αρχικά – λόγο, είχε γίνει συμπρωταγωνίστρια. Αυτό εξηγεί και την καταγραφή της
διανομής με τον τρόπο που τυπώθηκε στο πρόγραμμα, το ότι δηλαδή δόθηκε ο χαρακτηρισμός μουσικοί
στους επί σκηνής δράσαντες, ενώ θα μπορούσαν κάλλιστα να χαρακτηριστούν ηθοποιοί.
Μια τέτοια πρόσληψη της παράστασης θα ήταν ίσως αδύνατη, εάν δεν είχα διαβάσει το άρθρο του
Γιώργου Μανιάτη «Ο Μozart, η Αμφισημία της Ηθικής και η Ηθική της Αμφισημίας: Η περίπτωση του
Cosifantutte» που βρίσκεται στο βιβλίο «W.A. MOZART: ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ» (Ψυχοπαίδη-Φράγκου
και συνεργάτες, 2006). Στο άρθρο αυτό ο συγγραφέας εξετάζοντας κείμενα που μελετούν το “Cosi fan tutte”
στέκεται ιδιαίτερα στην άποψη των Jean και Brigitte Massin ότι η ορχήστρα στο συγκεκριμένο έργο
λειτουργεί ως το έβδομο πρόσωπο, σε ένα έργο με έξι ρόλους. Εμβαθύνοντας σ' αυτήν την άποψη ο
Μανιάτης εξηγεί πως η ορχήστρα γίνεται ο βασικός ηθοποιός, προσδίδοντας στο έργο έναν χαρακτήρα
συμφωνίας κοντσερτάντε, οργανικής και φωνητικής. Και συμπληρώνει πως αυτός ο χαρακτήρας ξεπερνά
τα πλαίσια και τις προσδοκίες του λιμπρέτου και πως ο Μότσαρτ δεν αρκείται να εκφράσει τα πάθη, τα
μεταστοιχειώνει, ανάγοντάς τα στην περιοχή της τέχνης. Αντίστοιχα, η αυτοσχεδιαστική χρήση της
μουσικής στην επιτέλεση του Μουσικού Σχολείου Αλίμου έδωσε στο κείμενο μία πνοή πέρα από τις
προθέσεις και τις προδιαγραφές του και διαμόρφωσε ένα σύνθετο έργο τέχνης με στοιχεία όπερας.
Το τελικό αποτέλεσμα θυμίζει το πρόγραμμα Καλλιτεχνικοί Συνεργάτες Μέσα στην Τάξη (In – Class
Arts Partnerships), στο οποίο επιδιώκεται η σύμπραξη του θεατρικού παιχνιδιού, του αυτοσχεδιασμού και
της μουσικής σύνθεσης, ώστε οι μαθητές να αυτοεκφράζονται ποικιλοτρόπως αφηγούμενοι μέσα από
διαφορετικούς κώδικες μια ιστορία που οι ίδιοι έχουν συνδημιουργήσει.
2.3. ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ
Η συμμετοχή του Μουσικού Σχολείου Ιλίου, πέμπτη στη σειρά, χαρακτηρίζεται στο πρόγραμμα της
εκδήλωσης ως παιδική όπερα, το οποίο σημαίνει όπερα γραμμένη για να τη δουν παιδιά. Το επίθετο
παιδική σχετίζεται στενά με τη θεματολογία της, αφού βασίζεται στο παραμύθι του Ευγένιου Τριβιζά
«Ποιος έκανε πιπί στο Μισισιπή;». Από την επιτέλεση επίσης διαπιστώνεται ότι είναι και όπερα που μπορεί
να επιτελεστεί από παιδιά, στους δευτερεύοντες ρόλους (ναύτες και παπιά) και από μαθητές της
δευτεροβάθμιας στους πιο απαιτητικούς φωνητικά πρωταγωνιστικούς ρόλους.
Υπάρχουν αρκετά πράγματα από τη συγκεκριμένη επιτέλεση που παρουσιάζουν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον. Ένα πρώτο είναι το σκηνικό. Το «Ντελακρουά» όρθωσε μια σκαλωσιά, την έντυσε και κάλυψε
μεγάλο μέρος της σκηνής. Το «Μουσικό Αλίμου», αντίθετα, επέλεξε ένα άκρως αφαιρετικό σκηνικό. Το
«Μουσικό Ιλίου» πάλι στράφηκε στη χρήση νέων τεχνολογιών και πρόβαλε από προτζέκτορα ένα
ζωγραφισμένο κατάστρωμα ποταμόπλοιου καταμεσής του ποταμού. Μια άυλη ζωγραφιά που αποκτούσε
υλικότητα από το «σανίδι» της σκηνής πάνω στο οποίο κινούνταν χορεύοντας και τραγουδώντας ο
μαθητικός θίασος.
Ένα δεύτερο στοιχείο είναι η συγκρότηση της ορχήστρας. Ήταν η πιο μικρή σε μέγεθος συμφωνική
ορχήστρα που ακούστηκε, ήταν όμως η μόνη που έπαιξε σε όπερα και γι’ αυτό κατέλαβε τον προβλεπόμενο
για τις ορχήστρες χώρο κάτω από τη σκηνή. Το σημαντικό της υπόθεσης βρίσκεται στο ότι το πρόγραμμα
ενημερώνει κάτω από την καταγραφή των ονομάτων των μελών της: «Η Συμφωνική Ορχήστρα του
Μουσικού Σχολείου Ιλίου αποτελείται από μαθητές και καθηγητές του Σχολείου». Κάποιος ενδεχομένως
να θεωρούσε «ζαβολιά» το γεγονός ότι η ορχήστρα δεν ήταν αμιγώς μαθητική. Όμως ακόμα και η
συμφωνική της Παλλήνης με τους αναρίθμητους μαθητές είχε τη διακριτική υποστήριξη δύο – τριών
καθηγητών. Προσωπικά πιστεύω ότι ακριβώς αυτή η συνύπαρξη δηλώνει κάτι για τη φυσιογνωμία του
σχολείου. Το σχολείο με αυτόν τον τρόπο προέβαλε την ομοψυχία μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών. Η
ορχήστρα του σχολείου απετέλεσε τη συνένωση του έμψυχου δυναμικού του χωρίς διαχωριστικές
γραμμές. Η τέχνη είναι μια δύναμη ενωτική που επιβάλλει την ισοτιμία σε περιπτώσεις σύμπραξης. Έτσι
σε αυτή τη συμμετοχή, το αίτημα για δημοκρατία του Roger Ames και το «όλοι εμείς» της Kay Raplenovich
πραγματώθηκαν στο πλέον αντιδημοκρατικό συστατικό της επιτέλεσης, στη συμφωνική ορχήστρα.
Μαέστρος ασφαλώς υπήρχε και μάλιστα τα πήγε περίφημα. Όμως η υποσημείωση στο τέλος του έντυπου
προγράμματος υποσκέλισε την ισχύ της μπαγκέτας του.
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Η OΠΕΡΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Γ΄):
ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΠΕΡΑΣ
Ένα τρίτο ενδιαφέρον στοιχείο είναι η σύνθεση του έργου. Μια αυθεντικά οπερατική ορχηστρική
και φωνητική μουσική, αρμόζουσα προς το αφελές λιμπρέτο, χωρίς να γίνεται αφελής η ίδια, κατάλληλη
για παιδική όπερα, μα καθόλου παιδιάστικη, ένα πειστικό παράδειγμα για το πώς μπορεί να γραφτεί
σύγχρονη ελληνική μουσική για παιδική όπερα.

3. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΙ ΕΠΙΤΕΛΕΣΕΩΝ
Εάν επιχειρούσε κάποιος να συμπυκνώσει σε μια φράση το νόημα, το μη προφανές νόημα, της όλης
εκδήλωσης, δεν θα έσφαλλε αν ισχυριζόταν ότι αυτό είναι η προβολή της φυσιογνωμίας του κάθε φορέα,
όπως διαμορφώθηκε ιστορικά, με την ευκαιρία του συγκεκριμένου φεστιβάλ. Και είναι εύλογο να
καταλήξει σ’ ένα τέτοιο συμπέρασμα κυρίως λόγω των πολύ διαφορετικών ως προς την ουσία τους
επιτελέσεων. Εξαιρώντας τη συμφωνική της Καλαμάτας που δεν είναι σχολείο, κάθε σχολείο θέλησε να
δώσει ένα προσωπικό στίγμα, χαρακτηριστικό της ταυτότητάς του. Το ελληνογαλλικό σχολείο συμμετείχε
ως κήρυκας του γαλλικού πολιτισμού, το Μουσικό Αλίμου αξιοποίησε το αφοπλιστικό ταλέντο μιας
ομάδας, το Μουσικό Ιλίου έστησε την πιο αυθεντικά οπερατική επιτέλεση, προβάλλοντας παράλληλα τον
σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό, το Μουσικό Πειραιά ανέδειξε την καλλιφωνία της χορωδίας, το Μουσικό
της Παλλήνης πιστοποίησε την αριθμητική ισχύ της ορχήστρας του.
Αυτό το μωσαϊκό των προσεγγίσεων είναι αληθινός πλούτος, που μπορεί να αξιοποιηθεί
πολυδιάστατα. Η φωνή του εκπαιδευτικού, μια φωνή που μιλά όχι μόνο με όρους Παιδαγωγικής, αλλά και
με όρους Πολιτιστικής Διαχείρισης, λόγω μακρόχρονης εμπειρίας στο πεδίο των σχολικών επιτελέσεων
εντός και εκτός σχολείου, διακρίνει ότι κάθε σχολείο έδωσε ό,τι είχε και ό,τι μπορούσε τη δεδομένη στιγμή.
Ανακαλεί στη μνήμη ότι η υφή, η προετοιμασία και το αποτέλεσμα μιας σχολικής επιτέλεσης είναι
συνάρτηση του υλικού των μαθητών και των δυνατοτήτων και των στόχων των εμπλεκομένων
εκπαιδευτικών. Από αυτή την άποψη η μοναδικότητα της επιτέλεσης του Μουσικού Αλίμου ήταν θέμα
συγκυρίας. Ενυπήρχαν βέβαια οι κατάλληλες προϋποθέσεις προετοιμασίας εντός του σχολείου, αλλά δεν
ήταν επιτέλεση του σχολείου στο σύνολό του. Ήταν επιτέλεση μιας μικρής ομάδας του σχολείου. Στις
υπόλοιπες περιπτώσεις οι επιτελέσεις αντιπροσώπευαν σε μεγαλύτερο βαθμό το κάθε σχολείο στο σύνολό
του, αποτελούσαν συλλογικές προσπάθειες σε ευρύτερη κλίμακα.
Εδώ έρχεται η ερμηνευτική ανθρωπολογική ματιά και ανακαλύπτει τη σπουδαιότητα της ύπαρξης,
όπως και της αποσιώπησης, του Εμβληματικού Καθηγητή. Στις περιπτώσεις του Πειραιά και της Παλλήνης
η ύπαρξή του είναι τόσο πασιφανής που φαίνεται ακόμη και μόνο από το πρόγραμμα. Είναι ο
εκπαιδευτικός που γίνεται σήμα – κατατεθέν του σχολείου, αυτός που διαμορφώνει την εικόνα του
σχολείου, που δίνει τη δυνατότητα σε ένα σχολείο να μην μπει καν στη διαδικασία να οργανώσει μια
θεατρική επιτέλεση όπερας κατά τη συμμετοχή του σε ένα φεστιβάλ όπερας. Αυτό όμως μπορεί να
προκαλέσει και στρεβλώσεις. Αν μουσικά σχολεία με καλλίφωνους και ταλαντούχους μαθητές με
έμπειρους μαέστρους χορωδίας και ορχήστρας δεν τολμούν να προχωρήσουν στο ανέβασμα μιας όπερας,
πώς σε ένα απλό δημόσιο σχολείο θα μπορούσε να αποτολμηθεί κάτι τέτοιο; Από την άλλη, στην
περίπτωση του ελληνογαλλικού σχολείου, ο εμβληματικός καλλιτεχνικός διευθυντής δεν υιοθέτησε τη
στρατηγική του αποκλεισμού. Αντίθετα, οργάνωσε ομάδες, συνεργάστηκε με άλλους μουσικούς,
εμπιστεύθηκε τις ικανότητές τους και πέτυχε κάτι ομολογουμένως δύσκολο: να συντονίσει μια αυθεντικά
οπερατική μαθητική επιτέλεση υψηλού επιπέδου για λογαριασμό ενός μη μουσικού σχολείου.
Δε θα ήταν σώφρον να παραλειφθεί η αμιγώς αισθητικής εστίασης επισκόπηση του φεστιβάλ. Το
αίτημα της υψηλής – για μαθητικές επιτελέσεις – ποιότητας σε γενικές γραμμές επιτεύχθηκε. Και αποτελεί
μια πολύ καλή αφετηρία για ακόμη υψηλότερου επιπέδου παρουσιάσεις στο μέλλον. Υπάρχει όμως
πάντοτε το ζήτημα της επίτευξης ισορροπίας μεταξύ παιδαγωγικών και αισθητικών στόχων από τη μια και
το ζήτημα της νοηματοδότησης της όπερας από την άλλη.
Καταληκτικά, θα ήταν εύλογο να διαπιστωθεί ότι τέτοιου είδους φεστιβάλ έχουν να συνεισφέρουν
ποικιλότροπα στη σχολική μουσική εκπαίδευση. Αφενός, αποτελούν ένα ισχυρό κίνητρο πολυδιάστατης
δραστηριοποίησης για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές των συμμετεχόντων σχολείων. Αφετέρου,
λειτουργούν ως άξονες έμπνευσης και στοχοθεσίας για όσους, κυρίως εκπαιδευτικούς, τα έχουν
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Αντώνης Κυρμπάτσος
παρακολουθήσει. Επειδή όμως η κατάσταση της χώρας επιδεινώνεται, ενώ παράλληλα σε πολλές σχολικές
μονάδες, παρά τις δυσκολίες, οι εκπαιδευτικοί Μουσικής που εργάζονται σε αυτές έχουν συμβάλει στη
δημιουργία και εξαιρετική επιτέλεση αμιγώς μουσικών ή μουσικοθεατρικών έργων, η πρόταση για
διοργάνωση αντίστοιχων φεστιβάλ μπορεί να προκαλέσει ελπιδοφόρες ζυμώσεις στην εκπαιδευτική
κοινότητα και να αναδείξει ακόμη εναργέστερα τη χρησιμότητα της Μουσικής στην Εκπαίδευση και την
ανάγκη επαναπροσδιορισμού – επί τα βελτίω – του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζεται η μουσική
εκπαίδευση από την πολιτεία.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Μανιάτης, Γ. (2008). Ο Μozart, η Αμφισημία της Ηθικής και η Ηθική της Αμφισημίας: Η περίπτωση του Cosi
fan tutte. Στο: Ψυχοπαίδη - Φράγκου, Ο., . Μανιάτης, Γ., Κάβουρας Π., Τσέτσος, Μ, Κακαβελάκης,
Κ., Ζώτος Ι., …. Χρυσοστόμου, Σ. W.A. Mozart: Δεκαπέντε προσεγγίσεις. Αθήνα: Νεφέλη.
Κυρμπάτσος, Α. (2011). Μουσική και Κοινωνία: Μια βιβλιογραφική επισκόπηση σχολικών εκπαιδευτικών
προγραμμάτων που σχετίζονται με την όπερα (αδημοσίευτη διπλωματική εργασία, Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών).
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Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.). Είναι απόφοιτος του διατμηματικού μεταπτυχιακού
προγράμματος «Μουσική Κουλτούρα και Επικοινωνία: Ανθρωπολογικές και Επικοινωνιακές Προσεγγίσεις
της Μουσικής» των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών και Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του
Ε.Κ.Π.Α. Είναι επίσης απόφοιτος του Φιλολογικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. Έχει
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Τομέα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
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ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΤΕΥΧΟΣ
Τεύχος 15

Μαρία Αργυρίου

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ; ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ
Περίληψη
Η εργασία επικεντρώνεται σε σχετικές έρευνες που αφορούν τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό των
ψηφιακών διαδραστικών παιχνιδιών επιδιώκοντας να εντοπίσει στοιχεία του σχεδιασμού
τους τα οποία σχετίζονται με θεωρίες μάθηση, αλλά και παράλληλα ενισχύουν τη μάθηση
αλληλοεπιδρώντας. Συγκεκριμένα, διερευνώνται οι δυνατότητες που προσφέρουν τα
ψηφιακά παιχνίδια για την ανάπτυξη εγκάρσιων ικανοτήτων, όπως η ψηφιακή ικανότητα, οι
δεξιότητες συλλογισμού και η ενίσχυση της δημιουργικότητας. Πέρα όμως από τη χρήση των
αρχών μάθησης που ενσωματώνουν τέτοιου είδους παιχνίδια, η εργασία επικεντρώνεται στο
πώς τα ψηφιακά διαδραστικά παιχνίδια είναι σε θέση να αξιοποιηθούν ως εργαλεία από τον
εκπαιδευτικό για την ενίσχυση της μάθησης, αξιοποιώντας παιδαγωγικά τις ΤΠΕ στα σχολεία
με σκοπό την ανάπτυξη ανάλογων ψηφιακών δεξιοτήτων. Για τον σκοπό αυτό, οι
εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι σε θέση να «ενορχηστρώνουν» δραστηριότητες μάθησης
μέσα από προσεκτικά μελετημένα εκπαιδευτικά σενάρια και αρωγούς την επικοινωνία με τα
μέσα μαζικής ενημέρωσης, τη συμμετοχή σε κοινωνικά δίκτυα, τον ψηφιακό αλφαβητισμό,
αλλά και την εξοικείωση με άλλες επιστήμες.

Λέξεις κλειδιά:
ψηφιακά διαδραστικά παιχνίδια, θεωρίες μάθησης, αλληλεπίδραση, δημιουργικότητα, ψηφιακές
δεξιότητες, ψηφιακός αλφαβητισμός.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αναμφισβήτητα η εκπαίδευση διαδραματίζει τον πλέον σημαντικό ρόλο στη σημερινή εποχή της
πληροφορίας, καθώς αποτελεί τον κυριότερο παραγωγικό συντελεστή της νέας οικονομίας προκαλώντας
καθοριστικές αλλαγές τόσο στο εργασιακό, όσο και στο κοινωνικό μας περιβάλλον. Γι’ αυτό, ίσως
περισσότερο από ποτέ, η σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα έχει ανάγκη από μια διαφορετική
δυναμική με ευέλικτη προσέγγιση. Επιπρόσθετα, η νέα κουλτούρα που ενθαρρύνει τη διαρκή ανανέωση
των γνώσεων με ταυτόχρονη ανάπτυξη δεξιοτήτων στην κοινωνία της πληροφορίας, καθιστά τη Δια Βίου
Μάθηση (ΔΒΜ) απαραίτητη προϋπόθεση για την παραγωγική ένταξη του εκπαιδευτικού στα νέα εργασιακά
δεδομένα. Μορφωτικές δραστηριότητες τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης όλων των επιπέδων
συγκροτούν ένα εκπαιδευτικό συνεχές το οποίο βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση με την ευρύτερη
πολιτική (Αργυρίου, 2011,σ. 15-16).
Αναγνωρίζοντας ότι η παρουσία της διαδικτυακής εκπαίδευσης (e-learning) στις εκπαιδευτικές
εφαρμογές είναι περισσότερο ισχυρή από ποτέ στα περισσότερα ευρωπαϊκά προγράμματα - καθώς με την
υπ’ αριθ. 2318/5-12-2003/ΕΚ απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, θεσπίστηκε
πολυετές πρόγραμμα διαδικτυακής μάθησης (1/1/2004-31/12/2006) για την αποτελεσματική ενσωμάτωση
των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) - δόθηκε μεγάλη σημασία τόσο στα επιστημολογικά
αποτελέσματα των νέων εργαλείων, όσο και στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ στα προγράμματα σπουδών.
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Μαρία Αργυρίου
Παρόλα ταύτα αγνοήθηκε η σφαιρικότητα της διδακτικής σχέσης και η παιδαγωγική λειτουργική
ενσωμάτωσή τους σε πολυμορφικά περιβάλλοντα μάθησης, με αποτέλεσμα η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα
να κρίνεται αναγκαία.
Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω διαπιστώσεις θα μπορούσαμε να ενσωματώσουμε σε αυτές και
την παραδοχή ότι η χρήση και η αγορά ηλεκτρονικών παιχνιδιών έχει οδηγήσει στην ταχεία ανάπτυξή τους
η οποία με τη σειρά της οφείλεται στην ευρεία αποδοχή τους από το νεανικό κοινό και στη νέα μορφή
διασκέδασης που προάγουν. Παρατηρείται έτσι, τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, να γίνεται το ηλεκτρονικό
παιχνίδι ένα από τα βασικότερα μέσα ψυχαγωγίας ικανό να ανταγωνίζεται τη βιομηχανία του
κινηματογράφου και της μουσικής. Τα παιχνίδια όμως, και ιδιαίτερα τα ψηφιακά, δεν περιορίζονται μόνο
στον τομέα της ψυχαγωγίας. Πάνω σε αυτά έχει επενδύσει και ο επιχειρηματικός τομέας ο οποίος τα έχει
χρησιμοποιήσει - μέσω της προσομοίωσης - προκειμένου να εκπαιδεύσει προσωπικό σε οικονομικές και
εμπορικές δεξιότητες (Χατζηαλεξιάδου, 2012).
Κατ΄ επέκταση στην εκπαίδευση, πολλά άρθρα τα οποία έχουν δημοσιευτεί τα τελευταία είκοσι
χρόνια για τη μάθηση καθώς και αρκετές βιβλιογραφικές επισκοπήσεις εστιάζουν περισσότερο στο τι οι
χρήστες μαθαίνουν από τα ψηφιακά διαδραστικά παιχνίδια και λιγότερο στο πώς σχεδιάζεται ένα ψηφιακό
μαθησιακό περιβάλλον με παιγνιώδη χαρακτήρα (Aguilera & Mendiz 2003· O’Neil, Wainess, & Baker, 2005).
Τα εκπαιδευτικά πλεονεκτήματα όμως του σχεδιασμού ψηφιακών διαδραστικών παιχνιδιών έγκεινται στο
πώς διάφορα εργαλεία ανάπτυξης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη της μαθησιακής
διαδικασίας αξιοποιώντας τις θεωρίες μάθησης.

2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ευρήματα ερευνών φαίνεται να στηρίζουν την άποψη ότι τα σχολεία, εργασιακοί αλλά και
ακαδημαϊκοί χώροι έχουν πολλά να μάθουν από τη χρήση ψηφιακών διαδραστικών παιχνιδιών καθώς
τέτοια παιχνίδια ενσωματώνουν ένα σύνολο από αρχές μάθησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
εκπαιδευτικούς σκοπούς (όπως για παράδειγμα στη διδασκαλία της επιστήμης στα σχολεία). Στην
πραγματικότητα, οι αρχές μάθησης που ενσωματώνουν καλά σχεδιασμένα παιχνίδια υποστηρίζονται
σθεναρά από τη σύγχρονη έρευνα στις γνωσιακές επιστήμες οι οποίες μελετούν την ανθρώπινη σκέψη και
τη μάθηση μέσα από εργαστηριακές έρευνες, μελέτες του εγκεφάλου, καθώς και την έρευνα σε πραγματικές
συνθήκες μάθησης, όπως αίθουσες διδασκαλίας και χώρους εργασίας (Bruer, 1993· Clark, 1997·Lave, 1996·
Lave & Wenger, 1991).
Πέρα όμως από τη χρήση των αρχών μάθησης που ενσωματώνουν τέτοιου είδους παιχνίδια, θα
μπορούσαμε ευρύτερα να υποστηρίξουμε ότι τα ψηφιακά διαδραστικά παιχνίδια είναι σε θέση να
αξιοποιηθούν ως εργαλεία από τον εκπαιδευτικό για την ενίσχυση της μάθησης. Σε σχετικές έρευνες
(Amory et al., 1999· Κεκές, 2002· Squire, 2002· Delwiche, 2006), εξετάστηκε το ερώτημα εάν είναι δυνατόν τα
διαδραστικά ψηφιακά παιχνίδια, ως φορέας μιας τεχνολογικής και εκπαιδευτικής κουλτούρας, να
αξιοποιηθούν στη διδακτική πράξη και με ποιόν τρόπο. Τα αποτελέσματα των ερευνών έδειξαν πως το
ψηφιακό διαδραστικό παιχνίδι μπορεί πράγματι να αξιοποιηθεί συστηματικά στη διδακτική πράξη και σε
αυτή την κατεύθυνση χρειάζεται να συνεχισθεί η έρευνα με τη συμμετοχή και των μαθητών για να
καταλήξουμε σε βασικές αρχές για το σχεδιασμό των παιχνιδιών, οι οποίες να υπηρετούν όχι μόνο την
εμπορική αλλά και την εκπαιδευτική διάσταση. Ενδεικτικά, κάποιες από τις εφαρμογές που αναφέρονται
στις έρευνες για τους παίχτες-χρήστες των διαδραστικών βίντεοπαιχνιδιών είναι:


να αναβιώσουν ιστορικές περιόδους



να εξερευνήσουν περίπλοκα συστήματα όπως η Χημεία και οι κύκλοι ζωής της γης (Pirates,
SimEarth)



να κυβερνήσουν έθνη που ζουν σε νησιά (Tropico), να διαχειριστούν περίπλοκους
βιομηχανικούς κολοσσούς (Civilization series)



να ταξιδέψουν στο χρόνο στην αρχαία Ελλάδα (Caesar I, II, III), στη Ρώμη (Age of Empires I, II),
στην Βόρεια Αμερική (Colonization), να διαχειριστούν επιχειρήσεις, κοινότητες κλπ.
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ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ;
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ
Τέλος, η χρήση ανάλογων παιχνιδιών αξιοποιώντας παιδαγωγικά τις ΤΠΕ στα σχολεία με σκοπό την
ανάπτυξη ανάλογων ψηφιακών δεξιοτήτων γίνεται ολοένα και πιο διαδεδομένη καθώς ενισχύονται και
άλλοι παράγοντες όπως η επικοινωνία με τα ΜΜΕ, η συμμετοχή σε κοινωνικά δίκτυα, ο ψηφιακός
αλφαβητισμός, η εξοικείωση με άλλες επιστήμες κ.ά.

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Για τις ανάγκες της εργασίας αξιοποιηθήκαν ευρήματα ερευνών από πολλαπλές βάσεις δεδομένων
(όπως το Academic Search Premier και την ψηφιακή βιβλιοθήκη ACM Digital Library) κάνοντας χρήση όρων
αναζήτησης σχεδιασμού ψηφιακών παιχνιδιών και εκπαιδευτικών πρακτικών, την ερευνητική
αρθρογραφία από διαδικτυακές πλατφόρμες και επιλεγμένες δημοσιεύσεις πρακτικών συνεδρίων για τις
ΤΠΕ, τις Επιστήμες της Ψυχολογίας, τις Κοινωνικές Επιστήμες αλλά και άρθρα που εμπεριέχονται σε
συλλογές της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (ERIC, Information Science and Technology Abstracts,
PsychArticles, Psychology and Behavioral Sciences Collection, PsychINFO).
Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιορίζονται σε άρθρα επιστημονικών
περιοδικών, πρακτικά συνεδρίων και βιβλιογραφικές αναφορές. Μια πιο προσεκτική μελέτη των
παραπάνω δείχνει ότι τα περισσότερα δεν αναφέρονται ειδικά σε θέματα που σχετίζονται με τον
σχεδιασμό των διαδραστικών παιχνιδιών. Παρόλο που το σύνολο της αρθρογραφίας αφορά την τελευταία
δεκαετία, πιο εξειδικευμένα ερευνητικά κείμενα παρουσιάζονται στη διεθνή βιβλιογραφία μόλις τον
τελευταίο χρόνο. Τα αποτελέσματα της βιβλιογραφίας δεν περιορίζονται σε συγκεκριμένους τύπους
παιχνιδιών αλλά αφορούν μελέτες που εστιάζουν σε στοιχεία για τη μάθηση σε ανάλογα περιβάλλοντα και
είναι σχετικά με την ερευνά μας. Τα παιγνιώδη περιβάλλοντα χαρακτηρίζονται από εικονική
πραγματικότητα, διάδραση, προσομοίωση και αλληλεπίδραση. Οι δημοσιεύσεις που αξιοποιήθηκαν
περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών παιχνιδιών, στοιχεία αποτελεσματικού σχεδιασμού
βίντεοπαιχνιδιών, θεωρίες μάθησης για βίντεοπαιχνίδια, συμπεράσματα από τη χρήση των παιχνιδιών,
αλλά και σχεδιαστικές επιλογές με βάση το φύλο. Οι κατηγορίες των δημοσιεύσεων που αξιοποιήθηκαν
περιγράφουν ένα διεθνές οργανωτικό πλαίσιο για την κατανόηση σημαντικών σχεδιαστικών παραμέτρων
έτσι όπως αποκάλυψε η σύγχρονη βιβλιογραφία. Παρ' όλα αυτά, οι περισσότερες δημοσιεύσεις δεν
εντάσσονται σε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία, καθώς μπορούν να επανεξετάζονται πλήρως όπου
κρίνεται σκόπιμο.

4. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στο πλαίσιο των ερευνών που μελετήθηκαν μπορεί να προκύψει η δημιουργία σειράς μαθημάτων
τα οποία είναι σε θέση να προωθήσουν τη συνεργατική δημιουργία ενός ψηφιακού διαδραστικού
παιχνιδιού το οποίο μπορεί να συνοδεύεται από πρακτικά εργαλεία για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών
προγραμμάτων σε διαφορετικά περιβάλλοντα μάθησης. Επίσης, μπορεί να εκτιμηθεί η συνολική
αποτελεσματικότητα ανάλογων περιβαλλόντων διερευνώντας τις επιπτώσεις τους στην ανάπτυξη
εγκάρσιων ψηφιακών δεξιοτήτων. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία καλών πρακτικών
υπό τη μορφή εργαλειοθήκης, ώστε να διατεθεί στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα, προωθώντας και
ενισχύοντας τη συνεργατική μάθηση μέσα από το διαδραστικό ψηφιακό παιχνίδι.

5. ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
5.1. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟΣ (BEHAVIORISM)
Η συγκεκριμένη θεωρία εστιάζει στη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Στην εκπαίδευση έχει
συνδεθεί με το έργο του Skinner, ο οποίος μελέτησε τις εκούσιες και σκόπιμες συμπεριφορές, επειδή
αποτελούν τα μέσα που αξιοποιεί το άτομο για να λειτουργήσει ή να επιδράσει στο περιβάλλον του και οι
οποίες επηρεάζονται αντίστοιχα από οτιδήποτε προηγείται και οτιδήποτε ακολουθεί. Ο συμπεριφορισμός
(Skinner, 1953, 1954, 1974) συνίσταται στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς των ανθρώπων σύμφωνα με τις
έννοιες του ερεθίσματος και της αντίδρασης και με τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της μάθησης
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βάσει των αποτελεσμάτων. Εστιάζει στην τελική συμπεριφορά του υποκειμένου και όχι στις γνωστικές
διαδικασίες που επιτρέπουν σε αυτό το υποκείμενο να μάθει και, ως εκ τούτου, αποτελούν την ουσία της
ψυχολογίας. Η κατανόηση αυτού του τύπου συμπεριφοράς συνεπάγεται την κατανόηση όλων των
γεγονότων που την περιβάλλουν, καθώς η μάθηση περιγράφεται ως αλλαγή στην πιθανότητα που έχει το
άτομο να συμπεριφερθεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο σε μια συγκεκριμένη κατάσταση (Ertmer & Newby,
1993).
Με βάση τη συγκεκριμένη θεωρία η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ενός
αποτελεσματικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Η αναγνώριση των ορίων του συμπεριφορισμού και η
ραγδαία τεχνολογική πρόοδος οδήγησε στην ανάπτυξη μηχανισμών υψηλής ταχύτητας επεξεργασίας
μεγάλου όγκου πληροφοριών. Ο συνδυασμός αυτών των δύο τάσεων είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη
της οπτικής της επεξεργασίας των πληροφοριών μέσω του διαδικτύου, ως υπόδειγμα του τρόπου με τον
οποίο μαθαίνουν οι άνθρωποι. Αν και η προσέγγιση αυτή δεν είναι η μόνη που προέκυψε από τη γνωστική
ψυχολογία (Driscoll, 2005), εντούτοις κατέχει εξέχουσα θέση καθώς έχει επηρεάσει σημαντικά τη διδακτική
πρακτική.
Αξιοποιώντας τη συμπεριφοριστική διαδικασία μάθησης στα βίντεοπαιχνίδια, διαπιστώνουμε ότι
το περιβάλλον παρουσιάζει ερεθίσματα τα οποία προκαλούν την εκδήλωση μιας συμπεριφοράς με
συνέπειες, όχι μόνο για τον ίδιο τον χρήστη, αλλά και για τους συμμετέχοντες στη διαδικτυακή κοινότητα.
Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται ειδικές συνθήκες που επισπεύδουν ή διευκολύνουν τη μάθηση.
Σταδιακά, ο μαθητής - χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τις περιβαλλοντικές συνθήκες του παιχνιδιού, ώστε να
ενθαρρύνει και άλλους χρήστες να υιοθετήσουν συμπεριφορές, οι οποίες προοδευτικά προσεγγίζουν τον
μαθησιακό στόχο. Επιπλέον, οι διδάσκοντες, παρακολουθώντας τις αλλαγές στη συμπεριφορά των
χρηστών, είναι σε θέση να διαγνώσουν άμεσα τις μαθησιακές τους ανάγκες, να τους ενθαρρύνουν, αλλά
και να τους καθοδηγούν.
5.2. ΚΟΝΣΤΡΟΥΚΤΙΒΙΣΜΟΣ (CONSTRUCTIVISM)
Αποτελεί μια από τις περισσότερο συζητημένες επιστημολογικές θεωρήσεις της σύγχρονης εποχής.
Η σημασία του για τις παιδαγωγικές διαδικασίες σχετίζεται με τη δημιουργική και συμμετοχική δράση του
υποκειμένου. Με βάση την παραπάνω παραδοχή εντοπίζονται σημαντικές αφορμήσεις στην εκπαίδευση
για τη διαφοροποίηση του εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά και ειδικότερων παιδαγωγικών καταστάσεων
όπως:


η διδακτική πράξη



η συμβουλευτική παρέμβαση



η διδασκαλία στην αξιοποίηση της εμπειρίας του παρατηρητή στην πρόσκτηση της γνώσης



η επικοινωνία μεταξύ διδάσκοντος και διδασκόμενου ως βασικό στοιχείο για την ανάδυση του
προσωπικού στοχασμού, της συναισθηματικής και νοητικής εμπλοκής στην αναζήτηση της
γνώσης (Κρίβας, 2007).

Η θεωρία του κονστρουκτιβισμού υποστηρίζει ότι η μάθηση επιτελείται ιδιαίτερα αποτελεσματικά
όταν παράγουμε κάτι το οποίο οι άλλοι μπορούν να βιώσουν. Αυτό μπορεί να είναι οτιδήποτε: από μια
πρόταση στον προφορικό λόγο ή μια ανακοίνωση στο διαδίκτυο ως και πολύ πιο σύνθετα έργα, όπως ένα
πακέτο λογισμικού. Η κονστρουκτιβιστική προσέγγιση για τη μάθηση ως μια δημιουργική διαδικασία και
όχι ως μια παθητική μεταφορά γνώσης, ενισχύεται και από τις απόψεις του Piaget (1977), καθώς οικοδομεί
τις γνώσεις σε μία διαρκή προσαρμογή προς το περιβάλλον. Η γνώση, σύμφωνα με τον Piaget, δεν μπορεί
να είναι ούτε εμπειρική ούτε ορθολογική καθώς δεν παράγεται από την παθητική αποτύπωση εξωτερικών
ερεθισμάτων/παρατηρήσεων. Χωρίς τη δραστηριότητα του υποκειμένου που τα οργανώνει δεν μπορούν
να υπάρχουν προδεδομένες δομές γνώσεων, καθώς αυτό που είναι βιολογικά δεδομένο είναι η λειτουργία,
οι μηχανισμοί της νοημοσύνης (Βοσνιάδου, 2002· Piaget, 1981· Kampylis, 2010· Αργυρίου, 2011).
Αρκετοί ερευνητές αναφέρουν ότι η μάθηση σε ένα καλά σχεδιασμένο βίντεοπαιχνίδι αξιοποιεί την
κονστρουκτιβιστική λογική (Dedeetal., 2004 ·Dickey, 2005, 2006· Gee, 2003· Schrier, 2006). Κάνοντας
αναφορά στο εικονικό περιβάλλον του SciCtr, ο Corbit (2005) υπογράμμισε τα πλεονεκτήματα μιας
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ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ;
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ
εποικοδομητικής προσέγγισης, όπως προέκυψαν από την ανάλυση του παιχνιδιού σε διαδραστικά
περιβάλλοντα. Στο SciCtr, οι μαθητές δημιουργούν εικονικούς επιστημονικούς τόπους όπως τροπικά δάση
ή ερήμους, τους οποίους οι περισσότεροι μαθητές δεν μπορούν να επισκεφτούν και να εξερευνήσουν.
Σύμφωνα με τον Corbit, το συγκεκριμένο περιβάλλον που προσφέρει τη δυνατότητα να περιηγηθούν οι
μαθητές σε μονοπάτια καθώς και το περιεχόμενο που είναι ενσωματωμένο σε αυτά, κατασκευάζεται από
τους ίδιους τους μαθητές μέσα από σχολαστική έρευνα και προσεκτικό σχεδιασμό.
Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των βίντεοπαιχνιδιών ανταποκρίνεται στην κονστρουκτιβιστική
αντίληψη για την οικοδόμηση της μάθησης περισσότερο από το να παίζουν οι μαθητές με ανάλογα
παιχνίδια (Robertson&Good, 2005· Robertsonetal, 2004). Οι El - Nasr και Smith (2006) υποστηρίζουν ότι η
ανάπτυξη μοντέλων (modding) σε ένα ήδη υπάρχον παιχνίδι, χρησιμοποιώντας διαθέσιμα εργαλεία τα
οποία είναι συσκευασμένα με το παιχνίδι, συμβάλλουν στην κονστρουκτιβιστική μέθοδο εκμάθησης. Η
προσέγγιση στη μάθηση περιλαμβάνει δύο δραστηριότητες: την κατασκευή της γνώσης μέσω της
εμπειρίας και την προσωπική δημιουργία σχετικών προϊόντων με το παιχνίδι. Τα παιχνίδια που περιέχουν
μοντελοποίηση μοντέλων δίνουν τη δυνατότητα στους παίχτες να τροποποιούν τα παιχνίδια ή να
φτιάχνουν εξ’ ολοκλήρου ένα καινούριο. Έτσι συμμετέχουν τακτικά στη σκέψη βασισμένη σε «πρότυπα –
μοντέλα» διαφόρων επιπέδων. Σκέφτονται πώς τα διάφορα μέρη ενός συστήματος ή διαφορετικά
συστήματα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, κάτι που είναι σημαντικό για την πολυπλοκότητα των μετέπειτα
εργασιακών περιβαλλόντων.
Την ίδια στιγμή τα παιχνίδια προσφέρουν στον παίχτη ενσωμάτωση στο παιχνίδι και την κατανόησή
του, καθώς και μια διπλή προοπτική. Μια «εσωτερική προοπτική», όπου ο παίχτης παρακολουθεί
πράγματα να διαδραματίζονται σε συγκεκριμένο χρόνο και χώρο και μια «εξωτερική», περισσότερο
σφαιρική, που περιλαμβάνει ολόκληρη τη σκηνή, όπου ο χώρος και ο χρόνος είναι μόνο ένα μικρό μέρος
της. Τέτοιου είδους παιχνίδια, για παράδειγμα, είναι τα παιχνίδια στρατηγικής. Αυτή η διπλή προοπτική
είναι ιδανική για τις περιπτώσεις που θέλουμε να καταλάβουμε όχι μόνο το σύστημα, αλλά και το πώς
μπορούμε να δράσουμε μέσα σε αυτό, μεμονωμένα ή εξολοκλήρου (Gee, 2009). Επιχειρώντας να
κατανοήσουμε καλύτερα την ενσωμάτωση, ο Gee (2005, 2007) αναφέρει πως τα διαδραστικά βίντεο
παιχνίδια είναι εργαλεία που δίνουν τη δυνατότητα στο μυαλό μας να σκεφτεί και να εξωτερικεύσει
κάποιες λειτουργίες. Οι παίχτες μπορούν να κάνουν αλλαγές στα τοπία του παιχνιδιού, ή να χτίσουν νέους
κόσμους, νέα σύνολα κτιρίων, χαρακτήρων, ακόμα και σεναρίων επιτρέποντας τους να είναι παραγωγοί
και όχι μόνο καταναλωτές (Gee, 2003, 2009).
Έρευνες υποστηρίζουν ότι ανεξάρτητα από το προϊόν, είτε πρόκειται για ένα απλό παιχνίδι είτε για
πρόγραμμα υπολογιστή ακόμα και για ρομπότ, εκείνο που έχει σημασία είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη
προϊόντων – εργαλείων που έχουν καθοριστικό νόημα για τους δημιουργούς καθώς τους κάνουν πιο
δημιουργικούς και ενεργούς σε δημιουργικές διαδικασίες και παραγωγές. Οι Steiner, Kaplan & Moulthrop
(2006, σ. 137), συμφωνούν με την κονστρουκτιβιστική άποψη και υποστηρίζουν ότι «τα παιδιά ως εταίροι
του σχεδιασμού ανάπτυξης των τεχνολογιών καθώς καταναλώνουν αποκτούν εκπαιδευτικά οφέλη από
αυτήν τους την εμπειρία». Oι Burrow και More (2005) αναφέρονται σε εφαρμοσμένες τεχνικές του
κονστρουκτιβισμού στο πλαίσιο της αρχιτεκτονικής, καθώς οι μαθητές με τη βοήθεια των
βίντεοπαιχνιδιών είναι σε θέση να εξερευνήσουν μέσω των σχεδίων τους τις χωρικές σχέσεις, καθώς και
την ατμόσφαιρα και τον φωτισμό σε ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες, μέσω της προσομοίωσης των
τρισδιάτσατων αρχιτεκτονικών σχεδίων τους.
Σίγουρα, δεν θα πρέπει να παραλείψουμε και την κοινωνική οπτική της συγκεκριμένης θεωρίας,
καθώς όταν μιλάμε για το βίντεοπαιχνίδι, θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε ως ένα λογισμικό μαζί με όλες
τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Όπως και στον πραγματικό κόσμο, οι χρήστες του παιχνιδιού
συνεργάζονται, ανταγωνίζονται, δημιουργούν κοινότητες και έχουν την ανάγκη να αλληλεπιδράσουν
(Μυσιρλάκη & Παρασκευά, 2010). Αυτές οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις πραγματοποιούνται σε όλα τα
επίπεδα, είτε παρατηρώντας άλλους χρήστες να παίζουν και να σχολιάζουν, είτε σε συγκεντρωτικούς
πίνακες, είτε σε forums ή ιστοσελίδες.
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Θα μπορούσαμε, εν κατακλείδι, να υποστηρίξουμε ότι είναι δύο οι βασικές συνεισφορές των
παιχνιδιών. Στα παιχνίδια, όπως και την επιστήμη, η γνώση “μοιράζεται”. Η σημαντική γνώση σε ένα
διαδραστικό βίντεοπαιχνίδι, ή στην επιστήμη, δεν μοιάζει εγκλωβισμένη σε νοητικό επίπεδο, αλλά οι
χρήστες πρέπει να μάθουν να ενώνουν - συνδυάζουν τη γνώση τους με τη γνώση που οικοδομούν μέσα
από τα παιχνίδια, δημιουργώντας και χρησιμοποιώντας τα “έξυπνα εργαλεία” (δηλαδή τους εικονικούς
τους χαρακτήρες) που τους παρέχει το παιχνίδι. Τέλος, επιτρέπουν ή απαιτούν, κάποιες φορές, τη
δημιουργία ομάδων και τη συνεργασία με άλλους παίχτες, όπου ο καθένας έχει το δικό του ξεχωριστό
ρόλο, δίνοντας έτσι μια αίσθηση ασφάλειας (Gee, 2005, 2009). Ως εκ τούτου, αξιοποιώντας τη θεωρία του
κονστρουκτιβισμού, οι λειτουργίες και οι δυνατότητες των διαδραστικών παιχνιδιών δίνουν τη
δυνατότητα στο υποκείμενο για ενεργητική συμμετοχή σε διαδικασίες παραγωγής υλικού και οργάνωσης
της μαθησιακής διαδικασίας καθώς η κατασκευή της γνώσης αποτελεί από μόνη της διαδικασία στοχασμού
και ερμηνείας της εμπειρίας.
5.3. ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΑΦΕΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (EMANCIPATORY EDUCATION)
Κύρια επιδίωξη της συγκεκριμένης θεωρίας αποτελεί η χειραφέτηση και η φυσική ελευθερία του
ατόμου η οποία θα πρέπει να κατευθύνει κάθε ενέργεια αγωγής. Στα βασικά στοιχεία της θεωρίας
συγκαταλέγεται και η κριτική ικανότητα, αλλά και η αναζήτηση τρόπων μετασχηματισμού του κοινωνικού
περιβάλλοντος. Κατά τον Freire (1985), η παιδαγωγική επέμβαση θα πρέπει να αποτελεί άσκηση ελευθερίας
ώστε να οδηγεί το άτομο σε αυτό-ολοκλήρωση. Υπό παιδαγωγική έννοια, η χειραφετική παιδαγωγική
σκοπεύει στην ελεύθερη ανάπτυξη του ατόμου σε ένα περιβάλλον που θα μεριμνά για αυτή του την
ανάπτυξη (Κρίβας, 2007). Όπως αναφέρουν οι Κωστούλα - Μακράκη & Μακράκης (2006):
H χειραφετική εκπαίδευση αμφισβητεί τη μηχανιστική κοσμοθεώρηση και το ρόλο της εκπαίδευσης
στην αναπαραγωγή γνώσεων, αντιλήψεων και στάσεων που δρουν ανασταλτικά στην ανάπτυξη ενός
βιώσιμου μέλλοντος. Σε μια εποχή καθολικών ρήξεων, η σχέση ανθρώπου-φύσης αποκτά νέο νόημα
με κεντρικό αίτημα τη σύνδεση του κοινωνικού με το παιδαγωγικό γίγνεσθαι και του
απελευθερωτικού λόγου με την κριτική επιστήμη και την εκπαιδευτική πράξη (σ.93).
Ως εκ τούτου, για να συντελεστεί μια ισχυρή μαθησιακή αλλαγή με κοινωνικές προεκτάσεις
απαιτείται η σύνδεση της κατανόησης με τη συνειδητοποίηση και τη δράση μέσα από την κριτική θεώρηση
του κοινωνικού και πολιτισμικού πλαισίου μέσα στο οποίο συντελείται η μάθηση (Φραγκάκη, 2008, σ. 64).
Κατ΄ επέκταση, ο σχεδιασμός των λειτουργιών των βίντεοπαιχνιδιών εμπεριέχει τη μετασχηματιστική
διάσταση της κριτικής χειραφετικής παιδαγωγικής καθώς:


θεωρεί εντελώς απαραίτητη την ενεργή συμμετοχή των χρηστών στη δική τους μάθηση



ενισχύει την αναγνώριση και την αποδοχή της πολιτισμικής διαφορετικότητας τους



προϋποθέτει την ελευθερία των επιλογών στο περιβάλλον τους



ενισχύει την κριτική σκέψη



αποδέχεται ότι το περιεχομένο του μαθήματος συν-διαμορφώνεται (αποτελώντας μέρος της
σκέψης και της «γλώσσας» των συμμετεχόντων χρηστών)



ενθαρρύνει αυτοστοχαστικές και αναστοχαστικές διαδικασίες



ενθαρρύνει την αυτονομία.

Η κοινωνιολογική σημασία της συγκεκριμένης θεωρίας προσδιορίζει το παιδαγωγικό πλαίσιο
λειτουργιών των βίντεοπαιχνιδιών, δίνοντας έμφαση στη συμμετοχική δράση ακόμα και της ίδιας της
ομάδας, διαμορφώνοντας εκ νέου τις συνθήκες μάθησης σε ένα περιβάλλον που θα μεριμνά για την
ελεύθερη δραστηριοποίηση των συμμετεχόντων χρηστών.
5.4. Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΥ ΓΙΓΝΩΣΚΕΙΝ (DISTRIBUTED COGNITION THEORY)
H συγκεκριμένη θεωρία μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην κατανόηση των αλληλεπιδράσεων
μεταξύ ανθρώπου και τεχνολογίας. Επιδιώκει την κατανόηση των γνωστικών συστημάτων και εστιάζει στο
συνολικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου και του τεχνολογικού, μέσα στο οποίο πραγματοποιείται η
ανθρώπινη δραστηριότητα (Hollan, Hutchins & Kirsh, 2000). Βασική θεώρηση του Κατανεμημένου Γιγνώσκειν
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ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ;
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ
(Χλαπάνης, 2006) είναι ότι η ανθρώπινη γνώση και οι γνωστικοί πόροι, μπορούν να διαμοιραστούν μεταξύ
των ατόμων που μετέχουν σ’ ένα κοινωνικό περιβάλλον.
Σύμφωνα με το Κατανεμημένο Γιγνώσκειν, όσον αφορά στην απόκτηση γνώσης, ο άνθρωπος από
μόνος του έχει στη διάθεσή του μόνο πεπερασμένους γνωστικούς πόρους, όπως ο χρόνος, η μνήμη ή η
δυνατότητα υπολογισμών (Cherniak, 1986· Harman, 1986). Βάσει αυτών, προκύπτουν τρεις τύποι
κατανομής της γνώσης κατά την παρατήρηση της ανθρώπινης δραστηριότητας (Hollan, Hutchins & Kirsh,
2000· Χλαπάνης, 2006) ως εξής:
i.

μεταξύ ανθρώπων μιας κοινωνικής ομάδας: διαμοιραζόμενη γνώση (shared cognition)
(Dillenbourg, et.al., 1996)

ii.

μεταξύ ανθρώπων και τεχνολογικών πόρων / δομών και

iii.

στο χρόνο, ώστε τα αποτελέσματα προηγουμένων ενεργειών να επιδρούν σε επόμενα
(Χλαπάνης 2006).

Σε έρευνα των Μυσιρλάκη &Παρασκευά (2010) επιχειρείται η διερεύνηση του αισθήματος του
«ανήκειν» σε μια ομάδα ενός πολυχρηστικού παιχνιδιού, ως παράγοντας ενίσχυσης κινήτρων, ενώ
παράλληλα ανιχνεύονται οι τυχόν συσχετίσεις μεταξύ των εσωτερικών κινήτρων και του αισθήματος της
κοινότητας. Για τους σκοπούς της έρευνας αποφασίστηκε η μελέτη του WoW (World of Warcraft), που
βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των πιο δημοφιλών παιχνιδιών. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι το
αίσθημα του «ανήκειν» σε μια κοινότητα συσχετίζεται στατιστικά σημαντικά με την επίδοση και τα
εσωτερικά κίνητρα στο παιχνίδι, τα οποία μάλιστα φαίνεται και να παρακινεί. Αναδεικνύεται έτσι η
σημασία δημιουργίας κοινοτήτων μέσα από την ευκαιρία για αλληλεπίδραση με πολλούς παίχτες και
συνεργασία, η οποία είναι δυνατόν να προκαλέσει εσωτερικά κίνητρα στον παίχτη, όπως πρόκληση,
φαντασία, περιέργεια και έλεγχο, συνεργασία, ανταγωνισμό και αναγνώριση.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι μέσω των βίντεοπαιχνιδιών οι γνώσεις κάθε ατόμου που
συμμετέχει σε αυτό αυξάνονται, καθώς καλλιεργείται η δυναμική για να επιτευχθεί ένα έργο που αλλιώς
δεν θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί από ένα απομονωμένο άτομο. Ως εκ τούτου, ενισχύεται ο ρόλος
της ομάδας μέσα από συμμετοχικές και συνεργατικές διαδικασίες, αποδεικνύοντας πώς μια ομάδα
ανθρώπων μπορεί να κάνει περισσότερα από μια μονάδα.
5.5. Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ACTIVITY THEORY)
Βασικό στοιχείο ανάλυσης στη συγκεκριμένη θεωρία αποτελεί η ανθρώπινη Δραστηριότητα (Activity).
Ο όρος εμπεριέχει ή υπονοεί την έννοια της ενέργειας ενός υποκειμένου σε ένα αντικείμενο, προκειμένου
αυτό να υποστεί κάποια αλλαγή. Στο κέντρο κάθε Δραστηριότητας βρίσκεται ο άνθρωπος, ο οποίος αυτοκαθορίζει τις ενέργειές του. Η επίδραση του υποκειμένου στο αντικείμενο πραγματοποιείται με
διαμεσολάβηση

του

τρίτου

βασικού

στοιχείου

της

Δραστηριότητας,

του

τεχνουργήματος.

Τα

τεχνουργήματα (artifacts) αποτελούν αναπόσπαστο συστατικό των ανθρώπινων ενεργειών και είναι
ποικιλόμορφα (εργαλεία, μηχανές, διαδικασίες, μέθοδοι, ακόμη και μορφές οργάνωσης της εργασίας)
(Φραγκάκη, 2008). Ο ρόλος των τεχνουργημάτων είναι διαμεσολαβητικός. Κάνουν δυνατή την
πραγματοποίηση μιας ενέργειας, δίνοντας τη δυνατότητα στο υποκείμενο να προκαλέσει συγκεκριμένες
μεταβολές στο αντικείμενο. Καθώς δεν έχει νόημα η μελέτη των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων εντός ενός
απομονωμένου περιβάλλοντος, γιατί οι ίδιες οι ανθρώπινες δραστηριότητες είναι αλληλένδετες με το
πραγματικό περιβάλλον, το αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων αποκτά συλλογική διάσταση (Suchman,
1987). Καταληκτικά, θα λέγαμε ότι η Θεωρία Δραστηριοτήτων συμβάλλει στο σχεδιασμό της διδακτικής
δράσης γιατί παρέχει μεγάλη δυνατότητα ευελιξίας για:


την επίτευξη νέων στόχων



τη σύνδεση με το κοινωνικό περιβάλλον



τη συλλογική διάσταση ενεργειών και δραστηριοτήτων



τη δημιουργικότητα



τη συνεργατικότητα
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τη δημιουργία επιστημονικών εργαλείων και μεθόδων που παράγονται από τις δραστηριότητες
μάθησης.

5.6. Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΜΕΝΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ (SITUATED LEARNING)
Σύμφωνα με τη θεωρία της Εγκαθιδρυμένης Μάθησης (Lave & Wenger, 1988, 1990), η μάθηση
αποτελεί μια διαδικασία σχετική με τις δραστηριότητες, το περιεχόμενο και τον πολιτισμό εντός των
οποίων λαμβάνει χώρα (Φραγκάκη, 2008, σ. 117). Με άλλα λόγια σχετίζεται με το περιβάλλον εντός του
οποίου συντελείται. Στα θεμέλια της θεωρίας βρίσκονται κατά τον Wenger (1998) τέσσερα αξιώματα:
i.

η μάθηση συντελείται σε ένα κοινωνικό πλαίσιο

ii.

η γνώση συνδέεται με τη δυνατότητα του ανθρώπου να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες
καταστάσεις και προκλήσεις

iii.

κάποιος μαθαίνει καθώς συμμετέχει και ανταποκρίνεται στο πραγματικό και όχι σε κάποιο
τεχνητό περιβάλλον

iv.

η κατανόηση του περιβάλλοντος και της ενασχόλησης του ανθρώπου με αυτό είναι παράγωγο
της γνώσης.

Αρκετοί υποστηρικτές της συγκεκριμένης θεωρίας (Roschelle & Clancey, 1992· Young, 1993; Barab et
al., 1999), συμφωνούν στο ότι η Εγκαθιδρυμένη Μάθηση δίνει μια νέα θεωρητική προοπτική για τη γνώση.
Η γνώση αποτελεί μια δραστηριότητα που συν-διαμορφώνεται από διαφορετικές περιβαλλοντικές
επιδράσεις. Είναι «εγκαθιδρυμένη», ούσα εν μέρει το προϊόν της δραστηριότητας, του περιεχομένου και
του περιβάλλοντος μέσα στην οποία δημιουργήθηκε και χρησιμοποιήθηκε (Brown, 1989). Κεντρικό ζήτημα
για την «εγκαθιδρυμένη» μάθηση σύμφωνα με την Lave (1997) είναι η θεώρηση ότι η μάθηση
πραγματοποιείται καλύτερα όταν το περιεχόμενό της είναι μέρος ενός περιβάλλοντος ή πλαισίου που έχει
νόημα και αξία για τους μαθητές-εκπαιδευόμενους. Το βάρος δίνεται περισσότερο στον άνθρωπο και τις
πρακτικές (συνήθειες, διαδικασίες κυρίως) που εφαρμόζει κατά τις δραστηριότητές του και σε ένα
κοινωνικό-πολιτιστικό πλαίσιο.
Η μάθηση προσεγγίζεται ως εκ τούτου «καταστασιακά», δηλαδή ως διαδικασία κατά την οποία
εσωτερικοί παράγοντες αλληλεπιδρούν με εξωτερικούς σε συγκεκριμένα πλαίσια αναφοράς. Στη
“μαθησιακή κατάσταση” περιέχονται τόσο το υλικό όσο και το κοινωνικό περιβάλλον και κατ΄ επέκταση:
α) οι αλληλεπιδράσεις με το υλικό περιβάλλον (μαθησιακό υλικό), β) οι εσωτερικές διαδράσεις στο
υποκείμενο που μαθαίνει (συνοχή δράσης και εσωτερικής σκέψης) και γ) οι κοινωνικές διαδράσεις μεταξύ
ατόμων και ομάδων (Σοφός, 2013, σ. 66). Τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα μάθησης που προσανατολίζονται
στην καταστασιακή μάθηση, βασίζονται στις ακόλουθες δύο λειτουργίες: α) στη διαμόρφωση καταστάσεων
που διεγείρουν τη διαδικασία της μάθησης για μεμονωμένους μαθητές, για ομάδες ή για ολόκληρη την
τάξη και β) στη συνεπαγόμενη παροχή δυνατότητας για ερευνητική μάθηση σε αυτές. Τα ηλεκτρονικά
περιβάλλοντα διαδραματίζουν σε αυτές τις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης έναν κατασταλτικό ρόλο,
πράγμα που σημαίνει ότι η εργασία και η συμμετοχή σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα ορίζεται από τα θέματα
και τις προβληματικές που τίθενται, τους τρόπους μάθησης και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μαθητών.
Οι δυναμικές που ενυπάρχουν σε αυτά μπορούν να ενθαρρύνουν τους μαθητές στην ερευνητική μάθηση
(Σοφός, 2013).
Σε έρευνες των Halversonetal. (2006) υποστηρίχτηκε ότι η εγκαθιδρυμένη γνώση προσφέρει ένα
ουσιαστικό πλαίσιο για τη μελέτη των ψηφιακών διαδραστικών παιχνιδιών, καθώς τα παιχνίδια είναι σε
θέση να εγκαθιδρύσουν τη μάθηση μέσα σε ένα αυθεντικό πλαίσιο εμπλέκοντας τους συμμετέχοντες σε
μια κοινότητα πρακτικής. Οι Dedeetal. (2004) υπογραμμίζουν ότι τόσο ο κονστρουκτιβισμός όσο και η
εγκαθιδρυμένη μάθηση παρουσιάζονται ως βασικές αρχές σε ένα αποτελεσματικό βίντεο παιχνίδι
συμπεριλαμβάνοντας στο σχεδιασμό του τον καθοδηγούμενο κοινωνικά εποικοδομητικό σχεδιασμό
(guided social constructivist design, GST), την μοντελοποίηση – καθοδήγηση από τους εμπειρογνώμονες
(expert modeling and coaching, EMC) και την νόμιμη περιφερειακή συμμετοχή (legitimate peripheral
participation, LPP). Οι συγκεκριμένοι ερευνητές αξιοποιούν αυτές τις αρχές στην αξιολόγηση του
σχεδιασμού των διαδραστικών παιχνιδιών καθώς και σε μελλοντικές επαναλήψεις του σχεδιασμού τους.
Ο Lunce (2006) υποστήριξε επίσης ότι η εγκαθιδρυμένη μάθηση προσφέρει το θεωρητικό και ορθολογικό
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ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ;
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ
πλαίσιο που χρειάζεται το περιβάλλον μιας τάξης για να ενισχύσει τη μάθηση. Και άλλοι ερευνητές
υπογραμμίζουν ότι καθώς τα ψηφιακά διαδραστικά παιχνίδια αποτελούν προσομοίωση μιας
παραδοσιακής αίθουσας διδασκαλίας, είναι σε θέση να προσφέρουν μεγαλύτερη γνώση του περιεχομένου
και να μεταφέρουν πιο αποτελεσματικά τη γνώση (Dickey, 2005, 2006· Klopfer & Yoon, 2005· Schrier, 2006).

6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ: ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ VS ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
Είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ των εκπαιδευτικών και των ψυχαγωγικών παιχνιδιών πριν
προχωρήσουμε στην αναθεώρηση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού τους, λαμβάνοντας υπόψη όσα
προαναφέρθηκαν για τις θεωρίες μάθησης. Σύμφωνα με τους Denis και Jouvelot (2005, σ. 64), το κύριο
χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί την μύηση στα εκπαιδευτικά παιχνίδια και τα βιντεοπαιχνίδια είναι η
διαδραστικότητα. Και αυτό γιατί, η πρώτη θεμελιώνεται πάνω σε διδακτικές και γραμμικές ακολουθίες, οι
οποίες δεν αφήνουν περιθώριο για ενδοιασμούς και εναλλακτικές λύσεις. Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια
κυρίως υποχρεώνουν τους παίκτες να κάνουν χρήση επαναλαμβανόμενων δεξιοτήτων ή ελέγχουν τη
μνήμη. Έτσι παρουσιάζεται συχνά τα φαινόμενο της επανάληψης με το ίδιο σχέδιο δράσης, με αποτέλεσμα
η μετάδοση της γνώσης να μετατρέπεται σε μια βαρετή διαδικασία. Αντίθετα, τα διαδραστικά παιχνίδια
βίντεο απαιτούν στρατηγική, έλεγχο υποθέσεων ή επίλυση προβλημάτων, συνήθως ανώτερης σκέψης,
χωρίς να απαιτούν αποστήθιση, απομνημόνευση ή απλή κατανόηση. Συχνά περιλαμβάνουν ένα σύστημα
ανταμοιβών με στόχους, που κινητοποιούν τους παίκτες καθώς και ένα αφηγηματικό πλαίσιο. Θέτουν
κανόνες, προκαλούν ανατροφοδότηση και αναζητούν αποδείξεις ότι ο χρήστης απέκτησε κέρδος από τη
μάθηση. Οι Lee et al. (2004) βρήκαν ότι οι μαθητές που έκαναν χρήση ενός συγκριμένου τέτοιου παιχνιδιού
με μαθηματικές προεκτάσεις, αύξησαν σημαντικά τις μαθηματικές τους δεξιότητες, ολοκληρώνοντας τη
λύση προβλημάτων με αυξημένο βαθμό δυσκολίας.
Ο Gee (2005b) σημειώνει δεκαέξι αρχές εκμάθησης που περιέχει ένα παιχνίδι, συνοψίζοντας έτσι τα
στοιχεία που θα πρέπει να διέπουν ένα καλά σχεδιασμένο διαδραστικό παιχνίδι:
1) Ταυτότητα (Identity): κάθε παίχτης λαμβάνει μια νέα ταυτότητα, όπου στο νέο εικονικό κόσμο που
ζει, μαθαίνει και ενεργεί μέσω της δέσμευσής του.
2) Αλληλεπίδραση (Interaction): το παιχνίδι αντιδρά – απαντάει, δίνει ανατροφοδότηση στον παίχτη,
αλλά και νέα προβλήματα. Έτσι, παίχτης και περιβάλλον βρίσκεται σε μία συνεχή αλληλεπίδραση.
3) Παραγωγή (Production): οι παίχτες είναι παραγωγοί και όχι απλοί καταναλωτές. Είναι «συγγραφείς»
και όχι απλά «αναγνώστες» και σχεδιάζουν τον κόσμο που ζουν. Στο σχολείο αντίστοιχα θα έπρεπε να ήταν
σε θέση να δημιουργήσουν τον τομέα και το πρόγραμμα σπουδών που μελετούν ανταποκρινόμενοι στα
μαθησιακά τους ενδιαφέροντα.
4)Λήψη Κινδύνου (Risk Taking): στα καλά σχεδιασμένα ηλεκτρονικά παιχνίδια, οι παίχτες έχουν
λιγότερες συνέπειες όταν αποτύχουν και μπορούν να αρχίσουν πάλι από το παιχνίδι που αποθήκευσαν
τελευταία φορά πριν χάσουν. Με τον τρόπο αυτό ενθαρρύνονται να αναλάβουν κινδύνους, να
διερευνήσουν και να δοκιμάσουν νέα πράγματα. Στην πραγματικότητα, η αποτυχία σε ένα παιχνίδι είναι
κάτι καλό γιατί ο παίχτης μαθαίνει από το λάθος. Αντίθετα, στο σχολείο δίνονται ελάχιστα περιθώρια για
εξερεύνηση και αποτυχία.
5) Προσαρμογή (Customization): οι παίχτες μπορούν συνήθως να προσαρμόσουν ένα παιχνίδι και να
το ταιριάξουν στον τρόπο και το στυλ που ξέρουν να παίζουν. Τα παιχνίδια, έχουν συχνά διαφορετικά
επίπεδα δυσκολίας και πολλά καλά παιχνίδια επιτρέπουν στους παίχτες να λύσουν τα προβλήματα με
διαφορετικούς τρόπους. Σε ένα παιχνίδι ρόλων ο παίχτης επιλέγει το χαρακτήρα του και καθορίζει τον
τρόπο με τον οποίο θα παίξει το παιχνίδι.
6) Αντιπροσώπευση (Agency): χάρη σε όλες τις παραπάνω αρχές, οι παίχτες θεωρούν ότι εκείνοι έχουν
τον έλεγχο. Αυτού του είδους η αυτονομία δεν υπάρχει στο σχολικό χώρο.
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7) Καλώς οργανωμένα προβλήματα (Well - Ordered Problems ): η έρευνα έχει δείξει πως όταν οι
μαθητές αφήνονται ελεύθεροι να λύσουν ένα πολύπλοκο πρόβλημα έχουν την τάση να μην οδηγούνται σε
σωστές υποθέσεις για το πώς να λύσουν αργότερα ακόμα και πιο εύκολα προβλήματα. Στα επιτυχώς
σχεδιασμένα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παίχτες ταξινομούνται. Έτσι,
τα αρχικά προβλήματα είναι κατά τέτοιο τρόπο οργανωμένα προκειμένου να οδηγήσουν τους παίχτες να
σχηματίσουν υποθέσεις που λειτουργούν σωστά σε μεταγενέστερα και δυσκολότερα προβλήματα. Έχει
σημασία το πώς είναι οργανωμένο ένα πρόβλημα, για αυτό άλλωστε τα παιχνίδια περιέχουν «επίπεδα»
δυσκολίας.
8) Πρόκληση και Σταθεροποίηση – Παγίωση (Challenge and Consolidation): τα σωστά σχεδιασμένα
διαδραστικά παιχνίδια προσφέρουν στους παίχτες ένα σύνολο προκλητικών προβλημάτων και στη
συνέχεια τους αφήνουν να τα επιλύσουν. Ζητούν από τους παίκτες να επανεξετάσουν τα όσα έχουν μάθει,
να μάθουν κάτι καινούριο και να το εντάξουν στην προηγούμενη γνώση. Αυτή η νέα γνώση παγιώνεται
μέσω της εμπειρικής επανάληψης (Cycle of Experience).
9) Έγκαιρη πληροφόρηση και Πληροφόρηση κατά απαίτηση: τα παιχνίδια, σχεδόν πάντα, δίνουν
λεκτικές πληροφορίες είτε όταν ο παίχτης χρειάζεται και μπορεί να τις χρησιμοποιήσει (Just in Time), είτε
όταν ο παίχτης αισθάνεται την ανάγκη να μπορεί να κάνει καλή χρήση των πληροφοριών (On Demand).
10) Εγκαθιδρυμένες έννοιες (Situated meanings): οι λέξεις έχουν διαφορετικές σημασίες όταν
βρίσκονται σε διαφορετικά περιβάλλοντα μάθησης. Τα παιχνίδια πάντα τοποθετούν τη σημασία των
λέξεων ανάλογα με τις ενέργειες, τις εικόνες και τους διαλόγους.
11) Προκλητικό στοιχείο: χάρη στις παραπάνω αρχές και τις αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν οι
παίχτες αισθάνονται ότι κάτι είναι εφικτό, αλλά αποτελεί και πρόκληση. Είναι μια κατάσταση υψηλού
κινήτρου για τους μαθητές.
12) Συστημική σκέψη: τα παιχνίδια ενθαρρύνουν τους παίχτες να σκεφτούν τις σχέσεις ανάμεσα στα
γεγονότα και τις δεξιότητες. Προκαλούνται να σκεφτούν ότι η δράση τους έχει αντίκτυπο σε μελλοντικές
τους ενέργειες αλλά και σε ενέργειες άλλων παιχτών.
13) Εξερεύνηση, Πλευρική σκέψη, Αναστοχασμός: τα παιχνίδια ενθαρρύνουν τους παίχτες να
εξερευνήσουν προσεχτικά πριν προχωρήσουν πολύ γρήγορα. Παράλληλα, να σκεφτούν πλευρικά και όχι
γραμμικά και να χρησιμοποιήσουν αυτή την εξερεύνηση για να επαναπροσδιορίσουν έναν στόχο κατά
διαστήματα.
14) Έξυπνα εργαλεία και Κατανεμημένη γνώση (Smart tools and Distributed Knowledge): οι χαρακτήρες σε
ένα παιχνίδι αποτελούν στην πραγματικότητα τα «έξυπνα εργαλεία». Έχουν τις δικές τους δεξιότητες και
γνώσεις τις οποίες προσφέρουν – δανείζουν στον παίχτη. Σε ένα πολυχρηστικό παιχνίδι οι παίχτες
δουλεύουν σε ομάδες, όπου κάθε μέλος συμβάλλει με τις δικές του δεξιότητες. Η βασική γνώση που
απαιτείται για να παίξουν το παιχνίδι διανέμεται ανάμεσα σε μια σειρά από πραγματικούς ανθρώπους και
έξυπνους εικονικούς χαρακτήρες. Έξυπνα εργαλεία και κατανεμημένη γνώση αποτελούν το κλειδί για τους
σύγχρονους εργασιακούς χώρους, εντούτοις όχι πάντα για τα σύγχρονα σχολεία.
15) Λειτουργικές ομάδες (Cross – Functional Teams): στα πολυχρηστικά παιχνίδια, στα οποία συχνά οι
παίχτες παίζουν σε ομάδες, κάθε παίχτης έχει ένα διαφορετικό σύνολο δεξιοτήτων, είναι κυρίαρχος των
δεξιοτήτων του, αλλά κατανοεί και τις δεξιότητες – ικανότητες των άλλων προκειμένου να συντονιστεί μαζί
τους. Σε τέτοιες ομάδες οι παίχτες δεσμεύονται σε μια κοινή προσπάθεια, επειδή το θέλουν και όχι επειδή
τους τα επιβάλλουν.
16) Απόδοση πριν από την ικανότητα (Performance before Competence): οι παίχτες μπορούν να
ενεργήσουν προτού καταστούν ικανοί, καθώς υποστηρίζονται από τον αρχικό σχεδιασμό του παιχνιδιού
ή και από άλλους ικανότερους παίκτες, αναπτύσσοντας συνεργασία και αλληλεπίδραση.

ISSN 1790-773Χ

32

© GAPMET / ΕΕΜΑΠΕ 2015

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ;
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η ευρεία χρήση των ψηφιακών διαδραστικών παιχνιδιών με “σύνθετους” εικονικούς κόσμους
οδήγησε τα τελευταία χρόνια στο σχεδιασμό πολλών διαδραστικών παιχνιδιών. Παράλληλα, εξελίχθηκαν
τα γραφικά συστήματα των υπολογιστών κάτι που αύξησε την ποιότητα και τον ρεαλισμό σε όλα τα
ηλεκτρονικά παιχνίδια. Η δημοτικότητα των παιχνιδιών, ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες, τα καθιστούν
ιδανικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ως αποτέλεσμα, έχουμε τη δημιουργία πιο πολύπλοκων παιχνιδιών,
αν και η ψυχαγωγία αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό τους στοιχείο, αποσκοπώντας κυρίως στην
εκπαίδευση των χρηστών τους σε διάφορους τομείς (Anderson et al., 2009).
Η συνεισφορά τους στην εκπαίδευση και κατάρτιση, αλλά και στη συνεχή – πραγματική χρήση,
αξιοποίηση και υιοθέτηση της φιλοσοφίας αυτών των εφαρμογών, αποδεικνύεται σε μεγάλο βαθμό από
την διαδικτυακή πλατφόρμα ανάλογων παιχνιδιών (όπως του Second Life) τα οποία σε αρκετές
περιπτώσεις απαριθμούν εκατομμύρια λογαριασμούς σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα, τεκμηριώνεται η
χρήση τους για υποστήριξη και διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων και άλλων εκπαιδευτικών σκοπών, όχι
μόνο μέσα από έρευνες, αλλά και από τη συνεχή χρήση τους από Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου
και της Αμερικής (Anderson et al., 2009· De Freitas, 2008· Seals et al., 2008).
Παρά τους προβληματισμούς για την επίδρασή τους στους χρήστες, η βιβλιογραφία κατέδειξε ότι
έχουν τη δυνατότητα, κυρίως λόγω της έλξης που ασκούν στους χρήστες, και κάτω από προϋποθέσεις που
αφορούν το σχεδιασμό, το περιεχόμενο και τη μέθοδο ενσωμάτωσής τους στη διδακτική πράξη, να
αποτελέσουν δυναμικά εκπαιδευτικά εργαλεία. Αυτές οι προϋποθέσεις όμως θα πρέπει να διερευνώνται
και να επαναπροσδιορίζονται κάθε φορά πλήρως, προκειμένου να καταφέρουμε να σχεδιάσουμε και να
δημιουργήσουμε ψηφιακά παιγνιώδη εργαλεία, κατάλληλα για την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι αδυναμίες
και οι δυνατότητές τους θα πρέπει να μελετηθούν εάν θέλουμε να ενισχύσουμε και να εκμεταλλευτούμε
τις δυνατότητές τους, περιορίζοντας τις αδυναμίες τους. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε πώς
επιτυγχάνεται η μάθηση μέσα σε μη συμβατικά περιβάλλοντα, σε αντίθεση με το συμβατικό περιβάλλον
της τάξης, προκειμένου να προωθήσουμε την εκπαιδευτική θεωρία και πράξη πέρα από προκαθορισμένα
και στερεότυπα όρια.
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Βιογραφικό
Η Μαρία Αργυρίου υπηρετεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ως μουσικός. Κατέχει τίτλους πτυχίου
και μεταπτυχιακού διπλώματος της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών με ειδίκευση στον Ελληνικό
Πολιτισμό και στην Εξ Αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (Med, Σπουδές στην Εκπαίδευση,
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο). Είναι διδάκτωρ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου
Πανεπιστημίου με ιδιαίτερα επιστημονικά ενδιαφέροντα στην Πολιτιστική Πολιτική και τη Μουσική
Εκπαίδευση καθώς και τις κοινωνιολογικές και πολιτικές πτυχές της Μουσικής Εκπαίδευσης. Αναπτύσσει
μεγάλη

δραστηριότητα

στην

Εκπαίδευση

Ενηλίκων.

Στις

συγγραφικές

της

δραστηριότητες

συγκαταλέγονται τα επίσημα διδακτικά εγχειρίδια για την Ελληνική Μουσική Αγωγή (Τάξεις Α΄& Β΄
Δημοτικού, ΟΕΔΒ) καθώς και η επιμέλεια επιστημονικών και παιδαγωγικών εκδόσεων της Ένωσης
Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και παιδαγωγικών – επιστημονικών
εκδόσεων για τη σχολική καινοτομία, το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης.
Είναι αξιολογήτρια του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) καθώς και του θεσμού «Αριστείας και
ανάδειξης καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 2013» του Ελληνικού
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
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10 Χρόνια ΕΕΜΑΠΕ
ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΤΕΥΧΟΣ
Τεύχος 15

Jeffrey Earp, Κατερίνα Γέραλη – Μόσχου, Ελισσάβετ Περακάκη

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
“MAGICAL: MAKING GAMES IN COLLABORATION FOR LEARNING”
Επιμέλεια αφιερώματος: Ελισσάβετ Περακάκη
Περίληψη
Ο σχεδιασμός εκπαιδευτικού ψηφιακού παιχνιδιού από μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου
ενσωματώνεται στην νέα αυτή διδακτική πρόταση και κερδίζει διαρκώς έδαφος. Το
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “MAGICAL: Making Games in Collaboration for Learning” τοποθετεί
τη συνεργατική δημιουργία ψηφιακού παιχνιδιού στο κέντρο της διδασκαλίας στοχεύοντας
στην καλλιέργεια δεξιοτήτων στρατηγικού σχεδιασμού και δημιουργικότητας. Το αφιέρωμά
μας στοχεύει στην ενημέρωση των εκπαιδευτικών για το Πρόγραμμα, την παροχή ιδεών και
προβληματισμών κατά την εφαρμογή του στην ελληνική πραγματικότητα και την
ενεργοποίηση του ενδιαφέροντός τους για το σχεδιασμό αντίστοιχων ψηφιακών δράσεων.
Ξεκινά με τη σύντομη παρουσίασή του από τον κ. Jeffrey Earp και στη συνέχεια παρατίθενται
δύο διδακτικές εφαρμογές στο μάθημα της Πληροφορικής και της Μουσικής. Η παρουσίαση
των εφαρμογών ακολουθεί τη δομή του τρόπου σχεδιασμού του μαθήματος, όπως
συμπληρώθηκε στην αντίστοιχη πλατφόρμα από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς. Στην
επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος www.magical-project.net περιέχονται πληροφορίες
σχετικά με την πορεία του Προγράμματος, τις συμμετέχουσες χώρες, δραστηριότητες,
βιβλιογραφία

και

ερευνητικές

εργασίες

(βλ.

https://www.mendeley.com/groups/

1932391/magical-collaborative-game-design-for-learning )

Η ένταξη των ψηφιακών παιχνιδιών στη διδασκαλία υλοποιείται ολοένα και σε περισσότερες
ευρωπαϊκές χώρες. Τα ψηφιακά παιχνίδια αποτελούν βασική ενασχόληση των παιδιών σήμερα, ελκύοντας
το ενδιαφέρον τους. Η σύγχρονη διδακτική βλέποντας την εξέλιξή τους και την ανταπόκριση των μαθητών
προσπαθεί να εστιάσει στο εκπαιδευτικό ψηφιακό παιχνίδι, ώστε να συντελεστεί η μάθηση.
Η σπουδαιότητα της ένταξης αυτής τεκμηριώνεται αφενός μεν από τη βιβλιογραφική επισκόπηση,
όπως αναφέρεται στο άρθρο της Μαρίας Αργυρίου στο παρόν τεύχος με τίτλο: “Πώς μπορώ να μάθω από
ένα ψηφιακό διαδραστικό παιχνίδι; ανασκόπηση βιβλιογραφίας για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την
αλληλεπίδραση των ψηφιακών διαδραστικών παιχνιδιών ως εργαλεία μάθησης” και αφετέρου από την
θετική ανταπόκριση των μαθητών στον καινοτόμο τρόπο διδασκαλίας. Η ανταπόκριση αυτή αποτελεί
εφαλτήριο για την αύξηση του ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών, βλέποντας τις δυνατότητες και τις
προοπτικές που ανοίγονται. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται στη ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευτικών
όλων των γνωστικών αντικειμένων από όλη την Ευρώπη στο διαδικτυακό σεμινάριο του δικτύου European
Schoolnet “Games in schools” (www.europeanschoolnetacademy.eu).
Ο σχεδιασμός εκπαιδευτικού ψηφιακού παιχνιδιού από μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου
ενσωματώνεται στην νέα αυτή διδακτική πρόταση και κερδίζει διαρκώς έδαφος. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
“MAGICAL: Making Games in Collaboration for Learning” τοποθετεί τη συνεργατική δημιουργία ψηφιακού
παιχνιδιού στο κέντρο της διδασκαλίας στοχεύοντας στην καλλιέργεια δεξιοτήτων στρατηγικού
σχεδιασμού και δημιουργικότητας.
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Η Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΕΜΑΠΕ) συμμετείχε ως
εξωτερικός αξιολογητής του Προγράμματος και συνεργάστηκε με το Institute for Educational Technology –
CNR της Ιταλίας και τον κ. Jeffrey Earp. Στο πλαίσιο αυτό κλήθηκαν την Άνοιξη του 2014 με ανοιχτή
πρόσκληση και επιλέχθηκαν σχολεία γενικής παιδείας και ειδικής αγωγής. Οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν
σε σχετική ημερίδα από τον κ. Jeffrey Earp για το Πρόγραμμα, ξεναγήθηκαν στην πλατφόρμα του Magos
και έλαβαν τις απαραίτητες διευκρινίσεις. Η εφαρμογή του στα σχολεία πραγματοποιήθηκε το Μάιο του
2014 σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα.
Ο κ. Jeffrey Earp παρουσίασε το MAGICAL με κεντρική ομιλία και εργαστήριο στο 5ο Διεθνές Συνέδριο
της ΕΕΜΑΠΕ με θέμα: «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Τάσεις στην Εκπαίδευση: Οι Επιρροές τους στο Ελληνικό
Εκπαιδευτικό Σύστημα» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, 26-28 Σεπτεμβρίου 2014. “Games in
education: some key initiatives and emerging trends in Europe” ήταν ο τίτλος της κεντρικής του ομιλίας,
ενώ ακολούθησε και η εφαρμογή του στο εργαστήριο με τίτλο: “Digital game making: a MAGICAL learning
experience” (βλ. για τα πρακτικά του Συνεδρίου: http://www.primarymusic.gr/conference/proceedings).
Στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος www.magical-project.net περιέχονται πληροφορίες
σχετικά με την πορεία του Προγράμματος, τις συμμετέχουσες χώρες, δραστηριότητες, βιβλιογραφία και
ερευνητικές

εργασίες

(βλ.

https://www.mendeley.com/

groups/1932391/magical-collaborative-game-design-for-learning ).
Το αφιέρωμά μας στοχεύει στην ενημέρωση των εκπαιδευτικών για το Πρόγραμμα, την παροχή
ιδεών και προβληματισμών κατά την εφαρμογή του στην ελληνική πραγματικότητα και την ενεργοποίηση
του ενδιαφέροντός τους για το σχεδιασμό αντίστοιχων ψηφιακών δράσεων. Ξεκινά με τη σύντομη
παρουσίασή του από τον κ. Jeffrey Earp και στη συνέχεια παρατίθενται δύο διδακτικές εφαρμογές στο
μάθημα της Πληροφορικής (Δημοτικό) και της Μουσικής (Γυμνάσιο). Η παρουσίαση των εφαρμογών
ακολουθεί τη δομή του τρόπου σχεδιασμού του μαθήματος, όπως συμπληρώθηκε στην αντίστοιχη
πλατφόρμα από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς.

Καλές και δημιουργικές ιδέες
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Αφιέρωμα στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: “MAGICAL: Making Games in Collaboration for Learning”

Jeffrey Earp
Institute for Educational Technology – CNR
Μετάφραση: Ελισσάβετ Περακάκη
Ο Συνεργατικός Σχεδιασμός Παιχνιδιού για τη Μάθηση (MAGICAL – Making Games in Collaboration
for Learning) είναι μία Ευρωπαϊκή δράση, που στοχεύει στη μελέτη της μαθησιακής διαδικασίας όπως αυτή
διαμορφώνεται κατά την εφαρμογή της μεθόδου της συνεργατικής κατασκευής ψηφιακού παιχνιδιού
(Game based Learning – Collaborative Digital Game Making). Εταίροι από το Βέλγιο, τη Φιλανδία, την Ιταλία
και το Ηνωμένο Βασίλειο ξεκίνησαν την έρευνα και τη διάδοση των αρχών της προαναφερόμενης μεθόδου
διδασκαλίας, ενημερώνοντας για τα οφέλη της εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης όσον αφορά το σχεδιασμό, τη δημιουργία, την αξιολόγηση και την ετερο-αξιολόγηση των
δικών τους ψηφιακών παιχνιδιών. Οι συμμετέχοντες στη δράση έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον τρόπο
που η συνεργατική κατασκευή ψηφιακού παιχνιδιού καλλιεργεί εγκάρσιες δεξιότητες, όπως η
συνεργατικότητα, η δημιουργικότητα, η επίλυση προβλήματος και ο ψηφιακός εγγραμματισμός.
Οι σημαντικότερες δραστηριότητες του MAGICAL ήταν:


Η μελέτη της μεθόδου της συνεργατικής κατασκευής ψηφιακού παιχνιδιού και των εργαλείων
της για την πιλοτική εφαρμογή της σε εκπαιδευτικούς και σχολικές τάξεις



Η

οργάνωση

σύντομων

επιμορφωτικών

σεμιναρίων

για

δασκάλους-πιλότους

στην

προτεινόμενη μέθοδο διδασκαλίας


Η διοργάνωση επιμέρους πειραματικών επιμορφώσεων για τη συνεργατική κατασκευή
ψηφιακού παιχνιδιού στις συμμετέχουσες χώρες και η συγκέντρωση ερευνητικών δεδομένων
βασισμένων στην εμπειρία τους



Η επέκταση της δράσης στην Ελλάδα, χώρα εκτός της αρχικής κοινοπραξίας, για την
επιβεβαίωση του αρχικού σχεδιασμού, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω (εφαρμογή των αρχών
και των εργαλείων της συνεργατικής κατασκευής ψηφιακού παιχνιδιού στο MAGICAL)



Η συγκέντρωση και η ανάλυση των αποτελεσμάτων, όπως αυτά συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν
κατά τη διάρκεια των επιμορφώσεων και της εφαρμογής τους στην τάξη



Η δημοσιοποίηση των ερευνητικών δεδομένων και των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή της
μεθόδου συνεργατικής κατασκευής ψηφιακού παιχνιδιού ως μια καινοτόμο διδακτική
προσέγγιση



Η δημιουργία εργαλείων και πηγών για την ευρύτερη προώθηση της συνεργατικής κατασκευής
ψηφιακού παιχνιδιού ως μεθόδου για την υιοθέτησή της κατά την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών,

την επιμόρφωση των εν ενεργεία εκπαιδευτικών και την εφαρμογή στην τάξη.
Το MAGICAL ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2014. Υπεύθυνος φορέας υλοποίησης ήταν το
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας της Ιταλίας (Institute for Educational Technology) και
χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης (ΚΑ3).
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Διδακτικές Εφαρμογές

MAGOS 1:
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΑ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ»
Όνομα εκπαιδευτικού: Γέραλη-Μόσχου Αικατερίνη
Θεματική Ενότητα: Λεξιλόγιο
Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφορική
Ηλικιακή Ομάδα: 9-10 ετών

Στη συγκεκριμένη τάξη τα παιδιά ήταν εξοικειωμένα με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών, οι οποίες
αποτελούσαν κομμάτι της καθημερινής εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι μαθητές γνώριζαν τη χρήση
πλήθους εφαρμογών και διατηρούσαν ιστολόγιο για να αναρτούν τα σχολικά νέα, βίντεο, παρουσιάσεις,
ψηφιακά παιχνίδια σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα. Ουδέποτε όμως είχαμε ασχοληθεί με τη
δημιουργία ψηφιακών παιχνιδιών. Το Magos θεωρήθηκε σπουδαία πρόκληση, αλλά και εξαιρετική
ευκαιρία για μια πρώτη επαφή με τον κόσμο του προγραμματισμού και της δημιουργίας ψηφιακών
παιχνιδιών.
Θεωρήθηκε απαραίτητη η συνεργασία με τη συνάδελφο της Αγγλικής Γλώσσας, εφόσον η
πλατφόρμα στην οποία θα δούλευαν τα παιδιά δεν υποστήριζε την ελληνική γλώσσα, και η επιλογή της
θεματικής ενότητας έγινε από κοινού με τα παιδιά. Ήταν μια “στέρεη” γνώση, πάνω στην οποία
μπορούσαμε να πατήσουμε, γιατί το κύριο μέλημα εδώ ήταν η δημιουργία του παιχνιδιού.

1. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ
Ποια ήταν η κύρια ιδέα του σχεδίου μαθήματος;
Κύρια ιδέα του μαθήματος ήταν η συνεργασία των μαθητών, χρησιμοποιώντας τον Η/Υ, με στόχο τη
δημιουργία ενός ψηφιακού παιχνιδιού και την εξοικείωση με τον προγραμματισμό.
Με ποιο τρόπο συνδέεται με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών;
Η ιδέα στηρίχθηκε στην προοπτική του ψηφιακού αλφαβητισμού των μαθητών της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης και την αξιοποίηση των υπολογιστικών και διαδικτυακών τεχνολογιών ως εργαλείου
μάθησης και σκέψης, σύμφωνα με τα Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Πληροφορικής.
Για ποιο λόγο υιοθετήθηκε η κατασκευή ψηφιακού παιχνιδιού;
Το γεγονός πως τα ψηφιακά παιχνίδια είναι σημαντικό βοήθημα στην εκπαιδευτική διαδικασία
γίνεται σταδιακά αποδεκτό από ολοένα και περισσότερους εκπαιδευτικούς. Τα ψηφιακά παιχνίδια είναι
αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μεγάλης μερίδας των μαθητών, κι αυτό τα καθιστά ένα
σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια των δασκάλων.
Ποια είναι η συνεισφορά της ομαδικής και συνεργατικής εργασίας;
Η προστιθέμενη αξία της ομαδικής εργασίας είναι μεγάλη, καθώς μέσα από αυτήν υπάρχει αμοιβαία
υποστήριξη και βοήθεια. Οι μαθητές προσπαθούν όλοι μαζί για την επίτευξη του κοινού ομαδικού στόχου,
μέσα από ανταλλαγή ιδεών, πληροφοριακού υλικού και κριτική θεώρηση των συμπερασμάτων,
καταλήγοντας σε αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. Μέσα από τη διαδικασία αυτή καλλιεργούνται
σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα στα μέλη της ομάδας.
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2. ΣΤΟΧΟΙ
Ποιοι ήταν οι επιδιωκόμενοι στόχοι του σχεδίου μαθήματος;


Να συνεργαστούν οι μαθητές σε ομάδες στον Η/Υ



Να χρησιμοποιήσουν τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους στο λεξιλόγιο της αγγλικής γλώσσας



Να κατανοήσουν τις οδηγίες δημιουργίας του ψηφιακού παιχνιδιού



Να έρθουν σε επαφή με την έννοια του προγραμματισμού ως αντικείμενου της Πληροφορικής.

Ποιες εγκάρσιες δεξιότητες καλλιεργήθηκαν (δημιουργικότητα, επίλυση προβλήματος, κλπ.);


Δημιουργικότητα στην επιλογή τους θέματος και το «στήσιμο» του παιχνιδιού



Επίλυση προβλήματος στην επιλογή των αξιών (βαθμών) σωστών ή λανθασμένων απαντήσεων



Κριτική σκέψη για την επιλογή του είδους του παιχνιδιού και του τρόπου διαχείρισης των
εργαλείων



Δυνατότητα προσαρμογής σε αλλαγές, όταν το απαιτούσαν οι περιστάσεις.



Υπάρχουν άλλοι στόχοι; (καινοτομία, έρευνα, επαγγελματική ανάπτυξη, κλπ.);



Να αποκτήσουν τα παιδιά κριτική στάση σχετικά με τη χρήση των υπολογιστών



Να υιοθετηθεί ένας καινοτόμος τρόπος αξιολόγησης γνώσεων και δεξιοτήτων.

ΜΑΘΗΤΕΣ


Σε ποια ηλικιακή ομάδα απευθύνεται;



Μαθητές Δ’ τάξης του Δημοτικού (9-10 ετών)



Ποιες ήταν οι προαπαιτούμενες γνώσεις τους;



Βασικές γνώσεις χειρισμού του Η/Υ και γνώσεις αγγλικής γλώσσας αντίστοιχου ηλικιακού
επιπέδου.

3. ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Με

ποιο

τρόπο

αξιολογήθηκαν

οι

μαθητές:

διαμορφωτική/τελική,

προϊόν/διαδικασία,

ομαδική/ατομική, από το δάσκαλο/το συμμαθητή/αυτοαξιολόγηση; Ποια εργαλεία αξιολόγησης
χρησιμοποιήθηκαν: σταθμισμένα τεστ, βαθμοί για το αποτέλεσμα/παρουσίαση, ψηφοφορία;
Κατά τη διάρκεια της εργασίας υπήρχε συνεχής αξιολόγηση ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, αλλά και
από τους επιβλέποντες εκπαιδευτικούς. Η προβλεπόμενη αξιολόγηση ήταν τελική, μέσω του παραγόμενου
προϊόντος και της διαδικασίας που ακολουθήθηκε για να παραχθεί αυτό, αλλά και μέσα από ένα ατομικό,
σταθμισμένο τεστ αξιολόγησης της εμπειρίας των μαθητών, κοινό με τις υπόλοιπες συμμετέχουσες στο
πρόγραμμα χώρες.

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Με ποιόν τρόπο αξιολογήσατε τις εν εξελίξει/ολοκληρωμένες δραστηριότητες: πυκνότητα του
σχεδίου και των δραστηριοτήτων, ευκολία και αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του, αναλογία
κόστους –ωφέλειας (προσπάθειας και πόρων που απαιτήθηκαν εν αντιθέσει των παραγόμενων
αποτελεσμάτων); Προσδιορίστε τα εργαλεία που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε προς την
κατεύθυνση αυτή.
Το σχέδιο μαθήματος αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια της εργασίας και με το πέρας αυτής.
Η αξιολόγηση της διδασκαλίας έγινε μέσα από συνέντευξη του υπεύθυνου καθηγητή-παρατηρητή.

5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ)
Με ποιο τρόπο οργανώθηκαν οι δραστηριότητες;
Το σχέδιο εργασίας χωρίστηκε σε τρία στάδια:


1ο στάδιο (45’)
o

Ατομική συνέντευξη κάθε μαθητή σχετικά με την πρότερη εμπειρία στην ενασχόληση με
ψηφιακά παιχνίδια (προφίλ του μαθητή)
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o


2ο

στάδιο (45’)
o



Σύντομη παρουσίαση της πλατφόρμας εργασίας και των στόχων της δραστηριότητας.
Ομαδική εργασία στο εργαστήριο Η/Υ του σχολείου.

3ο στάδιο (60΄)
o

Αξιολόγηση της διαδικασίας

o

Ατομική συνέντευξη μαθητή

o

Συνέντευξη υπεύθυνου καθηγητή.

Ποιες φάσεις και ποια βήματα έπρεπε να οριστούν από πριν; Σε ποιο χρονικό πλαίσιο;
Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και κάθε ομάδα επέλεξε μία κατηγορία λέξεων από το ήδη
διδαγμένο λεξιλόγιο της αγγλικής γλώσσας (χρώματα, αριθμοί, μέρες της εβδομάδας κλπ.). Δόθηκε χρόνος
στους μαθητές (10΄) να συζητήσουν για το θέμα της επιλογής τους και το είδος του παιχνιδιού που θα
δημιουργούσαν. Οι μαθητές επέλεξαν να δημιουργήσουν παιχνίδι «ψαρέματος», όπου το εκάστοτε
«όχημα» που διάλεξαν (από ένα πλήθος επιλογών) έπρεπε, κινούμενο σε μία οριζόντια διαδρομή (με
κατεύθυνση προς τα δεξιά, κατά μήκος της οθόνης) να «ψαρέψει» τις σωστές λέξεις για να συγκεντρώσει
πόντους και να αποφύγει τα λάθη που του στερούσαν βαθμούς.
Ο συνολικός σχεδιασμός και εφαρμογή του παιχνιδιού κράτησε 1 διδακτική ώρα (45’).

6. ΥΛΙΚΑ
Ποια υλικά χρησιμοποιήθηκαν: χαρτί & μολύβι, λογισμικό, ακουστικό/οπτικό υλικό, κλπ.;
Χαρτί και μολύβι, το λογισμικό στην ειδικά σχεδιασμένη πλατφόρμα, Η/Υ και προτζέκτορας

7. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
Ποια ήταν η διάταξη του χώρου στην οποία πραγματοποιήθηκαν οι δραστηριότητες και τι (ψηφιακός)
εξοπλισμός χρησιμοποιήθηκε;
Τα τραπέζια στο εργαστήριο Η/Υ ήταν ήδη σε διάταξη Π, ώστε να διευκολύνεται ο εκπαιδευτικός στο
να παρατηρεί όλες τις ομάδες μαθητών. Ο ψηφιακός εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε ήταν οι Η/Υ του
εργαστηρίου, ο φορητός υπολογιστής του δασκάλου και προτζέκτορας.

8. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ
Πώς οι μαθητές βίωσαν το μάθημα;
Υπήρχε μεγάλος ενθουσιασμός εξ αρχής καθώς τα παιδιά αγαπούν τα ψηφιακά παιχνίδια. Ακόμα κι
αυτά που δήλωσαν ότι προτιμούν να παίζουν παραδοσιακά παιχνίδια αντί για ψηφιακά, συμμετείχαν με
χαρά στη δημιουργία του παιχνιδιού καθώς είχε να κάνει με τη διαδικασία σχεδιασμού στον υπολογιστή
ανεξάρτητα από το γνωστικό αντικείμενο.
Με ποιο τρόπο βίωσε ο δάσκαλος το μάθημα; (π.χ. ο κύκλος αναστοχασμού του Korthagen)
Η "ιδανική" διαδικασία αναστοχασμού περιγράφεται σε ένα πρότυπο που αναπτύσσεται από τον
Korthagen. Το πρότυπο παρουσιάζει έναν κύκλο της δραστηριότητας: → αξιολόγηση → συνειδητοποίηση
→ ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων → δοκιμή εναλλακτικών λύσεων = δράση.
Το πρότυπο αυτό ακολουθήθηκε και στην παρούσα διαδικασία.
Επιτεύχθηκαν οι αρχικοί στόχοι (συμπεριλαμβανομένων και του Αναλυτικού Προγράμματος);
Αναδύθηκαν άλλες επιρροές στους μαθητές μέσω του μαθήματος;

Οι αρχικοί στόχοι επιτεύχθηκαν και η όλη διαδικασία θεωρείται επιτυχημένη.
Δεδομένης αυτής της εμπειρίας, πώς βλέπετε τα σχέδια και τις δραστηριότητες που σχεδιάσατε; Τι
θα κρατούσατε/αλλάζατε;
Δεν θα πραγματοποιούσα καμία αλλαγή. Ήταν ευχάριστη «έκπληξη» το πόσο ομαλά κύλισαν όλα. Η
επιτυχία αποδίδεται στη φύση του αντικειμένου και στο ενθουσιασμό που προκάλεσε στους μαθητές. Η
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συνεργασία των μαθητών ήταν άψογη, ακόμα και σε ομάδες στις οποίες τα μέλη είχαν προβλήματα
επικοινωνίας μεταξύ τους. Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, οι σχέσεις των μελών βελτιώθηκαν
και το κλίμα έγινε πιο ευνοϊκό.
Θυμηθείτε την ανατροφοδότηση που δεχθήκατε από τον παρατηρητή του προηγούμενου μαθήματος:
σε τι αισθάνεσθε ότι έχετε βελτιωθεί;
Η ανατροφοδότηση που δόθηκε από τον εκπαιδευτικό-παρατηρητή με βοήθησε στον τρόπο
αντιμετώπισης των δυσκολιών και στην ενίσχυση των μαθητών.

9. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Γιατί επιλέξατε να εφαρμόσετε τη δημιουργία παιχνιδιού;
Για να φέρω τους μαθητές σε επαφή με τον προγραμματισμό και να εντάξω τα ψηφιακά παιχνίδια
στη μαθησιακή διαδικασία.
Ωφελήθηκαν οι μαθητές από τη δημιουργία ψηφιακού παιχνιδιού εστιασμένου στο μάθημα;
Ασφαλώς. Η διαδικασία ήταν πολύ ενδιαφέρουσα ακόμα και για αυτούς που αρχικά απάντησαν ότι
δεν προτιμούν τα ψηφιακά παιχνίδια. Οι μαθητές ωφελήθηκαν σε γνωστικό επίπεδο και δια μέσου της
συνεργασίας τους.
Τι επιπλέον υποστήριξη χρειάστηκαν οι μαθητές;
Μικρή βοήθεια και κάποιες επεξηγήσεις, καθώς η πλατφόρμα υποστηρίζει την αγγλική γλώσσα.
Τι επιπλέον επιμόρφωση θα σας βοηθούσε προκειμένου να εφαρμόσετε αποτελεσματικά τη
δημιουργία ψηφιακού παιχνιδιού στο μέλλον;
Η επιμόρφωση που προηγήθηκε της εφαρμογής ήταν επαρκής.

10. ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Η δράση είχε θεαματικά θετικό αποτέλεσμα. Πήραν μέρος 15 μαθητές χωρισμένοι σε 7 ομάδες για
να μπορούν να εργαστούν καλύτερα. Οι ομάδες ήταν ανάμεικτες όσον αφορά το μαθησιακό επίπεδο των
μαθητών, αλλά και τις σχέσεις μεταξύ τους. Επιδιώξαμε να βρίσκονται στην ίδια ομάδα μαθητές με όχι και
τόσο καλές σχέσεις μεταξύ τους. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Όχι μόνο συνεργάστηκαν χωρίς
προβλήματα, αλλά βελτιώθηκαν και οι μεταξύ τους σχέσεις μετέπειτα.
Στην αίθουσα παρευρίσκονταν τρεις δασκάλες. Οι δύο δασκάλες (η δασκάλα της τάξης και η
δασκάλα της Αγγλικής Γλώσσας) είχαν ρόλο συμβουλευτικό και ασχολήθηκαν με το γνωστικό μέρος της
διαδικασίας. Η δασκάλα της τάξης, ως κάτοχος του Β’ Επιπέδου Πιστοποίησης στη χρήση Νέων
Τεχνολογιών στην τάξη ήταν εξοικειωμένη με τη χρήση ηλεκτρονικού Υπολογιστή , γεγονός που συνέβαλε
στην υποστήριξη των μαθητών στον τομέα αυτό. Η τρίτη δασκάλα είχε ρόλο παρατηρητή και κρατούσε
σημειώσεις που χρησίμευσαν στην αξιολόγηση που ακολούθησε.
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MAGOΣ 2:
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΤΙ ΕΜΑΘΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ;»
Όνομα εκπαιδευτικού: Ελισσάβετ Περακάκη
Θεματική Ενότητα: Αισθητική Αγωγή
Γνωστικό Αντικείμενο: Μουσική
Ηλικιακή Ομάδα: Α΄ Γυμνασίου

Όπως προαναφέρθηκε, η ενημέρωση για την εφαρμογή του προγράμματος πραγματοποιήθηκε την
άνοιξη λίγο πριν την ολοκλήρωση των μαθημάτων για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό, η
ακόλουθη διδασκαλία πραγματοποιήθηκε τα δύο τελευταία μαθήματα του σχολικούέτους.: 2013-2014, είχε
διάρκεια τριών (3) διδακτικών περιόδων και είχε επαναληπτικό χαρακτήρα.
Για την καλύτερη διεξαγωγή του μαθήματος επιλέχθηκαν οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου με καλές
γνώσεις στην αγγλική γλώσσα και εξοικειωμένοι με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Για την επιλογή
των μαθητών ζητήθηκε η γνώμη των εκπαιδευτικών των αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων.

1. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ
Ποιες είναι οι κύριες ιδέες του σχεδίου μαθήματος;
Οι μαθητές θα επαναλάβουν με καινοτόμο τρόπο τις μουσικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη
διάρκεια του σχολικού έτους.
Με ποιο τρόπο συνδέεται με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών;
Το περιεχόμενο της διδακτέας ύλης περιέχεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και στο Βιβλίο
του Μαθητή της αντίστοιχης τάξης.
Για ποιο λόγο υιοθετήθηκε η κατασκευή ψηφιακού παιχνιδιού;
Η κατασκευή ψηφιακού παιχνιδιού, τόσο ως διαδικασία όσο και ως μέσο αξιολόγησης της γνώσης
των μαθητών, αποτέλεσε ένα καινοτόμο και δημιουργικό τρόπο μάθησης. Αν και οι τρόποι
ανακεφαλαίωσης της ύλης που πραγματοποιούνται από τον εκάστοτε εκπαιδευτικό έχουν συχνά
παιγνιώδη χαρακτήρα, η κατασκευή ψηφιακού παιχνιδιού δεν είχε υιοθετηθεί ως ιδέα από την
εκπαιδευτικό μουσικής μέχρι τη δεδομένη χρονική στιγμή.
Ποια είναι η συνεισφορά της ομαδικής και συνεργατικής εργασίας;
Οι μαθητές συμμετέχουν στη διαδικασία, κατασκευής ψηφιακού παιχνιδιού μέσα σε ένα ασφαλές
περιβάλλον – αυτό της ομάδας. Στο περιβάλλον αυτό, όπου η ευθύνη είναι ομαδική και όχι ατομική, ο κάθε
μαθητής καταθέτει τη γνώμη και τη γνώση του χωρίς το φόβο της αποτυχίας. Επιπλέον, τα μέλη της ομάδας
ανακαλούν προηγούμενες μουσικές γνώσεις και οδηγούνται στο επιθυμητό αποτέλεσμα, συμπληρώνοντας
ο ένας την ιδέα και τη γνώση του άλλου.

2. ΣΤΟΧΟΙ
Ποιοι ήταν οι επιδιωκόμενοι μουσικοί στόχοι του σχεδίου μαθήματος;
Οι μαθητές επιδιώχθηκε:
1.

Να ακολουθήσουν τις οδηγίες για την κατασκευή του ψηφιακού παιχνιδιού στην αγγλική
γλώσσα

2.

Να χρησιμοποιήσουν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές για εκπαιδευτική χρήση στο μάθημα
της Μουσικής

3.

Να ανακαλέσουν προηγούμενες γνώσεις

ISSN 1790-773Χ

46

© GAPMET / ΕΕΜΑΠΕ 2015

Αφιέρωμα στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: “MAGICAL: Making Games in Collaboration for Learning”
4.

Να συνεργαστούν

5.

Να επιλύσουν προβλήματα

6.

Να πάρουν αποφάσεις

7.

Να μάθουν παίζοντας.

Ποιες εγκάρσιες δεξιότητες καλλιεργήθηκαν; (δημιουργικότητα, επίλυση προβλήματος, κλπ.);
Καλλιεργήθηκαν δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, λήψης απόφασης και κριτικής σκέψης.
Υπήρχαν άλλοι στόχοι; (καινοτομία, έρευνα, επαγγελματική ανάπτυξη, κλπ.);
Οι μαθητές συμμετείχαν για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκή έρευνα και ο στόχος που τέθηκε ήταν να
κατανοήσουν τη σπουδαιότητα τόσο της συμμετοχής τους όσο και της έρευνας, αντιδρώντας με ειλικρίνεια
και υπευθυνότητα στους επιμέρους τομείς της (ερωτηματολόγια κλπ.). Αν και αρχικά δυσκολεύτηκαν να
κατανοήσουν τους στόχους της έρευνας και της σπουδαιότητας του να αποτελούν μέρος αυτής, κατά τη
διεξαγωγή της και εμπλεκόμενοι σε αυτήν διεύρυναν τους ορίζοντες στους τρόπους μάθησης,
κατανοώντας την καινοτομία της συγκεκριμένης έρευνας.
Όσον αφορά τον εκπαιδευτικό, η ένταξή του στην ερευνητική ομάδα συνέβαλε ουσιαστικά στην
επαγγελματική του ανάπτυξη.

3. ΜΑΘΗΤΕΣ
Σε ποια ηλικιακή ομάδα απευθύνεται;
Μαθητές Α΄ Γυμνασίου (12-13 ετών)
Ποιες ήταν οι προαπαιτούμενες γνώσεις τους;
Μέτρια γνώση της αγγλικής γλώσσας, ικανότητες στη χρήση Η/Υ.

4. ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Με

ποιο

τρόπο

αξιολογήθηκαν

οι

μαθητές:

διαμορφωτική/τελική,

προϊόν/διαδικασία,

ομαδική/ατομική, από το δάσκαλο/το συμμαθητή/αυτοαξιολόγηση; Ποια εργαλεία αξιολόγησης
χρησιμοποιήθηκαν: σταθμισμένα τεστ, βαθμοί για το αποτέλεσμα/παρουσίαση, ψηφοφορία;
Οι μαθητές αξιολογήθηκαν κατά τη διάρκεια κατασκευής του ψηφιακού παιχνιδιού και
συγκεκριμένα κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης των πεδίων που αφορούν τις σωστές και λαθεμένες
απαντήσεις (διαμορφωτική αξιολόγηση). Η τελική αξιολόγηση εστίασε στη συνεργασία της ομάδας για την
παρουσίαση του ψηφιακού παιχνιδιού και στους βαθμούς που συγκέντρωσαν ανά ομάδα παίζοντας τα
παιχνίδια των υπολοίπων ομάδων.

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Με ποιόν τρόπο αξιολογήσατε τις εν εξελίξει/ολοκληρωμένες δραστηριότητες: πυκνότητα του
σχεδίου και των δραστηριοτήτων, ευκολία και αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του, αναλογία
κόστους –ωφέλειας (προσπάθειας και πόρων που απαιτήθηκαν εν αντιθέσει των παραγόμενων
αποτελεσμάτων); Προσδιορίστε τα εργαλεία που χρησιμοποιήσατε προς την κατεύθυνση αυτή.
Μέσω της παρατήρησης και με τη βοήθεια του κριτικού φίλου που παρευρίσκεται στην αίθουσα
κατά τη διδασκαλία, η αξιολόγηση του σχεδίου μαθήματος πραγματοποιήθηκε:
1.

Κατά τη διάρκεια: α) μέσα από το δείκτη κατανόησης της διαδικασίας και τον αριθμό
διευκρινιστικών ερωτήσεων και β) τη συμμετοχή των μαθητών.

2.

Με την ολοκλήρωση: παρακολουθώντας τις αντιδράσεις και τις απόψεις των μαθητών με το
τέλος της διδασκαλίας.
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6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ)
Με ποιο τρόπο οργανώθηκαν οι δραστηριότητες; Ποιες φάσεις και ποια βήματα έπρεπε να οριστούν
από πριν; Σε ποιο χρονικό πλαίσιο;
1η Φάση (1η μέρα): Ο εκπαιδευτικός ενημέρωσε τους μαθητές για την έρευνα και τους σκοπούς της
και συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο που αφορούσε το προφίλ του μαθητή. Έπειτα, οι μαθητές
χωρίστηκαν σε ομάδες με τυχαίο τρόπο. Δημιουργήθηκαν 6 ομάδες με 3-4 μέλη η κάθε μία.
2η Φάση (2η μέρα): Το μάθημα πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Πληροφορικής του σχολείου. Ο
εκπαιδευτικός ανέλυσε τις οδηγίες σχεδιασμού του ψηφιακού παιχνιδιού όπως παρουσιάζονται στην
αντίστοιχη πλατφόρμα.
3η Φάση: Οι μαθητές κάθισαν ανά ομάδα, όπως σχηματίστηκαν κατά την προηγούμενη φάση
μπροστά σε έναν υπολογιστή. Μοιράστηκαν τυχαία στις ομάδες των μαθητών οι διδαγμένες θεματικές
ενότητες και στη συνέχεια, συμπλήρωσαν το πεδίο του παιχνιδιού, «σωστές» - «λάθος» απαντήσεις. Ο
εκπαιδευτικός, κάνοντας χρήση της διαμορφωτικής αξιολόγησης, παρενέβαινε κατά περίπτωση.
4η Φάση: Οι μαθητές ολοκλήρωσαν την κατασκευή του παιχνιδιού.
5η Φάση: Ένας μέλος από κάθε ομάδα έπαιζε το παιχνίδι άλλης ομάδας. Παράλληλα, καταγραφόταν
το σκορ. Με τον τρόπο αυτό, όλα τα μέλη της ομάδας έπαιξαν από ένα παιχνίδι. Η ομάδα που θα
συγκέντρωνε την υψηλότερη βαθμολογία ήταν “νικήτρια”.
6η Φάση: Αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος. Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου “pupil
experience”.
Διάρκεια πρώτης μέρας εφαρμογής: 30’
Διάρκεια δεύτερης μέρας εφαρμογής: 1.30’

7. ΥΛΙΚΑ
Ποια υλικά χρησιμοποιήθηκαν: χαρτί & μολύβι, λογισμικό, ακουστικό/οπτικό υλικό, κλπ.;


Video projector: η προβολή της πλατφόρμας του Magos από τον εκπαιδευτικό βοήθησε τους
μαθητές να περιηγηθούν γρηγορότερα σε αυτήν και να κατανοήσουν τα βήματα προκειμένου
να σχεδιάσουν το ψηφιακό εκπαιδευτικό τους παιχνίδι.



Χαρτί και μολύβι: η κάθε ομάδα κατέγραφε τις σωστές και λάθος απαντήσεις πριν
συμπληρώσουν τα σχετικά πεδία στη δοσμένη ψηφιακή πλατφόρμα.

8. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
Ποια ήταν η διάταξη του χώρου στην οποία θα πραγματοποιηθούν οι δραστηριότητες και τι
(ψηφιακός) εξοπλισμός χρησιμοποιήθηκε;
Η εφαρμογή πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα των Υπολογιστών του σχολείου. Στην αίθουσα
υπήρχαν 12 Η/Υ και η κάθε ομάδα είχε διαθέσιμο έναν υπολογιστή.

9. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ
Πώς οι μαθητές βίωσαν το μάθημα;
Οι μαθητές διασκέδασαν με τη διαδικασία. Τους άρεσε πολύ η δυνατότητα που είχαν να
δημιουργήσουν δικά τους ψηφιακά παιχνίδια, όπως τα επιθυμούσαν, αλλά και να παίξουν παιχνίδια που
δημιούργησαν άλλες ομάδες.
Με ποιο τρόπο βίωσε ο δάσκαλος το μάθημα; (π.χ. ο κύκλος αναστοχασμού του Korthagen)
Θα πρέπει αρχικά να υπογραμμιστεί ότι ήταν η πρώτη φορά που το μάθημα της Μουσικής
διεξαγόταν στην αίθουσα της Πληροφορικής με χρήση των υπολογιστών σε ομάδες, με αποτέλεσμα να
απαιτείται διαφορετική οργάνωση και εποπτεία από τον εκπαιδευτικό. Επιπλέον, η κατασκευή ψηφιακού
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παιχνιδιού και η ένταξή του στο συγκεκριμένο μάθημα την έκανε ελκυστική μεν, αλλά δεν υπήρχε
προηγούμενη σχετική εμπειρία κατά την εφαρμογή του σχεδίου μαθήματος. Για το λόγο αυτό, επιλέχθηκε
ο κύκλος του Korhagen, ο οποίος περιλαμβάνει: τη δράση, την αξιολόγηση, την ετοιμότητα, την
προσαρμογή του αρχικού σχεδιασμού στις νέες συνθήκες και την εφαρμογή των εναλλακτικών δράσεων.
Επιτεύχθηκαν οι αρχικοί στόχοι (συμπεριλαμβανομένων και του Αναλυτικού Προγράμματος);
Αναδύθηκαν άλλες επιρροές στους μαθητές μέσω του μαθήματος;
Όλοι οι στόχοι επιτεύχθηκαν.
Δεδομένης αυτής της εμπειρίας, πώς βλέπετε τα σχέδια και τις δραστηριότητες που σχεδιάσατε; Τι
θα κρατούσατε/αλλάζατε;
Το σχέδιο μαθήματος με το πέρας της εφαρμογής του θεωρήθηκε επιτυχές.
Θυμηθείτε την ανατροφοδότηση που δεχθήκατε από τον παρατηρητή του προηγούμενου μαθήματος:
σε τι αισθάνεστε ότι έχετε βελτιωθεί;
Η παρούσα εφαρμογή αποτελεί πρόκληση για τον εκπαιδευτικό της Μουσικής, καθότι απαιτεί
διαφορετική σκέψη κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του μαθήματος.

10. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Γιατί επιλέξατε να εφαρμόσετε τη δημιουργία παιχνιδιού;
Η δημιουργία ψηφιακού παιχνιδιού πρόβαλε πολύ ελκυστική για τους μαθητές. Αν και ήταν η πρώτη
φορά που ασχολήθηκαν με την κατασκευή του ανταποκρίθηκαν με επιτυχία.
Ο τρόπος εφαρμογής με βοήθησε να βρω νέους, διασκεδαστικούς και δημιουργικούς τρόπους
διδασκαλίας.
Ωφελήθηκαν οι μαθητές από τη δημιουργία ψηφιακού παιχνιδιού εστιασμένου στο μάθημα;
Κατανόησαν τον τρόπο σχεδιασμού ενός ψηφιακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού και διαπίστωσαν τις
διαφορές στην προσέγγισή του από τον χρήστη και το σχεδιαστή.
Τι επιπλέον υποστήριξη χρειάστηκαν οι μαθητές;
Δε χρειάστηκαν επιπλέον υποστήριξη.
Τι επιπλέον επιμόρφωση θα σας βοηθούσε προκειμένου να εφαρμόσετε αποτελεσματικά τη
δημιουργία ψηφιακού παιχνιδιού στο μέλλον;
Θα ήθελα να ανταλλάξω με άλλους εκπαιδευτικούς νέες ιδέες και σχέδια μαθημάτων. Επιπλέον,
συζητήσεις σχετικές με τις αντιδράσεις των μαθητών, τη συμμετοχή τους και άλλα προβλήματα που τυχόν
συνάντησαν θα με βοηθούσαν να εμπλουτίσω μετέπειτα δράσεις.

11. ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Η οργάνωση μιας διδασκαλίας βασισμένη στο σχεδιασμό ψηφιακού παιχνιδιού είναι κάτι
πρωτόγνωρο για την ελληνική εκπαίδευση. Αν και οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με τα ψηφιακά
εκπαιδευτικά παιχνίδια ως παίκτες, δεν τους παρέχεται συχνά η δυνατότητα να σχεδιάζουν οι ίδιοι τα
παιχνίδια τους στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Magos στοχεύει ακριβώς σε αυτό:
στο να σχεδιάζουν οι μαθητές το ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι τους και η μάθηση να επιτυγχάνεται μέσα
από τη διαδικασία του σχεδιασμού και της εκτέλεσής του.
Από την πλευρά του εκπαιδευτικού απαιτείται διαφορετική από την παραδοσιακή οργάνωση της
διδασκαλίας: η στοχοθεσία εμπλουτίζεται, ο ρόλος του είναι διαμεσολαβητικός και η αξιολόγηση μπορεί
να επιτευχθεί παίζοντας τα εκπαιδευτικά παιχνίδια των συμμαθητών.
Όλα τα παραπάνω δεδομένα θέτουν τη διδασκαλία του μαθήματος της Μουσικής σε νέο πλαίσιο,
στο οποίο ο εκπαιδευτικός καλείται να ανταπεξέλθει.
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Οι μαθητές ήταν αρχικά επιφυλακτικοί για τις ικανότητές τους να σχεδιάσουν ένα ψηφιακό παιχνίδι,
μιας και μέχρι τη δεδομένη χρονική στιγμή είχαν το ρόλο του «παίκτη». Η παρουσίαση της πλατφόρμας
και η απλή της χρήση τους βοήθησε να σχεδιάσουν χωρίς προβλήματα το παιχνίδι τους.
Προβληματίστηκαν αρκετά κατά το σχεδιασμό του και οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν καθ’ ομάδας
ήταν ενδιαφέρουσες και παραγωγικές. Επιπλέον, παίζοντας τις εφαρμογές των άλλων ομάδων κατανόησαν
τον τρόπο σκέψης που κρύβεται πίσω από την κατασκευή τους και τις προσέγγισαν ταυτόχρονα και ως
«παίκτες» και ως «σχεδιαστές».
Στο πλαίσιο αυτό, η εκπαιδευτική διαδικασία ενθουσίασε όλους τους μαθητές.
Από την άλλη πλευρά, οι περιορισμένες δυνατότητες και επιλογές της πλατφόρμας και των
γραφικών της δεν εντυπωσίασαν τους μαθητές, οι οποίοι είναι εξοικειωμένοι με γραφικά και δυνατότητες
τελευταίας τεχνολογίας.

Βιογραφικά σημειώματα
O Jeffrey Earp εργάζεται στο Technology Enhanced Learning at ITD – CNR 15 χρόνια περίπου,
εστιάζοντας σε δράσεις εθνικού και ευρωπαϊκού επιπέδου στους ακόλουθους τομείς: εκπαιδευτικό
λογισμικό, εκπαίδευση εκπαιδευτικών στις Νέες Τεχνολογίες, μαθησιακό σχεδιασμό, αφηγηματικά
περιβάλλοντα μάθησης, ψηφιακές πηγές και αρχεία εκπαιδευτικής καταγραφής. Τα τελευταία χρόνια η
έρευνά του επικεντρώνεται στα εκπαιδευτικά παιχνίδια (Serious Games) και τη μάθηση μέσω του
παιχνιδιού (Game Based Learning). Είναι μέλος της GALA (Games and Learning Alliance) και του EC’s
Network of Excellence on Serious Games.

Η Αικατερίνη Γέραλη –Μόσχου γεννήθηκε το 1985. Είναι απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάζεται από το 2006
στα Εκπαιδευτήρια «Ο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ» στο Πέραμα. Η πτυχιακή της εργασία είχε τίτλο: «Η κριτική σκέψη και
η διδασκαλία της». Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως σ την καλλιέργεια της κριτικής
σκέψης μέσω της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι κάτοχος
της Επιμόρφωσης Β’ επιπέδου στη χρήση Νέων Τεχνολογιών. Έχει συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκά
Προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης, ανταλλαγής μαθητών και συνεργασίας εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων. Ανήκει στην κοινότητα των Teachers4Europe από το 2013 και ενδιαφέρεται για τον ευρωπαϊκό
προσανατολισμό της εκπαίδευσης.

Η Ελισσάβετ Περακάκη υπηρετεί ως διευθύντρια και εκπαιδευτικός της Μουσικής σε Γυμνάσιο της
ΔΔΕ Πειραιά. Είναι διδάκτορας του τμήματος Μουσικών Σπουδών Αθήνας (2009) στο τομέα της Μουσικής
Παιδαγωγικής και απόφοιτος του ίδιου τμήματος (1997). Θέμα της διδακτορικής διατριβής ήταν «Η Κριτική
Σκέψη και το μάθημα της Μουσικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Η Κριτική Διδασκαλία». Διδάσκει
Μουσική στη δημόσια εκπαίδευση από το 1998. Είναι πτυχιούχος κιθάρας από το Εθνικό Ωδείο (Τάξη Β.
Μαστοράκη) και έχει σπουδάσει ανώτερα θεωρητικά (Τάξη Σπ. Κλάψη). Το διάστημα 1998 – 2003
συνεργάστηκε με Ωδεία και Μουσικές Σχολές στη διδασκαλία κιθάρας και θεωρητικών μαθημάτων. Στο ίδιο
διάστημα συνεργάστηκε με τη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» στην συγγραφή
παρουσιάσεων ελληνικών, αγγλικών και γερμανικών βιβλίων. Επιπλέον, έχει συνεργαστεί με τα ΠΕΚ Δ΄
Αθήνας και Πειραιά. Συμμετέχει με ανακοινώσεις και εργαστήρια σε πολλά σεμινάρια και συνέδρια
μουσικοπαιδαγωγικού περιεχομένου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Από το 2010 είναι μέλος της
Συντακτικής Ομάδας του περιοδικού Μουσική σε Πρώτη Βαθμίδα. Για τα έτη 2013-2015 είναι Οργανωτική
Γραμματέας της ΕΕΜΑΠΕ. Είναι συγγραφέας των βιβλίων που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Fagotto:
«Σχεδιάζοντας το σχολικό μάθημα Μουσικής» (2008) και «Παίζοντας μουσική με τα Boomwhackers» (2009).
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10 Χρόνια ΕΕΜΑΠΕ
ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΤΕΥΧΟΣ
Τεύχος 15
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«ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΜΟΥΣΙΚΗ, ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΤΡΙΓΥΡΝΟΥΝ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΤΑ ΜΕΓΑΛΕΙΑ»:
ΈΝΑ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Περίληψη
Στόχος του μαθήματος της Μουσικής στην Εκπαίδευση είναι πρωτίστως η καλλιέργεια της
αισθητικής ικανότητας και ευαισθησίας των μαθητών μέσω της ανάπτυξης των δημιουργικών
τους δυνατοτήτων. Αυτό επιτυγχάνεται αποτελεσματικά με τη διαθεματική προσέγγιση της
διδασκαλίας όπου, μέσω μιας συνεχούς ανατροφόδοσης γνώσης μεταξύ των διαφόρων
γνωστικών αντικειμένων, τονίζονται η επικοινωνία και η αλληλεπίδρασή τους. Το
συγκεκριμένο Πολιτιστικό Πρόγραμμα είχε διπλό σκοπό. Αρχικά την κατανόηση και τη
γνωριμία με τη μουσική μας παράδοση ανά γεωγραφικό διαμέρισμα και κατόπιν την επαφή
με τους αντιπροσωπευτικότερους λαϊκούς συνθέτες του 20ου αιώνα, ακολουθώντας την
ιστορική συνέχεια της μουσικής και χορευτικής εκτέλεσης.
Υλοποιήθηκε με 30 παιδιά της ΣΤ’ τάξης του 10ου Δημοτικού σχολείου Ιωαννίνων στο πλαίσιο
Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων το σχολικό έτος 2011-2012 και διήρκησε 6 μήνες.
Τα αποτελέσματά του παρουσιάστηκαν σε θεατρική σκηνή της πόλης των Ιωαννίνων σε
συνεργασία με τον δάσκαλο της ΣΤ’ τάξης, τη δασκάλα της Πληροφορικής και τον
χοροδιδάσκαλο.

Λέξεις-κλειδιά:
Διαθεματικότητα, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, χάρτες εννοιών, μουσική εκτέλεση, χορευτική εκτέλεση.

1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Τα διαθεματικά προγράμματα σπουδών, σύμφωνα με το Ματσαγγούρα (2004, σ. 133)
προχωρούν πέρα από τα διεπιστημονικά και προβαίνουν στην κατάργηση των διακριτών και
αυτοτελώς διδασκόμενων μαθημάτων. Αντί αυτών χρησιμοποιούν σημαντικά θέματα, ζητήματα και
προβλήματα ως κριτήρια επιλογής και πλαίσια οργάνωσης της σχολικής γνώσης, την οποία αντλούν
από διαφορετικούς τομείς, που είναι απαραίτητοι για τη σε βάθος κατανόηση του θέματος που
εξετάζουν. Έτσι, η γνώση αποκτά νόημα και ενδιαφέρον, διότι εξετάζεται στο πλαίσιο της μελέτης
αυθεντικών καταστάσεων. Αυτό σημαίνει ότι δεν καταργείται η επιστημονική γνώση, αλλά
προσφέρεται μέσα σε διαφορετικό πλαίσιο... Η ριζική αναμόρφωση του τρόπου επιλογής και
οργάνωσης της σχολικής γνώσης επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις μεθόδους διδασκαλίας, στους
ρόλους δασκάλου και μαθητών και στη διαχείριση του σχολικού χρόνου. Αναλυτικότερα, τα
διαθεματικά προγράμματα χρησιμοποιούν μαθητοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας, διερευνητικής
κατεύθυνσης, οι οποίες συχνά παίρνουν τη μορφή οργανωμένων σχεδίων εργασίας συλλογικής
μορφής…..
Ως εκ τούτου, η εφαρμογή διαθεματικών προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία καλλιεργεί
τις δεξιότητες των μαθητών, καταργεί τον παθητικό ρόλο τους, ενεργοποιώντας τους, καθιστά τη γνώση
άμεσα αφομοιώσιμη και ευνοεί την ανάπτυξη της συνεργασίας, του διαλόγου, της πρωτοβουλίας και της
πρωτοτυπίας. «Η γνώση δεν μεταβιβάζεται, αλλά «οικοδομείται» από τον μαθητή με διαδικασίες ένταξης
των νέων πληροφοριών στα προϋπάρχοντα νοητικά σχήματα» (Κουζέλης, 1991, σ. 35). Οι μαθητές
μετατρέπονται από παθητικοί δέκτες τεχνικών οδηγιών, για την επίτευξη του στόχου, σε πρωταγωνιστές,
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που λαμβάνουν ενεργό μέρος σε όλη τη διαδικασία της διδασκαλίας, της έρευνας και της επεξεργασίας του
υλικού, αναλαμβάνουν νέους ρόλους, συνεργάζονται κατά ομάδες, ακολουθώντας ταυτόχρονα και τους
ατομικούς ρυθμούς μάθησης. Ο Ματσαγγούρας (2003, σ. 294) υπογραμμίζει ότι «η μάθηση διαχέεται και
περιλαμβάνει μια ποικιλία ενεργειών και πληροφοριών. Τα παιδιά κινητοποιούνται εσωτερικά, διαλέγουν
τα ίδια τι θέλουν να μάθουν από τα βιβλία, από τους ενήλικες, από τα άλλα παιδιά. Ενώ πειραματίζονται,
μπορούν να ορίσουν τις πιο κατάλληλες μεθόδους για την πηγή και την έρευνα των πληροφοριών».
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, με εφαλτήριο τη μουσική μας παράδοση την οποία ανατροφοδοτεί
σε όλες τις τάξεις της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και την άμεση
σύνδεση αυτής με διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα (Μουσική, Ιστορία, Γεωγραφία, Γλώσσα, Φυσική
Αγωγή), αποπειραθήκαμε να υλοποιήσουμε ένα Πολιτιστικό Πρόγραμμα το οποίο εμπνέεται από τη
διαθεματικότητα.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ενίσχυση των διανοητικών, κοινωνικών και φυσικών δεξιοτήτων των μαθητών:
Αξιοποιούνται οι ικανότητες για συλλογή, ταξινόμηση δεδομένων, διατύπωση υποθέσεων και
συμπερασμάτων, οι ικανότητες για γραπτή και προφορική έκφραση, η χρήση συγγραμμάτων, εικόνων,
χαρτών ενώ ταυτόχρονα ενεργοποιείται και ενισχύεται η διαδικασία της κριτικής σκέψης.
Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία:


Ενθαρρύνει την εμπλοκή των ίδιων των μαθητών στη μαθησιακή διδασκαλία



Προσφέρει το πλαίσιο της αυθεντικής επικοινωνίας και της διαπραγμάτευσης του νοήματος
που επιτρέπει στα παιδιά να μάθουν μέσα από τη συνεργασία -τη συλλογική δηλαδή, σκέψη και
δράση- και την καθοδήγηση όχι μόνο του δασκάλου αλλά και των άλλων μελών της ομάδας τους.



Καλλιεργεί τις αξίες και τις δεξιότητες της συνεργασίας, της διαλλακτικότητας και της
διαπραγμάτευσης για την επίτευξη ενός κοινού στόχου.

Καλλιέργεια μεταγνωστικών δεξιοτήτων:
Η ανάπτυξη της ικανότητας να σχεδιάζουμε µία στρατηγική για εύρεση και ανάδειξη των αναγκαίων
πληροφοριών έχοντας τη γνώση των βημάτων που οδηγούν στην αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων
και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και της πορείας της σκέψης.
Απόκτηση νέας γνώσης:
Οι μαθητές συλλέγουν πληροφορίες, προσεγγίζουν έννοιες, αποσαφηνίζονται οικείοι όροι και
εμπλουτίζεται το λεξιλόγιό τους.

3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ



Κατανόηση του ιστορικού και κοινωνιολογικού υπόβαθρου της γλωσσικής, εθιμικής και
μουσικοχορευτικής παράδοσης της Ελλάδας.



Γνωριμία με τα μουσικά όργανα και σύνολα της χώρας μας, καθώς και με αντιπροσωπευτικούς
χορούς κάθε περιοχής.



Κατανόηση της επίπτωσης του κλίματος και της γεωγραφικής μορφολογίας στη δημιουργία και
την έκφραση.



Εξοικείωση με τη ρεμπέτικη και τη λαϊκή μουσική της χώρας μας και τις κοινωνικές συνθήκες
που οδήγησαν στη δημιουργία της .



Βιωματική προσέγγιση των χορών και των τραγουδιών.



-Κατανόηση μουσικών ρυθμικών σχημάτων που συναντάμε στην παραδοσιακή και λαϊκή μας
μουσική παράδοση.



Συνδυασμός λόγου, μουσικής και κίνησης.



Διαμόρφωση; θετικής στάσης ως προς τη δραστηριότητα της ακρόασης και μεταφορά της
δεξιότητας αυτής και σε άλλες πτυχές της ζωής τους.
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Καλλιέργεια; σεβασμού, εκτίμησης και προώθησης της μουσικής κληρονομιάς του τόπου μας
ως μέρος της μουσικής ταυτότητας των μαθητών, ώστε να την προάγουν στις επόμενες γενιές
και να τολμούν να είναι και οι ίδιοι παραγωγοί πολιτισμού.

4. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ


Μουσική



Ιστορία



Γλώσσα



Γεωγραφία



Φυσική Αγωγή.

5. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ
5.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ- ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
Ο χάρτης εννοιών (concept map), ο οποίος προτείνεται ως εργαλείο μάθησης για την κατάκτηση της
γνώσης και την επεξεργασία των πληροφοριών, σχετίζεται με τον εποικοδομισμό και χρησιμοποιείται
προκειμένου να διεγείρει τη γέννηση ιδεών, διαδικασία που ενισχύει τη δημιουργικότητα. Συχνά
χρησιμοποιούνται μαζί µε τη μέθοδο του “brain-storming”, η οποία βασίζεται στην τυχαία γέννηση ιδεών
γύρω από κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Επιπλέον, όσο πιο σύνθετο γίνεται το αντικείμενο της μάθησης, τόσο
μεγαλύτερη είναι και η ανάγκη για “συμπύκνωσή” του και μετατροπή του σε µία απλούστερη μορφή,
γεγονός που επιτυγχάνεται µε τη χρήση χαρτών εννοιών, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να αναδεικνύουν
τα βασικά σημεία του υπό μελέτη αντικειμένου, τις συνδέσεις μεταξύ τους και να κάνουν όλη τη διαδικασία
πιο ενδιαφέρουσα. Έτσι λοιπόν με αφορμή τις διδακτικές ενότητες του βιβλίου της Μουσικής της Στ’ τάξης
που αναφέρονται στη μουσική παράδοση και σε συνεργασία με τον δάσκαλο της τάξης δημιουργήθηκαν
χάρτες εννοιών, χαράσσοντας μια γραμμή ιστορικογεωγραφικής και παράλληλα μουσικοχορευτικής
πορείας γνωριμίας με το αντικείμενο του προγράμματος.

Ιστορία

Γλώσσα

Γεωγραφία

Δημοτική
Παράδοση

Φυσική
Αγωγή

Μουσική

Χάρτης Εννοιών 1: Πεδία σύνδεσης με τη Δημοτική Παράδοση
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Δημοτική
μουσική

Κλέφτικα
τραγούδια

Ακριτικά
τραγούδια

Βυζαντιο

Χάρτης Εννοιών 2: Από τη Βυζαντινή μουσική στη Δημοτική

Το πρόγραμμα χωρίστηκε σε δύο φάσεις:
Στην πρώτη φάση με αφετηρία το δημοτικό τραγούδι και τον τρόπο δημιουργίας του οδηγηθήκαμε
στην άρρηκτη σύνδεσή του με το χορό ως ανάγκη έκφρασης των συναισθημάτων του λαού. Εν συνεχεία,
μέσα από συνεχείς ακροάσεις, προσεγγίστηκε ο μουσικός πλούτος κάθε διαμερίσματος της Ελλάδας
(Κρήτη, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος, Αιγαίο, Επτάνησα, Μακεδονία, Θράκη και
Πόντος) και αποπειραθήκαμε να κατανοήσουμε τις ομοιότητες μεταξύ διαφορετικών περιοχών, αλλά και
να διερευνήσουμε τους βασικούς λόγους της διαφορετικότητας τους.
Στη δεύτερη φάση ασχοληθήκαμε με τις συνθήκες δημιουργίας της ρεμπέτικης και λαϊκής μουσικής
και τους κυριότερους εκπροσώπους της κατά τη διάρκεια του προηγούμενου αιώνα. Ιδιαίτερη αναφορά
έγινε στην αλλαγή του τοπίου στη μουσική και το χορό με τη δημιουργία των μεγάλων αστικών κέντρων.
Ο αυτοσχεδιασμός –που ήταν το βασικότερο στοιχείο μαζί με την προφορική παράδοση- έρχεται σε
δεύτερη μοίρα και η Τέχνη–κρατώντας βέβαια τη «ραχοκοκαλιά» της αυτούσιας παράδοσηςπρογραμματίζεται, σχεδιάζεται και εκτελείνται. Το γεγονός αυτό δηλώνεται και από τη μεταφορά της
Παράδοσης από την πλατεία του χωριού και το πανηγύρι στη σκηνή και τα υπαίθρια θέατρα. Περνάμε έτσι
στο αστικό λαϊκό τραγούδι του οποίου κύριοι αντιπρόσωποι είναι από τη μία η αθηναϊκή και επτανησιακή
καντάδα και το ρεμπέτικο από την άλλη.
Το ρεμπέτικο που δημιουργείται στα αστικά κέντρα και ιδιαίτερα σε πόλεις με λιμάνι, αποτελεί την
τελευταία μορφή του λαϊκού αστικού τραγουδιού. Αρχικά απευθυνόταν σε περιορισμένο κύκλο ανθρώπων
-σε φυλακισμένους, ανθρώπους του λιμανιού και κατατρεγμένους από την κοινωνία, του περιθωρίου
δηλαδή- που έβρισκαν τη λύτρωσή τους σε διάφορα πάθη. Με τον καιρό, αγκαλιάζει πλατύτερα λαϊκά
στρώματα και φτάνει στην κλασική εποχή του, στη δεκαετία 1940-1950 περίπου. Στην πρώτη του φάση
είναι εμφανείς οι επιρροές του από το δημοτικό τραγούδι και την Μικρά Ασία.

6. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
6.1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΟΗΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Οι δάσκαλοι σε συνεργασία με τους μαθητές δημιούργησαν τον σκελετό του Προγράμματος
φτιάχνοντας έναν «οδοιπορικό χάρτη», ο οποίος, με εφαλτήριο το Βυζάντιο, προχωρούσε στη δημοτική
παράδοση και δημιουργία για να καταλήξει στον 20ο αιώνα στη ρεμπέτικη και λαϊκή μουσική. Οι μαθητές
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με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού της Μουσικής «πλέξανε» τετράστιχα με τα οποία χαρακτήριζαν κάθε
μουσικό σταθμό. Ακολουθεί ένα δείγμα του τελικού αποτελέσματος για το δημοτικό τραγούδι:
…Δημοτική παράδοση
τη λεν όχι τυχαία,
απ΄ του λαού τα στόματα
ανάβλυζε πηγαία.
Έβγαινε μέσ’ από κει
χαρά μα και το δάκρυ
διαδίδονταν προφορικά
κι έφτανε απ’ άκρη σ’ άκρη.
Παραλλαγές έχει πολλές,
ανάλογα τον τόπο
σε όργανα και σε χορούς
παντού αλλάζει τρόπο.
Άλλους σκοπούς έχει η στεριά
και άλλους τα νησιά μας
μα και στον ίδιο τόπο πια,
ξαφνιάζονται τ’ αυτιά μας.
6.2. ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες εργασίας και κάθε ομάδα ανέλαβε να συλλέξει πληροφορίες για
ένα γεωγραφικό διαμέρισμα σε σχέση με τα ήθη και έθιμά του, το κλίμα και τη γεωγραφική μορφολογία
του, τις ενδυμασίες της περιοχής, τους χορούς και τα μουσικά του όργανα. Σε αυτό το σημείο παρατίθενται
μερικά παραδείγματα από τα τετράστιχα που δημιούργησαν οι μαθητές για την κάθε περιοχή:
Για την Κρήτη
Με λύρα και λαούτο
εκεί στην όμορφη την Κρήτη
τις μαντινάδες παίζουνε
μέσα σε κάθε σπίτι.
Μαλεβηζιώτικος χορός
σούστα και πεντοζάλη
στο Ρέθυμνο και στα Χανιά
δίνουν φρεσκάδα άλλη.
Για την Μακεδονία
Μες τη Μακεδονία μας
που ‘ναι πολύ μεγάλη,
άλλα ακούμε στο Κιλκίς
και άλλα στην Κοζάνη.
Με το ζουρνά, τη λύρα τους
νταούλι μα και ντέφι,
με χάλκινα και με κρουστά
κάνουν μεγάλο κέφι.

Για τα Επτάνησα
Από Ιταλούς επιρροές
έχουν τα Επτάνησά μας
τη Δυτική τη μουσική φέρανε
στην καρδιά μας.
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Μες τα καντούνια τραγουδούν
καντάδες, σερενάτες,
με μαντολίνο παίζουνε,
βιολίνια και κιθάρες.
Για την Ήπειρο
Φτάσαμε και στην Ήπειρο
που έχουμε αδυναμία
Πωγώνι και πιο βόρεια
πλούσια πολυφωνία.
Κλαρίνο πάντα έχουν μπροστά
βιολί, ντέφι, λαγούτο,
Ζαγόρι μα και Μέτσοβο
έχουν μεγάλο πλούτο.
Κάθε ομάδα επίσης ανέλαβε να συλλέξει και να παρουσιάσει στις υπόλοιπες έναν έλληνα συνθέτη.
Αφού οι μαθητές μπήκαν στη διαδικασία συνεχών ακροάσεων ελλήνων συνθετών της ρεμπέτικης και
λαϊκής μουσικής (τόσο στον χώρο του σχολείου όσο και στο σπίτι), οι ίδιοι σύμφωνα με το αισθητήριο, τα
ακούσματά τους και κατόπιν συζητήσεως επέλεξαν ανάμεσα σε 12 συνθέτες, που τους είχαν δοθεί από την
εκπαιδευτικό της Μουσικής, τους εξής: Βαμβακάρη, Τσιτσάνη, Ζαμπέτα, Λοΐζο, Χατζιδάκι, Θεοδωράκη,
Ξαρχάκο (οι υπόλοιποι ήταν οι: Μητσάκης, Χιώτης, Μαρκόπουλος, Καλδάρας και Κουγιουμτζής).
Ακολουθούν δύο παραδείγματα από τετράστιχα που αφορούν τους συνθέτες :
Για τον Μίκη Θεοδωράκη
Του Μίκη τα πατριωτικά
όλοι τα τραγουδήσαν
του Ελύτη το «Άξιον εστί»
βαθειά το αγαπήσαν.
Η Μαργαρίτα η Μαργαρώ
ο Βράχος, ο Καημός του,
ταξίδεψαν με τον καιρό
στις γειτονιές του κόσμου.
Για τον Μάνο Χατζιδάκι
Με μπουζουκάκι η πενιά
με πιάνο οι μπαλάντες
ως και ορχήστρα έφτιαξε
που ακούνε ακόμα οι πάντες.
Απ’ τα παιδιά του Πειραιά
ως και τον κυρ-Αντώνη
για θέατρο, για σινεμά
γράφει και καθηλώνει.

7. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ
Αφού συγκεντρώθηκαν οι πληροφορίες, τα παιδιά δημιούργησαν από έναν πολλαπλό χάρτη για
κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα (με τη βοήθεια του δασκάλου της τάξης τους και την εκπαιδευτικό της
μουσικής), τον οποίο στη συνέχεια (στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής) μετέτρεψαν σε αρχεία
Word και PowerPoint Presentation. Για την περιοχή της Ηπείρου για παράδειγμα το τελικό αποτέλεσμα
ήταν το ακόλουθο:
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Έθιμα συναντάμε
πολλά και σε όλη
τη διάρκεια του
έτους, ονομαστός
είναι ο
«Ηπειρώτικος
γάμος».

Το κλίμα στην
Ήπειρο συνδυάζει
το ζεστό
μεσογειακό με το
βροχερό και δριμύ
μεσοευρωπαϊκό.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
& ΧΟΡΟΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
& ΧΟΡΟΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Το πιο χαρακτηριστικό όργανο της Ηπείρου
είναι το κλαρίνο συνοδευόμενο από το
βιολί, το ντέφι ή νταϊρέ και σπανιότερα το
λαούτο.

Οι παραδοσιακοί χοροί της Ηπείρου
 είναι ευρέως διαδεδομένοι και χορεύονται σε όλη την Ελλάδα
 μπορεί βηματικά να είναι σε κάποιες περιπτώσεις εύκολοι,
αλλά το ύφος του χορού προσδίδει άλλη αρχοντιά.

Τα ενδύματα είναι φτιαγμένα
από βαριά υφάσματα λόγω των
καιρικών
συνθηκών
που
επικρατούν στην περιοχή.

Κύρια χαρακτηριστικά των αντρικών χορών είναι
το βαρύ και σταθερό βήμα σε συνδυασμό με
καθίσματα και απόλυτα αντρικά χτυπήματα.

Κεντήματα σε γιλέκα και ποδιές,
καθώς και κοσμήματα, στολίζουν
τις αντρικές και τις γυναικείες
φορεσιές.

Και οι γυναικείοι όμως χοροί είναι εντυπωσιακοί
προβάλλοντας τον δυναμισμό των γυναικών.

Για τα νησιά του Αιγαίου αντίστοιχα:

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
& ΧΟΡΟΙ ΝΗΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
(Βορειοανατολικό Αιγαίο)
Οι χοροί έχουν αρχοντικό ύφος με
δυνατά πατήματα. Εντυπωσιακές
είναι οι φιγούρες των αντρών και οι
επαναλαμβανόμενες στροφές των
γυναικών.

Τα μουσικά όργανα που συναντάμε σε
αυτό το γεωγραφικό διαμέρισμα είναι το
βιολί, το λαούτο και το σαντούρι.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
& ΧΟΡΟΙ ΝΗΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
& ΧΟΡΟΙ ΝΗΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

(Δωδεκάνησα)

(Κυκλάδες)
Οι Κυκλάδες έχουν απίστευτη
ποικιλία στις φορεσιές και κυρίως στις
γυναικείες, επειδή το κάθε νησί έχει
και διαφορετική ενδυμασία.

Τα τραγούδια τους είναι γενικά
εύθυμα και οι χοροί χρειάζονται
μικρά και γρήγορα βήματα.

Πάντα όμως κυριαρχούν
τα ωραία και λεπτά υφάσματα,
που με διαφορετικά χρώματα
και κεφαλοδεσίματα κάνουν
την κάθε φορεσιά ξεχωριστή.

Ιδιαίτερος χορός είναι ο
«Μηχανικός», από την Κάλυμνο.
Ο χορός αποτυπώνει την ιστορία ενός
σφουγγαρά που αν και έχει προσβληθεί
από την νόσο των δυτών και έχει μείνει
ημιπαράλυτος, επιθυμεί να χορέψει.

Εδώ συναντάμε γρήγορους και ευχάριστους
χορούς που χορεύονται υπό τους ήχους του
βιολιού ή της τσαμπούνας. Συνοδευτικά όργανα
είναι το λαούτο, το τουμπάκι και το σαντούρι.
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Ακολούθως δημιουργήθηκαν αντίστοιχες διαφάνειες και για τους συνθέτες με πληροφορίες για τη
ζωή τους καθώς και φωτογραφικά τους στιγμιότυπα .
Πραγματοποιήθηκε συσχέτιση των μορφολογικών και κλιματικών χαρακτηριστικών με την
αντίστοιχη μουσική παράδοση ως προς τη θεματολογία της και τα ρυθμικά της χαρακτηριστικά.
Επιλέχθηκε από τους μαθητές το τελικό «προϊόν», τόσο το χορευτικό, όσο και το χορωδιακό κατόπιν
πολλαπλών ενεργητικών ακροάσεων των τραγουδιών που είχαν διαλέξει (εκτός της φωνητικής εκτέλεσης
συνόδευαν με κρουστά όργανα) όπως και χορών κάθε περιοχής που είχαν ήδη παρακολουθήσει.
Τελικό στάδιο ήταν η διαδικασία εκμάθησης ενός αντιπροσωπευτικού χορού από κάθε διαμέρισμα
της Ελλάδας, όπως και η φωνητική διαδικασία εκμάθησης ενός τραγουδιού από κάθε συνθέτη. Στη φάση
αυτή οι δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν ήταν αρκετές. Οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής του σχολείου
δεν είχαν εξοικείωση με τη διδασκαλία παραδοσιακών χορών οπότε χρειαζόμασταν έναν χοροδιδάσκαλο
και έναν κιθαρίστα (καθώς πιάνο, ακορντεόν και μπουζούκι καλύπτονταν από την εκπαιδευτικό της
Μουσικής και το δάσκαλο της ΣΤ’ τάξης). Απευθυνθήκαμε στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του οποίου
η ανταπόκριση ήταν άμεση και θερμή και προβήκαμε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να έρθουν στο
σχολείο

“εξωτερικοί

συνεργάτες”.

Πατέρας

μαθητών

του

σχολείου)

ανέλαβε

το

μέρος

της

χοροδιδασκαλίας, ενώ ο φίλος και συνεργάτης του χοροδιδασκάλου το μέρος της κιθάρας. Οι πρόβες τόσο
για την εκμάθηση των χορών όσο και για τη χορωδία ήταν πολύωρες και εντατικές κυρίως πλησιάζοντας
την ημερομηνία παρουσίασης και η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων άριστη. Στο σημείο αυτό
πρέπει να αναφερθεί η πολύτιμη συμβολή του σκηνογράφου (επί χρόνια συνεργάτη του ΔΗΠΕΘΕ
Ιωαννίνων, 1957-2015), ο οποίος επιμελήθηκε τη σκηνή του θεάτρου όπου παρουσιάστηκε το πρόγραμμα,
του ηχολήπτη, καθώς και του πολιτιστικού συλλόγου που παραχώρησε την αίθουσα του θεάτρου για την
πραγματοποίηση της εκδήλωσης. Η βοήθεια του Διευθυντή, του Συλλόγου Διδασκόντων, του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων και των ανθρώπων εκτός της Σχολικής κοινότητας που ήταν πρόθυμοι να
συμμετάσχουν εθελοντικά ήταν αμέριστη.

8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Αφού συλλέχθηκε και οργανώθηκε το υλικό, έγινε μια αυτοαξιολόγηση από τους μαθητές και τους
εκπαιδευτικούς και πέρασε στην φάση της παρουσίασης.
Τα σημεία στα οποία δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση ως προς τα αποτελέσματα ήταν:
Η συλλογικότητα και η ομαδοσυνεργατική διαδικασία. Αξιολογήθηκε ο βαθμός εμπλοκής των
μαθητών στο πρόγραμμα, η συνεργασία μεταξύ των ομάδων, το είδος των σχέσεων που αναδείχθηκε μέσα
από την εργασία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι μαθητές που παρουσίαζαν στην τάξη
προβλήματα κοινωνικοποίησης ή είχαν μαθησιακές δυσκολίες, εγκλιματίστηκαν πολύ γρήγορα στην όλη
διαδικασία και ανέλαβαν ρόλους που ενίσχυσαν την αυτοπεποίθησή τους και τις σχέσεις τους με τους
συμμαθητές τους.
Η κοινωνική αναφορά. Αναλύθηκε ο βαθμός εμπλοκής στην εργασία ατόμων ή φορέων του
κοινωνικού περίγυρου (γονείς, φορείς της κοινωνίας, επαγγελματίες) και η σύνδεση του προγράμματος με
τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας, καθώς οι μαθητές συμμετείχαν σε όλη τη διαδικασία δημιουργίας
μιας μεγάλης παράστασης εκτός του σχολικού περιβάλλοντος και των δυσκολιών που αυτή μπορεί να
παρουσιάζει από πλευράς συντονισμού, οργάνωσης και εύρεσης πόρων για την υλοποίησή της.
Η διεπιστημονικότητα. Αξιολογήθηκε ο βαθμός εμπλοκής των προαναφερόμενων γνωστικών
αντικειμένων στη μελέτη του θέματος και ο βαθμός συνοχής του προγράμματος.
Η διαθεματική προσέγγιση. Αναλύθηκε η πολύπλευρη διερεύνηση και μελέτη του θέματος και των
γνωστικών αντικειμένων με τα οποία άπτεται.
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Το παραγόμενο έργο. Χρησιμοποιήθηκαν τα έργα των μαθητών στο πρόγραμμα για την αξιολόγηση
της μάθησής τους. Πιο συγκεκριμένα αξιολογήθηκε ο βαθμός ανταπόκρισης στους στόχους του
προγράμματος και η ποιότητα του τελικού αποτελέσματος.

9. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η παρουσίαση του προγράμματος χωρίστηκε σε δύο μέρη:
Στο πρώτο μέρος, τα ίδια τα παιδιά διάβασαν τα κείμενα που αφορούσαν το κάθε διαμέρισμα, ενώ
ταυτόχρονα προβαλλόταν το PowerPoint που είχαν δημιουργήσει, αφού απήγγειλαν και τα στιχάκια που
αναφέρονταν στα γεωγραφικά διαμερίσματα, χόρευαν από έναν αντιπροσωπευτικό χορό της περιοχής.
Στο δεύτερο μέρος, έκαναν μια ιστορική αναδρομή της λαϊκής μας μουσικής διαβάζοντας τα
αντίστοιχα κείμενα που επιλέχθηκαν ως τελικό «προϊόν» κατά τη διάρκεια εκπόνησης του Προγράμματος
και μετά από την ανάγνωση των στίχων που έφτιαξαν για κάθε συνθέτη τραγούδησαν ένα έργο από κάθε
συνθέτη-σταθμό. Ταυτόχρονα, γινόταν και η προβολή του υλικού και των φωτογραφιών που τα ίδια είχαν
επεξεργαστεί.
Καθώς το σχέδιο δράσης ήταν ογκώδες, το χρονικό περιθώριο υλοποίησής του δεν μπορούσε να
είναι κατώτερο των 6 μηνών, ώστε να επιτευχθεί ο αναμενόμενος βαθμός κατανόησης, αφομοίωσης και
βιωματικής προσέγγισης όλων των πτυχών του αλλά και να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος οργάνωσης της
παρουσίασής του. Για το βαθμό κατανόησής του και επίτευξης των στόχων από τους μαθητές παρατίθεται
την εισαγωγή της παρουσίασης του προγράμματος που έγραψαν οι ίδιοι:
«Ένα ιστορικό μουσικοχορευτικό… ταξίδι»
Ένα ταξίδι μέσα στον χρόνο, περνώντας από όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας, με
όχημα τη μουσική και τον χορό.
Αυτός ήταν άλλωστε και ο στόχος μας: να γνωρίσουμε καλύτερα τη χώρα μας, να γνωρίσουμε την
παράδοσή και τον πολιτισμό μας.
Μελετώντας λοιπόν, διαπιστώσαμε πως οι ιδιαιτερότητες της μορφολογίας τους εδάφους και του
κλίματος σε κάθε περιοχή έχουν άμεση σχέση με τις ασχολίες των κατοίκων, με τις συνήθειές τους,
με τον τρόπο ζωής τους.
Ψάχνοντας μας δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουμε ήθη και έθιμα από διάφορα μέρη της Ελλάδας, να
εντοπίσουμε ομοιότητες μεταξύ τους και να διαπιστώσουμε τη μεγάλη ποικιλία και συχνότητά τους
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Καταλάβαμε επίσης με τη βοήθεια των δασκάλων μας, πώς αυτά
επηρεάζουν την κάθε περιοχή και την κάθε μορφή έκφρασης, είτε αυτό ονομάζεται μουσική- χορός
είτε οτιδήποτε άλλο.
Μυηθήκαμε στην τέχνη αυτή του χορού μαθαίνοντας αντιπροσωπευτικούς χορούς από κάθε
περιοχή της χώρας μας.
Στο ταξίδι μας αυτό παρακολουθήσαμε ακόμη την εξέλιξη της μουσικής μας παράδοσης και
διαπιστώσαμε τη συνέχειά της. Είδαμε πως καθετί νέο πατάει και στηρίζεται σε κάτι προηγούμενο,
εξελίσσεται, διαμορφώνεται και παραδίδεται στις επόμενες γενιές. Έτσι, από τα ακριτικά τραγούδια
περάσαμε στα κλέφτικα, στο δημοτικό, στο ρεμπέτικο και στο λαϊκό. Γνωρίσαμε σπουδαίους
δημιουργούς που με τα έργα τους έχουν σφραγίσει τον χώρο της μουσικής και που πάντα θα μας
ακολουθούν.
Σας ευχαριστούμε

10. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Διαθεματικά σχέδια μαθημάτων τα οποία μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη
συναισθηματική, γνωστική και ψυχοκινητική καλλιέργεια και ανάπτυξη των μαθητών θα πρέπει να
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις επιταγές της σύγχρονης
παιδαγωγικής.
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Σοφία Αγιοπετρίτου
Αν λάβουμε υπ’ όψιν δε και το γεγονός ότι η μουσική συνήθως αποτελεί ένα ιδιαίτερα αγαπητό
γνωστικό αντικείμενο στους μαθητές όλων των ηλικιών, τότε οφείλουμε όλοι οι εκπαιδευτικοί μουσικής
να κατανοήσουμε ότι κρατάμε ένα μεγάλο όπλο στα χέρια μας, το οποίο με την κατάλληλη χρήση και
διαχείριση μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά στην εκπαιδευτική κοινότητα. Ας μην αφήσουμε αυτή την
ευκαιρία να χαθεί.
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τον δάσκαλο της ΣΤ’ τάξης κ. Ροντογιάννη Θεόδωρο
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τον χοροδιδάσκαλο κ. Παπουτσή Ιωάννη



τον κ. Παναγιώτη Σιόγκα που συνόδευσε στην κιθάρα



τον κ. Θανάση Τζάτζο για τη σκηνογραφία



τον κ. Νίκο Γούλα για την ηχοληψία



τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Εξαύδα» για την παραχώρηση της αίθουσας.
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10 Χρόνια ΕΕΜΑΠΕ
ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΤΕΥΧΟΣ
Τεύχος 15

Θάλεια Καλλιαντά

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ:
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΤΡΑΓΟΥΔΙ «ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ»
Περίληψη
Πώς μπορούν οι μαθητές να προσεγγίσουν και να νιώσουν τον πλούτο και το νόημα ενός
δημοτικού τραγουδιού; Πώς μπορούν να απολαύσουν τις πρόβες συμβάλλοντας στη
δημιουργία της παράστασης με τις ιδέες τους; Πώς μπορούν να μη λένε «λόγια», αλλά να
«παίζουν» θέατρο; Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα «διαφορετικό» θεατρικό; Πώς
μπορούμε να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον συμμετεχόντων και κοινού;
Με αφορμή το δημοτικό τραγούδι «Του Βασίλη», θα δούμε πώς μπορούμε να
δημιουργήσουμε μια θεατρική παράσταση με την ουσιαστική βοήθεια των μαθητών μας, ενώ
παράλληλα με τη βοήθεια τεχνικών του Εκπαιδευτικού Δράματος θα μπορέσουμε να
διδάξουμε Ιστορία και να φέρουμε τα παιδιά σε επαφή με τη λαϊκή μας παράδοση.

Λέξεις-κλειδιά:
Σχολική Παράσταση, Εκπαιδευτικό Δράμα, Δημοτικό Τραγούδι, Ιστορία.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ανάληψη της προετοιμασίας μιας σχολικής γιορτής και ειδικά επετειακής, όπως η 25η Μαρτίου,
από έναν εκπαιδευτικό δημιουργεί ανάμεικτα συναισθήματα και σκέψεις. Από τη μια η αναζήτηση μιας
ιδέας που να αναφέρεται στην Ιστορία, αλλά και να μιλάει στις ψυχές των σημερινών παιδιών αποτελεί μια
πρόκληση. Από την άλλη, το ίδιο ακριβώς στοιχείο αποτελεί και δυσκολία. Οι πρακτικές υλικοτεχνικές
δυσκολίες σε συνδυασμό με την επιθυμία για την πραγματοποίηση μιας σύγχρονης παράστασης πέρα από
τις συνηθισμένες σχολικές παραστάσεις δεν είναι εύκολη υπόθεση. Και στο κέντρο όλων το σημαντικότερο:
Η θέση ενός στόχου. Ποιος είναι τελικά ο στόχος μια σχολικής γιορτής; Να γίνει μια καλή παράσταση ή να
βιώσουν τα παιδιά την εμπειρία; Να δείξουν κάτι στους θεατές ή να ταξιδέψουν στην ιστορία; Αν τα παιδιά
“ταξιδέψουν” και νιώσουν το ταξίδι, τότε θα δείξουν κάτι πανέμορφο στους θεατές. Όσο βαθύτερα μπουν
τα παιδιά στην ιστορία, τόσο καλύτερα θα μεταφέρουν το μήνυμα στο κοινό. Πώς όμως μπορεί να
επιτευχθεί κάτι τέτοιο; Για να νιώσουν την ιστορία χρειάζεται να τα αφορά, χρειάζεται η γιορτή να τα
ενδιαφέρει. Επομένως, άλλος ένας παράγοντας που οφείλει ο εκπαιδευτικός να λάβει υπόψη του είναι πώς
μπορεί να την κάνει ενδιαφέρουσα όχι μόνο για τους θεατές, αλλά κυρίως για τους συμμετέχοντες. Μόνο
έτσι θα είναι πιο βατή και η διαδικασία της προετοιμασίας. Μόνο τότε θα απουσιάζουν προβλήματα
πειθαρχίας και συνέπειας. Το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων μπορεί να κερδηθεί όταν εκείνοι λαμβάνουν
μέρος ουσιαστικά. Όταν οι ιδέες τους αξιοποιούνται στην παράσταση και δε νιώθουν απλά πιόνια που τα
τοποθετούν οι εκπαιδευτικοί τους, όπου εκείνοι κρίνουν, έχοντας την υποχρέωση απλώς να παπαγαλίσουν
ορισμένα λόγια και να σταθούν σε προκαθορισμένες θέσεις κάνοντας προκαθορισμένες κινήσεις.
Τέλος, ένας ακόμη παράγοντας που κάθε εκπαιδευτικός υπολογίζει στο σχεδιασμό μιας σχολικής
γιορτής είναι ο χρόνος. Η διάρκεια της γιορτής πρέπει να είναι τόση, ώστε να περνάει το μήνυμα που
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Θάλεια Καλλιαντά
χρειάζεται, να συμμετέχουν όλα τα παιδιά, αλλά να μη γίνεται κουραστική ούτε για το κοινό ούτε για τους
συμμετέχοντες. Ο χρόνος της προετοιμασίας της εξαρτάται από το περιεχόμενο και τη χρονική διάρκεια
της γιορτής, αλλά και από τη διδακτέα ύλη των μαθημάτων. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα είναι πάντα παρόν
να μας θυμίζει ότι πρέπει να προχωρούμε στην ύλη με τον τεράστιο όγκο της και να στριμώχνουμε τις
υπόλοιπες δραστηριότητες όσο περισσότερο γίνεται. Ωστόσο, οι επετειακές γιορτές μάς δίνουν τη
δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τη διδακτέα ύλη συμπεριλαμβάνοντάς την στη διαδικασία, κερδίζοντας έτσι
ώρες προετοιμασίας και ακολουθώντας ταυτόχρονα τις σύγχρονες διδακτικές προτάσεις για τη διδασκαλία
της Ιστορίας και άλλων μαθημάτων. Στον ακόλουθο σχεδιασμό προτείνεται η αξιοποίηση των προτάσεων
του Αναλυτικού Προγράμματος, χρησιμοποιώντας παράλληλα για τη δημιουργία μιας παράστασης
τεχνικές εκπαιδευτικού δράματος, που βοηθούν τους συμμετέχοντες να συμβάλλουν στη διαδικασία και
να εμβαθύνουν στα νοήματα. Επιπλέον, παρατίθενται ορισμένα στοιχεία για τη διδασκαλία της Ιστορίας
και άλλων διδακτικών αντικειμένων, που συμβάλλουν στη δημιουργία μια σχολικής γιορτής με πυρήνα
μια σχολική παράσταση που έχει ως βάση της το κλέφτικο δημοτικό τραγούδι «Του Βασίλη».
Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός είχε υλοποιηθεί σε ΣΤ΄ Τάξη του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας.
Η εμπειρία βοήθησε και εδώ παρουσιάζεται βελτιωμένος και εμπλουτισμένος με περισσότερες πηγές και
αναφορές προς καλύτερη ενημέρωση των αναγνωστών.

2. Η ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΗΣ 25ΗΣ
ΜΑΡΤΙΟΥ
Η γιορτή της 25ης Μαρτίου «είναι η πιο αντιπροσωπευτική από τις γιορτές εθνικής αυτογνωσίας και
μνήμης που διαθέτει ένα ταυτόσημο περιεχόμενο με τη νεοελληνική ιστορία και την ύπαρξή μας ως
έθνους» (Γραμματάς & Τζαμαριάς, 2004). Ως εκ τούτου, η προετοιμασία της είναι άρρηκτα δεμένη με τη
διδακτική της Ιστορίας.
Στόχος μιας θεατρικής παράστασης στη γιορτή της 25ης Μαρτίου είναι αφενός να φέρει σε επαφή
τα παιδιά με τα ιστορικά γεγονότα, με τα μηνύματα της ελευθερίας και της θυσίας και αφετέρου να
διευρύνει το σημασιολογικό τους περιεχόμενο σε παγκόσμιες και διαχρονικές αξίες, που αφορούν τη
σύγχρονη κοινωνία.
Στόχος της διδασκαλίας της Ιστορίας, σύμφωνα με τα ΔΕΠΠΣ είναι η ανάπτυξη


της ιστορικής σκέψης, που αποτελεί μέρος της κριτικής σκέψης και αφορά την κατανόηση των
ιστορικών γεγονότων μέσα από την εξέταση αιτίων και αποτελεσμάτων.



της ιστορικής συνείδησης, που εστιάζει στην κατανόηση της συμπεριφοράς των ανθρώπων σε
συγκεκριμένες καταστάσεις και τη διαμόρφωση αξιών και στάσεων που οδηγούν στην
εκδήλωση υπεύθυνης συμπεριφοράς στο παρόν και το μέλλον.

Διαβάζοντας τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι οι στόχοι μιας σχολικής θεατρικής παράστασης
για την 25η Μαρτίου και οι στόχοι της διδασκαλίας της Ιστορίας συμπίπτουν. Επιπλέον, η σύγχρονη
διδακτική της Ιστορίας θεωρεί απαραίτητη τη χρήση πηγών, όπως γραπτά κείμενα, εικόνες, μνημεία,
αρχαιολογικά ευρήματα, φωτογραφίες κ.α., στοιχεία που μπορούν άνετα να αξιοποιηθούν και κατά τη
διάρκεια ή την παρουσίαση μιας σχολικής παράστασης.

3. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Σύμφωνα με το Ν. Πολίτη (στο Μερακλής, 1992) η δημιουργία των δημοτικών τραγουδιών ξεκινούσε
από έναν άνθρωπο, που είτε εμπνεόταν τους στίχους από γνωστές ή όχι ιστορίες και δική του μουσική είτε
το προσάρμοζε σε γνωστή μελωδία. Στη συνέχεια το άκουγε κάποιος άλλος, ο οποίος προσέθετε και δικά
του στοιχεία κ.ο.κ. Η διαδικασία ολοκλήρωσης της δημιουργίας ενός δημοτικού τραγουδιού έπαιρνε καιρό
και δε γινόταν με συγκεκριμένο στόχο. Η χρονική του αφετηρία φαίνεται να είναι στην αρχαιότητα. Ο
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ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΜΕ
ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ «ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ»

κύριος στίχος του δημοτικού τραγουδιού είναι ο ιαμβικός δεκαπεντασύλλαβος και πιθανά να προέρχεται
από τον αρχαίο καταληκτικό τετράμετρο.
Τα δημοτικά τραγούδια είναι «τα πιο ιθαγενή είδη της λαϊκής λογοτεχνίας, καθώς παριστάνουν
ρεαλιστικά το φυσικό, το κοινωνικό και το πνευματικό περιβάλλον τους. Ο λόγος τους καταφέρνει να είναι
συμβολικός, να παρουσιάζει καθαρά ποιητικές εικόνες, που να εγείρουν τις αισθήσεις και μ’ ένα θαυμάσιο
τρόπο να εναρμονίζει όλες τι αντιθέσεις του στην αυστηρή λιτότητά του, που είναι προϊόν μακροχρόνιας
επεξεργασίας από σειρά γενεών» (Μερακλής, 1992, σ. 69). Ο Φώτης Κόντογλου (1895-1965), συγγραφέας και
ζωγράφος αφοσιωμένος στην παράδοση, γράφει για τα δημοτικά τραγούδια: «Άνθρωπος που δε νιώθει
στα κατάβαθα της καρδιάς του τα λαϊκά μας τραγούδια, δεν είναι σε θέση να νιώσει αληθινά την
Επανάσταση του εικοσιένα» (Κόντογλου, στο Αθανασόπουλος, Κοκκινάκη & Μπίστα).

4. ΤΟ ΚΛΕΦΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Το κλέφτικο τραγούδι ανήκει στα ιστορικά δημοτικά τραγούδια, δηλαδή σε αυτά που
δημιουργήθηκαν εξαιτίας ενός ιστορικού γεγονότος ή αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο,
όπως είναι τα ακριτικά ή τα κλέφτικα. Αναφέρεται συνήθως στα προσωπικά κατορθώματα ενός κλέφτη ή
αρματολού που έρχεται σε σύγκρουση με την εξουσία. «Το κλέφτικο τραγούδι είναι υπερήφανο και όχι
εκδικητικό ή χαιρέκακο, γιατί ο αντίπαλος δεν είναι ο τυπικός κοινωνικός εχθρός του αρματολού, ο
πλούσιος ή ο εκπρόσωπος της εξουσίας, αλλά ένας ιδιαίτερος προσωπικός του ανταγωνιστής» (Συλλογικό,
1980, σελ. 291). Εστιάζει στο πραγματικό περιστατικό, το οποίο προσπαθεί να αναπαραστήσει όσο το
δυνατόν πιο πιστά. «Οι ήρωες αναφέρονται επώνυμα, η πράξη δηλώνεται σαφώς, η αναφορά στον χώρο
γίνεται με συγκεκριμένα τοπωνύμια και ο χρόνος ζωντανεύει με τη συχνή χρήση των ρημάτων και τον
άμεσο διάλογο. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες λείπουν, το κάθε τραγούδι περιορίζεται σε ένα μόνο επεισόδιο
που δεν το περιγράφει, αλλά απλώς το εκθέτει, αποσκοπώντας να υμνηθεί ο ήρωας από την ίδια του τη
δράση, δίχως να παρεμβάλλονται κρίσεις ή παρατηρήσεις. Τα κλέφτικα είναι τα πιο λιτά και τα απλούστερα
δημοτικά τραγούδια» (ο.π.).

5. ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΡΑΜΑ
Το Εκπαιδευτικό Δράμα (Drama in Education) είναι μια εκπαιδευτική προσέγγιση, που αξιοποιεί το
παιχνίδι και συμβάλλει σημαντικά στη νοητική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, καθώς χρησιμοποιεί
στοιχεία της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και τεχνικές και εργαλεία της Δραματικής Τέχνης. Δίνει
έμφαση στη διαδικασία και όχι στο τελικό αποτέλεσμα, σκοπεύει στην ολόπλευρη προσωπική και
κοινωνική ανάπτυξη των συμμετεχόντων και στην αποτελεσματικότερη αφομοίωση της γνώσης μέσα στο
κοινωνικό της πλαίσιο (Λάζου, 2000).
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέθοδος διδασκαλίας, ως μέσο διερεύνησης ενός κοινωνικού
θέματος ή ως ανεξάρτητο διδακτικό αντικείμενο μέσω του οποίου τα παιδιά μπορούν να οδηγηθούν ή όχι
στην προετοιμασία μιας θεατρικής παράστασης.
Βασικό χαρακτηριστικό του είναι ότι ο εκπαιδευτικός μαζί με τα παιδιά εμπλέκονται σε μια ιστορία,
της οποίας την ευθύνη για το περιεχόμενο και την εξέλιξη έχουν οι ίδιοι και όχι ένας θεατρικός συγγραφέας
(Δαμιανάκη, 2001). Ο εκπαιδευτικός θέτει στόχους που πηγάζουν από το αναλυτικό πρόγραμμα, τις
ανάγκες των μαθητών και τη μορφή του δράματος. Για να επιτευχθούν οι μαθησιακοί στόχοι ο δάσκαλος
καθορίζει ένα φανταστικό πλαίσιο: τι συμβαίνει, πού, πότε και ποιοι άνθρωποι-ρόλοι εμπλέκονται στο
συμβάν. Ανάλογα με τους στόχους, ορίζεται και ένα πρόβλημα, μια αισθητή διατάραξη των ανθρώπινων
σχέσεων που κάθε Εκπαιδευτικό Δράμα έχει ως αφετηρία. Το πρόβλημα οδηγεί στη δραματική ένταση που
δημιουργεί την ανάγκη επίλυσής του μέσα από τη δράση (Λάζου, 2000). Η γνώση που συντελείται μέσα από
τη δράση για την επίλυση του προβλήματος εδραιώνεται μέσω δραματικών στρατηγικών και συμβάσεων
αναστοχασμού που την επιβραδύνουν, ώστε οι συμμετέχοντες να μπορέσουν μέσα από δραστηριότητες
που συνδέουν το συγκεκριμένο φανταστικό πλαίσιο με τον αληθινό κόσμο να την αναλύσουν, να την
ερμηνεύσουν και να την κατανοήσουν.
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Το Εκπαιδευτικό Δράμα προωθεί την ολόπλευρη συμμετοχή του μαθητή χρησιμοποιώντας τη
φαντασία για την επίλυση προβλημάτων και την κατανόηση του εαυτού του και του κόσμου (Αυδή &
Χατζηγεωργίου, 2001). Δεν παραμένει στη βιωματική εμπειρία, αλλά επεκτείνεται στη συνειδητοποίησή
της, γεγονός που οδηγεί στη μάθηση.
Σύμφωνα με τον Vygotsky, «η φαντασία στους εφήβους και στα παιδιά σχολικής ηλικίας είναι
παιχνίδι χωρίς δράση» (Vygotsky, 1978, σελ. 93). Το Εκπαιδευτικό Δράμα συνδυάζει τη φαντασία με τη
δράση και μέσα από την έκθεση προβλημάτων και την ένταση που προκαλεί, δημιουργεί το κίνητρο για
μάθηση.
Στο σχεδιασμό που προτείνεται ακολουθείται η δομή του Εκπαιδευτικού Δράματος και
χρησιμοποιούνται και πολλές αντίστοιχες τεχνικές. Ορισμένες τεχνικές που χρειάζονται καλύτερη εξήγηση
υπάρχουν παρακάτω:
Παγωμένη εικόνα: Οι συμμετέχοντες χρησιμοποιώντας τα σώματά τους δημιουργούν μια εικόνα η
οποία αποκρυσταλλώνει μια στιγμή της δράσης, ένα θέμα ή μια ιδέα. Έτσι, οι δημιουργοί της λειτουργούν
επιλεκτικά, εστιάζουν στο σημαντικό, για να αποδώσουν σε μια εικόνα τα νόημα. Επίσης, βοηθά τους
θεατές να ασκηθούν στην ανάγνωσή της. Σε συνδυασμό με την τεχνική ανίχνευσης σκέψεων
χρησιμοποιείται πολλές φορές στο χτίσιμο του ρόλου.
Τεχνική ανίχνευσης σκέψεων: Οι συμμετέχοντες «παγώνουν» στη σωματική στάση που βρίσκονται τη
στιγμή της θεατρικής σκηνής που παρουσιάζουν, ο εκπαιδευτικός ακουμπά το χέρι στον ώμο του καθένα
και θέτει ερωτήσεις ως προς τις σκέψεις και/ ή τα συναισθήματά του εκείνη τη στιγμή.Eίναι μια τεχνική
αναστοχασμού για την οποία ο Neelands (1997) υποστηρίζει ότι οι μαθητές εκφράζουν τις σκέψεις τους
δημόσια κάτω από την προστασία του ρόλου, αναστοχάζονται και αναλύουν τα συναισθήματα του ρόλου
και τα δικά τους.
Τεχνική ρόλου στον τοίχο: Σε χαρτί του μέτρου σχεδιάζεται το περίγραμμα ενός αγοριού και ενός
κοριτσιού στο πραγματικό μέγεθος. Στο εσωτερικό των περιγραμμάτων – ρόλων γράφουν οι
συμμετέχοντες τι πιστεύουν ότι αισθάνονται ή σκέφτονται οι ήρωες και σε ποιο σημείο του σώματος
αντιστοιχούν οι σκέψεις και τα συναισθήματα. Προφορικά το αιτιολογούν. Στο εξωτερικό γράφουν τι
πιστεύουν ότι αισθάνονται ή σκέφτονται οι άλλοι άνθρωποι για τους ρόλους. Η τεχνική αυτή
χρησιμοποιείται συνήθως για το χτίσιμο του ρόλου, αλλά μπορεί να ανατροφοδοτείται σε όλη τη διάρκεια
του δράματος με νέα στοιχεία.

6. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
6.1. ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΝ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΘΕΜΑ:

Η επιλογή της απόφασης για τη διεκδίκηση της ελευθερίας.

ΣΤΟΧΟΙ:


Πόσο δύσκολη επιλογή είναι να διεκδικήσεις τα δικαιώματά σου και συγκεκριμένα την
ελευθερία, που είναι το υπέρτατο αγαθό.



Με βάση αυτή τη σκέψη οι μαθητές να δημιουργήσουν μια θεατρική παράσταση.



Να έλθουν σε επαφή με διαφορετικά είδη ιστορικών λογοτεχνικών κειμένων.

ΠΗΓΗ/ΕΡΕΘΙΣΜΑ:


Το κλέφτικο δημοτικό τραγούδι «Του Βασίλη»



Άλλες ιστορικές πηγές και δημοτικά τραγούδια (επικουρικά προς το βασικό ερέθισμα)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟ ΕΡΩΤΗΜΑ:
Η ελευθερία θεωρείται το υπέρτατο αγαθό και η διεκδίκησή της απαιτεί θυσίες.
Πόσο δύσκολο είναι να αποφασίσεις να τη διεκδικήσεις;
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6.2. ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
1. Ενημέρωση των μαθητών ότι τη γιορτή της 25ης Μαρτίου θα την προετοιμάσουν με ένα
διαφορετικό τρόπο, θα επινοήσουν οι ίδιοι τις σκηνές και τους διαλόγους με αφορμή τη δουλειά τους
πάνω σε συγκεκριμένα κείμενα.
2. Συζήτηση για τη ζωή των υπόδουλων Ελλήνων, των αρματολών και των κλεφτών.
3. Χωρισμός σε ομάδες και δημιουργία παγωμένων εικόνων που δείχνουν σκηνές της ζωής τους
βάσει των δοσμένων πηγών στο παράρτημα και των γνώσεών τους από τα αντίστοιχα μαθήματα της
Ιστορίας ΣΤ΄ Δημοτικού, Γ΄ Γυμνασίου, Γ΄ Λυκείου, της γλώσσας όλων των τάξεων και των Νεοελληνικών
Κειμένων του Γυμνασίου και του Λυκείου. Αν ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν είναι αρκετά μεγάλος, κάθε
ομάδα μπορεί να αναλάβει να παρουσιάσει παραπάνω από μία παγωμένες εικόνες ή αντίθετα να
περιοριστεί ο αριθμός των εικόνων ανάλογα με την κρίση του εκπαιδευτικού.
Α. Έλληνες αγρότες – καθημερινή ζωή (Πηγή 1)
Β. Ζωή «προνομιούχων» Ελλήνων (Πηγή 2)
Γ. Ζωή απλών Ελλήνων (Πηγή 3)
Δ. Ζωή Τούρκων (Πηγή 1)
Ε. Ζωή Τούρκων (Πηγή 2)
ΣΤ. Κλέφτες & αρματωλοί φροντίζουν τα όπλα τους (Πηγή 4)
Ζ. Κλέφτες & αρματωλοί πολεμούν (Πηγή 5)
Η. Κλέφτες & αρματωλοί τρώνε - Τραγουδούν – Χορεύουν (Πηγή 6)
4. Παρουσίαση παγωμένων εικόνων με την παραπάνω σειρά. Δραματική τεχνική ανίχνευσης
σκέψεων. Κάθε ομάδα, κάνει μια κίνηση ή λέει μια φράση (χωρίς οι συμμετέχοντες να έχουν
προσυνεννοηθεί).
5. Συζήτηση σχετικά με τις παρουσιάσεις.
6. Ανάγνωση του δημοτικού τραγουδιού «Του Βασίλη» μέχρι το σημείο «Βασίλη κάτσε φρόνιμα … …
Αρβανίτες»
7. Καθορισμός προσώπων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το Βασίλη και ορισμός της σχέσης
τους μαζί του: Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει σε χαρτί του μέτρου το όνομα του Βασίλη και το ακουμπά στο
πάτωμα. Οι συμμετέχοντες παίρνουν μικρότερα χαρτιά και σημειώνουν πρόσωπα που σχετίζονται άμεσα
ή έμμεσα με τον ήρωα και την απόφαση του να γίνει κλέφτης. Τοποθετούν τα ονόματα ή θέσεις (π.χ.
Τούρκοι, Κοτζαμπάσηδες κλπ.) σε μικρότερη ή μεγαλύτερη απόσταση από το Βασίλη, ανάλογα με το βαθμό
που πιστεύουν ότι τα πρόσωπα αυτά σχετίζονται. Αφού τα τοποθετήσουν όλοι οι συμμετέχοντες,
αιτιολογεί ο καθένας την επιλογή του.
8. Τεχνική ανακριτικής καρέκλας: Ο εκπαιδευτικός σε ρόλο του «Βασίλη», απαντά σε ερωτήσεις των
συγγενών του (μαθητές σε ρόλο), για ποιο λόγο θέλει να γίνει κλέφτης.
9. Τεχνική ρόλου στον τοίχο για το Βασίλη και για τη μητέρα, όπως έχει εξηγηθεί παραπάνω.
10. Συζήτηση – Σύγκριση
11. Διάδρομος Συνείδησης: Οι συμμετέχοντες σχηματίζουν ένα διάδρομο: Είναι όλοι οι φωνές της
συνείδησης του Βασίλη. Φωνές που αντιπροσωπεύουν τους Τούρκους, τους ραγιάδες, τους αγρότες, τους
κλέφτες και σχηματίζουν ένα διάδρομο. Δύο μαθητές επιλέγουν να παίξουν το ρόλο της μάνας και του
«Βασίλη». Στέκονται στην αρχή του διαδρόμου. Η μάνα λέει τα λόγια που λέει η μάνα στο δημοτικό
τραγούδι. Ο «Βασίλης» μπαίνει στο «διάδρομο». Σε κάθε βήμα του ακούει φωνές της συνείδησης που του
λένε να γίνει κλέφτης ή όχι και γιατί. Την τελική απόφαση την παίρνει ο ίδιος στο τέλος του διαδρόμου. Το
ρόλο του Βασίλη και της μάνας μπορούν να τους πάρουν όσα παιδιά θέλουν.
12. Ανάγνωση του τελευταίου αποσπάσματος του δημοτικού τραγουδιού.
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13. Οι συμμετέχοντες στους ρόλους του Βασίλη και της μάνας γράφουν στο ημερολόγιό τους τις
σκέψεις και τα συναισθήματά τους, το βράδυ πριν φύγει ο Βασίλης για τα βουνά.
14. Ανάγνωση ημερολογίων
15. Χωρισμός των συμμετεχόντων σε ομάδες, όπου δημιουργούν τη σκηνή του αποχαιρετισμού.
16. Συζήτηση με τους συμμετέχοντες για τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους σε σχέση με αυτό
που έζησαν και τη σύγχρονη πραγματικότητα.

7. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
7.1. ΣΤΗΣΙΜΟ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΩΝ ΚΛΕΦΤΩΝ – ΑΡΜΑΤΟΛΩΝ- ΡΑΓΙΑΔΩΝ – ΕΛΛΗΝΩΝ – ΤΟΥΡΚΩΝ
ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ ΣΕ ΠΑΓΩΜΕΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ.
Ανάμεσά τους προβάλλουν ο Βασίλης με τη μάνα, η οποία του λέει το απόσπασμα:
«Βασίλη, κάτσε φρόνιμα … … κοπέλια να δουλεύουν.»
Ο Βασίλης την ακούει και πηγαίνει μπροστά από κάθε εικόνα και την κοιτάζει. Την ώρα που στέκεται
μπροστά από την κάθε εικόνα, εκείνη ζωντανεύει: τα μέλη της κάνουν την κίνηση και λένε τη φράση που
είχαν κάνει στην προηγούμενη διαδικασία. Οι σκηνές μπορούν να εμπλουτιστούν από τις σκέψεις των
συμμετεχόντων στις δραστηριότητες 7, 9 και 11.
Η σκηνή των κλεφτών μπορεί να εμπλουτιστεί με το τραγούδι «Τα Κλεφτόπουλα». Επίσης, αν τα
παιδιά είναι πολλά, μπορούν να χωριστούν σε τρεις ομάδες: μια ομάδα να τραγουδάει, μια ομάδα να
χορεύει και μια να παίζει όργανα (αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα).
Αφού ο Βασίλης δει όλες τις εικόνες, κοιτάζει προς το κοινό, χωρίς να εστιάζει απαραίτητα σε
πρόσωπα, μπορεί να κοιτάζει στο βάθος. Από πίσω του, δίπλα του, περνούν άτομα που τον προτρέπουν ή
τον αποτρέπουν ως προς το τι θα κάνει. Είναι οι φωνές της συνείδησής του.
Στο τέλος, επιστρέφει στη μάνα του και λέει το απόσπασμα:
«Μάνα μου εγώ δεν κάθομαι… … και με τους Αρβανίτες».
Η μάνα μπορεί να αντιδράσει αρχικά με τον τρόπο που θα προτείνουν τα παιδιά. Μπορεί να παγώσει
ο Βασίλης κι εκείνη να πει τις σκέψεις της, σκέψεις που να προέρχονται από τις δραστηριότητες 9, 11 και
13.
7.2. ΣΚΗΝΗ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥ.
Η σκηνή μπορεί να εμπλουτιστεί με τους συμμετέχοντες ή τη χορωδία να τραγουδά το «Θούριο του
Ρήγα».
Στο σημείο αυτό μπορούν είτε οι συμμετέχοντες να «επιστρέψουν» στη σύγχρονη πραγματικότητα
είτε να βγουν στη σκηνή άλλα πρόσωπα της ομάδας και να πουν τις σκέψεις τους, σκέψεις και
συναισθήματα που θα έχουν ήδη ειπωθεί στην τελική συζήτηση της ομάδας.
Μπορούν να ξεκινούν «Αν ο Βασίλης και άλλοι τέτοιοι άνθρωποι δεν είχαν κάνει αυτή την επιλογή,
εγώ σήμερα…», «Εγώ σήμερα για ανθρώπους που θυσίασαν τα πάντα για την ελευθερία νιώθω… …» κ.α.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να κατέβουν από τη σκηνή τραγουδώντας το «Δέκα παλικάρια στήσανε
χορό» και να ακολουθεί σχετική προβολή.

8. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ο εκπαιδευτικός στην προσπάθειά του να οργανώσει μια όμορφη σχολική γιορτή που να ικανοποιεί
τόσο αισθητικά, όσο και ουσιαστικά τον ίδιο και τους μαθητές του έρχεται αντιμέτωπος με πολλά
ερωτήματα στα οποία πρέπει να δώσει απάντηση και αφορούν τόσο την παρουσίαση της γιορτής, όσο και
την προετοιμασία της. Ο πλούτος της δημοτικής μας ποίησης σε συνδυασμό με τις τεχνικές του
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εκπαιδευτικού δράματος μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη δημιουργία μιας παράστασης, αλλά και
μιας ολόκληρης γιορτής, όπου η βαρύτητα στη διαδικασία θα προσφέρει ένα υπέροχο αποτέλεσμα. Ο
σχεδιασμός που παρουσιάστηκε βοηθά τον εκπαιδευτικό να αξιοποιήσει πολλά διδακτικά αντικείμενα
κερδίζοντας έτσι χρόνο προετοιμασίας. Η επαφή με τη δημοτική ποίηση φέρνει τα παιδιά σε επαφή με τη
μουσική και προφορική μας παράδοση. Η αξιοποίηση των ιστορικών πηγών συνάδει με τις νέες διδακτικές
προσεγγίσεις στη διδασκαλία της Ιστορίας και την καθιστούν ενδιαφέρουσα και κτήμα των μαθητών.
Τέλος, οι τεχνικές του εκπαιδευτικού δράματος δίνουν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν
σε βάθος τo νόημα της ελευθερίας, τα ιστορικά γεγονότα και το θεατρικό κώδικα, τον οποίο καλούνται και
να υπηρετήσουν στο τέλος με την παράσταση. Μια τέτοια διαδικασία μπορεί να βοηθήσει την ενδυνάμωση
των σχέσεων της ομάδας και να προσφέρει στους μαθητές γνώσεις κι ιδιαίτερα ευχάριστες εμπειρίες που
θα θυμούνται στη μετέπειτα ζωή τους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΗΓΕΣ:
Έχουν υπογραμμιστεί τα σημεία, όπου οι συμμετέχοντες της κάθε ομάδας θα ήταν καλό να δώσουν
περισσότερη βαρύτητα.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ:
«Στη δεύτερη περίοδο της τουρκοκρατίας η οικονομία των ελληνικών περιοχών βρισκόταν σε μια
τάση ανόδου, μολονότι την ανέστελλαν σκληρότατα φορολογικά και άλλα μέτρα των κατακτητών.
Κτηνοτροφία, γεωργία, ναυτική ζωή, οικιστικές δυνατότητες, οικοτεχνίες και βιοτεχνίες, εμπόριο και
άλλοι πόροι ζωής ακολουθούσαν πορεία αυξανόμενης παραγωγής και διαθέσεως… … Αλλά εκτός
από τη σπιτική και την τοπικά κινούμενη κτηνοτροφία, αναπτύχθηκε στα χρόνια της τουρκοκρατίας
και η πλατύτερη νομαδική των μεγάλων τσελιγκάτων και κοπαδιών… … Παρ’ όλη την αρπακτική και
αυθαίρετη κατακράτηση των μεγάλων και εύφορων αιών από τους Τούρκους, η φιλεργία των
Ελλήνων αγροτών σε όλο το διάστημα της τουρκοκρατίας δεν έλειψε, έτσι που έγινε αντικείμενο
προσοχής και θαυμασμού από τους περιηγητές και τους μελετητές της αγροτικής ζωής»
Ιστορία Ελληνικού Έθνους, Τ.ΙΑ΄, σελ. 273-274
Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ:
«…σχετικά απολίτιστοι φιλοπόλεμοι νομάδες κατέκτησαν πλούσιες αγροτικές περιοχές
κατοικημένες από αλλόθρησκους αγροτικούς και αστικούς πληθυσμούς υψηλότερης πολιτιστικής
στάθμης. … … Ευεργετικά προνόμια παραχώρησαν σε μικρότερη κλίμακα… … σε πόλεις ή περιοχές,
για να πείσουν τους κατοίκους να παραδοθούν ή για να εξυπηρετήσουν άλλες πολιτικές
σκοπιμότητες… … πρέπει ωστόσο να τονισθή ότι τα προνόμια των υποδούλων στηρίζονταν σε μια
μονόπλευρη πράξη, η οποία ήταν κάθε στιγμή ανακλητή με το πρόσχημα ότι παραβιάσθηκε η
«τζιμμά», και ότι οπωσδήποτε εκείνοι που παραχώρησαν τα προνόμια ή οι διάδοχοί τους δε
δίσταζαν να τα καταπατήσουν όταν έπαυε να υπάρχει η σκοπιμότητα που τα υπαγόρευσε.»
Ιστορία Ελληνικού Έθνους, Τ.Ι΄, σελ. 42-43
Η ΖΩΗ ΑΠΛΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ:
«Οἱ γοναῖγοι μου πολὺ φτωχοὶ καὶ ἡ φτώχεια αὐτείνη ἦρθε ἀπὸ τὴν ἁρπαγὴ τῶν ντόπιων Τούρκων
καὶ τῶν Ἀρβανίτων τοῦ Ἀλήπασσα… ... Σὲ κάμποσον καιρὸν ἔγιναν τρία φονικὰ εἰς τὸ σπίτι μας καὶ
χάθη καὶ ὁ πατέρας μου. Οἱ Τοῦρκοι τοῦ Ἀλήπασσα θέλαν νὰ μᾶς σκλαβώσουνε. Τότε διὰ νυχτὸς ὅλη
ἡ φαμελιὰ καὶ ὅλο μας τὸ σόι σηκώθηκαν καὶ ἔφυγαν καὶ ἤθα παγαίνουν εἰς τὴν Λιβαδειὰ νὰ ζήσουνε
ἐκεῖ. Θὰ πέρναγαν ἀπὸ ῾να γιοφύρι τοῦ Λιδορικιοῦ ὀνομαζόμενον Στενό, δὲν πέρναγε ἀπὸ ἄλλο
μέρος τὸ ποτάμι. Ἐκεῖ φύλαγαν οἱ Τοῦρκοι νὰ περάσουν νὰ τοὺς πιάσουνε, καὶ δεκοχτῶ ἡμέρες
γκιζεροῦσαν εἰς τὰ δάση ὅλοι κ᾿ ἔτρωγαν ἀγριοβέλανα καὶ ἐγὼ βύζαινα κ᾿ ἔτρωγα αὐτὸ τὸ γάλα. Μὴν
ISSN 1790-773Χ

68

© GAPMET / ΕΕΜΑΠΕ 2015

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΜΕ
ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ «ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ»

ὑποφέρνοντας πλέον τὴν πείνα, ἀποφάσισαν νὰ περάσουνε ἀπὸ τὸ γιοφύρι, καὶ ὡς βρέφος ἐγὼ
μικρό, νὰ μὴν κλάψω καὶ χαθοῦνε ὅλοι, ἀποφάσισαν καὶ μὲ πέταξαν εἰς τὸ δάσος, εἰς τὸν Κόκκινον
ὀνομαζόμενον, καὶ προχώρεσαν διὰ τὸ γιοφύρι. Τότε μετανογάει ἡ μητέρα μου καὶ τοὺς λέγει, «Ἡ
ἁμαρτία τοῦ βρέφους θὰ μᾶς χάση, τοὺς εἶπε, περνᾶτε ἐσεῖς καὶ σύρτε εἰς τὸ τάδε μέρος καὶ
σταθῆτε...1 τὸ παίρνω κι᾿ ἂν ἔχω τύχη καὶ δὲν κλάψη, διαβαίνομεν»...2 ἢ μητέρα του κι᾿ ὁ Θεὸς μᾶς
ἔσωσε. Αὐτὰ ὅλα τά ῾λεγε ἡ μητέρα μου καὶ οἱ ἄλλοι συγγενεῖς.»
Απομνημονεύματα Μακρυγιάννη, Βιβλίον Α΄, κεφ. 1
ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΟΠΛΑ:
«Τα όπλα αυτά ήταν ιδιαίτερα αγαπητά … … Στην Αλβανία και την Ελλάδα οι σπάθες και τα όπλα
θεωρούνταν ότι είχαν θηλυκή υπόσταση και τους έδιναν γυναικεία ονόματα. Το διάσημο ασημένιο
σπαθί του Οδυσσέα Ανδρούτσου λεγόταν «Ασήμω». Ο Θεόδωρος Γρίβας ονόμαζε το όπλο του
«Θοδωρούλα», το υποκοριστικό της θηλυκής εκδοχής του ονόματός του… … Πριν από την έναρξη
της μάχης, οι ιδιοκτήτες έδιναν υποσχέσεις στα όπλα τους, εάν τους προστάτευαν: Περήφανο όπλο
μου, παινεμένο μου σπαθί, πόσες φορές μου έσωσες τη ζωή, βοήθα με και τώρα και θα σε σκεπάσω
μεχρυσό και θα σε σκεπάσω με ασήμι...»
Λεύκωμα του Robert Elgood «Τα όπλα της Ελλάδας και των Βαλκανικών γειτόνων της κατά την
οθωμανική περίοδο», Εκδόσεις Polaris.
Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΚΛΕΦΤΩΝ – ΠΟΛΕΜΟΣ:
«Ριχτήκανε ἀπάνου τους οἱ Τοῦρκοι μὲ μεγάλη γενναιότητα, ὅτι ἐκείνη ἡ ῾μέρα ἐκεῖ ἦταν ἡ τύχη καὶ
τῶν Τούρκων καὶ Ἑλλήνων. Παίρναν οἱ Τοῦρκοι μίαν πέτρα καὶ βαίναν εἰς τὸ μέτωπον καὶ ῾σ τ᾿ ἄλλο
χέρι τὸ σπαθὶ καὶ κάμαν πλῆθος γερούσια ἀναντίον τῶν Ἑλλήνων καὶ ὅλο σκοτώνονταν χωρὶς νὰ
βγάλουν ἀποτέλεσμα. Ὅτι τότε οἱ Ἕλληνες ὁρκίστηκαν νὰ δουλέψουν διὰ θρησκεία καὶ πατρίδα καὶ
δὲν τοὺς κόλλαγε μολύβι, οὔτε σπαθί.… … Ἄρχισε ὁ πόλεμος ἀπὸ τὴν αὐγὴ ὡς τὸ δειλινό, πεθάναμε
ἀπὸ τὴν δίψα. Ὁ πόλεμος πολλὰ πεισματώδης καὶ συχνὰ γερούσια ἀπάνου μας. … … Τὸ δειλινὸ
μίλησε ἐκεινῶν ὁποῦ ῾ταν κρυμμένοι ἀπὸ τὶς πλάτες, καὶ ρίχτηκαν ἐκεῖνοι, οἱ ξαπόστατοι, καὶ ἐμεῖς
καὶ κάμαμε ἕναν μεγάλον σκοτωμὸν τῶν Τούρκων καὶ τοὺς πήγαμε ὡς τὸ ποτάμι κυνηγώντα καὶ
πήραμε καὶ τόσα λάφυρα, καὶ πᾶνε κακωσέχοντα οἱ Τοῦρκοι εἰς τὴν Ἄρτα. Σκοτώθηκα τρεῖς ἀπὸ ῾μᾶς
καὶ ἕξι πληγωμένοι. Ἐπληγώθηκα καὶ ἐγὼ ὀλίγον εἰς τὸ δεξὶ ποδάρι. Ὁ Σταμούλη Μαλεσιάδας ἐφέρθη
πολλὰ ἀντρείως, – ὅλοι πολέμησαν γενναίως, ὅμως αὐτὸς περισσότερον, πολεμιστὴς γενναῖος καὶ
ὁδηγίες φρόνιμες.»
Απομνημονεύματα Στρατηγού Μακρυγιάννη, Βιβλίον Α, Κεφ. 2ον
Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΚΛΕΦΤΩΝ – ΓΛΕΝΤΙ:
Καλώς ανταμωθήκαμε νεμείς οι ντερτιλήδες,
να κλάψουμε τα ντέρτια μας και τα παράπονά μας.
Πάλε καλές αντάμωσες, πάλε ν’ ανταμωθούμε,
στον Άγιο Λια, στον πλάτανο, ψηλά 'ς το κρυονέρι,
πόχουν οι κλέφταις σύνοδο κ’ οι καπιταναραίοι,
πόχουν αρνιά και ψένουνε, κριάρια σουγλισμένα,
όπ' έχουν και γλυκό κρασί από το μοναστήρι,
κ’ έχουν την Γκόλφω στο πλευρό και τους κερνάει και πίνουν.
Κι’ ο καπετάνιος τους μιλάει, κι’ ο καπετάνιος λέει,
"Για φάτε, πιέτε, βρε παιδιά, χαρήτε, να χαρούμε
τούτον το χρόνο τον καλό, τον άλλο ποιος το ξέρει,
για ζούμε, για πεθαίνουμε, για 'ς άλλον κόσμο πάμε"
Ν.Γ. Πολίτη, Δημοτικά τραγούδια, Νο 28, Γράμματα
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Θάλεια Καλλιαντά
ΚΛΕΦΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
(Από το βιβλίο Νεοελληνικών Κειμένων της Β΄ Γυμνασίου)
Του Βασίλη
Τα κλέφτικα τραγούδια έχουν ως θέμα τη ζωή και τα κατορθώματα των . O Βασίλης, ο κεντρικός
ήρωας του τραγουδιού, επιλέγει, όπως έκαναν πολλοί νέοι άντρες στα χρόνια της τουρκοκρατίας, να φύγει
από τη σκλαβιά και να ζήσει την ελεύθερη ζωή των κλεφτών. Τόσο η εθνική όσο και η κοινωνική του
περηφάνια τον ωθούν να εγκαταλείψει τα υλικά αγαθά μιας υπόδουλης ζωής και να γίνει αντάρτης,
ελεύθερος μέσα στη φύση των απόκρημνων βουνών.
«Βασίλη, κάτσε φρόνιμα, να γένεις νοικοκύρης,
για ν' αποχτήσεις πρόβατα, ζευγάρια κι αγελάδες,
χωριά κι αμπελοχώραφα, κοπέλια να δουλεύουν.
- Μάνα μου εγώ δεν κάθομαι να γίνω νοικοκύρης,
να κάμω αμπελοχώραφα, κοπέλια να δουλεύουν,
και να 'μαι σκλάβος των Τουρκών, κοπέλι στους γερόντους.
Φέρε μου τ' αλαφρό σπαθί και το βαρύ τουφέκι,
να πεταχτώ σαν το πουλί ψηλά στα κορφοβούνια,
να πάρω δίπλα τα βουνά, να περπατήσω λόγγους,
να βρω λημέρια των κλεφτών, γιατάκια καπετάνων
και να σου ρίξω κλέφτικα, να σμίξω τους συντρόφους,
που πολεμούν με την Τουρκιά και με τους Αρβανίτες».
Πουρνό φιλεί τη μάνα του, πουρνό ξεπροβοδιέται.
«Γεια σας βουνά με τους γκρεμνούς, λαγκάδια με τις πάχνες!
- Καλώς το τ' άξιο το παιδί και τ' άξιο παλικάρι».
Ν.Γ. Πολίτη, Δημοτικά τραγούδια, Γράμματα

Βιογραφικό
Η Θάλεια Καλλιαντά είναι δασκάλα, απόφοιτος του Μαράσλειου Διδασκαλείου και κάτοχος
μεταπτυχιακού διπλώματος στο Εκπαιδευτικό Δράμα (MA: Drama in Education, U.C.E.), διορισμένη στο
Δημόσιο από το 2001. Έχει παρακολουθήσει μεγάλο αριθμό σεμιναρίων για το Εκπαιδευτικό Δράμα, το
Θέατρο στην Εκπαίδευση, το κουκλοθέατρο, τα εικαστικά, τη δυσλεξία, το ΔΕΠ-Υ, τον αυτισμό και τη
Συστημική προσέγγιση ως μέθοδο Ψυχοθεραπείας. Είναι μέλος του Πανελλήνιου Δικτύου για το Θέατρο
στην Εκπαίδευση. Έχει διδάξει στα ΠΕΚ, έχει κάνει παρουσιάσεις κι εμψυχώσεις εργαστηρίων σε συνέδρια
σχετικά με τη σύνδεση των τεχνών και της εκπαίδευσης κι έχει λάβει μέρος στην παρουσίαση των νέων
διδακτικών πακέτων Α/θμιας Εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς το 2007. Έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ.
του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτικού Δράματος, στα πλαίσια του οποίου συμμετείχε στη διοργάνωση
ετήσιων και μικρότερων κύκλων σεμιναρίων για τη δραματική τέχνη στην εκπαίδευση στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό. Έχει λάβει μέρος σε διεθνή συνέδρια, έχει γράψει άρθρα σε εκπαιδευτικά περιοδικά και
ιστοσελίδες. Από το 2010 είναι υπεύθυνη του Εκπαιδευτικού Τμήματος του Θεάτρου Νέων του Δ. Σεϊτάνη,
όπου έχει οργανώσει κι εμψυχώσει πολλά εργαστήρια και σεμινάρια για παιδιά από τη βρεφική ηλικία
μέχρι την εφηβεία και σεμινάρια ενηλίκων.
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10 Χρόνια ΕΕΜΑΠΕ
ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΤΕΥΧΟΣ
Τεύχος 15

Μαρία Γρηγοράκη, Φρατζέσκα Περάκη

ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Περίληψη
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πιο
συγκεκριμένα το ζήτημα του δικαιώματος όλων στην τροφή. Η προσέγγιση του
συγκεκριμένου θέματος έγινε μέσα από ένα διαθεματικό σχέδιο εργασίας, το οποίο
υλοποιήθηκε από μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Βασικός σκοπός του προγράμματος
ήταν η αξιοποίηση διάφορων τεχνολογικών εργαλείων και διαδικτυακών εφαρμογών με
στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των μαθητών για το σοβαρό πρόβλημα της
πείνας. Με τον τρόπο αυτό τους δόθηκε η δυνατότητα να αντιμετωπίσουν το θέμα ολιστικά,
εμπλεκόμενοι ενεργά σε ένα πλήθος δραστηριοτήτων από διαφορετικά γνωστικά πεδία.
Τελικό αποτέλεσμα του προγράμματος ήταν η σύνθεση ενός τραγουδιού και η παραγωγή
ενός μουσικού βίντεο αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Λέξεις - κλειδιά:
εργαλεία Τ.Π.Ε., διαθεματική διδασκαλία, ανθρώπινα δικαιώματα, μουσική αγωγή.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η εκπαίδευση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ζωτικής
σημασίας, καθότι πρόκειται για ένα καθολικό ζήτημα για το οποίο μαθητές όλων των ηλικιών πρέπει να
είναι ενήμεροι. Η διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποσκοπεί στην ενίσχυση των
συναισθημάτων του σεβασμού, της ανοχής και της ισότητας, όπως και στην απαλλαγή των μαθητών από
κάθε είδους στερεότυπα (εθνικά, φυλετικά, θρησκευτικά κ.α.) (Κωστούλα & Μακράκης, 2006). Ιδιαίτερα
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση η διδασκαλία τους στοχεύει στη γνωριμία των μαθητών με τα βασικά
δικαιώματα και υποχρεώσεις τους καθώς και στην καλλιέργεια συναισθημάτων σεβασμού και αποδοχής
τόσο για τον εαυτό τους, όσο και για τους άλλους (United Nations, 2004). Αντικείμενο της παρούσας
εργασίας ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο η αλληλεπίδραση των μαθητών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με
τη μουσική μπορεί να προωθήσει την εκπαίδευσή τους σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιπλέον,
εξετάστηκε η επίδραση της μουσικής και των νέων τεχνολογιών στην προσπάθεια των μαθητών να μάθουν
με δημιουργικό τρόπο και να συνειδητοποιήσουν την ιδιότητά τους ως ενεργοί πολίτες του κόσμου (global
citizenship).

2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει συνεισφέρει σημαντικά στη διάδοση της εκπαίδευσης
σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς με την ανάπτυξη του παγκόσμιου ιστού αίρονται τα
γεωγραφικά όρια που πριν αποτελούσαν εμπόδιο για την εκπαίδευση πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα,
παρέχοντας ευκαιρίες σε πολύ μεγάλο μέρος του κοινού να ενημερωθεί σχετικά με αυτά (Elbers, 2004). Η
επιλογή του θέματος σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εκπαίδευση για ένα βιώσιμο μέλλον,
έγινε με γνώμονα τόσο την κοινωνική πραγματικότητα και το περιεχόμενο των Προγραμμάτων Σχεδιασμού
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και Ανάπτυξης Διαθεματικών Δραστηριοτήτων, που προτείνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2003), όσο και
τη βιωματική γνώση και εμπειρία των μαθητών.
Επιπλέον, λόγω της σημαντικότητας και της οικουμενικότητας του συγκεκριμένου θέματος, πολλοί
είναι οι διεθνείς οργανισμοί οι οποίοι παρεμβαίνουν με απώτερο στόχο την ενίσχυση της διδασκαλίας
τους σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο.
Συνεπακόλουθα, έχει δημιουργηθεί ένα ευρύ φάσμα διδακτικού υλικού το οποίο απευθύνεται σε
εκπαιδευτικούς και μαθητές για την αξιοποίησή του μέσα σε εκπαιδευτικά πλαίσια (Council of Europe,
2002). Τέτοια παραδείγματα είναι ο εκπαιδευτικός οδηγός των Ηνωμένων Εθνών «ABC teaching human
rights : a handbook for teachers», το πρόγραμμα «Human Rights Friendly Schools Project» της Διεθνούς
Αμνηστίας και το πρόγραμμα «Compass» του Συμβουλίου της Ευρώπης.

3. Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
Σύμφωνα με τον McClellan (1991), οποιαδήποτε ενεργή ενασχόληση με τη μουσική, είτε σε επίπεδο
σύνθεσης είτε σε επίπεδο εκτέλεσης ή ακρόασης, ενεργοποιεί τη συμμετοχή και των δύο ημισφαιρίων του
εγκεφάλου με αποτέλεσμα να εξισορροπεί και τις δύο πλευρές της νοητικής λειτουργίας. Αυτό είναι
περισσότερο εμφανές στο δημιουργικό κομμάτι της μουσικής και γι’ αυτό το λόγο οι μαθητές στο πλαίσιο
του σχεδίου εργασίας παρακινήθηκαν να εμπλακούν ενεργά σε αυτό μέσω της συνεργατικής δημιουργίας
ενός τραγουδιού.
Τα τραγούδια ανέκαθεν αποτελούσαν ένα χρήσιμο διδακτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς, διότι
επιτρέπουν την προσωπική έκφραση των μαθητών, ενώ ταυτόχρονα προωθούν γνωστικούς και
επικοινωνιακούς στόχους. Επιπλέον, όπως υποστηρίζει η Derrington (2005), η συγγραφή στίχων για μία
μελωδία, είναι μία διαδικασία η οποία είναι συνδεδεμένη τόσο με γνωστικούς όσο και με
συναισθηματικούς στόχους. Συνιστά μία διεργασία πολύ οικεία και γνώριμη για τα παιδιά, η οποία συνδέει
τη σχολική με την κοινωνική τους ζωή και για το λόγο αυτό αποκτά ιδιαίτερο νόημα για αυτά. Επομένως,
πρόκειται για μία δημιουργική διαδικασία, η οποία εάν συντελεσθεί συμμετοχικά έχει τη δύναμη να
ενισχύσει τη σχέση και την αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων της ομάδας (Wigram & Baker, 2005).
Ειδικότερα, εάν πραγματοποιηθεί μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες, όπως συνέβη στο πλαίσιο της
παρούσας εργασίας, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν εμπειρίες και βιώματα και να
καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους (Σέργη, 1995). Επίσης, η δομημένη μορφή των τραγουδιών δίνει
τη δυνατότητα στους μαθητές μέσα από τη χρήση καθημερινής γλώσσας, να επικοινωνήσουν
δημιουργώντας εικόνες και ιστορίες. Τέλος, μέσα από την παραγωγή του δικού τους υλικού, ενισχύεται η
αυτοπεποίθηση και η αίσθηση ανεξαρτησίας τους (Derrington, 2005).

4. ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ Τ.Π.Ε. ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Οι επαναστατικές αλλαγές στην τεχνολογία έχουν δημιουργήσει μια νέα γλώσσα στην επικοινωνία
και νέους δρόμους για την πρόσβαση στην πληροφορία και τη γνώση. Προτεραιότητα του σύγχρονου
σχολείου αποτελεί η κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών ως αυριανούς πολίτες της «Κοινωνίας της
Πληροφορίας». Επομένως, κρίνεται ως αναγκαία η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών
στη μαθησιακή διαδικασία και η εμπλοκή των μαθητών στη χρήση ψηφιακών εργαλείων που εξυπηρετούν
μαθησιακούς σκοπούς (Μικρόπουλος, 2000  Κόμης, 2004).
Το βίντεο, αν και χρησιμοποιείται σε εκπαιδευτικά πλαίσια εδώ και πολλές δεκαετίες, με την
ανάπτυξη της τεχνολογίας εξελίσσεται διαρκώς και παρέχει πολλαπλές δυνατότητες τόσο στους
διδάσκοντες όσο και στους μαθητές. Ειδικότερα, ο συνδυασμός οπτικών και λεκτικών μηνυμάτων που
συνδυάζει το βίντεο προσελκύουν την προσοχή των μαθητών και καθιστούν ευκολότερη την συγκράτηση
των πληροφοριών (Φύκαρης, 2012). Η διδακτική αξιοποίηση του βίντεο υποστηρίζεται από τη θεωρία της
διπλής κωδικοποίησης που ανέπτυξε ο Paivio (2006). Επιπλέον, μέσα από την ανάπτυξη του παγκόσμιου
ιστού και τη συνεργατική δομή του Web2.0, με την πληθώρα πολυμέσων που διατίθενται, ο καθένας έχει
τη δυνατότητα να δημιουργήσει το δικό του οπτικοακουστικό υλικό. Ο Ohler (2008) υποστηρίζει ότι μέσα
από την αξιοποίηση σε εκπαιδευτικά πλαίσια αυτών των δυνατοτήτων, δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές
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να αναπτύξουν ικανότητες κειμενικού, καλλιτεχνικού και ψηφιακού γραμματισμού. Την ολιστική αυτή
ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα από τη δημιουργία ενός βίντεο τονίζουν και οι Gertudix & Gertudix (2010),
επισημαίνοντας ότι οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν γλωσσικές και επικοινωνιακές δεξιότητες καθώς
καλούνται να χρησιμοποιήσουν πληθώρα μέσων όπως κείμενα, ήχο και εικόνα για να γίνει
αποτελεσματικότερη η μετάδοση των μηνυμάτων τους.

5. ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός-Μεθοδολογία
Ως εκπαιδευτική μέθοδος διδασκαλίας επιλέχθηκε το Σχέδιο Εργασίας, διότι μέσω αυτού
προωθείται η συλλογική δράση των μαθητών, οι διεπιστημονικές συσχετίσεις και διαθεματικές
προεκτάσεις της σχολικής γνώσης, αλλά και η σύνδεση της σχολικής γνώσης με το ευρύτερο κοινωνικό
περιβάλλον (Katz & Chard, 2004 ̇ Ματσαγγούρας, 2006). Αυτομάτως, ως βασική παιδαγωγική στρατηγική
υιοθετήθηκε η ομαδοσυνεργατική μάθηση, η οποία αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο της μεθόδου Project καθώς
και η βιωματική επικοινωνιακή μέθοδος, σύμφωνα με την οποία οι μαθητές μαθαίνουν μέσα από την
εμπειρία τους. Η συνεργατική διερεύνηση που επιχειρήθηκε να πραγματοποιηθεί μέσω του συγκεκριμένου
σχεδίου εργασίας για την εξάλειψη της ακραίας πείνας, θεωρήθηκε ότι μπορεί να προσφέρει ένα απόλυτα
λειτουργικό πλαίσιο για να οργανωθούν ποικίλες διδακτικές δραστηριότητες.
Ο σχεδιασμός, το θέμα και η στοχοθεσία του διαθεματικού σχεδίου εργασίας ήταν απολύτως
σύμφωνα με τους στόχους του Νέου Προγράμματος Σπουδών για την Ευέλικτη Zώνη. Το σχέδιο εργασίας
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και συγκεκριμένα για την εξάλειψη της ακραίας πείνας, εντάσσεται στη
θεματική περιοχή της Αγωγής Υγείας, η οποία αποτελεί ενδεικτική θεματική πρόταση προς αξιοποίηση στο
πλαίσιο των ωρών της Ευέλικτη Ζώνης από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) (Π.Ι.,2003). Μέσω της
διασύνδεσης με τα διαφορετικά πεδία του Αναλυτικού Προγράμματος για την Δ’ τάξη του Δημοτικού, και
ειδικότερα τη Γλώσσα, τα Μαθηματικά, την Αισθητική Αγωγή, τη Μελέτη του Περιβάλλοντος, τη Μουσική
Αγωγή και τις Τ.Π.Ε., τα παιδιά ενθαρρύνονται να αξιοποιήσουν τις δεξιότητές τους σε δραστηριότητες που
έχουν σκοπό να βελτιώσουν την κατανόησή τους για τον κόσμο στον οποίο ζουν.
Το πρόγραμμα είχε διάρκεια περίπου τρεις μήνες, (Μάρτιος 2013 - Μάιος 2013) και ολοκληρώθηκε
μέσα σε 12 διδακτικές παρεμβάσεις, περίπου δύο διδακτικών περιόδων η καθεμία.
Την ομάδα υλοποίησης του σχεδίου εργασίας αποτέλεσαν οι δεκατέσσερις (14) μαθητές και
μαθήτριες της Γ΄ - Δ΄ τάξης του 3/θέσιου Ράλλειου Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Πειραιά.
Από το σύνολο των δεκατεσσάρων παιδιών που έλαβαν μέρος, τα οκτώ ήταν κορίτσια και τα υπόλοιπα έξι
ήταν αγόρια. Ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων έγινε με γνώμονα το μαθησιακό και κοινωνικό προφίλ
του μαθητικού πληθυσμού, έτσι ώστε να συμμετάσχει ενεργά στην όλη διαδικασία. Την υλοποίηση και το
συντονισμό του προγράμματος ανέλαβαν δύο εκπαιδευτικοί, συγκριμένα η δασκάλα της τάξης και η
καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας. Καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής των δραστηριοτήτων οι εκπαιδευτικοί
είχαν αναλάβει ρόλο καθοδηγητή – εμψυχωτή και παρείχαν την ανάλογη ανατροφοδότηση στους μαθητές
κάθε φορά που κρινόταν αναγκαίο.
Μαθησιακή Στοχοθεσία
Κύριος σκοπός του σχεδίου εργασίας ήταν οι μαθητές να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν
για το σοβαρό πρόβλημα της ακραίας πείνας· πρόβλημα που ακόμα και στις μέρες μας πλήττει ένα πολύ
μεγάλο ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού. Ειδικότερα, μέσα από την επεξεργασία του θέματος
επιδιώκεται οι μαθητές να αναλάβουν ενεργό δράση, να συνειδητοποιήσουν τα δικαιώματά τους και να
αναπτύξουν την αυριανή τους ιδιότητα ως ενεργοί πολίτες του κόσμου.
Υλοποίηση του σχεδίου εργασίας
Αφόρμηση του προγράμματος αποτέλεσε ένα αυτοσχέδιο παιδικό γράμμα, προερχόμενο από ένα
συνομήλικο παιδί, όπου περιέγραφε στους μαθητές ορισμένες πτυχές της ιδιαίτερα σκληρής
καθημερινότητας που βιώνει. Το συγκεκριμένο γράμμα (βλ. Παράρτημα) δημιουργήθηκε από τις ίδιες τις
εκπαιδευτικούς, εξυπηρετώντας το στόχο της εν λόγω δραστηριότητας. Στις παρεμβάσεις που
ακολούθησαν, οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες,
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απεικόνισαν εικαστικά την πείνα



συμμετείχαν σε ασκήσεις ενσυναίσθησης



παρακολούθησαν σχετικό βίντεο με στιγμιότυπα από χώρες που πλήττονται από το πρόβλημα
της ακραίας πείνας



διάβασαν λογοτεχνικά κείμενα για το θέμα αυτό και τα επεξεργάστηκαν νοηματικά



επισκέφθηκαν το εκπαιδευτικό κέντρο της ActionAid πραγματοποιώντας ένα εικονικό ταξίδι
μέχρι την Κένυα, σε περιβάλλον προσομοίωσης



έκαναν

διαδικτυακές

αναζητήσεις

συγκεντρώνοντας

φωτογραφικό

υλικό

και

άλλες

πληροφορίες, ανακαλύπτοντας τα αίτια, τις συνέπειες και τις πραγματικές διαστάσεις του
φαινομένου


έμαθαν για διάφορες γνωστές οργανώσεις, όπως η

“Unicef”, η “ActionAid”, η «Διεθνής

Αμνηστία» κ.ά. που συμβάλλουν στον περιορισμό του προβλήματος σε εθνικό και παγκόσμιο
επίπεδο.
Επιπλέον, οι μαθητές ανά ομάδα αναζήτησαν στον Παγκόσμιο Ιστό και κατέγραψαν τις χώρες με τη
μεγαλύτερη θνησιμότητα λόγω της πείνας. Έπειτα, αφού τις εντόπισαν στον παγκόσμιο χάρτη της τάξης,
τις παρουσίασαν στις υπόλοιπες ομάδες αξιοποιώντας το λογισμικό “Google Earth”.

Εικόνα 2: Χαρτογραφώντας την πείνα με το λογισμικό
“Google Earth”

Εικόνα 1: Χαρτογραφώντας την πείνα στον αναλογικό
χάρτη της τάξης

Στη συνέχεια, έφτασε η στιγμή όπου οι μαθητές “ανέλαβαν δράση”. Συγκεκριμένα, αφού συζήτησαν
μεταξύ τους, κατέγραψαν τρόπους με τους οποίους μπορούν να συμβάλλουν οι ίδιοι στην εξάλειψη του
προβλήματος και τη δημιουργία μιας βιώσιμης κοινωνίας.
Αφού εκφράστηκαν διάφορες γνώμες και ιδέες, όλες οι ομάδες αποφάσισαν από κοινού να δώσουν
στο σχέδιο εργασίας τον τίτλο: «Τρώμε όλοι; Ας κάνουμε την πείνα παρελθόν» και να διοργανώσουν ένα
φιλανθρωπικό παζάρι με κατασκευές, προκειμένου να συγκεντρώσουν χρήματα. Προκειμένου να
παρακινήσουν και να ευαισθητοποιήσουν την ευρύτερη σχολική κοινότητα, δημιούργησαν αυτοσχέδιες
αφίσες με συνθήματα για το δικαίωμα στη διατροφή και την καταπάτησή του, τις οποίες εμπλούτισαν με
ανάλογες φωτογραφίες και τις μοίρασαν σε όλες τις τάξεις του σχολικού συγκροτήματος.

Εικόνα 3 - Εικόνα 4 - Εικόνα 5: Ενδεικτικές αφίσες που επιμελήθηκαν αισθητικά οι μαθητές και διαμοίρασαν στη
σχολική κοινότητα
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Πέρα όμως από αυτό οι μαθητές έπειτα από την ενεργητική ακρόαση του τραγουδιού “Vanita di
Vanita” του A. Braduardi έγραψαν πάνω σε αυτή τη μουσική στίχους με νόημα και συναίσθημα για τα
ανθρώπινα δικαιώματα και ηχογράφησαν το τραγούδι τους «Όλοι ίσοι…» κάνοντας χρήση του λογισμικού
καταγραφής και επεξεργασίας ήχου “Audacity” (http://audacity.sourceforge.net/?lang=el).

Εικόνα 6: Οι μαθητές συνθέτουν στίχους για το
τραγούδι τους.

Εικόνα 7: Ηχογραφώντας με το πρόγραμμα “αudacity”

Επειδή η μελωδία είναι το στοιχείο της μουσικής που κατευθύνει την ακοή μας δια μέσω μίας
σύνθεσης με την οποία αναπτύσσονται η πλοκή και τα θέματα ενός μουσικού έργου, προκαλώντας τη
μεγαλύτερη και αμεσότερη συγκίνηση (Machlis & Forney, 2000), έγινε ιδιαίτερα προσεκτική επιλογή της
μελωδίας για την οποία οι μαθητές επρόκειτο να γράψουν στίχους για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όσον
αφορά λοιπόν στους παράγοντες που συνετέλεσαν στην επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού, ήταν η
ένταση που διακρίνει τη μελωδία, ο εύκολος ρυθμός που μπορούν να τον ακολουθήσουν οι μικροί μαθητές,
συνδυαστικά με το στοιχείο ότι η συγκεκριμένη μουσική μεταφέρει μία δύναμη που διεγείρει τις αισθήσεις
και προκαλεί έντονα συναισθήματα στον ακροατή. Τέλος, η μελωδία αυτή προσφέρεται για τον επιτονισμό
συγκεκριμένων λέξεων με σημαντικό εννοιολογικό περιεχόμενο (λέξεις-κλειδιά).
Τέλος, οι μαθητές οπτικοποίησαν με αναλογικά μέσα τους στίχους του τραγουδιού

που

δημιούργησαν και αφού ψηφιοποίησαν τις εικαστικές τους δημιουργίες, συνδιαμόρφωσαν ένα μουσικό
βίντεο με τη συμβολή του προγράμματος δημιουργίας βίντεο

“Windows Live Movie Maker”

(http://www.windows-movie-maker.org/). To βίντεο είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://vimeo.com/95671229.

Εικόνα 9: Το μουσικό βίντεο είναι
διαθέσιμο στο “YouTube”
(http://www.youtube.com/watch?v=Unfb5PhjCbw)

Εικόνα 8: Ομαδοσυνεργατική δημιουργία μουσικού
βίντεο

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Στην παρούσα εργασία, προκειμένου η αξιολογική μεθοδολογία να είναι λειτουργική και να έχουμε
μια πιο ολοκληρωμένη δυναμική αναπτυξιακή εικόνα για την πορεία των μαθητών, πραγματοποιήθηκε
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συνδυασμός διαμορφωτικής και αθροιστικής αξιολόγησης (Π.Ι., 2003). Αναλυτικότερα, η διαμορφωτική
αξιολόγηση, πραγματοποιήθηκε καθ’ όλη την εξέλιξη των παρεμβάσεων, τόσο μέσω των επιμέρους
δραστηριοτήτων όσο και μέσα από τις καταγραφές του ημερολογίου των εκπαιδευτικών, το οποίο
τηρήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Όσον αφορά στην αθροιστική αξιολόγηση, αυτή
συντελέστηκε μέσα από την συζήτηση που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της ολομέλειας της τάξης, μετά την
ολοκλήρωση του προγράμματος. Με βάση τις καταγραφές του ημερολογίου των εκπαιδευτικών
διαπιστώθηκαν τα εξής:
Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία:
Οι μαθητές ανέλαβαν πρωτοβουλίες, αυτενέργησαν, έμαθαν πώς να μαθαίνουν συνεργατικά, να
επικοινωνούν αποτελεσματικά με το περιβάλλον τους, να προσπαθούν συλλογικά για ένα κοινό στόχο και
τελικά διαμόρφωσαν θετική στάση απέναντι στη μάθηση και στο σχολείο. Στις δραστηριότητες που
πραγματοποιήθηκαν συμμετείχε το σύνολο των μαθητών της τάξης. Παράλληλα η παραγωγή κοινού έργου
διευκόλυνε τη συμμετοχή όλων, ακόμη και των μέτριων σε επίδοση μαθητών, οι οποίοι κατέθεσαν τις
απόψεις τους, κάποιες από τις οποίες αξιοποιήθηκαν από την ομάδα, γεγονός που ενίσχυσε σημαντικά την
αυτοεκτίμησή τους. Επιπρόσθετα, οι μαθητές αναλαμβάνοντας ρόλο δημιουργού κατά την παραγωγή του
μουσικού βίντεο, ανέπτυξαν ικανότητες κειμενικού γραμματισμού

(writing literacy) μέσα από την

προσθήκη τίτλων (στίχων) και ικανότητες καλλιτεχνικού γραμματισμού (art literacy), καθώς αρχικά
οπτικοποίησαν μέσω της ζωγραφικής τους στίχους που έγραψαν και επιμελήθηκαν τη γενικότερη
αισθητική του τελικού προϊόντος. Ακόμη, ενισχύθηκαν και οι μεταγνωστικές τους δεξιότητες μέσα από την
ενεργή εμπλοκή τους σε όλα τα στάδια παραγωγής του βίντεο.
Ως προς τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών
Σε γενικές γραμμές καλλιεργήθηκε ο ψηφιακός γραμματισμός των μαθητών. Τα παιδιά όχι μόνο
χρησιμοποίησαν ψηφιακά μέσα, αλλά σε συνδυασμό με τη μουσική, τα εργαλεία αυτά αποτέλεσαν μέσο
δημιουργικής έκφρασης. Η πλειονότητα του μαθητικού πληθυσμού, ήταν ήδη εξοικειωμένη με τη χρήση
του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Όσον αφορά στις παρεμβάσεις όπου απαιτούσαν την αναζήτηση και
συλλογή στοιχείων και φωτογραφικού υλικού από το Διαδίκτυο, οι μαθητές δεν αντιμετώπισαν καμία
δυσκολία. Στη δραστηριότητα όπου χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή ”Google Earth”, η δυσκολία των
παιδιών διήρκησε μέχρι να συνηθίσουν το περιβάλλον διεπαφής της εφαρμογής. Αξίζει να σημειωθεί ότι
οι περισσότερο εξοικειωμένοι μαθητές βοηθούσαν και υπεδείκνυαν τον τρόπο χρήσης στους λιγότερο
εξοικειωμένους. Τα παιδιά στο σύνολο μπόρεσαν με ευκολία να διαχειριστούν το πρόγραμμα επεξεργασίας
ήχου “Audacity” και να ηχογραφήσουν το τραγούδι τους. Το μοναδικό σημείο στο οποίο απευθύνθηκαν
στις εκπαιδευτικούς για βοήθεια ήταν η διαδικασία της εξαγωγής (export) και αποθήκευσης του αρχείου
του τραγουδιού στον υπολογιστή. Οι περισσότερες δυσκολίες, παρουσιάστηκαν κυρίως κατά το χειρισμό
του προγράμματος “Movie Maker” με αποτέλεσμα να μην επιτευχθεί η απόλυτη αυτονομία στη χρήση του
σε καμία από τις ομάδες. Οι δυσκολίες επικεντρώθηκαν κυρίως στο χρονισμό του ήχου με τις εικόνες, ενώ
δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα στην εισαγωγή τους. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός πως δεν δόθηκε
αρκετός χρόνος για περισσότερες δοκιμές και πειραματισμό. Εντούτοις, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών,
τα παιδιά κατάφεραν να υλοποιήσουν τη δραστηριότητα και να κατανοήσουν τη λογική αλλά και τη
διαδικασία δημιουργίας ψηφιακού μουσικού βίντεο.
Ως προς το γνωστικό αντικείμενο
Τα παιδιά διερεύνησαν την έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναπλαισιώνοντας τις γνώσεις
που είχαν αποκτήσει κατά την αρχικά παραδοσιακή επαφή τους με το θέμα μέσα από άλλα διδακτικά
αντικείμενα. Η επαφή των μαθητών με έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό τους ώθησε να αντλήσουν σημαντικές
πληροφορίες και να αποκτήσουν μία πιο σφαιρική εικόνα για τις διαστάσεις, τα αίτια και τις συνέπειες του
φαινομένου της ακραίας πείνας σε παγκόσμια κλίμακα. Οι διάλογοι που αναπτύχθηκαν ανάμεσα στις
ομάδες κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων φανερώνουν τις γνώσεις και τις στάσεις που αποκτήθηκαν
μέσα από την όλη προσέγγιση. Οι λέξεις και οι φράσεις που αποτύπωσαν τα παιδιά τόσο στις ομαδικές
συνθέσεις όσο και μέσα στο ίδιο το τραγούδι, καταδεικνύουν ότι κατέκτησαν θεμελιώδεις έννοιες
(εξαθλίωση, υποσιτισμός, εθελοντισμός κ.ά.) και εμπλούτισαν το προσληπτικό και ενεργητικό τους
λεξιλόγιο.

ISSN 1790-773Χ

76

© GAPMET / ΕΕΜΑΠΕ 2015

ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Ως προς τη δημιουργική αξιοποίηση της μουσικής
Η ενεργητική μουσική ακρόαση και η από κοινού στιχουργική δημιουργία αποτέλεσαν σημαντικό
αισθητηριακό βίωμα για το σύνολο των μαθητών, κινητοποίησαν τη φαντασία τους, ενώ ταυτόχρονα
ανέπτυξαν τη μουσική, ενδοπροσωπική και διαπροσωπική νοημοσύνη της μαθητικής ομάδας. Αρχικά, οι
μαθητές ωθήθηκαν στη δημιουργική γραφή, έχοντας έτσι πολλαπλές ευκαιρίες για προσωπική έκφραση.
Επειδή η διεργασία αυτή συνέδεσε τη σχολική με τη κοινωνική τους ζωή απέκτησε ιδιαίτερο νόημα για
αυτούς.

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Συμπερασματικά, το σχέδιο εργασίας στο σύνολό του αποτέλεσε για τα παιδιά μία πολύ ευχάριστη
βιωματική εμπειρία μέσα από την οποία ενισχύθηκε η αυτοπεποίθησή τους, όχι μόνο γιατί κατάφεραν να
δημιουργήσουν το δικό τους τραγούδι, αλλά και γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία συνειδητοποίησαν την
αξία των ατομικών δικαιωμάτων τόσο για τους ίδιους όσο και για τους συνομηλίκους τους σε κάθε γωνιά
του πλανήτη.
Η ενασχόληση των μαθητών με τη μουσική διαδραμάτισε ιδιαίτερο ρόλο τόσο στην υλοποίηση του
σχεδίου εργασίας όσο και στην ευαισθητοποίηση των μαθητών. Για τα παιδιά ήταν ένας ξεχωριστός
τρόπος δημιουργίας, καθώς στο παρελθόν δεν είχαν ασχοληθεί με κάτι ανάλογο όπως η σύνθεση ενός
τραγουδιού. Κινητοποιήθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό, ενώ παράλληλα κατόρθωσαν να κατανοήσουν σε
βάθος τις έννοιες που διδάχθηκαν. Μέσα από την εμπλοκή των μαθητών στη συγγραφή στίχων για μία
συγκεκριμένη μελωδία, ευνοήθηκε η αλληλεπίδραση, η επικοινωνία και η συνεργασία, ενώ η παραγωγή
κοινού έργου διευκόλυνε τη συμμετοχή όλων, ακόμη και μίας μαθήτριας με ήπιες αναπτυξιακές
διαταραχές, ενισχύοντας σημαντικά την αυτοεκτίμησή της.
Η διεξαγωγή ορισμένων από τις δραστηριότητες με τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών έδωσε μια
προστιθέμενη αξία στην παραδοσιακή προσέγγιση του υπό διαπραγμάτευση θέματος, ενεργοποιώντας τη
φαντασία των παιδιών. Τέλος, οι διδακτικές παρεμβάσεις που περιγράφονται στην παρούσα εργασία
απέδειξαν πως ο συνδυασμός της μουσικής αγωγής με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων συνέβαλε στην
ανάπτυξη θετικών στάσεων ως προς τη μουσική και τις νέες τεχνολογίες, ενώ παράλληλα ενίσχυσε τα
κίνητρα των παιδιών ως προς τη μαθησιακή διαδικασία και τα ενθάρρυνε ως προς την κατεύθυνση της
συνειδητής μουσικής πράξης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Εικόνα 10: Το γράμμα που αποτέλεσε την αφόρμηση για το διαθεματικό project.
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ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Βιογραφικά σημειώματα
Η Μαρία Γρηγοράκη είναι απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, της
Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστήμιου Κρήτης. Έχει εργαστεί ως αναπληρώτρια εκπαιδευτικός
σε δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Παράλληλα, φοιτά στο Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου ολοκληρώνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Τεχνολογίες
της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην
Προσχολική Ηλικία. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μάθηση μέσω φορητών συσκευών
και ειδικότερα στoν εκπαιδευτικό σχεδιασμό παιχνιδιών διάχυτου υπολογισμού μέσω φορητών συσκευών
για μαθησιακούς σκοπούς .

Η Φρατζέσκα Περάκη είναι απόφοιτος του τμήματος

αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας του

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών και έχει εργαστεί ως καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας
σε δημόσια εκπαιδευτήρια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι επίσης φοιτήτρια του Πανεπιστημίου
Αθηνών όπου ολοκληρώνει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της
Επικοινωνίας για την εκπαίδευση» στο τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική ηλικία.
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3ο Μέρος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ

ISSN 1790-773Χ

81

© GAPMET / ΕΕΜΑΠΕ 2015

ISSN 1790-773Χ

82

© GAPMET / ΕΕΜΑΠΕ 2015

10 Χρόνια ΕΕΜΑΠΕ
ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΤΕΥΧΟΣ
Τεύχος 15

Μιράντα Καλδή, Μαρία Έμμα Μελιγκοπούλου

ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ – ΠΑΙΔΙΚΗΣ – ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ
ΣΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ:
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ.
Η Θερινή Ακαδημία Διεύθυνσης Χορωδίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, η οποία λειτουργεί από τον
Ιούλιο του 2010, είναι ένα πρότυπο εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε
διευθυντές σχολικών, παιδικών, νεανικών και ερασιτεχνικών χορωδιών. Η ιδέα της δημιουργίας αυτού του
προγράμματος ήταν της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Διεύθυνσης Χορωδίας του Ιονίου Πανεπιστημίου,
Μιράντας Καλδή και προέκυψε από τα ενδιαφέροντα, αλλά και ανησυχητικά στατιστικά στοιχεία της
εμπειρικής έρευνας που διεξήχθη στο πλαίσιο εκπόνησης διατριβής της διδάκτορος του Ιονίου
Πανεπιστημίου Μαρίας Μελιγκοπούλου, με θέμα: «Η παιδική σχολική χορωδία στο σύστημα μουσικής
εκπαίδευσης, μέσα στο πλαίσιο της Ελληνικής πραγματικότητας. Σύγχρονες τάσεις και αποτελεσματικές
εφαρμογές».

1. Η ΓΕΝΙΚΗ ΙΔΕΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Αρχικά, από τα στοιχεία της έρευνας σχηματίστηκε μια εμπεριστατωμένη εικόνα για:
1.

τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των σχολικών χορωδιών της χώρας.

2.

τις ανάγκες και ελλείψεις των διδασκόντων.

3.

το ρεπερτόριο που χρησιμοποιείται ως διδακτικό υλικό.

Η έρευνα ήταν πανελλήνια, αφορούσε 330 τυχαία επιλεγμένα Δημόσια, Ιδιωτικά και Μουσικά
γυμνάσια από διάφορες περιοχές της χώρας.
Τα ερωτήματα της έρευνας αναφέρονταν στη διδασκαλία της σχολικής χορωδίας και ειδικότερα
στους τομείς:
α.

διδακτική μεθοδολογία της σχολικής χορωδίας

β.

μέθοδοι φωνητικής αγωγής

γ.

χορωδιακό ρεπερτόριο

δ.

είδος συναυλιών

ε.

ακαδημαϊκό προφίλ των διδασκόντων (ωδειακοί – πανεπιστημιακοί), αναφορικά με τη
διδακτική της σχολικής χορωδίας και της φωνητικής αγωγής, καθώς και την τυχόν επιμόρφωσή
τους στη διεύθυνση σχολικής χορωδίας.

Ανάμεσα στα ευρήματα της έρευνας ήταν και τα εξής:


Από τα 330 σχολεία που επιλέχθηκαν για την έρευνα τα 268 διέθεταν σχολική χορωδία.



Το 10% της διδακτικής πρακτικής αναφερόταν στην εκμάθηση του χορωδιακού έργου δια της
ακρόασης του οργάνου καθοδήγησης, χωρίς τη χρήση της φωνής του διδάσκοντος.



Στο 13,5% παρατηρήθηκε η πρακτική της ακρόασης ηχογράφησης του τραγουδιστή (έργων ποπροκ ή έντεχνης ελληνικής μουσικής).



Στο 50% παρατηρήθηκε η πρακτική διδασκαλίας με στοιχεία μίμησης της φωνής του
διδάσκοντος και του οργάνου, χωρίς όμως στοιχεία φωνητικής αγωγής.



Τέλος, στο 20,5% διαπιστώθηκε διδασκαλία της χορωδίας με στοιχεία φωνητικής αγωγής.
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Μιράντα Καλδή, Μαρία Έμμα Μελιγκοπούλου

Είδος Σχολείου

Υπάρχει χορωδία
στο σχολείο σας;
Περιοχή

Δημόσιο

Ιδιωτικό

Μουσικό

Σύνολο

Ναι

Όχι

Ναι

Όχι

Ναι

Όχι

Ναι

Όχι

Θράκη

7

11

1

0

3

0

11

12

Μακεδονία

55

26

7

5

7

0

68

31

Ήπειρος

12

11

0

0

1

0

13

11

Θεσσαλία

21

5

0

0

4

0

25

5

Επτάνησα

8

7

2

0

3

0

13

7

Στερεά Ελλάδα

35

29

31

16

6

0

72

46

Πελοπόννησος

32

23

5

1

3

1

40

25

Κρήτη

6

12

0

1

2

0

8

13

Ανατολικό Αιγαίο

6

4

0

0

2

0

9

4

Δωδεκάνησα

2

9

1

1

1

0

4

10

Κυκλάδες

5

4

0

1

0

0

5

5

189

141

47

26

32

1

268

168

Σύνολο

Chi-Square Test

Value

df

Sig.

Pearson Chi-Square

61,379(a)

20

,000

Πίνακας 1: Περιοχή προέλευσης των σχολείων του δείγματος

Διδακτική μεθοδολογία

Δημόσιο

Ιδιωτικό

Μουσικό

Σύνολο

N

%

N

%

N

%

N

%

Ακρόαση οργάνου καθοδήγησης

20

11,0

3

6,5

4

12,5

27

10,0

Μάθηση μέσω ηχογραφημένης
ακρόασης

30

16,0

5

11,0

1

3,0

36

13,5

Αποστήθιση από τη φωνή του
διδάσκοντος, και του οργάνου
χωρίς στοιχεία φωνητικής
αγωγής

102

54,0

27

64,0

5

16,0

134

50,0

Διδασκαλία με στοιχεία
φωνητικής αγωγής

23

12,0

10

24,0

22

68,

55

20,5

Σύνολο

189

100,0

47

100,0

32

100,0

268

100,0

Πίνακας 2: Χρήση μουσικής ορολογίας ανά είδος σχολείου

Αναφορικά με το διδασκόμενο σχολικό χορωδιακό ρεπερτόριο, στο 75% διαπιστώθηκε
αποκλειστική διδασκαλία έντεχνης ελληνικής και/ή ποπ-ροκ μουσικής, ενώ μόνο ένα στα τέσσερα σχολεία
διέθετε στο ρεπερτόριό του και λόγια χορωδιακά έργα. Επιπλέον, το 50% των καθηγητών διδάσκει τη
χορωδία χωρίς χρήση παρτιτούρας, ενώ ένα επιπλέον 15% τη χρησιμοποιεί ευκαιριακά.
Το είδος των συναυλιών της σχολικής χορωδίας σε ποσοστό που αγγίζει το 100% στα Δημόσια
σχολεία, αναφέρεται σε μουσικές παραστάσεις για την εξυπηρέτηση των σχολικών εορτών, ενώ το 2% των
διδασκόντων αναλαμβάνει πρωτοβουλία εξεύρεσης εμφανίσεων της χορωδίας και εκτός της σχολικής
κοινότητας. Στα μουσικά και τα ιδιωτικά σχολεία παρατηρείται η τάση για περισσότερες εξωσχολικές
συναυλίες.
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ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ – ΠΑΙΔΙΚΗΣ – ΝΕΑΝΙΚΗΣ
ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ.

Είδος μουσικής

47
Ιδιωτικά

189 Δημόσια

286 σχολεία
Σύνολο

32 Μουσικά

N

%

N

%

N

%

N

%

Έργα κλασικών Ελλήνων
συνθετών

30

16,0

21

44,5

13

41,0

64

24,0

Έργα έντεχνης Ελληνικής
μουσικής

186

98,5

46

98,0

26

81,0

257

95,8

Παραδοσιακά /
Δημοτικά

179

95,0

38

81,0

10

31,0

226

84,5

Βυζαντινά

123

65,0

27

57,5

3

9,5

153

57,0

Έργα κλασικών ξένων
συνθετών

25

13,0

18

38,0

21

65,5

64

23,8

Έργα σύγχρονων ξένων
συνθετών

15

8,0

15

32,0

7

22,0

37

14,0

Παιδική όπερα

5

2,5

7

15,0

3

9,5

15

5,5

Ελληνική ποπ – ροκ

94

50,0

21

44,5

11

34,5

126

47,0

Ξένη ποπ – ροκ

45

24,0

20

42,5

11

34,5

76

28,5

Ξένα παραδοσιακά / Negro
Spirituals

16

8,5

21

44,5

20

62,5

57

21,0

Jazz

5

2,5

6

12,5

4

12,5

15

5,5

Ανθολόγιο ΟΕΔΒ

23

12,0

0

0,0

2

6,0

25

9,5

Πίνακας 3: Είδος χορωδιακών έργων ως προς την εποχή και την προέλευσή τους

Είδος παρτιτούρας

Δημόσιο

Ιδιωτικό

Μουσικό

Σύνολο

N

%

N

%

N

%

N

%

Μουσική παρτιτούρα

37

19,5

28

60,0

30

94,0

95

35,0

Κείμενο τραγουδιών

121

64,0

14

30,0

0

0,0

135

50,0

Συνδυασμός των δύο

31

16,5

5

10,0

2

6,0

38

15,0

Σύνολο

189

100,0

47

100,0

32

100,0

268

100,0

Πίνακας 4: Είδος παρτιτούρας ανά είδος σχολείου

Αναφορικά με το ακαδημαϊκό προφίλ των διδασκόντων, από την έρευνα προέκυψε ότι το 31% των
καθηγητών της μουσικής δεν έχει λάβει εκπαίδευση στη διδασκαλία σχολικής χορωδίας και στη χορωδιακή
φωνητική αγωγή. Από το συνδυασμό των πινάκων της έρευνας συνάγεται ότι:


το 13,5% έχει εξειδικευμένες γνώσεις στη διεύθυνση χορωδίας

(7,5% αποκτημένες σε

πανεπιστήμια του εξωτερικού και 6% σε ωδεία).


το 34% έλαβε εισαγωγικά μαθήματα διεύθυνσης χορωδίας ως υποχρεωτικό μάθημα στο ΑΕΙ που
φοίτησε.
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Σπουδές στη
διεύθυνση χορωδίας (σε ΑΕΙ,
ωδείο ή σεμινάριο)

Δημόσιο

Ιδιωτικό

Μουσικό

Σύνολο

N

%

N

%

N

%

N

%

Ναι

129

68,0

32

68,0

24

75,0

185

69,0

Όχι

60

32,0

15

32,0

8

25,0

83

31,0

Σύνολο

189

100,0

47

100,0

32

100,0

268

100,0

Πίνακας 5: Σπουδές στη διεύθυνση χορωδίας ανά είδος σχολείου

Σπουδές διεύθυνσης
χορωδίας σε ΑΕΙ
εξωτερικού

N

%

N

%

N

%

N

%

Ναι

7

4,0

6

13,0

7

22,0

20

7,5

Όχι

182

96,0

41

87,0

25

78,0

248

92,5

Σύνολο

189

100,0

47

100,0

32

100,0

268

100,0

Δημόσιο

Ιδιωτικό

Μουσικό

Σύνολο

Πίνακας 6: Σπουδές στη διεύθυνση χορωδίας σε ανώτατο μουσικό ίδρυμα του εξωτερικού

Σπουδές διεύθυνσης
χορωδίας σε ωδείο

Δημόσιο

Ιδιωτικό

Μουσικό

Σύνολο

N

%

N

%

N

%

N

%

Ναι

10

5,0

5

11,0

1

3,0

16

6,0

Όχι

179

95,0

42

89,0

31

97,0

252

94,0

Σύνολο

189

100,0

47

100,0

32

100,0

268

100,0

Πίνακας 7: Σπουδές στη διεύθυνση χορωδίας αποκτημένες σε ωδείο

Σπουδές
διεύθυνσης
χορωδίας σε
σεμινάριο

Δημόσιο

Ιδιωτικό

Μουσικό

Σύνολο

N

%

N

%

N

%

N

%

Ναι

48

25,0

16

34,0

6

19,0

70

26,0

Όχι

141

75,0

31

66,0

26

81,0

198

74,0

Σύνολο

189

100,0

47

100,0

32

100,0

268

100,0

Πίνακας 8: Σπουδές στη διεύθυνση χορωδίας αποκτημένες σε σεμινάριο

Σπουδές
διεύθυνσης
χορωδίας σε
Ελληνικό ΑΕΙ

Δημόσιο

Ιδιωτικό

Μουσικό

Σύνολο

N

%

N

%

N

%

N

%

Ναι

77

41,0

5

11,0

10

31,0

92

34,0

Όχι

112

59,0

42

89,0

22

69,0

176

66,0

Σύνολο

189

100,0

47

100,0

32

100,0

268

100,0

Πίνακας 9: Σπουδές στη διεύθυνση χορωδίας αποκτημένες σε ελληνικό ΑΕΙ
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ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ – ΠΑΙΔΙΚΗΣ – ΝΕΑΝΙΚΗΣ
ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ.
Ειδικότερα, στα μουσικά σχολεία, όπου διδάσκεται το μάθημα της Ευρωπαϊκής Πολυφωνικής
Χορωδίας, το 75% των διδασκόντων δεν έχει ειδίκευση στο αντικείμενο, το 20% έχει παρακολουθήσει
κάποιο σεμινάριο ή ιδιωτικό μάθημα, ενώ μόνο το 5% έχει την ειδίκευση της διεύθυνσης χορωδίας.
Από όλες τις παραπάνω διαπιστώσεις προέκυψαν τα εξής σημαντικά στοιχεία:
Α) Απουσία επιστημονικής μεθοδολογίας της διδασκαλίας της χορωδίας, τόσο ως προς τη
διδασκαλία του χορωδιακού έργου, όσο και ως προς τη φωνητική αγωγή που λαμβάνουν οι μαθητές.
Β) Σχεδόν αποκλειστική διδασκαλία έντεχνης ελληνικής και ποπ -ροκ μουσικής, ενώ ιδιαίτερα στα
Δημόσια Γυμνάσια, σχεδόν παντελής απουσία διδασκαλίας αυθεντικής λόγιας χορωδιακής μουσικής
Ελλήνων και ξένων συνθετών.
Γ) Απουσία ειδικής εκπαίδευσης της συντριπτικής πλειοψηφίας των διδασκόντων στην παιδαγωγική
της χορωδίας, την τεχνική διεύθυνσης χορωδίας και τη φωνητική αγωγή.
Σε δεύτερο επίπεδο, μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω έρευνας, μελετήθηκαν και
αξιολογήθηκαν πετυχημένα μοντέλα επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην παιδαγωγική
και διεύθυνση της παιδικής – σχολικής χορωδίας από αναγνωρισμένους εκπαιδευτικούς οργανισμούς του
εξωτερικού, συγκεκριμένα:
Α) Το Boston University Music Education Master Program, το οποίο δίνει έμφαση στο παιδικό τραγούδι,
τη σχολική χορωδία και τη σχολική μπάντα. Ανάμεσα στα μαθήματα που περιλαμβάνει το πρόγραμμα
σπουδών είναι: χορωδιακό ρεπερτόριο κατάλληλο για παιδιά και εφήβους, τεχνική διεύθυνσης χορωδίας,
φωνητική αγωγή, διεύθυνση μπάντας και ενοργάνωση, μουσικοπαιδαγωγική και μελέτη των μεθόδων
Kodaly, Orff& Dalcroze.
Β) Το Zoltan Kodaly Pedagogical Institute of Music, το οποίο εφαρμόζει ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο και
διεθνώς αναγνωρισμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης παιδιών στο χορωδιακό τραγούδι από την ηλικία των 4
ετών. Tο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει εκτός των άλλων: τεχνική διεύθυνσης χορωδίας, φωνητική
αγωγή, πρακτική χορωδίας, ανάγνωση και παίξιμο χορωδιακής παρτιτούρας, σχολικό ρεπερτόριο,
οργανολογία, ενάριθμο μπάσο, μελέτη και εκτέλεση σύγχρονης χορωδιακής μουσικής.
Γ) Το Tanglewood Institute, το οποίο είναι μια θερινή ακαδημία που εκπαιδεύει παιδιά 12-18 ετών σε
μουσικά όργανα και στο χορωδιακό τραγούδι μέσα από ένα ρεπερτόριο προσαρμοσμένο στις ανάγκες και
τις δυνατότητες αυτής της ηλικίας. To πρόγραμμα διδασκαλίας προσφέρει και ειδικά τμήματα τραγουδιού
και τα μαθήματα αναγνωρίζονται ως πανεπιστημιακές διδακτικές μονάδες.
Δ) Η Μουσική Ακαδημία του Μονάχου, η οποία εφαρμόζει ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα με τίτλο
«Παιδική και Νεανική Χορωδιακή Εκπαίδευση – Παιδική Χορωδία» του οποίου το πρόγραμμα σπουδών
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα εξής: παιδαγωγική της παιδικής – νεανικής χορωδίας, φωνητική αγωγή,
πρακτική διδασκαλία στην εργαστηριακή παιδική χορωδία του πανεπιστημίου, παίξιμο παρτιτούρας,
ρεπερτόριο παιδικής - νεανικής χορωδίας, τεχνική διεύθυνσης χορωδίας.
Από τη συνδυαστική μελέτη των αποτελεσμάτων της διδακτορικής έρευνας και των επιτυχημένων
προγραμμάτων διδασκαλίας των παραπάνω διεθνών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μορφοποιήθηκε ένα
Πρότυπο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Διεύθυνσης και Παιδαγωγικής της Χορωδίας, το οποίο εντάχθηκε στη
Θερινή Ακαδημία του Ιονίου Πανεπιστημίου. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε καθηγητές μουσικής που
διαθέτουν σχολική χορωδία ή επιθυμούν να την οργανώσουν, σε διευθυντές εξωσχολικών παιδικών και
νεανικών χορωδιών, καθώς και σε φοιτητές τμημάτων μουσικών σπουδών που ενδιαφέρονται για την
παιδαγωγική και τη διεύθυνση χορωδίας.
Οι εκάστοτε διδάσκοντες είναι προσκεκλημένοι μαέστροι διεθνούς αναγνώρισης, με ιδιαίτερη
εμπειρία και εξειδίκευση στην παιδαγωγική της χορωδιακής πράξης και ιδιαίτερα στη διδασκαλία
παιδικών, σχολικών και νεανικών χορωδιών.
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2. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ
Ο κεντρικός άξονας του διδακτικού προγράμματος διαρθρώθηκε σε τέσσερις ενότητες, οι οποίες
από την παραπάνω έρευνα θεωρήθηκε ότι: α) καλύπτουν τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των
συμμετεχόντων και β) συμβαδίζουν με τα διεθνή πρότυπα και τις σύγχρονες τάσεις που επικρατούν στη
σχολική μουσική εκπαίδευση:


Παιδαγωγική της χορωδίας



Φωνητική αγωγή για χορωδία



Τεχνική διεύθυνσης χορωδίας



Χορωδιακή πράξη



Επιπλέον, σε κάθε ετήσιο πρόγραμμα προστέθηκε:



ένα ειδικότερο θέμα που αναφέρεται στην ευρύτερη χορωδιακή πράξη και αποτελεί την
ιδιαίτερη εξειδίκευση του εκάστοτε διεθνώς διακεκριμένου διδάσκοντα.

Στα πέντε πρώτα χρόνια εφαρμογής του προγράμματος (από το 2010 έως το 2014) οι
προσκεκλημένοι διδάσκοντες, πέραν από τις παραπάνω αναφερόμενες βασικές διδακτικές ενότητες που
αποτελούν και το κεντρικό διδακτικό άξονα του προγράμματος, εφάρμοσαν τα εξής ειδικότερα θέματα:
Η Jean Bartle Ashworth το 2010 επικεντρώθηκε σε δύο επίπεδα διδασκαλίας παιδικής χορωδίας:
α) χορωδία με μικρή εμπειρία και ρεπερτόριο μικρής δυσκολίας και β) χορωδία με μεγαλύτερη εμπειρία
και πιο σύνθετο ρεπερτόριο.
Το 2011, παρουσίασε τη μεθοδολογία διδασκαλίας ομαδικού τραγουδιού και σχολικής χορωδίας
από το αρχικό της στάδιο, χωρίς επιλογή (ακρόαση) φωνών.
Ο Basilio Astulez το 2012,

χρησιμοποίησε πολύ εύστοχα κινήσεις του σώματος μέσα από

εκφραστικές χειρονομίες/εικόνες που βοηθούν τα παιδιά στην παραγωγή κεφαλικού τόνου. Επιπλέον,
μέσα από ένα κατάλληλο για παιδικές – νεανικές φωνές ρεπερτόριο, δίδαξε, ιδιαίτερα αποτελεσματικά, τα
βασικά στοιχεία της μεθοδολογίας choralography (εκφραστική κινησιολογία/χειρονομία). Ακόμη ως κόντρα
τενόρος, υπόδειξε την ορθή εφαρμογή της φωνήςfalsetto από άνδρες διευθυντές παιδικών χορωδιών.
Ο Andre van den Merwe το 2013, παρουσίασε ένα πρότυπο πρόγραμμα φωνητικής αγωγής της
παιδικής και νεανικής φωνής, προθερμάνσεις και τεχνικές αναπνοής. Επιπλέον, επέλεξε ένα ρεπερτόριο με
ethnic στοιχεία από την Αφρική, με έντονα ρυθμικά στοιχεία και ομοφωνική αρμονική δομή, τα οποία ήταν
κατάλληλα για παιδική σχολική και νεανική χορωδία και μπορούσαν να εκτελεστούν από τις χορωδίες των
συμμετεχόντων μαέστρων.
Τέλος,o Andre Thomas το 2014, έδωσε έμφαση στη διδακτική μεθοδολογία της χορωδίας και στην
κινησιολογία της μουσικής διεύθυνσης μέσα από το πρόγραμμα ”They Sing what they See” που διδάσκει στο
Florida State University. Το ρεπερτόριο που επέλεξε περιείχε και έργα Negro Spiritual & Gospel, όπου
επεξηγήθηκε η διαφορά των δύο αυτών ειδών χορωδιακής μουσικής και υποδείχθηκε ο κατάλληλος
τρόπος ερμηνείας τους.

3. H ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ – ΟΙ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ
Το διδακτικό πρόγραμμα της Θερινής Ακαδημίας είναι ένα ζωντανό κύτταρο που πέραν του
κεντρικού του άξονα, δίνει χώρο στις αναζητήσεις και τις ανάγκες των συμμετεχόντων σε αυτήν. Από τον
πρώτο χρόνο εφαρμογής της Ακαδημίας διανεμήθηκαν φύλλα αξιολόγησης με σκοπό από τη μια, τη
διαπίστωση του διδακτικού του αποτελέσματος και της ωφέλειας ή μη που αποκομίστηκε από τους
συμμετέχοντες, και από την άλλη, τη συλλογή των ιδεών και των προτάσεων τους αναφορικά με διδακτικά
αντικείμενα που επιθυμούν να ασχοληθούν ειδικότερα.
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ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ.

Βρήκατε ότι οι διδακτικές ενότητες
ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας;

Συμμετέχοντες καθηγητές μουσικής – διευθυντές
χορωδίας (2010 – 2014)
N

%

210

96,0

Αρκετά

7

4,0

Λίγο

0

0,0

Καθόλου

0

0,0

217

100,0

Πολύ

Σύνολο

Πίνακας 10: Βαθμός ανταπόκρισης της διδακτικής θεματικής με τις διδακτικές σας ανάγκες
Από την εσωτερική αυτή αξιολόγηση του προγράμματος, αναδείχθηκαν στοιχεία και προτάσεις που
αφορούσαν:
1) Το βαθμό ανταπόκρισης του προγράμματος διδασκαλίας στις ανάγκες των συμμετεχόντων ως
διευθυντές σχολικών, παιδικών και νεανικών χορωδιών, ο οποίος σε ποσοστό 96% ήταν «πολύ» και 4%
«αρκετά», ενώ και στα πέντε χρόνια εφαρμογής του προγράμματος οι απαντήσεις «λίγο» και «καθόλου»
παρέμειναν μηδενικές.
2) Την επιθυμία αρκετών συμμετεχόντων για ενισχυτική διδασκαλία στην κινησιολογία της
μουσικής διεύθυνσης, καθώς αποτελεί ένα αντικείμενο που οι περισσότεροι έχουν διδαχθεί είτε σε βασικό
μόνο επίπεδο, είτε το γνωρίζουν εμπειρικά. Από το 2013 στη Θερινή Ακαδημία προστέθηκε μια επιπλέον
ώρα διδασκαλίας κινησιολογίας από διδάσκοντες του Ιονίου Πανεπιστημίου, στην οποία σημειώθηκε
ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό παρακολούθησης (45% των συμμετεχόντων) κατά τα έτη 2013 και 2014.
3) Την επιθυμία αρκετών συμμετεχόντων να προβάλλουν και να συζητήσουν το ατομικό χορωδιακό
τους έργο. Το 2014 δόθηκε η δυνατότητα παρουσίασης ψηφιακού υλικού από συναυλίες των χορωδιών
των συμμετεχόντων σε συνδυασμό με ομαδική συζήτηση και αξιολόγηση. Από τη διαδικασία
διαπιστώθηκαν τα εξής:
α.

Η μουσική πρόοδος των χορωδιακών τους σχημάτων μετά από τη συμμετοχή τους στο
πρόγραμμα

β.

Η εφαρμογή ρεπερτορίου αυθεντικής χορωδιακής μουσικής, που είναι και ένας από τους
βασικούς στόχους της Ακαδημίας

γ.

Η δημιουργία και καλλιτεχνική δράση νέων χορωδιών σε περιοχές που δε διέθεταν χορωδίες,
όπως η Μήλος, η Τήνος, η Ηλεία, η Φλώρινα, κλπ. Οι χορωδίες αυτές αποτελούν όχι μόνο
πολιτιστικό πόλο έλξης παιδιών και νέων, αλλά μέσα από την καλλιτεχνική τους δράση έχουν
καταστεί πολιτιστικά ορόσημα των περιοχών τους.

4. ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ
Από τα στατιστικά στοιχεία των πέντε πρώτων ετών προκύπτουν τα εξής:
α.

Συμμετοχή 217 διευθυντών σχολικών, παιδικών, νεανικών χορωδιών

β.

Συμμετοχή πλέον των 130 φοιτητών του Ιονίου και άλλων πανεπιστημίων της χώρας.

Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων είναι καθηγητές σχολείων και μουσικών σχολείων
που διευθύνουν σχολική χορωδία σε ποσοστό 69%. Το 7% είναι καθηγητές σχολείων που όταν ήρθε στη
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Θερινή Ακαδημία δε διέθετε σχολική χορωδία, αλλά δημιούργησε κατόπιν και το υπόλοιπο 24% είναι
διευθυντές εξωσχολικών χορωδιών.
Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία της Θερινής Ακαδημίας
είναι η σταθερά αυξανόμενη συμμετοχή κάθε χρόνο. Επιπλέον το 25% συμμετέχει για περισσότερες από
μια φορά στη Θερινή Ακαδημία, στοιχείο που αναδεικνύει έμπρακτα την ανταπόκριση του προγράμματος
στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων.

5. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Τα αποτελέσματα της Θερινής Ακαδημίας δε θα μπορούσαν να διαπιστωθούν παρά μόνο μέσα από
το έργο των ίδιων των συμμετεχόντων σε αυτήν. Μετά από πέντε χρόνια λειτουργίας και εφαρμογής του
πρότυπου αυτού εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο συμβαδίζει με τις διεθνείς τάσεις και σύγχρονες
εξελίξεις της σχολικής μουσικής εκπαίδευσης, έχουν αρχίσει να διαφαίνονται τα πρώτα έμπρακτα θετικά
αποτελέσματα. Ειδικότερα:
i)

Αρχίζει

να

διαφαίνεται

η

τάση

για

διαμόρφωση

σχολικού

χορωδιακού

ρεπερτορίου

απαγκιστρωμένου από το «κλισέ» της έντεχνης ελληνικής μουσικής που κυριαρχούσε σχεδόν αποκλειστικά
στο σχολικό χορωδιακό ρεπερτόριο. Το ρεπερτόριο που μεθοδικά προτάθηκε από τη Θερινή Ακαδημία
βρίσκει εφαρμογή στις χορωδίες των ίδιων των συμμετεχόντων. Τα χαρακτηριστικά αυτού του
ρεπερτορίου είναι η κατάλληλη για παιδικές φωνέςtessitura και στίχος, η αυθεντικότητα των έργων ως
χορωδιακή μουσική, η ποικιλία τους ως προς την εποχή και το ύφος, τα στοιχεία χορογραφίας (όπου είναι
κατάλληλη), η χρήση ξενόγλωσσων αυθεντικών χορωδιακών έργων, η χρήση και άλλων μουσικών οργάνων
συνοδείας εκτός από το πιάνο, η μεθοδική διαβάθμιση δυσκολίας από μονοφωνικά σε πολυφωνικά έργα.
ii) Η εισαγωγή της φωνητικής αγωγής στη μεθοδολογία της διδασκαλίας της χορωδίας. Από την προβολή
του ψηφιακού υλικού και τις συναυλίες των χορωδιών των συμμετεχόντων στην Ακαδημία, αρχίζουν να
διαφαίνονται στοιχεία φωνητικής τεχνικής στον ήχο των χορωδιών και σε κάποιες περιπτώσεις πιο
έμπειρων συμμετεχόντων μαέστρων, μια θεαματική μουσική πρόοδος των χορωδιών τους, συνοδευόμενη
ακόμη και από διεθνείς διακρίσεις. Στην αντίστοιχη διδακτική ενότητα της Θερινής Ακαδημίας
διδάσκονται φωνητικές προθερμάνσεις κατάλληλες για παιδικές φωνές, φυσικές και τεχνικές ασκήσεις που
ενεργοποιούν το φωνητικό μηχανισμό, γίνεται εκτενής αναφορά στις ιδιαιτερότητες της εφηβικής φωνής
κατά τη μεταφώνηση, τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια και διδάσκονται τρόποι αντιμετώπισης της
φωνής σε αυτήν την περίοδο.
iii) Βελτίωση της τεχνικής διεύθυνσης χορωδίας. Παραδείγματα από συναυλίες των χορωδιών των
συμμετεχόντων, αλλά και η ατομική τους βελτιωμένη επίδοση κατά τα μαθήματα της Ακαδημίας, δείχνουν
ότι ο καθηγητής δεν είναι πλέον αποκλειστικά και ο πιανίστας της χορωδίας, αλλά επικεντρώνεται στην
καθοδήγηση της χορωδίας μέσα από τη συστηματική μουσική διεύθυνση, δίνοντας το ρόλο της μουσικής
συνοδείας σε μαθητές ή συναδέλφους.

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Τα στοιχεία αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ακαδημίας είναι
καταρχήν πρωτοποριακό και πετυχημένο και διαθέτει προδιαγραφές που το καθιστούν σημείο αναφοράς
στο ελληνικό χορωδιακό γίγνεσθαι. Η πενταετής παρουσία του στην Ελληνική πραγματικότητα με
συμμετοχές από όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας, έγινε αιτία να οργανωθούν και άλλα τοπικά
χορωδιακά εκπαιδευτικά προγράμματα από ανεξάρτητους φορείς, στοιχείο ιδιαίτερα θετικό και
ελπιδοφόρο, διότι δείχνει ότι η χορωδιακή πράξη αρχίζει να αποκτά επιστημονικό υπόβαθρο το οποίο θα
οδηγήσει στο γενικότερο αποτέλεσμα να έχουμε καλύτερες ελληνικές χορωδίες. Τελειώνοντας να
προσθέσουμε ότι από το 2014 το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου προσφέρει
μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διεύθυνσης Παιδικής – Σχολικής Χορωδίας, με ένα διδακτικό πρόγραμμα που
συνάδει με τις πλέον σύγχρονες τάσεις στη χορωδιακή εκπαίδευση παιδιών και νέων.
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ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ – ΠΑΙΔΙΚΗΣ – ΝΕΑΝΙΚΗΣ
ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ.

Βιογραφικά
Η Μιράντα Καλδή είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διεύθυνσης Χορωδίας στο Τμήμα Μουσικών
Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου. Ειδικεύεται στην εκτέλεση φωνητικής μουσικής της Αναγεννησιακής
περιόδου και στην ερμηνεία όπερας για νέους. Το 1972 αποφοίτησε από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του
Πανεπιστημίου του Cape Town (BMus.), με το ειδικό βραβείο αριστείας “Eric Chisolm Memorial Prize for
General Excellence”. To 1992 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές (M.A) στο πανεπιστήμιο του York
(Μ. Βρετανία), και το 2002 στο ίδιο πανεπιστήμιο το διδακτορικό της (D.Phil.) στον κλάδο της ιστορικά
τεκμηριωμένης εκτέλεσης. Από το 1994 είναι διευθύντρια της Μικτής Χορωδίας και του Φωνητικού
Συνόλου (του Τμήματος Μουσικών Σπουδών) του Ιονίου Πανεπιστημίου. Με αυτά τα φωνητικά
συγκροτήματα έχει δώσει ένα σημαντικό αριθμό συναυλιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με ρεπερτόριο
από την Αναγέννηση ως τη σύγχρονη μουσική, με αρκετές πρώτες εκτελέσεις έργων Ελλήνων συνθετών. Η
δραστηριότητά της περιλαμβάνει και τον κλάδο της όπερας για νέους. Σ' αυτό τον κλάδο έχει διδάξει και
οργανώσει διάφορες παραγωγές, μεταξύ των οποίων ένα διεθνές φεστιβάλ, και αναθέσει τη σύνθεση έργων
από διακεκριμένους σύγχρονους συνθέτες. Οι κριτικές της εκδόσεις των λατινικών λειτουργιών του
Φραγκίσκου Λεονταρίτη, κυκλοφορούν από το York University Early Music Press ενώ ο ψηφιακός της δίσκος
με τα έργα του Λεονταρίτη: ‘Missa super Allermifau(l)t (sur) laverdure’ και ‘Four Motets’ ψηφίστηκε στα ‘top 20
CDs’ του διεθνούς μουσικού περιοδικού Jazz & Τζαζ το 2003. Διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Μουσικών
Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου κατά τα έτη 2004-2006 και 2010–2012 και Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών
Υποθέσεων και Προσωπικού, κατά τα έτη 2011-2013. Tο 2012 εκλέχθηκε μέλος του Συμβουλίου του Ιονίου
Πανεπιστημίου.

H Μαρία Έμμα Μελιγκοπούλου είναι διδάκτορας του Ιονίου Πανεπιστημίου και κάτοχος master
από το Boston University στη Διεύθυνση Χορωδίας. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής ΑΠΘ. Διδάσκει
διεύθυνση χορωδίας και χορωδία στο Ιόνιο, το Αριστοτέλειο και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Έχει δώσει
συναυλίες στην Ελλάδα, Ευρώπη, Ασία και Αφρική. Έχει λάβει μέρος σε διεθνή συνέδρια στην Ελλάδα,
Ιαπωνία, Δανία, Ισραήλ, Κορέα, Η.Π.Α. και Καναδά. Είναι μέλος του National Music Honor Society, του IFCM,
επίσημη ελληνίδα εκπρόσωπος της Interkultur, μέλος του Δ.Σ. των World Choir Games και διατελεί κριτής σε
διεθνή φεστιβάλ στην Ευρώπη, Ασία και Αμερική. Τα βιβλία της Εισαγωγή στην Τέχνη της Χορωδιακής Πράξης,
και Χορωδιακά Έργα Ελλήνων Συνθετών για Όμοιες Φωνές κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις Παπαγρηγορίου Νάκας.
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10 Χρόνια ΕΕΜΑΠΕ
ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΤΕΥΧΟΣ
Τεύχος 15

Ιωάννα Ψίνα

ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΠΟΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ:
ΜΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Περίληψη
Οι εκπαιδευτικές ανταλλαγές που πραγματοποιούνται στη χώρα μας εδώ και αρκετά χρόνια
στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προγραμμάτων (COMENIUS, Ευρω-ασιατικού
Δικτύου κλπ.), αλλά και των Σχολικών Δραστηριοτήτων μέσω των εγκεκριμένων
Προγραμμάτων και θεματικών ενοτήτων που εισηγούνται και υποστηρίζονται από το
Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. φέρονται ως καλές πρακτικές της σχολικής ζωής. Σε αυτό το άρθρο γίνεται
προσπάθεια αφενός για την ανάδειξη του ρόλου αυτών των προγραμμάτων μέσα από την
εμπειρία που έχουμε αποκομίσει ως σχολείο, αφετέρου για την έναρξη μιας συζήτησης
σχετικά με το κατά πόσον αυτές οι εκπαιδευτικές ανταλλαγές έχουν θετική επίδραση στους
συμμετέχοντες,

κατά πόσον συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας διαφορετικής οπτικής

γωνίας μέσα από την οποία βλέπουμε σήμερα την Παιδεία, την Εκπαίδευση και την απόκτηση
νέων γνώσεων, νέων δεξιοτήτων, στην αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς απέναντι στους
παραπάνω τομείς, αλλά και στην διαμόρφωση της κουλτούρας του οργανισμού στον οποίον
εφαρμόζονται. Τα συμπεράσματα θα επικεντρωθούν στους παραπάνω άξονες και θα
αναφερθούν κατά πρώτον στην εκπλήρωση ή μη των στόχων αυτών των προγραμμάτων και
κατά δεύτερον στην ανάδειξη των προβλημάτων που τυχόν παρουσιάστηκαν πριν, κατά τη
διάρκεια και μετά το τέλος αυτών των δραστηριοτήτων.

Λέξεις κλειδιά:
Προγράμματα ανταλλαγής μαθητών , συνεργασία, διαφορετικότητα, κουλτούρα, επικοινωνία , αλλαγή
στάσης.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σκοπός αυτού του άρθρου είναι η παρουσίαση

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων

ανταλλαγής μαθητών και εκπαιδευτικών μεταξύ των χωρών της Ευρώπης και της Ασίας καθώς και στα
Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων που έχουν υλοποιηθεί στο 9ο ΓΕ.Λ. Αθηνών, ένα δημόσιο Λύκειο
στο κέντρο της Αθήνας, ως καλή πρακτική της σχολικής ζωής και ως μία μορφή επικοινωνίας και
συνεργασίας με την εκπαιδευτική κοινότητα των ξένων χωρών. Στόχος του είναι η ανάδειξη της
χρησιμότητας των προγραμμάτων αυτών, της συμβολή τους στη φιλία, τη συνεργασία και την επικοινωνία
μεταξύ των μελών της, ιδανικά τα οποία σήμερα αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα και πανανθρώπινη αξία.
Επιπροσθέτως, θα καταβληθεί προσπάθεια για να αποδειχθεί, εάν αυτά τα προγράμματα έχουν
επίπτωση στους συμμετέχοντες, εάν συμβάλλουν στη δημιουργία μιας διαφορετικής αντίληψης μέσα από
την οποία βλέπουμε την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση σήμερα, σε σχέση με την απόκτηση νέων γνώσεων,
νέων δεξιοτήτων, αλλαγής στάσης και συμπεριφοράς στους παραπάνω τομείς καθώς επίσης και στην
διαμόρφωση της κουλτούρας του οργανισμού στον οποίον εφαρμόζονται.
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ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ
ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΠΟΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΜΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

2. ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Οι εκπαιδευτικές ανταλλαγές μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών ανάμεσα στις χώρες κράτη-μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία τριάντα χρόνια αποτελούν μια παγιωμένη κατάσταση και
υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους αρμόδιους φορείς καθώς και από τις Εθνικές Μονάδες
και τα Υπουργεία των χωρών αυτών. Τα χρόνια αυτά χιλιάδες μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας έχουν
μετακινηθεί από χώρα σε χώρα, από σχολείο σε σχολείο και από σπίτι σε σπίτι. Η προτεραιότητα που δίνει
η Ε.Ε. στα ζητήματα Παιδείας και της επαφής των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας μεταξύ τους
αποδεικνύεται από την υπογραφή μιας σειράς συνθηκών, συμβάσεων, συμφωνιών (π.χ. Συνθήκη της
Λισαβόνας), καθώς και από τα χρήματα που δεσμεύονται γι’ αυτό το σκοπό από τα ταμεία της. Η ύπαρξη
των προγραμμάτων κινητικότητας - όπως αυτά ονομάζονται - στην Δευτεροβάθμια (COMENIUS), στην
Τριτοβάθμια (ERASMUS και σήμερα ERASMUS +) αλλά ακόμη και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και οι
δεκάδες δράσεις που περιλαμβάνουν τα προγράμματα αυτά, συνηγορούν σε αυτήν την άποψη.
Εκτός από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, ένα σχετικά νέο δίκτυο το Ευρω-ασιατικό δίκτυο ASEF – NET,
(Asian Europe Foundation Net), το οποίο άρχισε να λειτουργεί τον Δεκέμβριο του 1998, καλύπτει τις
Ευρωπαϊκές και τις Ασιατικές χώρες στο πεδίο της Εκπαίδευσης δίνοντας ταυτόχρονα μια τεράστια
δυνατότητα ανταλλαγής μαθητών και εκπαιδευτικών ανάμεσα στις χώρες αυτές. Το εν λόγω δίκτυο
προωθεί και διευρύνει τη συνεργασία ανάμεσα στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ασία και στην Ευρώπη, ενθαρρύνει και προάγει την Εκπαίδευση μέσα
από τη χρήση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ICT) και δημιουργεί νεωτεριστικές και διαδραστικές
πλατφόρμες, οι οποίες προσφέρουν διαπολιτισμικές ευκαιρίες μάθησης. Η αξία των προγραμμάτων σ’
αυτό το πλαίσιο είναι ακόμη μεγαλύτερη, διότι διευκολύνει την επικοινωνία λαών με εντελώς διαφορετικά
ήθη και έθιμα, διαφορετικές θρησκείες και θρησκεύματα, διαφορετικούς πολιτισμούς και κουλτούρα.
Επί πλέον στη χώρα μας, όπως και στις υπόλοιπες χώρες βέβαια, υπάρχουν προγράμματα
Σχολικών Δραστηριοτήτων στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τα οποία λαμβάνουν χώρα μετά το ημερήσιο
ωρολόγιο πρόγραμμα. Σε αυτό το άρθρο θα εξεταστούν τα προγράμματα αυτά όχι ως προς το περιεχόμενο,
αλλά ως αφορμή για συνεργασία με άλλα σχολεία της Ε.Ε. με τελικό σκοπό την γνωριμία μεταξύ των μελών
των εκπαιδευτικών κοινοτήτων των δύο χωρών και την εκπαιδευτική ανταλλαγή, ως επιστέγασμα αυτής
της συνεργασίας. Στη χώρα μας τα Προγράμματα αυτά εγκρίνονται από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
(Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας), τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και αφορούν
διάφορους τομείς,όπως Πολιτισμό, Περιβάλλον, Υγεία, Επαγγελματικό Προσανατολισμό, Νεανική
Επιχειρηματικότητα κλπ. Ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες δημιουργούνται ομάδες μαθητών ανάλογα
με τα ενδιαφέροντά τους και με συντονιστές εκπαιδευτικούς επιλέγουν ένα θέμα από τους
προαναφερθέντες άξονες που θα επεξεργαστούν και εργάζονται πάνω σ’ αυτό. Τα πονήματα που θα
εξαχθούν παρουσιάζονται από τους μαθητές στο τέλος της σχολικής χρονιάς, καταχωρούνται στις
δραστηριότητες του σχολείου και δημοσιοποιούνται με ποικίλους τρόπους (ανάρτηση στο διαδίκτυο,
έκδοση εφημερίδας κλπ.)

3. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Σκοπός των προγραμμάτων αυτών είναι αρχικά η ανταλλαγή πολύτιμων απόψεων και εμπειριών με
μαθητές και εκπαιδευτικούς από διαφορετικές χώρες. Ταυτόχρονα, η απόκτηση νέων γνώσεων και
δεξιοτήτων μέσα από τη βιωματική μάθηση και την επικοινωνιακή προσέγγιση διευρύνει τους
πνευματικούς ορίζοντες των μαθητών και

προσφέρει κίνητρα για συνεργατική δράση και ποιοτική

προσέγγιση της Εκπαίδευσης, μαθαίνοντας να σέβονται τη διαφορετικότητα σε σχέση με τις θρησκείες και
τις δοξασίες κάθε λαού, τον διαφορετικό τρόπο ζωής, την εθνική και πολιτιστική του ταυτότητα.
Στόχος των προγραμμάτων είναι να προωθήσουν την επικοινωνία και την διαπολιτισμική ιδέα
ανάμεσα σε μαθητές της ίδιας ηλικίας. Με τη διάδραση και τη συμμετοχή τους στην καθημερινότητα των
διαφορετικών χωρών, οι μαθητές αποκτούν συνείδηση διαφορετικών καταστάσεων και βιώνουν
διαφορετικές εμπειρίες σε πολλά πεδία. Βασιζόμενοι στη πεποίθηση της σπουδαιότητας της εκπαίδευσης
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των ανταλλαγών, τα προγράμματα έχουν προσπαθήσει να επιλέξουν ποικίλες δραστηριότητες μέσα από
την ίδια τη ζωή και όχι μόνο μέσα από τη σχολική πραγματικότητα. Οι ανταλλαγές προσπαθούν να
αφυπνίσουν συνειδήσεις και να δώσουν κίνητρα με ευρύτερο αντίκτυπο, να αναδείξουν εκπαιδευτικές και
πολιτισμικές αξίες, να δημιουργήσουν αυτόνομες και πρακτικές δεξιότητες.
Η συναισθηματική ενδυνάμωση, η ανοχή και η διαμόρφωση θετικών αισθημάτων απέναντι σε
διαφορετικού είδους κοινωνίες συμβάλλουν στην επίτευξη της επικοινωνίας και συνεργατικότητας μεταξύ
μαθητών και εκπαιδευτικών των εμπλεκομένων χωρών. Συγχρόνως, η αποκάλυψη των κρυμμένων πτυχών
του χαρακτήρα των μαθητών, η ενεργοποίησή τους και η απόκτηση αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης,
οδηγεί στην ανάπτυξη της ωριμότητας και της συναισθηματικής ευφυΐας. Τέλος, μέσα από τα προγράμματα
αυτά διαμορφώνεται η κουλτούρα του οργανισμού στον οποίο εφαρμόζονται (στην προκειμένη
περίπτωση, στο σχολείο) και δημιουργείται η ανάπτυξη ενός νέου δικτύου κοινωνικών σχέσεων, το οποίο
περιλαμβάνει μαθητές, εκπαιδευτικούς, αλλά και τις ανάδοχες οικογένειες που συμμετέχουν σ’ αυτά.
Συμπερασματικά, ο στόχος όλων των παραπάνω προσπαθειών συνίσταται στην ευδοκίμηση της
φιλίας και στην καλλιέργεια πνεύματος ειρηνικής συνύπαρξης των λαών.

4. ΑΦΟΡΜΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Στο 9ο Ημερήσιο ΓΕ.Λ. Αθηνών, έχουν πραγματοποιηθεί από το 1997 έως και σήμερα τρεις διμερείς
διετούς διάρκειας εκπαιδευτικές ανταλλαγές μέσα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «SOCRATES/LINGUA» και
«COMENIUS»: α) το 1997 με το σχολείο Sebroek College, στη Χάγη της Ολλανδίας, β) το 2004 με το σχολείο
Olaines 1.vidusskola στην πόλη Ολαίνη της Ρίγας στη Λετονία και γ) το 2013 με το σχολείο Esponlahden
Lukio στην πόλη Εspoo στο Ελσίνκι της Φινλανδίας. Επιπροσθέτως, το 2006 πραγματοποιήθηκε με το
Dronninglund

Gymnasium της πόλης Dronninglund, στο Aalborg της Δανίας, συνεργασία, η οποία

επιτελέστηκε μέσα από το Πρόγραμμα «Νέα Γενιάς».
Επιπλέον, στα χρόνια αυτά πραγματοποιήθηκαν πέντε εκπαιδευτικές ανταλλαγές μέσα από τα
Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων:
α) το 2004 διμερής ανταλλαγή με το σχολείο I.E.S. PauVila, στην πόλη Sabadell, της Βαρκελώνης στην
Ισπανία, με το Πρόγραμμα της Γραμματείας Νέας Γενιάς «Ολυμπιακή Παιδεία»
β) το 2011 ετήσια συνεργασία με το Ζωγράφειο Λύκειο στην Κωνσταντινούπολη μέσα από
Πολιτιστικό Πρόγραμμα
γ) το 2012 ετήσια συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών και επίσκεψη στη Βενετία στο
πλαίσιο Πολιτιστικού Προγράμματος
δ) το 2013 με το σχολείο St Mark’s Girls’ Upper Secondary School στο Νέο Δελχί Ινδίας σε συνεργασία
με το 4ο Δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας στο πλαίσιο Προγράμματος; Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων μέσω του
Ευρω-ασιατικό Δίκτυο ASEF-ClassNet, ε) το 2014 με το σχολείο «Portogruaro Lyceo Linguistico “MarcoBelli’»
της πόλης Portogruaro της Βενετίας επίσης με Πολιτιστικό Πρόγραμμα και στ) το 2014 με το σχολείο: «The
Associated Vocational School – Ivanka pri Dunaji» στην πόλη Ivanka pri Dunaji στην Μπρατισλάβα της
Σλοβακίας μέσα από πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
4.1. ΑΦΟΡΜΗΣΗ
Αφόρμηση για τη συμμετοχή στα παραπάνω Προγράμματα αποτέλεσε πρωταρχικά το περιεχόμενό
τους και η πρόκληση που υπόσχονταν. Η πρώτη εκπαιδευτική ανταλλαγή το 1997 στη Χάγη, στηρίχτηκε
στη γοητεία του πρωτόγνωρου, ενώ η ανταλλαγή με το σχολείο της Ισπανίας ήταν το επιστέγασμα της
δουλειάς για τα ιδανικά και τις αξίες του Ολυμπισμού. Η πρόκληση για την ανταλλαγή με το σχολείο της
Λετονίας εναπόκειτο στο ότι η χώρα αυτή βίωσε δύο διαφορετικά πολιτικά συστήματα, ενώ με το σχολείο
της Φινλανδίας η πρόκληση εναπόκειτο στη διαφορά Βορρά – Νότου, ως τρόπου ζωής, συνηθειών,
εκπαιδευτικών συστημάτων κλπ. Το άνοιγμα του σχολείου μας στην Ινδία ήρθε, όπως προανέφερα, μέσα
από το Ευρω-ασιατικό δίκτυο ASEF – Class Net και αποτελούσε μία πρόκληση για μας, διότι για πρώτη φορά
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ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ
ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΠΟΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΜΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
τολμούσαμε να ανοιχτούμε σε μια εκτός Ε.Ε. χώρα. Αξίζει να σημειωθεί, ότι σχεδόν όλοι οι αρμόδιοι
εκπαιδευτικοί φορείς υποστηρίζουν έμπρακτα τις σχολικές μονάδες στην πραγματοποίηση τέτοιων
προγραμμάτων και αυτό τεκμηριώνεται από την ύπαρξη, λειτουργία και στρατηγική κατεύθυνση της
εκπαιδευτικής πολιτικής τους μέσω ειδικών γραφείων στα σχολεία, με τον ορισμό υπευθύνων για την
ενασχόληση με αυτά τα προγράμματα.
4.2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ
Η γενική ιδέα σε ό,τι αφορά την επιλογή των σχεδίων και των χωρών που πραγματοποιήθηκαν οι
εκπαιδευτικές ανταλλαγές, είναι η διαφορετικότητά τους σε σχέση:
α) με την γεωγραφική τους θέση
β) με τις διατροφικές τους συνήθειες, γι’ αυτό και πολλά προγράμματα είχαν σχέση με την τοπική
κουζίνα και τον τρόπο ζωής τους, τομείς που αποτελούν μέρος του πολιτισμού κάθε χώρας
γ) με τα εκπαιδευτικά τους συστήματα και
δ) με την ιδιαιτερότητα και μοναδικότητα της γλώσσας, εφόσον οι γλώσσες των χωρών που
συνεργαστήκαμε στην πλειοψηφία τους μιλιούνται μόνο από τους λαούς αυτών των χωρών (Ολλανδία,
Λετονία, Δανία, Φινλανδία, Ελλάδα, Ιταλία, Ινδία, Σλοβακία).
4.3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Η οργάνωση του όλου σχεδίου προϋποθέτει συνεργασία και επικοινωνία σε πολλά επίπεδα όχι
μόνον μεταξύ των σχολείων, αλλά και μεταξύ διαφόρων φορέων και οργανισμών. Καταρχάς, θα πρέπει να
επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν τα σχολεία μέσω των Διευθυντών και των ενδιαφερομένων
εκπαιδευτικών των συμμετεχόντων χωρών. Θα συμφωνηθεί το θέμα πάνω στο οποίο θα εργαστούν οι
μαθητές καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, το οποίο έχει οριστεί ως χρόνος εργασίας του σχεδίου
και θα αρχίσει επικοινωνία των μαθητών που λαμβάνουν μέρος σ’ αυτό. Η επικοινωνία πραγματοποιείται
κυρίως ηλεκτρονικά, (δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας, διαδίκτυο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
ηλεκτρονική αλληλογραφία, ηλεκτρονικές συζητήσεις κλπ.). Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η επαφή
μεταξύ των συμμετεχόντων, παρακολουθείται και συντονίζεται η πρόοδος των εργασιών. Επισημαίνεται
ότι η πολιτική του σχολείου στην επιλογή των μαθητών είναι να μην απασχολούνται οι μαθητές της Γ΄
Τάξης, εφόσον οι συνθήκες προετοιμασίας για την εισαγωγή αυτών των μαθητών στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση απορροφά όλον τον χρόνο τους και καθιστά αδύνατη τη ενασχόλησή τους. Η επιλογή
περιορίζεται μόνο ανάμεσα

στις δύο πρώτες τάξεις του Λυκείου και η ενημέρωση των γονέων

πραγματοποιείται με επιστολή προς αυτούς που εξηγεί τους όρους και τις παραμέτρους, οπότε και
αποδέχονται ή όχι τη συμμετοχή των παιδιών τους σ’ αυτήν.
Μέσω της επικοινωνίας αυτής οι μαθητές αποκτούν σχέσεις με τους συνομηλίκους τους και
αρχίζουν να αναπτύσσονται οι πρώτοι δεσμοί φιλίας και αποδοχής.

Στη συνέχεια και εφόσον έχει

συμφωνηθεί να πραγματοποιηθεί η ανταλλαγή, αρχίζει η διαδικασία αποστολής των εγγράφων που
απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Μεγάλη σημασία για την επιτυχία αυτού του
εγχειρήματος έχει η συνεργασία με τους γονείς. Οι γονείς που θα φιλοξενήσουν τον μαθητή από την ετέρα
χώρα συνήθως επιζητούν να βιώσουν τα παιδιά τους μια διαφορετική εμπειρία και να μεταβούν σε μια
χώρα του εξωτερικού. Βεβαίως έχουν τις αναστολές τους, όσον αφορά το πού και σε ποια οικογένεια θα
μείνει το παιδί τους, αν θα είναι ασφαλές κλπ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το σχολικό έτος που

πραγματοποιήθηκαν οι πρόσφατες εκπαιδευτικές ανταλλαγές (2012-2013) παρατηρήθηκε διαφοροποίηση
της έγκρισης μετακίνησης των παιδιών τους ανάλογα με τον προορισμό. Ενώ δηλαδή ήταν υπέρμαχοι της
συμμετοχής του παιδιού τους σε εξωδιδακτικό πρόγραμμα με τελικό σκοπό την πραγματοποίηση
ανταλλαγής, ήταν διστακτικοί στο Πρόγραμμα με το Ινδικό Σχολείο. Μόνο 10 από τις 250 οικογένειες όλου
του σχολείου δέχθηκαν να μεταβεί και να συμμετάσχει το παιδί τους σε χώρα διαφορετικής ηπείρου και
τόσο ιδιαίτερης, όπως είναι η Ινδία. Ενώ αντίθετα, αισθάνθηκαν πιο ασφαλείς και πολύ πρόθυμοι να
επιτρέψουν στο παιδί τους να μεταβεί σε χώρα της Ε.Ε., στην Ιταλία, στη Σλοβακία κλπ.
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Ιωάννα Ψίνα
4.4. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Η προετοιμασία είναι σχεδόν η ίδια για κάθε μετακίνηση. Όλο το σχολείο κινητοποιείται για τη
ρύθμιση των λεπτομερειών και για τις τελικές ενέργειες που θα πρέπει να λάβουν χώρα πριν την
αναχώρηση και αντίστοιχα πριν την άφιξη του ετέρου σχολείου στη χώρα μας. Έχουν ήδη γραφεί οι
εργασίες πάνω στο θέμα του σχεδίου και έχουν ενημερωθεί και οι δύο πλευρές. Οι μαθητές έχουν εργαστεί
για κάθε θέμα μέσα σε πολύ συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια και με την εξής μεθοδολογία που συνάδει με
τις αρχές της επικοινωνίας και της ενεργούς δράσης:
1.

Καταιγισμός ιδεών (brainstorming) μέσα από προβολή ντοκουμέντων και ταινιών σχετικά με το
θέμα της εργασίας.

2.

Χωρισμός των μαθητών σε ομάδες εργασίας, εκάστη των οποίων αναλαμβάνει έναν επιμέρους
τομέα του κεντρικού σχεδίου (project) για επεξεργασία και έρευνα.

3.

Ορισμός χρονικών πλαισίων και περιορισμών, παρακολούθηση και συντονισμός των εργασιών.

4.

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων στην ολομέλεια και διάχυσή τους στην ευρύτερη σχολική
κοινότητα.

Η ολοκλήρωση όμως του σχεδίου πραγματοποιείται επί τόπου, στον τόπο δηλαδή συνάντησης των
μαθητών των δύο χωρών στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, συγκρίνοντας, συμπληρώνοντας ή
διορθώνοντας τα πονήματα αυτά, τα οποία έχουν εξαχθεί μέσα από την προσωπική εργασία του κάθε
μαθητή στον τόπο δουλειάς του. Η άμεση όμως επαφή με τους ομότιμούς του διαφοροποιεί εντελώς την
κατάσταση και ανατρέπονται ή επιβεβαιώνονται θέσεις, ιδέες, αντιλήψεις για το θέμα που επεξεργάστηκαν
οι δύο πλευρές το προβλεπόμενο διάστημα.

5. ΕΜΠΟΔΙΑ - ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
Μία από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζονται κατά την υλοποίηση των Προγραμμάτων είναι καιη
αναζήτηση εταίρων.

Η εξεύρεση εταίρων πραγματοποιείται με διάφορους τρόπους. Εκτός από τις

επίσημες λύσεις μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και άλλων Εκπαιδευτικών Δικτύων
(ειδικά σεμινάρια, ημερίδες κ.λπ.) υπάρχουν και οι εναλλακτικές, όπως συνέβη στην περίπτωση της
Ολλανδίας, της Φιλανδίας αλλά και στην περίπτωση των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων. Μία
επιστολή στο Εκπαιδευτικό Τμήμα των Πρεσβειών των ανωτέρω χωρών στην Ελλάδα ή ένα φαξ σε σχολεία
από τη λίστα σχολείων, η οποία διατίθεται στο διαδίκτυο, αναζητώντας σχολείο που να ενδιαφέρεται για
αυτήν τη δράση και το περιεχόμενό της ήταν αρκετό για να ανταποκριθεί κάποιο σχολείο και να ξεκινήσει
η συνεργασία, ώστε να υλοποιηθεί το πρόγραμμα. Οι χώρες της Ε.Ε. διαθέτουν μια κουλτούρα
πολυπολιτισμικότητας, από τη στιγμή που έχουν δεχθεί κύματα μεταναστών και έχουν συνηθίσει την
νοοτροπία της μετακίνησης. Στη χώρα μας αυτό άργησε να συμβεί. Ευρισκόμενη στις εσχατιές της
Μεσογείου, γεωγραφικά “απομονωμένη” από την υπόλοιπη Ευρώπη και με κάποια δυσκολία στις
μετακινήσεις - εν αντιθέσει με τις άλλες χώρες της Ευρώπης, αλλά και έχοντας μια “κλειστή” και μάλλον
συντηρητική νοοτροπία σε σχέση με τέτοιου είδους ανοίγματα- ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι ένας
δεκαεξάχρονος μαθητής θα συμβίωνε κάτω από την ίδια στέγη με μια εντελώς άγνωστη οικογένεια. Με την
είσοδό όμως της χώρας μας στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) και την εισροή των
εκπαιδευτικών πακέτων μέσα από τους επίσημους φορείς άρχισε να κινητοποιείται η εκπαιδευτική
κοινότητα δειλά – δειλά και να αρχίζει να ενδιαφέρεται για αυτές τις δραστηριότητες. Όπως αναμενόταν,
η υλοποίηση αυτών των Προγραμμάτων είχε ως αφετηρία τα μεγάλα αστικά κέντρα και πολύ αργότερα την
επαρχία. Τα κυριότερα εμπόδια που παρουσιάστηκαν και παρουσιάζονται στην πραγματοποίηση αυτών
των προγραμμάτων από την εμπειρία μου είναι τα εξής:
5.1. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
α) η διστακτικότητα των εκπαιδευτικών για την αποδοχή αυτών των Προγραμμάτων και η δυσκολία
κατανόησης του περιεχομένου τους
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ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ
ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΠΟΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΜΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
β) η αμφισβήτηση της αναγκαιότητας υλοποίησης αυτών των Προγραμμάτων ως μέσον
διαφορετικής αντίληψης της Εκπαίδευσης και των θετικών εμπειριών που θα αποκόμιζαν οι εμπλεκόμενοι
φορείς
γ) ο φόβος του αγνώστου και η απροθυμία ανάληψης των ευθυνών που προκύπτουν σε σχέση με
την μετακίνηση σε κάποια χώρα του εξωτερικού με ανήλικους μαθητές με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται
δ) η γνωστική ανεπάρκεια της γλώσσας - στόχου και επικοινωνίας που έχει ως αποτέλεσμα τη
συμμετοχή εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών πρωτίστως σ’ αυτές τις ανταλλαγές και κατόπιν εκπαιδευτικών
άλλων ειδικοτήτων. Ας σημειωθεί ότι αυτό συνέβαινε κυρίως με εκπαιδευτικούς της παλαιότερης γενιάς,
διότι σήμερα οι νεότεροι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους γνωρίζουν καλά μια ή δύο ξένες γλώσσες
και κατέχουν τίτλο επάρκειας γλωσσομάθειας.
ε) το άγχος για τη σωστή διαχείριση χρημάτων όσον αφορά τα επιδοτούμενα προγράμματα
COMENIUS, και αντιθέτως η έλλειψη εξεύρεσης πόρων για τη συμμετοχή τους στα υπόλοιπα μη
επιδοτούμενα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων
στ) Η ανταπόδοση της φιλοξενίας, η ικανοποιητική διεξαγωγή και η επιτυχία αυτού του ίδιου του
προγράμματος, αλλά και γενικότερα όλης της δράσης σε όλα τα επίπεδα.
ζ) Οι μεταβολές και οι αναγκαίες μετατροπές στο ημερήσιο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου και
η δυσλειτουργία των σχολικών τάξεων, η οποία προκαλείται λόγω απουσίας των συνοδών εκπαιδευτικών,
αλλά και των συμμετεχόντων μαθητών
5.2. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
α) Ο φόβος του αγνώστου σε σχέση με την μετακίνηση των παιδιών τους σε μια άγνωστη χώρα, σε
μια άγνωστη οικογένεια και η ανησυχία τους για την ασφαλή διαβίωση των παιδιών τους
β) Η έλλειψη οικονομικών πόρων για την κάλυψη των εξόδων για την μετακίνηση και διαβίωση των
παιδιών τους, ιδιαίτερα στα μη επιδοτούμενα Προγράμματα
γ) το άγχος για την ικανοποιητική ανταπόδοση της φιλοξενίας των μαθητών του ετέρου σχολείου.
5.3. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
α) Η απροθυμία να βιώσουν μια τέτοια εμπειρία θεωρώντας ότι δεν είναι απαραίτητη για την
εκπαιδευτική τους πορεία
β) Ο φόβος της «αναγκαστικής συμβίωσης» με το νέο «συγκάτοικο» με ό,τι αυτό συνεπάγεται
γ) Το άγχος της αναπλήρωσης της ύλης και των απουσιών από τα μαθήματα καθ΄ όλη τη διάρκεια
παραμονής τους στο εξωτερικό.

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
Ως συμπέρασμα και μια γενική αποτίμηση παρατίθενται οι εντυπώσεις μαθητών και εκπαιδευτικών
οι οποίοι συμμετείχαν στα Προγράμματα και αποσπάσματα από τις επίσημες αναφορές (reports) οι οποίες
υποβλήθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες μετά την πραγματοποίηση των προγραμμάτων. Μέσα από αυτές
τις εντυπώσεις θα αναδειχθεί η επίτευξη των στόχων που αναφέρθηκαν; στο σχετικό κεφάλαιο.
Α. Από τη Σχολική Εφημερίδα των Ιταλών μαθητών:
«Αυτό το ταξίδι ήταν μια δυνατή και αξέχαστη εμπειρία. Ήμασταν πολύ θλιμμένοι το βράδυ, όταν
φύγαμε από την πανέμορφη και μοναδική πόλη της Αθήνας»
Στόχος: Δημιουργία και ανάπτυξη ενός νέου δικτύου σχέσεων που περιλαμβάνει μαθητές
εκπαιδευτικούς αλλά και τις ανάδοχες οικογένειες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.
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Β. Από τις εντυπώσεις των μαθητών μας σχετικά με τις παραπάνω ανταλλαγές:
«Οι ανταλλαγές με μαθητές από άλλες χώρες που πραγματοποίησε το σχολείο μας τη χρονιά που
μας πέρασε, άλλαξαν τον τρόπο που βλέπαμε τον κόσμο μέχρι σήμερα»
Στόχος: Αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς απέναντι σε άλλους λαούς - ωριμότητα, ανάπτυξη
συναισθηματικής ευφυΐας
«Η εμπειρία της ανταλλαγής με τις μαθήτριες από την Ινδία ήταν συναρπαστική και αξέχαστη για
δύο λόγους: Ο πρώτος ήταν το ταξίδι σε μια χώρα τόσο διαφορετική. Μένοντας σε ινδικές
οικογένειες και κυκλοφορώντας στο Ν. Δελχί νιώσαμε τη γοητεία του διαφορετικού σε κάθε τομέα:
στη νοοτροπία, στον τρόπο ζωής, στο ντύσιμο, το φαγητό, στη θρησκεία, στα έθιμα και στις γιορτές,
αλλά και στην οργάνωση της πόλης τους, στην αρχιτεκτονική τους και στο φυσικό περιβάλλον»
Στόχος: Σεβασμός στη διαφορετικότητα των λαών σε σχέση με τον πολιτισμό, τη θρησκεία, την
εθνική και πολιτιστική τους ταυτότητα.
«....αλλά η συμβίωσή μας με τις Ινδές στην Ελλάδα μας βοήθησαν να διαπιστώσουμε και τις
εκπληκτικές ομοιότητες που έχουμε με αυτόν το λαό, μέσα από τα πλούσια αισθήματα που
εκφράζονται με τη ζεστή φιλοξενία, τα δώρα, τις αγκαλιές, τη βαθειά χαρά στα πρόσωπά μας και την
συγκίνηση τις ώρες του αποχαιρετισμού»
Στόχος: Ανάπτυξη της φιλίας και της καλλιέργειας του πνεύματος της ειρηνικής συνύπαρξης μεταξύ
των λαών
«Η ανταλλαγή με το Επαγγελματικό Λύκειο Περιβαλλοντικής Κατεύθυνσης της Σλοβακίας ήταν μια
αξέχαστη εμπειρία για μας. Πρώτα φορά βρεθήκαμε σε σχολείο όπου οι μαθητές εκεί αποκτούν
ειδικότητες σε σχέση με τον Φυσικό Πλούτο. Συμμετείχαμε κι εμείς σ’ αυτού του είδους τις
δραστηριότητες και εντυπωσιαστήκαμε πολύ, γιατί όλα αυτά ήταν για εμάς πρωτόγνωρα»
Στόχος: Απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων – βιωματική μάθηση
«Γνωρίσαμε μαθητές από έναν λαό με τη δική του ιστορία. Ανταλλάξαμε προβληματισμούς και
σκέψεις που βοήθησαν όλους μας. Οι δραστηριότητες που μοιραστήκαμε μας έφεραν πιο κοντά.
Τόσο το φυσικό περιβάλλον, όσο και το ανθρώπινο μας δημιούργησαν έντονες εντυπώσεις και
δυνατά συναισθήματα»
Στόχος: Ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών – ανάπτυξη επικοινωνίας και συνεργατικότητας
Γ. Από τις εντυπώσεις των εκπαιδευτικών – συνοδών σχετικά με τις παραπάνω ανταλλαγές:
«Πρόκειται για ανεπανάληπτη βιωματική εμπειρία. Ασχοληθήκαμε σε βάθος με τομείς πολιτιστικών
και περιβαλλοντικών ενδιαφερόντων και ανταλλάξαμε γνώμες και απόψεις. Το σημαντικότερο όλων
είναι οι ανθρώπινες σχέσεις που δημιουργούνται ανάμεσα σε λαούς και ανθρώπους που έχουν
τόσες διαφορές, αλλά και τόσες ομοιότητες. Θεωρώ ότι οι μαθητές μας μέσα από αυτήν την εμπειρία
έγιναν πιο υπεύθυνοι, πιο οργανωτικοί, έμαθαν να δίνουν όχι μόνο δώρα, αλλά και αισθήματα.
Παρομοίως εμείς, οι εκπαιδευτικοί, αντλήσαμε ιδέες και γνώσεις από τα σχολεία που
επισκεφθήκαμε, ενώ παράλληλα αναπτύξαμε βαθειά φιλία με εκπαιδευτικούς από τις χώρες αυτές .
Μήπως λοιπόν η ζωντανή επαφή με διαφορετικούς λαούς μέσα από το σχολείο είναι ένας καλός
τρόπος να βάλουμε κι εμείς το λιθαράκι μας, ως εκπαιδευτικοί, στην προσπάθεια για παγκόσμια
ειρήνη και συνεργασία;»
Στόχος: Διάχυση των αποτελεσμάτων προς όφελος της σχολικής κοινότητας, της ευρύτερης
εκπαιδευτικής οικογένειας και της τοπικής κοινωνίας.
«Αυτή η εκπαιδευτική ανταλλαγή ήταν άψογα οργανωμένη από τους Έλληνες συναδέλφους. Μας
υποδέχθηκαν με υπέροχο τρόπο και είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε καταπληκτικά φυσικά
τοπία και αρχαιολογικούς χώρους. Οι μαθητές μας ενθουσιάστηκαν, δημιούργησαν φιλίες με τους
Έλληνες μαθητές και σίγουρα θα κρατήσουν επαφή μεταξύ τους. Ελπίζουμε να επαναλάβουμε αυτήν
την εκπαιδευτική ανταλλαγή στο άμεσο μέλλον!»
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ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ
ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΠΟΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΜΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Στόχος: Συνεργατική δράση - δημιουργία και ανάπτυξη ενός νέου δικτύου κοινωνικών σχέσεων
που περιλαμβάνει μαθητές, εκπαιδευτικούς αλλά και τις ανάδοχες οικογένειες που συμμετέχουν στο
Πρόγραμμα. Συμβολή της εμπειρίας και του βιώματος στον εμπλουτισμό και στην απόκτηση νέων γνώσεων
«Αλλά ο σημαντικότερος παράγων που συνέβαλε τα μέγιστα στη σύνδεση των λαών ανάμεσα σε δύο
τόσο διαφορετικές χώρες αποτελεί το γεγονός ότι όλο το πρόγραμμα βασίστηκε στη φιλοξενία σε
οικογένειες».
«Η επιτυχία των προγραμμάτων έγκειται στο γεγονός ότι όλοι οι συμμετέχοντες συνειδητοποίησαν
τον πλέον σημαντικό στόχο, ο οποίος ενσαρκώθηκε μέσα από αυτό το είδους των ανταλλαγών: Την
Ανθρωπιά, την Ειρηνική Συνύπαρξη και την Αδελφοποίηση ανάμεσα στους λαούς του κόσμου»
«Το σύνθημα της τελευταίας βραδιάς ‘Throw your passport in the river’ λέει τα πάντα. Πρόκειται για
σχέσεις φιλίας που θα διατηρήσουμε για πάντα».
Στόχος: Συναισθηματική ενδυνάμωση των σχέσεων ανάμεσα σε ανθρώπους με διαφορετική
κουλτούρα και πολιτισμό.

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Κατά το προηγούμενο σχολικό έτος συμμετείχαν στα Προγράμματα ανταλλαγής, τα οποία
πραγματοποίησε το σχολείο μας, μαθητές και εκπαιδευτικοί από Ελλάδα, Ινδία, Ιταλία και Σλοβακία.
Ένα πρώτο συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί σύμφωνα με τα στοιχεία του αριθμού της
μετακίνησης εκπαιδευτικών και μαθητών είναι ότι τα Προγράμματα αυτά προτείνονται και
πραγματοποιούνται από εκπαιδευτικούς που πιστεύουν σε αυτά και στη χρησιμότητά τους στην
εκπαιδευτική διαδικασία. Ένα δεύτερο συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί, επίσης, είναι, ότι τόσο ο
σχεδιασμός όσο και η υλοποίησή τους έχουν κάποιο κόστος στη λειτουργία της σχολικής μονάδας.
Αξιολογώντας τη διαδικασία πραγματοποίησης των Προγραμμάτων και σύμφωνα με αναφορές
εκατέρωθεν, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν αποτελέσματα σε γνωστικό, κοινωνικό και
συναισθηματικό

επίπεδο. Το “κόστος” των προγραμμάτων μάλιστα δεν

υπερκερνά τα θετικά

αποτελέσματα. Απόδειξη αυτού αποτελεί το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία μαθητών και
εκπαιδευτικών που συμμετείχαν σε αυτά επιθυμούν να συμμετάσχουν εκ νέου, με απώτερο στόχο
μελλοντικές εκπαιδευτικές ανταλλαγές, διότι πιστεύουν ότι συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας άλλης
άποψης για την Παιδεία.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
European Commission – Education & Training, LLP-Treaty Basis 11-10-2009
Ιστοσελίδα: European Commission-Education & Training LLP European Strategy and co-operation in
education and training 11-10-2009
CEDEFOP, 2009 Φυλλάδιο του CEDEFOP
Ιστοσελίδα:http://www.welcomeurope.com/european-funds/erasmus-813+713.html#tab=onglet_details
Ιστοσελίδα: www.asef.org
Ιστοσελίδα: www.iky.gr
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Βιογραφικό
Η Ιωάννα Ψίνα γεννήθηκε στην Αθήνα. Κατέχει δύο προπτυχιακούς τίτλους σπουδών του Ε.Κ.Π.Α.,
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Ιστορικού – Αρχαιολογικού. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου
στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (M.Ed), Σπουδές στην Εκπαίδευση, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας «Η συμβολή των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην επιμόρφωση και στην
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Η περίπτωση των
Επισκέψεων Μελέτης». Από το 2011 είναι Μέλος του Δ.Σ. της Επιστημονικής Ένωσης ΠΕΚΑΔΕ (Πανελλήνια
Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης). Από το 2007 εκπροσωπεί τη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση όντας μέλος της ΔΕΠ και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 3 ης
Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων. Έχει αναπτύξει μεγάλη δραστηριότητα στον τομέα της
σχολικής καινοτομίας (Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης (Μ.Π.Ε.), Μάθηση μέσω Σχεδιασμού – Learning
by design κλπ), στον σχεδιασμό και στην πραγματοποίηση Εκπαιδευτικών Ανταλλαγών μέσω των
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων SOCRATES/LINGUA, COMENIUS, ERASMUS, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, μέσω του
Ευρωασιατικού Δικτύου ASEF ClassNet και μέσω των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων. Έχει
διοργανώσει εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες με κεντρικό θέμα τα Προγράμματα Ανταλλαγής
μαθητών και εκπαιδευτικών. Σε συνεργασία με το ΙΚΥ πραγματοποίησε το 2013 στην Αθήνα Επίσκεψη
Μελέτης με θέμα: «Η δια Βίου Μάθηση των Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτών στα χρόνια της οικονομικής
κρίσης». Υπηρετεί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διευθύντρια του 9ου Ημερήσιου ΓΕ.Λ. Αθηνών.
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4ο Μέρος

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
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Επετειακό τεύχος για τα
10 χρόνια της ΕΕΜΑΠΕ

Τεύχος 15

Η ΕΜΨΥΧΩΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ – ΜΑΘΗΣΗ:
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ
Σε συνεργασία με τα μέλη της καλλιτεχνικής - παιδαγωγικής ομάδας «Ελάτε να Παίξουμε»:
Γ. Γκανά, Ε. Ζησοπούλου, Μ. Κοκκίδου, Τ. Σολαχίδου, Κ. Στούμπου – Πλεξίδα,
Π. Σιάνου – Χατζηκαμάρη.
ΕΚΔΟΣΗ: FAGOTTOBOOKS
2014

Οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, από μας έχουμε παίξει, έχουμε γελάσει και έχουμε νιώσει τη δύναμη
της ομάδας και της φαντασίας παίζοντας παιχνίδια, όπως η παντομίμα, το «γιατί» και το «διότι» και η
δημιουργία στίχων με αστεία ομοιοκαταληξία. Ανακαλώντας τα στη μνήμη μας ξυπνάμε όχι μόνο τις
γνώσεις που αποκτήσαμε παίζοντας, αλλά και την υπευθυνότητα που έπρεπε να έχουμε για να
«κερδίσουμε», τη συγκέντρωση που απαιτούνταν κάθε φορά, το βλέμμα χαράς και το γέλιο των γύρω μας.
Τι θα γινόταν άραγε αν τέτοια παιχνίδια τα ενσωματώναμε τακτικά στη σχολική μας τάξη; Ή μήπως έχουμε
συνδέσει το σχολείο μόνο με τη γνώση, χωρίς ή με λιγοστό, παιχνίδι; Μήπως θεωρούμε ότι παίζοντας
χάνουμε τη «σοβαρότητα» και το «κύρος» μας ως εκπαιδευτικοί; Και οι μαθητές μας; Χαίρονται στο σχολείο
με τον τρόπο που τους παρέχεται η γνώση;
Το βιβλίο της Μαίης Κοκκίδου σε συνεργασία με την καλλιτεχνική – παιδαγωγική ομάδα «Ελάτε να
παίξουμε», καταγράφει πάνω από 270 ήδη εφαρμοσμένες και δοκιμασμένες δραστηριότητες – παιχνίδια,
τοποθετώντας τες σε επιστημονικό υπόβαθρο. Η συγγραφέας εστιάζει στην εμψύχωση κατά τη διάρκεια
της διδασκαλίας στο σχολικό χώρο και υπογραμμίζει μεταξύ άλλων τη σπουδαιότητά της όχι μόνο για τον
εκπαιδευτικό και τους μαθητές, αλλά ευρύτερα για το κλίμα και την ατμόσφαιρα του σχολείου, τους
κανόνες του, την ενσωμάτωση της Τέχνης, τη χαρά και το παιχνίδι.
Οι προτεινόμενες δραστηριότητες οργανώνονται σε 12 άξονες ανάλογα με τους στόχους που
τίθενται κάθε φορά από τον εκπαιδευτικό. Εισαγωγικά, παρατίθεται σύντομα το θεωρητικό πλαίσιο που
περιβάλλει τον κάθε άξονα. Οι άξονες-στόχοι είναι οι ακόλουθοι:
Για να καθιερώσουμε ένα κλίμα χαράς και συνεργασίας μέσα στη σχολική τάξη, για να
υπενθυμίσουμε στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς ότι στο σχολείο δεν στοχεύουμε μόνο στη
διδασκαλία- μάθηση αλλά και στη χαρά και στο παιχνίδι
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Βιβλιοπαρουσιάσεις


Για να γνωριστούμε καλύτερα με τους μαθητές μας, να τους βοηθήσουμε να γνωριστούν
καλύτερα μεταξύ τους και να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας



Για να ενεργοποιήσουμε τους μαθητές άμεσα και ελκυστικά και να προσφέρουμε νέα κίνητρα
για μάθηση, για να προσφέρουμε στους μαθητές – αλλά και στον εκπαιδευτικό ένα μικρό
ευχάριστο διάλειμμα ανάμεσα στη ρουτίνα των μαθημάτων



Για να κερδίσουμε την προσοχή των μαθητών, για να βοηθήσουμε τους μαθητές να αποβάλουν
το περίσσευμα ενέργειας



Για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό των μαθητών μας και να τους βοηθήσουμε
να μάθουν να εμπιστεύονται τον εαυτό τους και τους άλλους



Για να αναπτύξουμε την αυτοαντίληψη και την αυτοεκτίμηση στους μαθητές



Για να χρησιμοποιούμε όλες μας τις αισθήσεις



Για να προσφέρουμε στους μαθητές χώρο και χρόνο για προσωπική έκφραση



Για να εισάγουμε μία νέα θεματική ενότητα, για να ξεκινήσουμε με ενδιαφέρον μια νέα δράση



Για να συμβάλλουμε στην υιοθέτηση κανόνων σεβασμού, ευγενικής συμπεριφοράς, αρμονικής
συνεργασίας, υπευθυνότητας και να μειώσουμε τις παραβατικές συμπεριφορές



Για να βοηθήσουμε τους μαθητές στην αναγνώριση και τη διαχείριση των συναισθημάτων τους



Για να οργανώσουμε δράσεις παρέμβασης χωρίς να διαταραχθούν οι ισορροπίες ανάμεσα στις
διαπροσωπικές σχέσεις των μελών μιας σχολικής τάξης.

Με το πέρας της περιγραφής της κάθε δραστηριότητας καταγράφονται τα υλικά που απαιτούνται
για την πραγματοποίησή της, προτείνονται παραλλαγές, προεκτάσεις και «μυστικά» επιτυχίας.
Οι μουσικές, γλωσσικές, θεατρικές και άλλες δραστηριότητες, αλλά και το θεωρητικό πλαίσιο του
παρόντος βιβλίου μπορούν να αποτελέσουν απαραίτητο εργαλείο για το μάθημα των «Βιωματικών
Δράσεων» στο Γυμνάσιο, για τους «εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων – εν ενεργεία και μελλοντικούς
– και για όλους όσοι εργάζονται με ομάδες παιδιών και νέων». Με την εφαρμογή των προτεινόμενων
δραστηριοτήτων, κατά την κρίση του εκπαιδευτικού, οι «δύσκολες» ώρες του σχολείου, όπως μετά το
διάλειμμα, όταν τα παιδιά είναι κουρασμένα, όταν δεν έχουν διάθεση για μάθημα, όταν ο ήλιος λάμπει και
το μυαλό ταξιδεύει - μεταμορφώνονται σε παραγωγικές και δημιουργικές στιγμές, που θα προσφέρουν
γνώσεις, ψυχαγωγία και θα χαραχθούν στη συναισθηματική τους μνήμη. Θα είναι τότε που η σκέψη θα
ενεργοποιείται με χαρά, τα άτομα θα γίνονται ομάδα, η φαντασία θα τρέχει, τα πρόσωπα θα φωτίζονται.
Τότε που το σχολείο θα είναι «της χαράς και της καρδιάς».

Ελισσάβετ Περακάκη
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ΑΚΟΥΣΕ ΚΑΙ ΠΑΙΞΕ! ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ
ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ
ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: LUCY GREEN
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ – ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΖΩΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ & ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ
ΕΚΔΟΣΗ: FAGOTTOBOOKS

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς μουσικής με κλασσική μουσική παιδεία οι
οποίοι εργάζονται σε ποικίλα εργασιακά περιβάλλοντα (ομαδική διδασκαλία σε σχολική τάξη, ατομική
διδασκαλία για εκμάθηση οργάνου, διεύθυνση μπάντας, μαθητικής ορχήστρας ή άλλων μουσικών
συνόλων). Πρόθεση της συγγραφέως του δεν είναι να καταθέσει ένα πόνημα ακαδημαϊκού χαρακτήρα,
αλλά να προσφέρει στην μουσική εκπαιδευτική κοινότητα ένα εγχειρίδιο εμπλουτισμού των μεθόδων
διδασκαλίας με στρατηγικές διδασκαλίας - μάθησης «που απορρέουν από τις πρακτικές της άτυπης
μάθησης των μουσικών δημοφιλούς μουσικής». Το εγχειρίδιο αυτό προέκυψε από μία εκτεταμένη και
συστηματική πολυετή έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσα από τα ερευνητικά
projects Musical Future sκαι Ear Playing Project.
Η δομή του βιβλίου είναι απλή και σαφής. Μετά τα προκαταρκτικά σημειώματα (ιδιαίτερα
διαφωτιστικό και απαραίτητο για την ελληνική έκδοση το σημείωμα των μεταφραστριών – επιμελητριών)
και τις ευχαριστίες υπάρχει μια βασική εισαγωγή που εξοικειώνει τους εκπαιδευτικούς που έχουν
κλασσική μουσική παιδεία με το ακουστικό υλικό που συνοδεύει το βιβλίο και παράλληλα τους
κατατοπίζει για την οργάνωση και τον τρόπο χρήσης του. Είναι επίσης σημαντικό ότι στην εισαγωγή η Lucy
Green θέτει και απαντά βασικά ερωτήματα, που θα μπορούσαν, εάν δεν είχαν τεθεί, να προκαλούσαν τη
διατύπωση ενστάσεων σε σχέση με τη χρησιμότητα τέτοιου είδους στρατηγικών διδασκαλίας και μάθησης.
Τα τρία κεφάλαια που ακολουθούν αποτελούν τον κυρίως κορμό του βιβλίου. Έχουν και τα τρία
σχεδόν την ίδια δομή, γεγονός εξυπηρετικό για κάποιον εκπαιδευτικό που διδάσκει σε δύο ή και στα τρία
πλαίσια που θέτει το βιβλίο. Το πρώτο κεφάλαιο έχει τίτλο «Η Άκουσε – Παίξε στο πλαίσιο της διδασκαλίας
μουσικών οργάνων», το δεύτερο κεφάλαιο αντίστοιχα «Η Άκουσε – Παίξε στο πλαίσιο της διδασκαλίας σε
μουσικά σύνολα: μπάντες, ορχήστρες και άλλα σύνολα» και τέλος το τρίτο «Η Άκουσε – Παίξε στο πλαίσιο
της διδασκαλίας σε σχολική τάξη».
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Και τα τρία κεφάλαια έχουν ένα εισαγωγικό πρώτο υποκεφάλαιο όπου καταγράφεται η στοχοθεσία
της μεθόδου σε κάθε πλαίσιο, όπως επίσης και βασικά δεδομένα της έρευνας σε κάθε πλαίσιο (πόσοι πήραν
μέρος και με ποιον τρόπο). Στη συνέχεια υπάρχει ένα κρίσιμο υποκεφάλαιο, όπου καταγράφονται
προκαταρκτικά πρακτικά ζητήματα, τα οποία είναι λειτουργούν αποθαρρυντικά για κάποιον που δεν είναι
εξοικειωμένος με τη μέθοδο, και προτείνονται λύσεις (όχι πάντοτε εύκολα εφαρμόσιμες, ιδίως μάλιστα σε
σχολεία με ανεπαρκείς υποδομές). Στο επόμενο υποκεφάλαιο περιγράφονται τα βασικά βήματα που
προτείνονται για την εφαρμογή της μεθόδου (στη διδασκαλία μουσικών οργάνων και σε τάξη υπάρχει και
ένα επιπλέον υποκεφάλαιο με εναλλακτικά βήματα). Ακολουθεί ένα πολύ κρίσιμο υποκεφάλαιο, όπου
καταγράφονται πιθανοί τρόποι με τους οποίους αναμένεται να ανταποκριθούν οι μαθητές. Αυτή η
καταγραφή είναι απαραίτητη, διότι προφυλάσσει κάποιον εκπαιδευτικό χωρίς εμπειρία στην εφαρμογή
της μεθόδου από υπερβολικές προσδοκίες και πιθανόν εσφαλμένη αξιολόγηση της διαδικασίας ή
αυτοαξιολόγηση. Το προτελευταίο μέρος κάθε κεφαλαίου είναι το πιο ουσιώδες, αφού σε αυτό αναλύονται
οι στρατηγικές διδασκαλίας και περιγράφεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Η μεγαλύτερη δυσκολία σε
αυτόν τον νέο ρόλο βρίσκεται στο γεγονός ότι, αντίθετα με αυτό που έχει συνηθίσει ο εκπαιδευτικός,
οφείλει να επαναπροσδιορίσει την αντίληψή του για το «σωστό» και το «λάθος» και να περιορίσει την καλλιεργημένη από την ωδειακή πρακτική - τάση για άμεση παρέμβαση και υπόδειξη του «λάθους». Τέλος,
κάθε κεφάλαιο ολοκληρώνεται με ευρήματα της έρευνας που καταδεικνύουν τη γενική θεώρηση των
συμμετεχόντων, εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων, σε κάθε πλαίσιο.
Το βιβλίο συμπληρώνεται από έξι παραρτήματα. Το παράρτημα Α΄ περιλαμβάνει «Ευρήματα από
μία έρευνα αξιολόγησης της ακουστικής αντίληψης», σύμφωνα με τα οποία «όλα τα παιδιά της ομάδας που
χρησιμοποίησε τις στρατηγικές της Άκουσε - Παίξε πέτυχαν υψηλότερους βαθμούς σε κάθε κριτήριο, σε
σχέση με τους μαθητές που δεν χρησιμοποίησαν τις στρατηγικές Άκουσε – Παίξε». Το παράρτημα Β΄
τιτλοφορείται «Το υπόβαθρο της έρευνας» και αποτελεί βιβλιογραφία όχι μόνο για το βιβλίο αλλά και για
τον οργανισμό Musical Futures, για όποιον ενδεχομένως ενδιαφέρεται να πληροφορηθεί περισσότερα για
την άτυπη μάθηση και τα ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται με αυτήν. Συμπληρωματικά προς το
παράρτημα Β΄ λειτουργεί το παράρτημα Γ΄ το οποίο αποτελεί βιβλιογραφική καταγραφή μεγάλου μέρους
των δημοσιεύσεων που σχετίζονται με την άτυπη μουσική μάθηση στην επίσημη μουσική εκπαίδευση. Στο
παράρτημα Δ΄ αναγράφονται ιστοσελίδες που σχετίζονται με το Musical Futures και το Ear Playing Project,
καθώς και μια ιστοσελίδα του youtube όπου έχει αναρτηθεί συνέντευξη της συγγραφέως που αναφέρεται
στο υπόβαθρο της έρευνας και στα δύο προαναφερθέντα projects. Στο παράρτημα Ε΄ καταγράφονται
αναλυτικά και τα 60 tracks που αποτελούν το προτεινόμενο ακουστικό υλικό που συνοδεύει το βιβλίο (η
ιστοσελίδα στην οποία βρίσκει κανείς τα μουσικά παραδείγματα αναγράφεται στη σελίδα 16 και στο
οπισθόφυλλο του βιβλίου). Τέλος στο παράρτημα ΣΤ΄ αναγράφονται οι συντελεστές που δημιούργησαν
και παρήγαγαν το ακουστικό υλικό.
Συνοψίζοντας, θα μπορούσε να πει κανείς ότι το συγκεκριμένο βιβλίο έρχεται με μια φρέσκια και
κυρίως τεκμηριωμένη ερευνητικά πρόταση για το πώς θα μπορούσαν οι εκπαιδευτικοί μουσικής να
οξύνουν την ακουστική αντίληψη και τις εκτελεστικές δεξιότητες των μαθητών τους μακριά από την
καταδυνάστευση της παρτιτούρας. Σύμφωνα με τη συγγραφέα και την έρευνα πάνω στην οποία βασίστηκε
η συγγραφή του βιβλίου η καταλληλότερη ηλικιακή ομάδα για την εφαρμογή της Άκουσε – Παίξε είναι αυτή
των εφήβων 13 – 16 ετών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία και σε
μικρότερης ηλικίας μαθητές. Αξίζει να επισημανθούν δύο θετικά στοιχεία της ελληνικής έκδοσης. Πρώτα,
το σημείωμα των μεταφραστριών – επιμελητριών, όπου διευκρινίζονται ζητήματα ορολογίας, κάτι που
είναι καθοριστικό για την αποφυγή παρερμηνειών. Κι έπειτα, το πλούσιο φωτογραφικό υλικό που
προέρχεται από το σεμινάριο «Hear, Listen, Play: Η άτυπη μάθηση και η συμβολή της στην ομαδική και
ατομική διδασκαλία μουσικής» που διοργάνωσε το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου
τον Ιούλιο του 2014 στην Κέρκυρα και στο οποίο δίδαξε η ίδια η Lucy Green. Τέλος, όσον αφορά το
προτεινόμενο ακουστικό υλικό, είναι βέβαια κατάλληλο τόσο για την εφαρμογή της μεθόδου, όσο και για
την κατανόηση του πώς πρέπει να διαμορφώσει κάποιος εκπαιδευτικός άλλο υλικό, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της Άκουσε – Παίξε, αν και ο υπερβολικά «ψεύτικος» ηλεκτρονικός ήχος του Dreaming (tracks
1 – 20) ίσως ενοχλήσει κάποιους.
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Συμπερασματικά, το βιβλίο αυτό αφενός συμπληρώνει ένα κενό στην ελληνόφωνη βιβλιογραφία και
αφετέρου μπορεί να αποβεί γόνιμο σε επίπεδο προβληματισμού και εμπλουτισμού ιδεών και στρατηγικών
διδασκαλίας ακόμη και για όσους δεν προτίθενται να εφαρμόσουν την περιγραφόμενη μέθοδο.

Αντώνης Κυρμπάτσος
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ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΔΑΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΪΡΗ
Επ. Σμαράγδα Χρυσοστόμου
ΕΚΔΟΣΗ: Μάριος Νικολαΐδης – Edition Orpheus
2014

Για την υλοποίηση δραστηριοτήτων διαπολιτισμικής μουσικής εκπαίδευσης στο περιβάλλον του
σχολείου απαιτείται από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό ένα άνοιγμα στο καινούργιο και διαφορετικό, η
καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, η υιοθέτηση συμμετοχικών αξιών, αλλά και η ολοκληρωτική
αναδιαμόρφωση των ευρύτερων αξιών πάνω στις οποίες χτίζεται το μάθημα της μουσικής.
Το βιβλίο αυτό, το πρώτο της Μαριλένας Δανοχρήστου – Καΐρη με τίτλο: «Διαπολιτισμική Αγωγή.
Θεωρία και Πράξη στη Διδασκαλία της Μουσικής» συμβάλλει ουσιαστικά προς αυτή την κατεύθυνση καθώς
παρουσιάζει αφενός τα πεδία που συν-διαμορφώνουν το πλαίσιο εντός του οποίου αναλύεται η έννοια
της διαπολιτισμικής μουσικής εκπαίδευσης, και αφετέρου συγκεκριμένες διδακτικές προτάσεις μέσα από
εμπεριστατωμένα σχέδια μαθημάτων για τη διδασκαλία πολλαπλών μουσικών πολιτισμών, οικείων, αλλά
και άγνωστων σε μας. Με αυτόν τον τρόπο, το παρόν σύγγραμμα αποτελεί μια ολοκληρωμένη επιλογή για
τον εκπαιδευτικό Μουσικής που επιθυμεί ουσιωδώς να ενημερωθεί, αλλά και να εφαρμόσει τις αρχές της
διαπολιτισμικής μουσικής εκπαίδευσης στο έργο του.
Το βιβλίο αποτελεί προέκταση της διδακτορικής έρευνας της συγγραφέως που διεξήχθη σε δημόσιο
σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο κέντρο της Αθήνας με μαθητές διαφορετικών εθνικοτήτων. Το
κεντρικό ερώτημα που τίθεται αφορά τη βελτίωση της σχολικής επίδοσης στο μάθημα της μουσικής και τη
διαφοροποίηση των στάσεων και συμπεριφορών των μαθητών απέναντι στους πολιτισμικά διαφέροντες
συμμαθητές τους μετά τη γνωριμία της παραδοσιακής μουσικής των χωρών προέλευσής τους. Η έρευνα
ήταν μια πρόταση διδακτικής παρέμβασης με πολυπολιτισμικό προσανατολισμό στο πλαίσιο μελέτης
περίπτωσης και διήρκησε τρία σχολικά τρίμηνα. Τα αποτελέσματα της έρευνας, που ωστόσο δεν
παρουσιάζονται στο παρόν σύγγραμμα, είναι εντυπωσιακά και αφορούν
α.

τον αυξημένο σεβασμό στους πολιτιστικά διαφέροντες μαθητές και στην κουλτούρα τους

β.

τη μείωση των πολιτισμικών προκαταλήψεων και στερεοτύπων

γ.

την αύξηση της θετικής αυτοαντίληψης

δ.

τη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων και

ε.

τη βελτίωση της σχολικής επίδοσης στο μάθημα της μουσικής.
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Η παρούσα μελέτη απαρτίζεται από δύο μέρη: Το Α’ Μέρος (σ.27-209) αποτελείται από επτά
κεφάλαια. Τα τρία πρώτα («Κοινωνιολογική Προσέγγιση στα Μεταναστευτικά Εκπαιδευτικά Μοντέλα»,
«Θεωρίες Κοινωνικής Αναγνώρισης και Εξουσιαστικές Θέσεις στην Εκπαίδευση», «Η Διαμόρφωση της
Ταυτότητας κατά την Εκπαιδευτική Διαδικασία»), αξιοποιούν το κοινωνιολογικό υπόβαθρο της
συγγραφέως για να χτίσουν το καθένα ξεχωριστά ένα κοινωνικο-ιστορικό, φιλοσοφικό και πολιτισμικό
πλαίσιο εντός του οποίου μπορεί να κατανοηθεί επαρκέστερα η εφαρμογή ενός μαθήματος ή
προγραμμάτων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης γενικότερα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το τρίτο
κεφάλαιο στο οποίο εξετάζονται, μεταξύ άλλων, οι έννοιες της εθνικής ταυτότητας, η συμβολή του
σχολείου στη διαμόρφωσή της, η σχέση ταυτότητας και ενδυνάμωσης (empowerment) και η σημασία του
κριτικού αλφαβητισμού. Αν και τα στοιχεία που δίνονται δεν προχωρούν σε εκτενή ανάλυση των θεωριών,
παρέχεται ωστόσο στον αναγνώστη το έναυσμα για περαιτέρω προβληματισμό στα σημαντικά ζητήματα
που θέτουν.
Το τέταρτο κεφάλαιο με τίτλο «Σχολικές Επιδόσεις Αλλοδαπών και Μειονοτικών Μαθητών σε
Δημόσιο Ελληνικό Σχολείο Β/θμιας Εκπαίδευσης», προσεγγίζει περισσότερο τον χώρο της εκπαιδευτικής
έρευνας προκειμένου να ορίσει τους παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση, όπως το σχολείο
και το αναλυτικό του πρόγραμμα, ο ίδιος ο εκπαιδευτικός, αλλά και ευρύτεροι παράγοντες κοινωνικοί,
πολιτισμικοί και ψυχολογικοί. Στο τέλος η συγγραφέας θέτει το ευαίσθητο ζήτημα αξιολόγησης των
μαθητών που διαφέρουν πολιτισμικά καταλήγοντας πως «σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία όπως είναι η
ελληνική, η αξιολόγηση των μαθητών πρέπει να λάβει υπόψη πολλές παραμέτρους, όπως οι προηγούμενες
γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών, η απόκτηση γνώσεων, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, κ.ά.» (σ. 85). Κεφάλαιοκλειδί για την κατανόηση των αρχών της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης αποτελεί το κεφάλαιο 5, με τίτλο
«Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία», στο οποίο θέματα που σχετίζονται με συμπεριφορές, στάσεις,
πεποιθήσεις και θέματα ένταξης αναλύονται μέσα από πλούσιο ερευνητικό και θεωρητικό υλικό. Ξεχωρίζει
το υποκεφάλαιο 5.3.2 (σ. 106-111) που αναφέρεται στις προκαταλήψεις και τον ρατσισμό, καθώς γίνεται
ιδιαίτερη μνεία στην ελληνική σχολική πραγματικότητα.
Έπειτα από μια σύντομη επισκόπηση των αρχών της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στο Κεφάλαιο
6, το 7ο κεφάλαιο (σ. 141-209), που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως το πλουσιότερο του βιβλίου, εστιάζει
στη Μουσική Εκπαίδευση. Καθεμία από τις εννέα υποενότητες του κεφαλαίου αυτού χτίζει το υπόβαθρο
πάνω στο οποίο μπορεί και πρέπει να στηριχθεί ο σύγχρονος εκπαιδευτικός Μουσικής προκειμένου να
υποστηρίξει προγράμματα Διαπολιτισμικής Μουσικής Εκπαίδευσης στις τάξεις του. Ζητήματα που
διαπραγματεύεται είναι:
α.

η Δυτικοευρωπαϊκή μουσική παράδοση και η κριτική στα χαρακτηριστικά της

β.

η πολυπολιτισμική μουσική και προτάσεις διδασκαλίας της

γ.

το παρόν Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

δ.

μια επισκόπηση των κυριότερων ερευνών σε Ελλάδα και εξωτερικό και

ε.

νέες τάσεις για την πολυπολιτισμική μουσική και τη διαπολιτισμική μουσική εκπαίδευση.

Ίσως από τα πιο σύνθετα θέματα που μελετά το κεφάλαιο αυτό είναι εκείνο της αυθεντικότητας. «Η
αναπαραγωγή της μουσικής των λαών έξω από τα πρότυπα της δυτικής παράδοσης για την τέχνη» (σ.177),
όπως σχολιάζει η συγγραφέας, αποτελεί προϋπόθεση για την εκπαιδευτική διαδικασία.
Στο Β’ Μέρος του βιβλίου προτείνονται έξι εφαρμοσμένες στην τάξη διδασκαλίες Ελληνικής,
Αλβανικής, Βουλγαρικής, Πολωνικής, Μολδαβικής και Αφρικανικής παραδοσιακής μουσικής και
παρέχονται αναλυτικές κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο πραγματοποίησης τους. Η κάθε διδασκαλία
βασίζεται στις προηγούμενες γνώσεις-εμπειρίες των μαθητών, ενώ καταγράφονται τα μέσα και τα ηχητικά
παραδείγματα που θα χρησιμοποιηθούν, πιθανές διαθεματικές προσεγγίσεις και ο σχεδιασμός του
μαθήματος (στόχοι, στάδια). Εκείνο που γίνεται αντιληπτό μέσα από την ανάγνωση του βιβλίου είναι πως
το βασικότερο που μπορεί να μας διδάξει ένα διαπολιτισμικό μοντέλο Μουσικής Εκπαίδευσης για την ίδια
τη φύση της μουσικής διδασκαλίας και μάθησης ξεπερνά κατά πολύ την απλή διεύρυνση του μουσικού
ρεπερτορίου ή την εισαγωγή σε διαφορετικές μουσικές παραδόσεις. Αφορά πρωτίστως τις διαδικασίες
διδασκαλίας και μάθησης και την αλληλεπίδραση των προσώπων που συμμετέχουν άμεσα και έμμεσα σε
αυτές.
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Βιβλιοπαρουσιάσεις
Στον ελληνικό χώρο, η ενίσχυση της «διαπολιτισμικής ετοιμότητας» των μελλοντικών
μουσικοπαιδαγωγών συναντά σημαντικές δυσκολίες, αφού απουσιάζουν οργανωμένα προγράμματα
παιδαγωγικής κατάρτισης εκπαιδευτικών. Οι προσπάθειες που συντελούνται είναι μεμονωμένες και
στοχεύουν σε μικρή μερίδα των φοιτητών, παρά τα υψηλά ποσοστά επαγγελματικής απορρόφησης στην
εκπαίδευση των αποφοίτων τμημάτων Μουσικών Σπουδών. Είναι επίσης γεγονός πως ο διάλογος γύρω
από τη διαπολιτισμική ετοιμότητα μελλοντικών εκπαιδευτικών μουσικής θα πρέπει να διαπνέει το σύνολο
ενός οργανωμένου προγράμματος αρχικής παιδαγωγικής κατάρτισης και όχι να αποτελεί ένα απλό μέρος
του ή, ακόμα χειρότερα, να είναι αποκομμένο από αυτό. Το παρόν βιβλίο μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα
ευεργετικό για όσους επιζητούν τη «διαπολιτισμική ετοιμότητα» στο εκπαιδευτικό τους έργο, καθώς
αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για προγράμματα προετοιμασίας εκπαιδευτικών Μουσικής αλλά και για όλους
όσους εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία.

Αγγελική Τριανταφυλλάκη
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5ο Μέρος

ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ
ΝΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
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10 Χρόνια ΕΕΜΑΠΕ
ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΤΕΥΧΟΣ
Τεύχος 15

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Β. & Μ.
ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ 2015-2016
Συνεχίζοντας τη δυναμική πορεία του στο χώρο των Τεχνών και της Εκπαίδευσης, το Ίδρυμα
Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη προσφέρει και φέτος εκπαιδευτικά προγράμματα και
διαδραστικές παραστάσεις για σχολικές ομάδες Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, με
στόχο τη γνωριμία των παιδιών με τις τέχνες, την εξοικείωσή τους με μουσειακούς χώρους και την
καλλιέργεια της αισθητικής παιδείας.
Από τα εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολικές ομάδες, που θα πραγματοποιηθούν κατά τη
σχολική χρονιά 2015-2016 ενδεικτικά παρουσιάζονται τα εξής:

Ι. «Ο Ρινόκερος και η Ρήνα»: Μουσικό παραμύθι για μαθητές Δημοτικού
28 Σεπτεμβρίου 2015 έως 15 Ιουνίου 2016
Χώρος : Αμφιθέατρο Ιδρύματος Β.& Μ. Θεοχαράκη

Ένας ρινόκερος γνωρίζει κι «ερωτεύεται» μία καμηλοπάρδαλη. Η παράξενη αυτή αγάπη προκαλεί
μεγάλη ταραχή στους γύρω, ενώ οδηγεί τους ίδιους σε πολλές περιπέτειες μέχρι να καταφέρουν να είναι
μαζί…
Ένα παραμύθι που στοχεύει στη αποδοχή του διαφορετικού, στη σημασία, όχι της εξωτερικής, αλλά
της εσωτερικής επικοινωνίας και συγγένειας, ενώ επιδιώκει να εξοικειώσει τα παιδιά στην ποιητική
έκφραση με ρυθμούς και ρίμες. Η θεατρική αφήγηση συνδυάζεται με πρωτότυπη μουσική και τραγούδια
του Γιώργου Κουρουπού καθώς και με προβολές εικόνων.
Παραμύθι, Αφήγηση: Ιουλίτα Ηλιοπούλου
Μουσική: Γιώργος Κουρουπός
Τραγούδι: Δάφνη Πανουργιά, Βασίλης Γισδάκης
Πιάνο : Πέτρος Μπούρας
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ΙΙ. «Ταξιδεύοντας με τον Μότσαρτ»: Παράσταση για μαθητές Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού,
Γυμνασίου και Λυκείου
28 Σεπτεμβρίου 2015 έως 15 Ιουνίου 2016
Χώρος : Αμφιθέατρο Ιδρύματος Β.& Μ. Θεοχαράκη

Τα παιδιά γνωρίζουν έναν από τους μεγαλύτερους συνθέτες, τον Μότσαρτ. Ακούνε τη μουσική του,
αλλά ταυτόχρονα ανακαλύπτουν τον χαρακτήρα του, μέσα από τα ίδια του τα λόγια και την προσωπική
του ζωή. O νεαρός Μότσαρτ και η αδερφή του Νάννερλ, μας ταξιδεύουν στον κόσμο των νεανικών χρόνων
του Μότσαρτ μέσα από τα μουσικά έργα και τα αποσπάσματα της αλληλογραφίας που συνέθεσε ο μικρός
Βόλφγκαγκ για την αδερφή του.
Παίζουν οι ηθοποιοί: Ρένος Χαραλαμπίδης, Άννα Σακαλή, και δυο μικρά παιδιά.
Πιάνο: Άγις Καλαβρυτινός
Σκηνικά, κουστούμια: Δημήτρης Παναγιωτάτος
Φωτισμοί: Γεράσιμος Δενδρινός
Κείμενο: Άννα Σακαλή
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Παναγιωτάτος

ΙΙΙ. «Αρχαιολογικά μουσικά παραμύθια»
28 Σεπτεμβρίου 2015 έως 15 Ιουνίου 2016
Χώρος : Αμφιθέατρο Ιδρύματος Β.& Μ. Θεοχαράκη

Τα αρχαιολογικά μουσικά παραμύθια αποτελούν πρωτότυπες ιστορίες βασισμένες σε αληθινά
αρχαιολογικά δεδομένα και ευρήματα. Απώτερος σκοπός τους είναι μέσα από την αφήγηση, μουσική και
τραγούδια με αρχαία ανακατασκευασμένη λύρα, καθώς και παιχνίδι πάνω στις αρχές μιας ανασκαφής,
ενήλικες και παιδιά να προσλάβουν με ένα απλό, ευχάριστο και μοναδικό στο είδος του τρόπο, γνώση για
τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Με την αρχαιολόγο Δρ. Εύη Παπαδοπούλου και τον μουσικοσυνθέτη Δρ.
Νίκο Ξανθούλη
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IV. «Συμμετοχική Όπερα» Για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.
28 Σεπτεμβρίου 2015 έως 15 Ιουνίου 2016
Χώρος : Αμφιθέατρο Ιδρύματος Β.& Μ. Θεοχαράκη

Όλοι

μπορούμε

να

τραγουδήσουμε

Όπερα!

Την εποχή του Μότσαρτ και του Βέρντι οι αντίστοιχοι ποπ σταρ ήταν οι πρωταγωνιστές της όπερας, ενώ οι
αγαπημένες μελωδίες που άκουγε κανείς στην καθημερινότητά του δεν ήταν άλλες από τις σημερινές άριες
που ανήκουν πια στο χώρο της κλασικής μουσικής. Η σοπράνο

Κάτια Πάσχου επιμελείται και

παρουσιάζει ένα πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο, που με συνοδεία πιάνου μυεί βιωματικά (τραγούδι,
ασκήσεις, και θεατρικό παιχνίδι) παιδιά και εφήβους. Το πρόγραμμα που ξεκίνησε ανοικτό για το κοινό με
μεγάλη επιτυχία από το 2010 απευθύνεται πλέον αποκλειστικά σε σχολεία.

Ηλικίες 8 - 12 ετών (Γ’, Δ’, Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού)


Εισαγωγή: γνωριμία με τον κόσμο της μουσικής και της όπερας: ανάλυση των τεσσάρων φωνών,
μαέστρος, είδη μουσικού θεάτρου, κλπ.



Εκμάθηση ενδεικτικών μελωδιών και τραγούδι μαζί με τα παιδιά (λαμβάνουν ειδικό χαρτί με τα
λόγια)



Παρουσίαση της όπερας «Οι γάμοι του Φίγκαρο» του Μότσαρτ: Παρουσίαση αποσπάσματος επί
σκηνής σε θεατρικό διάλογο και ερμηνεία από παιδιά- εθελοντές από το ακροατήριο, ερμηνεία
μίας σκηνής από τους καλλιτέχνες, εκμάθηση αποσπασμάτων και τραγούδι μαζί με τα παιδιά

Ηλικίες 13 - 18 ετών (Α’, Β’ & Γ’ Γυμνασίου Α’, Β’ & Γ’ Λυκείου)


Εισαγωγή στην γνωριμία με τον κόσμο της μουσικής και της όπερας: ανάλυση των τεσσάρων
φωνών,

μαέστρος,

είδη

μουσικού

θεάτρου,

κλπ.

Εκμάθηση ενδεικτικών μελωδιών και τραγούδι μαζί με τα παιδιά (λαμβάνουν ειδικό χαρτί με τα
λόγια)


H Όπερα ως Βιωματική εμπειρία. Με ειδικές ασκήσεις η Κάτια Πάσχου τραγουδά ζωντανά στα
παιδιά και μοιράζονται την

εμπειρία τους για την αίσθηση που τους προκαλεί: εικόνες,

αναμνήσεις, φαντασία κλπ.


Παρουσίαση της όπερας «La Boheme» του Puccini: Ιστορική αναδρομή και σύνδεση με τα
γεγονότα της εποχής, συσχετισμός των προβληματισμών με τη σημερινή εποχή, σκηνική
ερμηνεία από τους καλλιτέχνες, συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο η μουσική μεταφέρει
μηνύματα και διαπερνά συναισθήματα, εκμάθηση αποσπασμάτων και τραγούδι μαζί με τα
παιδιά

Καλλιτέχνες: Κάτια Πάσχου, σοπράνο, Μανώλης Παπασηφάκις, πιάνο.

Περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις παραστάσεις που
διοργανώνει το Ίδρυμα εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη στην ιστοσελίδα του
Ιδρύματος: http://www.thf.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=15
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2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ»
Το «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη» επί σειρά ετών προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα για
μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για τη σχολική χρονιά 2015 – 2016 τα
Προγράμματα και για τις δύο βαθμίδες σχεδιάστηκαν εκ νέου. Όσον αφορά την Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση, τα προγράμματα στοχεύουν να δώσουν στους μαθητές τα ερεθίσματα ώστε, μέσα από τη
διάδραση και το παιχνίδι, να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και τη συνεργατικότητα,
απαραίτητα εφόδια στην προετοιμασία τους για την εισαγωγή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και
απευθύνονται αποκλειστικά στους μαθητές των δυο τελευταίων τάξεων του Δημοτικού. Αντίστοιχα τα
προγράμματα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι

σχεδιασμένα ώστε να ανταποκρίνονται στα

ενδιαφέροντα των σημερινών εφήβων, αλλά και να τους προσφέρουν κίνητρα και ερεθίσματα για
περαιτέρω μάθηση και διεύρυνση των οριζόντων τους. Επίσης από τις

2 – 13 Νοεμβρίου 2015 θα

πραγματοποιηθούν ειδικές εκπαιδευτικές συναντήσεις με σκοπό οι μαθητές των δυο τελευταίων τάξεων
του Λυκείου, να γνωρίσουν τη λειτουργία των σχολών και κυρίως τα επιστημονικά και εκπαιδευτικά
κριτήρια βάσει των οποίων θα κληθούν να επιλέξουν τη σχολή φοίτησής τους. Οι συγκεκριμένες
εκπαιδευτικές επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τις Πρυτανικές Αρχές των
Πανεπιστημιακών Σχολών που εδρεύουν στην Αθήνα και τους Προέδρους των αντίστοιχων Τμημάτων.
Την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά, για πρώτη φορά, δίνεται η δυνατότητα τα εκπαιδευτικά
προγράμματα και των δυο βαθμίδων να παρουσιαστούν και στη νοηματική γλώσσα για την
παρακολούθησή τους από τα Ειδικά Σχολεία Κωφών και Βαρήκοων μαθητών.
Όλα τα προγράμματα παρέχονται δωρεάν και στηρίζονται από Πανεπιστημιακούς Δασκάλους,
Ανθρώπους των Γραμμάτων, των Επιστημών και των Τεχνών, Ψυχολόγους, Παιδαγωγούς, Εμψυχωτές και
Συγγραφείς.
Μπορείτε να ενημερωθείτε για όλα τα προσφερόμενα προγράμματα στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος:

http://www.laskaridou.gr/ekpaideutika/
Ξεχωρίσαμε τα παρακάτω προγράμματα ως προς τη συνάφειά τους με το γνωστικό αντικείμενο της
Μουσικής:

Ανακαλύπτοντας τον ζωντανό παλμό της Ιλιάδας και της Οδύσσειας
(Α΄+ Β΄ Γυμνασίου) Ομάδα: 40 – 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Φένια Παπαδόδημα, Ηθοποιός, Μουσικός, Σκηνοθέτις
Προσεγγίζοντας τις διαφορετικές θεματικές της Ιλιάδας και της Οδύσσειας, θυμίζουμε στα παιδιά
ότι ο Όμηρος υπήρξε ραψωδός. Τι ακριβώς σήμαινε αυτό; Ποιος ήταν ο κοινωνικός ρόλος του ραψωδού;
Πώς ακουγόταν αυτός ο λόγος με τη συνοδεία της αρχαίας κιθάρας;
Η δύναμη του ομηρικού λόγου αντλείται σε μεγάλο βαθμό μέσα από τη ρυθμική και μουσική του
διάσταση. Ανακαλύπτοντας τον ρυθμό του δακτυλικού εξαμέτρου, ζωντανεύουμε το κείμενο βγάζοντάς το
από το πλαίσιο μιας βαρετής, ακαδημαϊκής ανάγνωσης. Γι’ αυτό χρησιμοποιούμε κρουστά και έγχορδα
όργανα (άρπα), για να συντονιστούμε με την έμμετρη διάσταση του λόγου, προσεγγίζοντας έτσι την
τεχνική των αρχαίων ραψωδών. Δίνουμε όμως και παραδείγματα σύγχρονων και υπαρκτών ραψωδών από
διαφορετικές φυλές του κόσμου, μέσα από οπτικό υλικό. Πόσο διαχρονικό είναι ένα τέτοιο λειτούργημα;
Ως προς τη θεατρικότητα της Οδύσσειας και της Ιλιάδας, καταλαβαίνουμε γιατί ο ραψωδός φέρει
όλο το θέατρο στην πλάτη του σαν το σαλιγκάρι. Είναι αδιαμφισβήτητα ο πρόδρομος του αρχαίου
δράματος. Εξετάζουμε, διαβάζοντας το κείμενο, το πώς η δραματουργία, οι ρόλοι, η ψυχολογική και ηθική
διάσταση του ήρωα, αλλά και οι τεχνικές αφήγησης που χρησιμοποιεί ο Όμηρος εκφράζονται μέσα από
τον ρυθμό του λόγου. Ο Πήτερ Μπρουκ έγραφε πως όλα είναι ρυθμός, ακόμη και τα βαθύτερα και σύνθετα
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νοήματα, όλες οι αποχρώσεις των συναισθημάτων, των βιωμάτων, όλα όσα ο λόγος μπορεί να καταγράψει
μέσα από τις λέξεις, όλα μεταφράζονται σε ρυθμό.
Τέλος, θίγεται το ζήτημα του σύγχρονου ραψωδού σε μία κοινωνία σαν τη δική μας. Υπάρχει άραγε
κάτι αντίστοιχο σήμερα; Μήπως οι ράπερ έχουν κάτι κοινό με τους αρχαίους ραψωδούς, ίσως πολύ
περισσότερο απ’ ό,τι φανταζόμαστε;
Εξέλιξη του προγράμματος:


εισαγωγή στη ραψωδία



θεματικές Ιλιάδας και Οδύσσειας



ραψωδία και θέατρο – ανάγνωση στα νέα ελληνικά και θεατρική προσέγγιση του κειμένου



εργαστήρι ρυθμού – ανάλυση και αναπαραγωγή του δακτυλικού εξαμέτρου πάνω σ’ ένα μικρό
απόσπασμα στα αρχαία με τη συνοδεία άρπας και κρουστών οργάνων



ραψωδία ως κοινωνικό λειτούργημα μέχρι σήμερα – συσχετισμός με σύγχρονους «ραψωδούς»



προβολή υλικού

Ανασυνθέτοντας τον ήχο της αρχαιοελληνικής ποίησης
Μαθητές Λυκείου, Ομάδα: 40 – 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Δρ. Χρήστος Τερζής, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Τμ. Φιλολογίας Πανεπιστημίου
Αθηνών, Ακαδημία Αθηνών
Αρκεί μια γρήγορη ματιά στις αρχαίες επιγραφές και τους παπύρους με ελληνική γραφή, για να
διαπιστώσει κανείς ότι το αρχαίο ελληνικό αλφάβητο παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με το σύγχρονο
ελληνικό αλφάβητο. Η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών μάς επιτρέπει να προσεγγίζουμε το
περιεχόμενο των σωζόμενων κειμένων Ελλήνων φιλοσόφων, ιστορικών και ασφαλώς των εμπνευσμένων
κλασικών δραματικών ποιητών. Ωστόσο, διαβάζουμε σήμερα τα αρχαία ελληνικά χρησιμοποιώντας τη
νεοελληνική προφορά. Μιλούσαν, όμως έτσι κατά την κλασική εποχή; Η απάντηση είναι αναμφίβολα
αρνητική. Ο ήχος του λόγου φαίνεται πως ήταν πολύ διαφορετικός από αυτόν που οι Νεοέλληνες
αρθρώνουμε στον προφορικό λόγο. Παρόλα αυτά, είναι δυνατόν να ανασυντεθεί ο αρχαίος ελληνικός ήχος.
Οι αρχαίοι γραμματικοί μάς πληροφορούν λεπτομερώς για την εκφορά των φωνημάτων στα οποία
αντιστοιχούσαν τα γράμματα του αλφάβητου, αλλά και για τον ιδιαίτερο προσωδιακό επιτονισμό κατά την
απαγγελία των ποιητικών κειμένων της κλασικής αρχαιότητας. Μάλιστα, λέγεται ότι η προσωδία
λειτουργούσε ως όχημα που διαμόρφωνε την παραστατική μορφή των έργων αυτών (ομηρικά έπη, λυρικήμελική ποίηση, δράμα), και, σε απόλυτη αρμονία με το περιεχόμενο του κειμένου –που απευθυνόταν στη
νόηση–, στόχευε στο θυμικό των θεατών και κατεύθυνε το συναίσθημα.
Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να δουν και να δοκιμάσουν ζωντανά πώς η ιδιαίτερη εκφορά των
φωνημάτων κατά την αρχαιότητα λαξευόταν με τα εκφραστικά εργαλεία που είχε στη διάθεσή του ο
κλασικός ποιητής –το ποσοτικό μέτρο και τον μουσικό τόνο–, προκειμένου να συνθέσει όσα απαράμιλλης
τεχνικής έργα πνευματικής δημιουργίας διασώθηκαν ως τις μέρες μας.
Εξέλιξη του προγράμματος:


προβολή διαφανειών (παρουσίαση των μαρτυριών - τεκμηρίωση της προσωδιακής εκφοράς)



εφαρμογή της προσωδιακής απαγγελίας σε χορικά αποσπάσματα από διδασκόμενα δραματικά
έργα με τη συμμετοχή των μαθητών
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3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΕΩΝ
ΕΥΡΗΜΑ» ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο προσφέρει δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα για τους μαθητές
όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνεται και το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
«…ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΕΩΝ ΕΥΡΗΜΑ…», που απευθύνεται σε μαθητές της Ε΄ και Στ’ τάξης του Δημοτικού. Σκοπός
του προγράμματος είναι να μάθουν τα παιδιά πόσο σημαντική ήταν η μουσική παιδεία στην αρχαία Ελλάδα
και με ποιες πτυχές της ζωής του ανθρώπου συνδέεται διαχρονικά. Με τη βοήθεια εκπαιδευτικού
φυλλαδίου τα παιδιά ερευνούν στους εκθεσιακούς χώρους και αντλούν πληροφορίες τόσο για τη μουσική
όσο και για τα αρχαία μουσικά όργανα. Χρησιμοποιούνται αντίγραφα αρχαίων μουσικών οργάνων (λύρα
αυλός, σείστρο, τύμπανο, κύμβαλα, μονοκάλαμος σύριγξ και ρόπτρον) που τα παιδιά θα έχουν τη
δυνατότητα να αγγίξουν. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και μουσικά κομμάτια με ανακατασκευασμένη
αρχαία λύρα (Ύμνος Σεικίλου, κ.ά.). Στο τέλος, τα παιδιά μαθαίνουν με τη βοήθεια της παράστασης του
θεάτρου σκιών «Ο Καραγκιόζης σε αρχαίο μουσικό αγώνα» για τους αρχαίους μουσικούς αγώνες,
αναπτύσσοντας τις δημιουργικές τους ικανότητες με έναν ευχάριστο και ψυχαγωγικό τρόπο. Ο αριθμός
των μαθητών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 25. Διάρκεια προγράμματος: 120 λεπτά.
Περισσότερες

πληροφορίες

στην

ιστοσελίδα

του

Εθνικού

Αρχαιολογικού

Μουσείου:

http://www.namuseum.gr/

4. ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΕΥΤΕΡΠΗ»

Σε μία ημερίδα με μεγάλη συμμετοχή από την κοινότητα της μουσικής εκπαίδευσης, παρουσιάστηκε
την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το Ψηφιακό Μουσικό Ανθολόγιο
Ευτέρπη (http://euterpe.mmb.org.gr). Πρόκειται για το πιο πρόσφατο σε μία σειρά από αποθετήρια
έγκριτου ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου τα οποία αναπτύσσει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
σε συνεργασία με φορείς επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου, στο πλαίσιο του θεσμικού του
ρόλου για τη συλλογή, τεκμηρίωση, ασφαλή απόθεση και ανάδειξη της πολιτιστικής και επιστημονικής
παραγωγής της χώρας.
Το Μουσικό αυτό Ανθολόγιο είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της Ελληνικής Ένωσης για τη
Μουσική Εκπαίδευση και της Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας «Λίλιαν Βουδούρη», στο
πλαίσιο του βραβείου Gibson που τους απονεμήθηκε στο 30ο Παγκόσμιο Συνέδριο της ISME στη
Θεσσαλονίκη το 2012.
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Ο σκοπός του σχεδιασμού και της υλοποίησης του προγράμματος έγκειται στην ένταξη ατόμων που
βρίσκονται

στο κοινωνικό περιθώριο, και που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό, να

αποκτήσουν θετικότερη στάση για τη ζωή μέσα από τη μουσική ενασχόληση και τη συμμετοχή σε μουσικές
δράσεις (βλ. http://www.eeme.gr/el/conferences/isme-2012-conf/176--isme-gibson-2012.html).
Την ημερίδα με θέμα: "Ευτέρπη: Ένα ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο για το τραγούδι στο σχολείο"
συνδιοργάνωσαν οι τρεις φορείς που συνεργάστηκαν και στην υλοποίηση του νέου ψηφιακού
αποθετηρίου: το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), η Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος "Λίλιαν
Βουδούρη" του Συλλόγου "Οι Φίλοι της Μουσικής" και η Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση
(ΕΕΜΕ), σε συνεργασία με τη Α' Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και τη Σχολική Σύμβουλο Μουσικής Δρ. Γεωργία Μαρκέα.
Στο Ψηφιακό Μουσικό Ανθολόγιο Ευτέρπη, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της νέας Υπηρεσίας
Αποθετηρίων SaaS (Software as a Service) του ΕΚΤ, πάνω από 200 τραγούδια τεκμηριωμένα σύμφωνα με
βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, θα είναι σταδιακά διαθέσιμα μέσα από ένα εύχρηστο περιβάλλον,
σχεδιασμένο με βάση τις ανάγκες της μουσικής εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση. Μέσα από την Ευτέρπη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τραγούδια, που
καλύπτουν ένα ευρύ ρεπερτόριο κλασικής, σύγχρονης, παραδοσιακής και μοντέρνας μουσικής (σε
παρτιτούρες musescore ή finale), τα οποία συνοδεύονται από μουσικοπαιδαγωγικές και μουσικολογικές
πληροφορίες και εκπαιδευτικές προτάσεις εφαρμογής.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, οι Διευθυντές και οι ειδικοί επιστήμονες των φορέων που
συνεργάζονται για τη δημιουργία του αποθετηρίου «Ευτέρπη», καθώς και άλλοι ειδικοί επιστήμονες,
ενημέρωσαν τους συμμετέχοντες σχετικά με τη δημιουργία του αποθετηρίου, το περιεχόμενό του και τις
δυνατότητες αξιοποίησής τους από εκπαιδευτικούς, μαθητές και σπουδαστές. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν
με εισηγήσεις οι:
Δρ. Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, Ελένη Αγγελίδη, Υπεύθυνη
Μονάδας Υπηρεσιών ΑΒΕΚΤ, ΕΚΤ, Στεφανία Μεράκου, Διευθύντρια της Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης
της Ελλάδος "Λίλιαν Βουδούρη", Βάλια Βράκα, Υπεύθυνη του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής της Μεγάλης
Μουσικής Βιβλιοθήκης, Γιώργος Μπουμπούς, βιβλιοθηκονόμος στη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη "Λίλιαν
Βουδούρη", Βέρα Κριεζή, Υπεύθυνη καταλόγου και τεχνικών υπηρεσιών της Μεγάλης Μουσικής
Βιβλιοθήκης της Ελλάδος "Λίλιαν Βουδούρη", Δρ. Ζωή Διονυσίου, Επίκουρος Καθηγήτρια Μουσικής
Παιδαγωγικής Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Δρ. Μαίη Κοκκίδου, διδάσκουσα
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Δρ. Νίκος Θεοδωρίδης, Μέλος ΕΕΠ στο Τμήμα Επιστημών
Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σοφία Αγγελίδου,
εκπαιδευτικός Μουσικής, Σμαρώ Χρυσοστόμου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο τμήμα Μουσικών
Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δρ. Γεωργία Μαρκέα, Σχολική
Σύμβουλος Μουσικής με έδρα την Α' Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας.
Στη συζήτηση που ακολούθησε, τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας καλωσόρισαν την
πρωτοβουλία για τη λειτουργία της Ευτέρπης και επέδειξαν έντονο ενδιαφέρον τόσο για τη χρήση του
αποθετηρίου όσο και για τον περαιτέρω εμπλουτισμό του με πρωτότυπο και διασκευασμένο υλικό που θα
έχει παραχθεί από τους ίδιους ή και σε συνεργασία με τους μαθητές τους.
Αναλυτική αποτίμηση της εκδήλωσης, καθώς και παρουσιάσεις και βίντεο της Ημερίδας διατίθενται
στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης:
http://www.ekt.gr/news/events/ekt/2015-02-27.
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5. 32Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ISME (ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ). 24-29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016, ΓΛΑΣΚΩΒΗ, ΣΚΩΤΙΑ

Το 32ο συνέδριο της Διεθνούς Οργάνωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση (www.isme.org) θα
πραγματοποιηθεί στη Γλασκώβη, μεταξύ 24-29 Ιουλίου 2016. Η κορυφαία επιστημονική οργάνωση
απευθύνεται σε καθηγητές και δασκάλους μουσικής, πανεπιστημιακούς, ερευνητές, φοιτητές μουσικής
αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο που δραστηριοποιείται στους τομείς της μουσικής και της μουσικής
εκπαίδευσης. Χώροι διεξαγωγής του συνεδρίου είναι τα Glasgow Royal Concert Hall και το the Royal
Conservatoire of Scotland.
Ο στόχος του συνεδρίου είναι η προώθηση της παγκόσμιας κατανόησης και της συνεργασίας μεταξύ
των εκπαιδευτικών μουσικής, μέσω της ενίσχυσης των δεσμών και της ανταλλαγής ιδεών αναφορικά με τις
διαφορετικές πτυχές και τα ζητήματα της μουσικής εκπαίδευσης, και με τρόπους που προάγουν τη μουσική
εκπαίδευση παγκοσμίως και σε κάθε ηλικία.
Στα πλαίσια του διοργάνωσης πραγματοποιούνται πριν το κεντρικό συνέδριο επτά ολιγοήμερα
σεμινάρια (Commissions) προσαρμοσμένα σε κεντρικούς άξονες έρευνας και πρακτικής της μουσικής
εκπαίδευσης

(για

πληροφορίες:

http://www.isme2016glasgow.org/pre-conference-seminars).

Τα

σεμινάρια στοχεύουν στην προώθηση αλλά και σύνδεση έρευνας και πράξης σε εξειδικευμένους τομείς
όπως την ειδική αγωγή, τη προσχολική και πρώιμη σχολική εκπαίδευση, τη διοίκηση και πολιτική της
μουσικής εκπαίδευσης, την εκπαίδευση του επαγγελματία μουσικού, την εκπαίδευση εκπαιδευτικών, τη
μουσική στην κοινότητα και την έρευνα στη μουσική εκπαίδευση.
Περισσότερες πληροφορίες συμμετοχής στο συνέδριο και για την ISME γενικότερα αναγράφονται
στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: http://www.isme2016glasgow.org/

Επιμέλεια μουσικοπαιδαγωγικών νέων και ανακοινώσεων:
Μαρία Μαγαλιού, Ελισσάβετ Περακάκη, Αγγελική Τριανταφυλλάκη.
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10 Χρόνια ΕΕΜΑΠΕ
ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΤΕΥΧΟΣ
Τεύχος 15

Κυριακή Δεϊμέζη

Η ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΣΤΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
Περίληψη
Η παρούσα μελέτη ασχολείται με την καταγραφή των τόπων και των τρόπων χρήσης της
μουσικής στην αρχαία Ελλάδα με ιδιαίτερη επισήμανση στη διαπαιδαγώγηση των νέων και
στον παιδευτικό, εν γένει, ρόλο της.
Στην πρώτη ενότητα γίνεται αναφορά με ευσύνοπτο τρόπο στα είδη των πηγών από τις
οποίες αντλούνται πληροφορίες για την αρχαία ελληνική μουσική και εντοπίζονται οι πτυχές
εκείνες που φωτίζονται από τα σχετικά ευρήματα: μουσικά όργανα, έργα τέχνης και κείμενα,
είτε φιλολογικά, είτε ειδικότερης μουσικής θεματολογίας. Στη δεύτερη ενότητα διερευνάται
η αξία του παιδευτικού ρόλου της μουσικής μέσα από τις απόψεις που διατύπωσαν οι
φιλόσοφοι, της ελληνικής αρχαιότητας: Πλάτων, Αριστοτέλης, Πυθαγόρας κ.ά. H τρίτη και
τελευταία ενότητα εστιάζει στους τόπους χρήσης της μουσικής, καθώς και στους τρόπους με
τους οποίους αξιοποιήθηκε η δύναμη και η επιρροή που μπορούσε να ασκήσει, από το
ρυθμικό συγχρονισμό της σωματικής κίνησης και τις παιγνιώδεις δραστηριότητες έως τη
θρησκευτικού χαρακτήρα αγωγή και τη γενικότερη πνευματική καλλιέργεια.
Τελικώς, προκύπτει η διαπίστωση ότι η μουσική παιδεία στη χώρα μας σήμερα, παρά τις
προόδους που σημειώνει, υστερεί ως προς τη θέση και τη συνολική θεώρηση και
αντιμετώπιση που χαρακτήριζαν τη μουσική στην ελληνική αρχαιότητα ως παιδευτικό
εργαλείο.

Λέξεις κλειδιά:
Παρασημαντική, Μουσικός Ανήρ, επανόρθωση των ηθών, αριθμητικοί νόμοι.

Βιογραφικό
Η Δεϊμέζη Κυριακή είναι καθηγήτρια Μουσικής με διδακτικό έργο στη δημόσια και ιδιωτική
εκπαίδευση. Κατέχει διπλώματα Πιάνου, Σύνθεσης (Ωδείο Αγίου Στεφάνου), πτυχία Ωδικής, Αρμονίας,
Φούγκας, Αντίστιξης, Πιάνου (Εθνικό Ωδείο) και πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό (Ελληνικό Ανοιχτό
Πανεπιστήμιο). Είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια με κατεύθυνση «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» στο
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Έχει έργο συνθετικό, ερευνητικό, συγγραφικό και συμμετέχει στην
Καλλιτεχνική Επιτροπή των Μουσικών Σχολείων του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
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Αντώνης Κυρμπάτσος

Η OΠΕΡΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Γ΄):
ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΠΕΡΑΣ
Περίληψη
Ο Τομέας Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής διοργάνωσε το 1ο
Μαθητικό Φεστιβάλ Όπερας, στο θέατρο ΟΛΥΜΠΙΑ στις 22 Μαρτίου του 2010. Σε αυτό έλαβαν
μέρος τέσσερα Μουσικά Σχολεία, ένα ελληνογαλλικό σχολείο και ένα Δημοτικό Ωδείο. Από
επιτόπια έρευνα που διεξήχθη σε όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ προέκυψε το συμπέρασμα
ότι υπήρξαν δύο διακριτοί άξονες νοηματοδότησης του όρου «όπερα». Ο πρώτος
αντιμετωπίζει την όπερα μόνο ως μουσική, ενώ ο δεύτερος της αποδίδει την έννοια μιας
μουσικοθεατρικής παράστασης. Έτσι, η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Δημοτικού Ωδείου
Καλαμάτας, το Πειραματικό Μουσικό Γυμνάσιο – Λύκειο Παλλήνης, με τη συμφωνική του
ορχήστρα και τη χορωδία του, καθώς και η χορωδία του Μουσικού Σχολείου Πειραιά,
απέδωσαν μουσικά αποσπάσματα από όπερες, απογυμνωμένα ωστόσο από τη σκηνική τους
δράση. Αντίθετα, το «Ευγένιος Ντελακρουά», και το Μουσικό Σχολείο Ιλίου παρουσίασαν
ολοκληρωμένες μουσικοθεατρικές παραστάσεις με έμφαση στο τραγούδι, ενώ το Μουσικό
Σχολείο

Αλίμου

παρουσίασε

μια

μουσικοθεατρική

παράσταση

βασισμένη

στον

αυτοσχεδιασμό, με ιδιότυπη χρήση της μουσικής και χωρίς σχεδόν τραγούδι.

Λέξεις κλειδιά:
Όπερα, επιτέλεση, φεστιβάλ, αυτοσχεδιασμός.

Βιογραφικό
Ο Αντώνης Κυρμπάτσος είναι μόνιμος εκπαιδευτικός μουσικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
Είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών (Τομέας Εθνομουσικολογίας) του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.). Είναι απόφοιτος του διατμηματικού μεταπτυχιακού
προγράμματος «Μουσική Κουλτούρα και Επικοινωνία: Ανθρωπολογικές και Επικοινωνιακές Προσεγγίσεις
της Μουσικής» των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών και Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του
Ε.Κ.Π.Α. Είναι επίσης απόφοιτος του Φιλολογικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. Έχει
συνθέσει πλήθος τραγουδιών για σχολική χρήση καθώς και όπερες για μαθητές. Έχει συνεργαστεί με τον
Τομέα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
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Μαρία Αργυρίου

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ; ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ
Περίληψη
Η εργασία επικεντρώνεται σε σχετικές έρευνες που αφορούν τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό των
ψηφιακών διαδραστικών παιχνιδιών επιδιώκοντας να εντοπίσει στοιχεία του σχεδιασμού
τους τα οποία σχετίζονται με θεωρίες μάθηση, αλλά και παράλληλα ενισχύουν τη μάθηση
αλληλοεπιδρώντας. Συγκεκριμένα, διερευνώνται οι δυνατότητες που προσφέρουν τα
ψηφιακά παιχνίδια για την ανάπτυξη εγκάρσιων ικανοτήτων, όπως η ψηφιακή ικανότητα, οι
δεξιότητες συλλογισμού και η ενίσχυση της δημιουργικότητας. Πέρα όμως από τη χρήση των
αρχών μάθησης που ενσωματώνουν τέτοιου είδους παιχνίδια, η εργασία επικεντρώνεται στο
πώς τα ψηφιακά διαδραστικά παιχνίδια είναι σε θέση να αξιοποιηθούν ως εργαλεία από τον
εκπαιδευτικό για την ενίσχυση της μάθησης, αξιοποιώντας παιδαγωγικά τις ΤΠΕ στα σχολεία
με σκοπό την ανάπτυξη ανάλογων ψηφιακών δεξιοτήτων. Για τον σκοπό αυτό, οι
εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι σε θέση να «ενορχηστρώνουν» δραστηριότητες μάθησης
μέσα από προσεκτικά μελετημένα εκπαιδευτικά σενάρια και αρωγούς την επικοινωνία με τα
μέσα μαζικής ενημέρωσης, τη συμμετοχή σε κοινωνικά δίκτυα, τον ψηφιακό αλφαβητισμό,
αλλά και την εξοικείωση με άλλες επιστήμες.

Λέξεις κλειδιά:
Ψηφιακά διαδραστικά παιχνίδια, θεωρίες μάθησης, αλληλεπίδραση, δημιουργικότητα, ψηφιακές
δεξιότητες, ψηφιακός αλφαβητισμός.

Βιογραφικό
Η Μαρία Αργυρίου υπηρετεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ως μουσικός. Κατέχει τίτλους πτυχίου
και μεταπτυχιακού διπλώματος της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών με ειδίκευση στον Ελληνικό
Πολιτισμό και στην Εξ Αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (Med, Σπουδές στην Εκπαίδευση,
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο). Είναι διδάκτωρ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου
Πανεπιστημίου με ιδιαίτερα επιστημονικά ενδιαφέροντα στην Πολιτιστική Πολιτική και τη Μουσική
Εκπαίδευση καθώς και τις κοινωνιολογικές και πολιτικές πτυχές της Μουσικής Εκπαίδευσης. Αναπτύσσει
μεγάλη

δραστηριότητα

στην

Εκπαίδευση

Ενηλίκων.

Στις

συγγραφικές

της

δραστηριότητες

συγκαταλέγονται τα επίσημα διδακτικά εγχειρίδια για την Ελληνική Μουσική Αγωγή (Τάξεις Α΄& Β΄
Δημοτικού, ΟΕΔΒ) καθώς και η επιμέλεια επιστημονικών και παιδαγωγικών εκδόσεων της Ένωσης
Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και παιδαγωγικών – επιστημονικών
εκδόσεων για τη σχολική καινοτομία, το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης.
Είναι αξιολογήτρια του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) καθώς και του θεσμού «Αριστείας και
ανάδειξης καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 2013» του Ελληνικού
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
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Jeffrey Earp, Κατερίνα Γέραλη – Μόσχου, Ελισσάβετ Περακάκη

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
“MAGICAL: MAKING GAMES IN COLLABORATION FOR LEARNING”
Επιμέλεια αφιερώματος: Ελισσάβετ Περακάκη
Περίληψη
Ο σχεδιασμός εκπαιδευτικού ψηφιακού παιχνιδιού από μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου
ενσωματώνεται στην νέα αυτή διδακτική πρόταση και κερδίζει διαρκώς έδαφος. Το
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “MAGICAL: Making Games in Collaboration for Learning” τοποθετεί
τη συνεργατική δημιουργία ψηφιακού παιχνιδιού στο κέντρο της διδασκαλίας στοχεύοντας
στην καλλιέργεια δεξιοτήτων στρατηγικού σχεδιασμού και δημιουργικότητας. Το αφιέρωμά
μας στοχεύει στην ενημέρωση των εκπαιδευτικών για το Πρόγραμμα, την παροχή ιδεών και
προβληματισμών κατά την εφαρμογή του στην ελληνική πραγματικότητα και την
ενεργοποίηση του ενδιαφέροντός τους για το σχεδιασμό αντίστοιχων ψηφιακών δράσεων.
Ξεκινά με τη σύντομη παρουσίασή του από τον κ. Jeffrey Earp και στη συνέχεια παρατίθενται
δύο διδακτικές εφαρμογές στο μάθημα της Πληροφορικής και της Μουσικής . Η παρουσίαση
των εφαρμογών ακολουθεί τη δομή του τρόπου σχεδιασμού του μαθήματος, όπως
συμπληρώθηκε στην αντίστοιχη πλατφόρμα από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς. Στην
επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος www.magical-project.net περιέχονται πληροφορίες
σχετικά με την πορεία του Προγράμματος, τις συμμετέχουσες χώρες, δραστηριότητες,
βιβλιογραφία

και

ερευνητικές

εργασίες

(βλ.

https://www.mendeley.com/groups/

1932391/magical-collaborative-game-design-for-learning )

Βιογραφικά σημειώματα
O Jeffrey Earp εργάζεται στο Technology Enhanced Learning at ITD – CNR 15 χρόνια περίπου,
εστιάζοντας σε δράσεις εθνικού και ευρωπαϊκού επιπέδου στους ακόλουθους τομείς: εκπαιδευτικό
λογισμικό, εκπαίδευση εκπαιδευτικών στις Νέες Τεχνολογίες, μαθησιακό σχεδιασμό, αφηγηματικά
περιβάλλοντα μάθησης, ψηφιακές πηγές και αρχεία εκπαιδευτικής καταγραφής. Τα τελευταία χρόνια η
έρευνά του επικεντρώνεται στα εκπαιδευτικά παιχνίδια (Serious Games) και τη μάθηση μέσω του
παιχνιδιού (Game Based Learning). Είναι μέλοςτης GALA (Games and Learning Alliance) καιτου EC’s
Network of Excellence on Serious Games.

Η Αικατερίνη Γέραλη –Μόσχου γεννήθηκε το 1985. Είναι απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάζεται από το 2006
στα Εκπαιδευτήρια «Ο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ» στο Πέραμα. Η πτυχιακή της εργασία είχε τίτλο: «Η κριτική σκέψη και
η διδασκαλία της». Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως σ την καλλιέργεια της κριτικής
σκέψης μέσω της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι κάτοχος
της Επιμόρφωσης Β’ επιπέδου στη χρήση Νέων Τεχνολογιών. Έχει συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκά
Προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης, ανταλλαγής μαθητών και συνεργασίας εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων. Ανήκει στην κοινότητα των Teachers4Europe από το 2013 και ενδιαφέρεται για τον ευρωπαϊκό
προσανατολισμό της εκπαίδευσης.
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Η Ελισσάβετ Περακάκη υπηρετεί ως διευθύντρια και εκπαιδευτικός της Μουσικής σε Γυμνάσιο της
ΔΔΕ Πειραιά. Είναι διδάκτορας του τμήματος Μουσικών Σπουδών Αθήνας (2009) στο τομέα της Μουσικής
Παιδαγωγικής και απόφοιτος του ίδιου τμήματος (1997). Θέμα της διδακτορικής διατριβής ήταν «Η Κριτική
Σκέψη και το μάθημα της Μουσικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Η Κριτική Διδασκαλία». Διδάσκει
Μουσική στη δημόσια εκπαίδευση από το 1998. Είναι πτυχιούχος κιθάρας από το Εθνικό Ωδείο (Τάξη Β.
Μαστοράκη) και έχει σπουδάσει ανώτερα θεωρητικά (Τάξη Σπ. Κλάψη). Το διάστημα 1998 – 2003
συνεργάστηκε με Ωδεία και Μουσικές Σχολές στη διδασκαλία κιθάρας και θεωρητικών μαθημάτων. Στο ίδιο
διάστημα συνεργάστηκε με τη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» στην συγγραφή
παρουσιάσεων ελληνικών, αγγλικών και γερμανικών βιβλίων. Επιπλέον, έχει συνεργαστεί με τα ΠΕΚ Δ΄
Αθήνας και Πειραιά. Συμμετέχει με ανακοινώσεις και εργαστήρια σε πολλά σεμινάρια και συνέδρια
μουσικοπαιδαγωγικού περιεχομένου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Από το 2010 είναι μέλος της
Συντακτικής Ομάδας του περιοδικού Μουσική σε Πρώτη Βαθμίδα. Για τα έτη 2013-2015 είναι Οργανωτική
Γραμματέας της ΕΕΜΑΠΕ. Είναι συγγραφέας των βιβλίων που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Fagotto:
«Σχεδιάζοντας το σχολικό μάθημα Μουσικής» (2008) και «Παίζοντας μουσική με τα Boomwhackers» (2009).
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Σοφία Αγιοπετρίτου

«ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΜΟΥΣΙΚΗ, ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΤΡΙΓΥΡΝΟΥΝ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΤΑ ΜΕΓΑΛΕΙΑ»:
ΈΝΑ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Περίληψη
Στόχος του μαθήματος της Μουσικής στην Εκπαίδευση είναι πρωτίστως η καλλιέργεια της
αισθητικής ικανότητας και ευαισθησίας των μαθητών μέσω της ανάπτυξης των δημιουργικών
τους δυνατοτήτων. Αυτό επιτυγχάνεται αποτελεσματικά με τη διαθεματική προσέγγιση της
διδασκαλίας όπου, μέσω μιας συνεχούς ανατροφόδοσης γνώσης μεταξύ των διαφόρων
γνωστικών αντικειμένων, τονίζονται η επικοινωνία και η αλληλεπίδρασή τους. Το
συγκεκριμένο Πολιτιστικό Πρόγραμμα είχε διπλό σκοπό. Αρχικά την κατανόηση και τη
γνωριμία με τη μουσική μας παράδοση ανά γεωγραφικό διαμέρισμα και κατόπιν την επαφή
με τους αντιπροσωπευτικότερους λαϊκούς συνθέτες του 20 ου αιώνα, ακολουθώντας την
ιστορική συνέχεια της μουσικής και χορευτικής εκτέλεσης.
Υλοποιήθηκε με 30 παιδιά της ΣΤ’ τάξης του 10ου Δημοτικού σχολείου Ιωαννίνων στο πλαίσιο
Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων το σχολικό έτος 2011-2012 και διήρκησε 6 μήνες.
Τα αποτελέσματά του παρουσιάστηκαν σε θεατρική σκηνή της πόλης των Ιωαννίνων σε
συνεργασία με τον δάσκαλο της ΣΤ’ τάξης, τη δασκάλα της Πληροφορικής και τον
χοροδιδάσκαλο.

Λέξεις-κλειδιά:
Διαθεματικότητα, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, χάρτες εννοιών, μουσική εκτέλεση, χορευτική εκτέλεση.

Βιογραφικό
Η Σοφία Αγιοπετρίτου Είναι απόφοιτη του Τμήματος Μουσικών Σπουδών Αθήνας (1997) και
υποψήφια διδάκτωρ στο ίδιο τμήμα στον τομέα Ιστορικής Μουσικολογίας. Διδάσκει μουσική στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ιωαννίνων από το 1997 όπου και ασχολείται ενεργά με την παρουσίαση
μουσικών και θεατρικών παραστάσεων. Είναι πτυχιούχος πιάνου καθώς και αρμονίας, αντίστιξης και
φούγκας. Δραστηριοποιείται στη σύνθεση τραγουδιών και παραστάσεων για το σχολείο και έχει
συνεργαστεί με έντυπες εκδόσεις τόσο της Αθήνας όσο και των Ιωαννίνων.
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Θάλεια Καλλιαντά

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ:
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΤΡΑΓΟΥΔΙ «ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ»
Περίληψη
Πώς μπορούν οι μαθητές να προσεγγίσουν και να νιώσουν τον πλούτο και το νόημα ενός
δημοτικού τραγουδιού; Πώς μπορούν να απολαύσουν τις πρόβες συμβάλλοντας στη
δημιουργία της παράστασης με τις ιδέες τους; Πώς μπορούν να μη λένε «λόγια», αλλά να
«παίζουν» θέατρο; Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα «διαφορετικό» θεατρικό; Πώς
μπορούμε να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον συμμετεχόντων και κοινού;
Με αφορμή το δημοτικό τραγούδι «Του Βασίλη», θα δούμε πώς μπορούμε να
δημιουργήσουμε μια θεατρική παράσταση με την ουσιαστική βοήθεια των μαθητών μας, ενώ
παράλληλα με τη βοήθεια τεχνικών του Εκπαιδευτικού Δράματος θα μπορέσουμε να
διδάξουμε Ιστορία και να φέρουμε τα παιδιά σε επαφή με τη λαϊκή μας παράδοση.

Λέξεις-κλειδιά:
Σχολική Παράσταση, Εκπαιδευτικό Δράμα, Δημοτικό Τραγούδι, Ιστορία.

Βιογραφικό
Η Θάλεια

Καλλιαντά είναι δασκάλα, απόφοιτος του Μαράσλειου Διδασκαλείου και κάτοχος

μεταπτυχιακού διπλώματος στο Εκπαιδευτικό Δράμα (MA: Drama in Education, U.C.E.), διορισμένη στο
Δημόσιο από το 2001. Έχει παρακολουθήσει μεγάλο αριθμό σεμιναρίων για το Εκπαιδευτικό Δράμα, το
Θέατρο στην Εκπαίδευση, το κουκλοθέατρο, τα εικαστικά, τη δυσλεξία, το ΔΕΠ-Υ, τον αυτισμό και τη
Συστημική προσέγγιση ως μέθοδο Ψυχοθεραπείας. Είναι μέλος του Πανελλήνιου Δικτύου για το Θέατρο
στην Εκπαίδευση. Έχει διδάξει στα ΠΕΚ, έχει κάνει παρουσιάσεις κι εμψυχώσεις εργαστηρίων σε συνέδρια
σχετικά με τη σύνδεση των τεχνών και της εκπαίδευσης κι έχει λάβει μέρος στην παρουσίαση των νέων
διδακτικών πακέτων Α/θμιας Εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς το 2007. Έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ.
του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτικού Δράματος, στα πλαίσια του οποίου συμμετείχε στη διοργάνωση
ετήσιων και μικρότερων κύκλων σεμιναρίων για τη δραματική τέχνη στην εκπαίδευση στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό. Έχει λάβει μέρος σε διεθνή συνέδρια, έχει γράψει άρθρα σε εκπαιδευτικά περιοδικά και
ιστοσελίδες. Από το 2010 είναι υπεύθυνη του Εκπαιδευτικού Τμήματος του Θεάτρου Νέων του Δ. Σεϊτάνη,
όπου έχει οργανώσει κι εμψυχώσει πολλά εργαστήρια και σεμινάρια για παιδιά από τη βρεφική ηλικία
μέχρι την εφηβεία και σεμινάρια ενηλίκων.
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Μαρία Γρηγοράκη, Φρατζέσκα Περάκη

ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Περίληψη
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πιο
συγκεκριμένα το ζήτημα του δικαιώματος όλων στην τροφή. Η προσέγγιση του
συγκεκριμένου θέματος έγινε μέσα από ένα διαθεματικό σχέδιο εργασίας, το οποίο
υλοποιήθηκε από μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Βασικός σκοπός του προγράμματος
ήταν η αξιοποίηση διάφορων τεχνολογικών εργαλείων και διαδικτυακών εφαρμογών με
στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των μαθητών για το σοβαρό πρόβλημα της
πείνας. Με τον τρόπο αυτό τους δόθηκε η δυνατότητα να αντιμετωπίσουν το θέμα ολιστικά,
εμπλεκόμενοι ενεργά σε ένα πλήθος δραστηριοτήτων από διαφορετικά γνωστικά πεδία.
Τελικό αποτέλεσμα του προγράμματος ήταν η σύνθεση ενός τραγουδιού και η παραγωγή
ενός μουσικού βίντεο αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Λέξεις - κλειδιά:
Εργαλεία Τ.Π.Ε., διαθεματική διδασκαλία, ανθρώπινα δικαιώματα, μουσική αγωγή.

Βιογραφικά σημειώματα
Η Μαρία Γρηγοράκη είναι απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, της
Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστήμιου Κρήτης. Έχει εργαστεί ως αναπληρώτρια εκπαιδευτικός
σε δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Παράλληλα, φοιτά στο Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου ολοκληρώνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Τεχνολογίες
της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην
Προσχολική Ηλικία. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μάθηση μέσω φορητών συσκευών
και ειδικότερα στoν εκπαιδευτικό σχεδιασμό παιχνιδιών διάχυτου υπολογισμού μέσω φορητών συσκευών
για μαθησιακούς σκοπούς .

Η Φρατζέσκα Περάκη είναι απόφοιτος του τμήματος

αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας του

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών και έχει εργαστεί ως καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας
σε δημόσια εκπαιδευτήρια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι επίσης φοιτήτρια του Πανεπιστημίου
Αθηνών όπου ολοκληρώνει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της
Επικοινωνίας για την εκπαίδευση» στο τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική ηλικία.
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Μιράντα Καλδή, Μαρία Έμμα Μελιγκοπούλου

ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ – ΠΑΙΔΙΚΗΣ – ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ
ΣΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ:
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ.
Βιογραφικά
Η Μιράντα Καλδή είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διεύθυνσης Χορωδίας στο Τμήμα Μουσικών
Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου. Ειδικεύεται στην εκτέλεση φωνητικής μουσικής της Αναγεννησιακής
περιόδου και στην ερμηνεία όπερας για νέους. Το 1972 αποφοίτησε από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του
Πανεπιστημίου του CapeTown (BMus.), με το ειδικό βραβείο αριστείας “Eric Chisolm Memorial Prize for
General Excellence”. To 1992 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές (M.A) στο πανεπιστήμιο του York
(Μ. Βρεττανία), και το 2002 στο ίδιο πανεπιστήμιο το διδακτορικό της (D.Phil.) στον κλάδο της ιστορικά
τεκμηριωμένης εκτέλεσης. Από το 1994 είναι διευθύντρια της Μικτής Χορωδίας και του Φωνητικού
Συνόλου (του Τμήματος Μουσικών Σπουδών) του Ιονίου Πανεπιστημίου. Με αυτά τα φωνητικά
συγκροτήματα έχει δώσει ένα σημαντικό αριθμό συναυλιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με ρεπερτόριο
από την Αναγέννηση ως τη σύγχρονη μουσική, με αρκετές πρώτες εκτελέσεις έργων Ελλήνων συνθετών. Η
δραστηριότητά της περιλαμβάνει και τον κλάδο της όπερας για νέους. Σ' αυτό τον κλάδο έχει διδάξει και
οργανώσει διάφορες παραγωγές, μεταξύ των οποίων ένα διεθνές φεστιβάλ, και αναθέσει τη σύνθεση έργων
από διακεκριμένους σύγχρονους συνθέτες. Οι κριτικές της εκδόσεις των λατινικών λειτουργιών του
Φραγκίσκου Λεονταρίτη, κυκλοφορούν από το York University Early Music Press ενώ ο ψηφιακός της δίσκος
με τα έργα του Λεονταρίτη: ‘Missa super Allermifau(l)t (sur) laverdure’ και ‘Four Motets’ ψηφίστηκε στα ‘top 20
CDs’ του διεθνούς μουσικού περιοδικού Jazz & Τζαζ το 2003. Διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Μουσικών
Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου κατά τα έτη 2004-2006 και 2010–2012 και Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών
Υποθέσεων και Προσωπικού, κατά τα έτη 2011-2013. Tο 2012 εκλέχθηκε μέλος του Συμβουλίου του Ιονίου
Πανεπιστημίου.

H Μαρία Έμμα Μελιγκοπούλου είναι διδάκτορας του Ιονίου Πανεπιστημίου και κάτοχος master
από το BostonUniversity στη Διεύθυνση Χορωδίας. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής ΑΠΘ. Διδάσκει
διεύθυνση χορωδίας και χορωδία στο Ιόνιο, το Αριστοτέλειο και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.Έχει δώσει
συναυλίες στην Ελλάδα, Ευρώπη, Ασία και Αφρική. Έχει λάβει μέρος σε διεθνή συνέδρια στην Ελλάδα,
Ιαπωνία, Δανία, Ισραήλ, Κορέα, Η.Π.Α. και Καναδά. Είναι μέλος του NationalMusicHonorSociety, του IFCM,
επίσημη ελληνίδα εκπρόσωπος της Interkultur, μέλος του Δ.Σ. των WorldChoirGames και διατελεί κριτής σε
διεθνή φεστιβάλ στην Ευρώπη, Ασία και Αμερική. Τα βιβλία της Εισαγωγή στην Τέχνη της Χορωδιακής Πράξης,
και Χορωδιακά Έργα Ελλήνων Συνθετών για Όμοιες Φωνές κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις Παπαγρηγορίου Νάκας.
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Ιωάννα Ψίνα

ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΠΟΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ:
ΜΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Περίληψη
Οι εκπαιδευτικές ανταλλαγές που πραγματοποιούνται στη χώρα μας εδώ και αρκετά χρόνια
στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προγραμμάτων (COMENIUS, Ευρω-ασιατικού
Δικτύου κλπ.), αλλά και των Σχολικών Δραστηριοτήτων μέσω των εγκεκριμένων
Προγραμμάτων και θεματικών ενοτήτων που εισηγούνται και υποστηρίζονται από το
Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. φέρονται ως καλές πρακτικές της σχολικής ζωής. Σε αυτό το άρθρο γίνεται
προσπάθεια αφενός για την ανάδειξη του ρόλου αυτών των προγραμμάτων μέσα από την
εμπειρία που έχουμε αποκομίσει ως σχολείο, αφετέρου για την έναρξη μιας συζήτησης
σχετικά με το κατά πόσον αυτές οι εκπαιδευτικές ανταλλαγές έχουν θετική επίδραση στους
συμμετέχοντες,

κατά πόσον συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας διαφορετικής οπτικής

γωνίας μέσα από την οποία βλέπουμε σήμερα την Παιδεία, την Εκπαίδευση και την απόκτηση
νέων γνώσεων, νέων δεξιοτήτων, στην αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς απέναντι στους
παραπάνω τομείς, αλλά και στην διαμόρφωση της κουλτούρας του οργανισμού στον οποίον
εφαρμόζονται. Τα συμπεράσματα θα επικεντρωθούν στους παραπάνω άξονες και θα
αναφερθούν κατά πρώτον στην εκπλήρωση ή μη των στόχων αυτών των προγραμμάτων και
κατά δεύτερον στην ανάδειξη των προβλημάτων που τυχόν παρουσιάστηκαν πριν, κατά τη
διάρκεια και μετά το τέλος αυτών των δραστηριοτήτων.

Λέξεις κλειδιά:
Προγράμματα ανταλλαγής μαθητών , συνεργασία, διαφορετικότητα, κουλτούρα, επικοινωνία, αλλαγή
στάσης.

Βιογραφικό
Η Ιωάννα Ψίνα γεννήθηκε στην Αθήνα. Κατέχει δύο προπτυχιακούς τίτλους σπουδών του Ε.Κ.Π.Α.,
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Ιστορικού – Αρχαιολογικού. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου
στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (M.Ed), Σπουδές στην Εκπαίδευση, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας «Η συμβολή των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην επιμόρφωση και στην
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Η περίπτωση των
Επισκέψεων Μελέτης». Από το 2011 είναι Μέλος του Δ.Σ. της Επιστημονικής Ένωσης ΠΕΚΑΔΕ (Πανελλήνια
Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης). Από το 2007 εκπροσωπεί τη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση όντας μέλος της ΔΕΠ και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 3ης
Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων. Έχει αναπτύξει μεγάλη δραστηριότητα στον τομέα της
σχολικής καινοτομίας (Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης (Μ.Π.Ε.), Μάθηση μέσω Σχεδιασμού –
Learningbydesign κλπ), στον σχεδιασμό και στην πραγματοποίηση Εκπαιδευτικών Ανταλλαγών μέσω των
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων SOCRATES/LINGUA, COMENIUS, ERASMUS, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, μέσω του
Ευρωασιατικού Δικτύου ASEFClassNet και μέσω των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων. Έχει
διοργανώσει εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες με κεντρικό θέμα τα Προγράμματα Ανταλλαγής
μαθητών και εκπαιδευτικών. Σε συνεργασία με το ΙΚΥ πραγματοποίησε το 2013 στην Αθήνα Επίσκεψη
Μελέτης με θέμα: «Η δια Βίου Μάθηση των Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτών στα χρόνια της οικονομικής
κρίσης». Υπηρετεί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διευθύντρια του 9ου Ημερήσιου ΓΕ.Λ. Αθηνών.
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10 Χρόνια ΕΕΜΑΠΕ
ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΤΕΥΧΟΣ
Τεύχος 15

Kiriaki Deimezi

THE PEDAGOGICAL VALUE OF ANCIENT GREEK MUSIC AND ITS
USE IN THE EDUCATION OF THE YOUNG
Abstract
The present research deals with the recording of places and ways of use of music in ancient
Greece focusing mainly on the education of the young and its pedagogical role in general.
In the first section there is a brief report on the kinds of sources from which information about
ancient Greek music is derived and, moreover, all those aspects that are enlightened by
corresponding findings are spotted: musical instruments, works of art and texts, either
philological or more musically oriented. In the second section the value of the educational role
of music is explored through the views of the ancient Greek philosophers: Plato, Aristotle,
Pythagoras, etc.
The third and final section focuses on the use of music, as well as on the ways its power and
influential potential have been utilized, from the rhythmic coordination of corporal movement
and game activities, to religious education and general spiritual cultivation.
Finally, there is an assessment that nowadays, despite some progress being made, the position
of music as well as its overall position as a pedagogical tool is inferior to the corresponding
one in ancient Greece.

Keywords :
Parasemantic, musician man, make good morals, numerical laws.

CV
Deimezi Kiriaki is a professor of Music with educational experience in the public and private sectors.
She holds degrees in Piano, Composition (St. Stephan’s Music School), Singing, Harmony, Fugue,
Counterpoint, Piano (National Music School), and a degree in Greek Civilization (The Open University). She
is a post-graduate student in the field of “Education and Civilization” at Charokopeio University. Her work
includes composing, research, writing and currently participates in the Artistic Committee of Music Schools
of the Ministry of Education.
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Antonios Kyrmpatsos

OPERA IN SCHOOL (C):
THE FIRST STUDENT OPERA FESTIVAL
Abstract
The National Opera of Greece (Sector of Educational Programs) organized the first Opera
Student Festival at Olympia Theatre on 22nd March 2010. Four music schools, one greekfrench school and one municipal conservatory participated in the event. Findings arising from

fieldwork during the festival indicated that there were two distinctive significations of the
term “opera”. According to the first, opera is just music, while according to the second,
opera is perceived as a musical-theatrical performance. The Youth Symphony Orchestra
of Kalamata Municipal Conservatory, Pallini Experimental Music High School, with its
symphony orchestra and its choir, as well as the Piraeus Music High School Choir
interpreted musical parts of operas without any action on the stage. On the other hand
“Eugene Delacroix” and Ilion Music High School presented integrated musical-theatrical
performances, while Alimos Music High School presented a musical-theatrical
performance based on improvisation, within an exceptional use of music, almost without
song.

Keywords:
Opera, performance, festival, improvisation.

CV
Antonios Kyrmpatsos is a permanent music teacher in Primary Education. He is a Ph. D. candidate
at the Faculty of Music Studies (Section of Ethnomusicology), of the National and Kapodistrian University of
Athens. He is also a graduate of the interdisciplinary postgraduate programme “Music Culture and
Communication: Anthropological and Communicative Approaches of Music” co-organised by the Faculties
of Music Studies and Communication & Mass Media. He is also a graduate of Classics of the School of
Philosophy, University of Athens. He has composed numerous songs for school use and operas for students.
He has collaborated with the Department of Educational Programmes of the Greek National Opera.
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Argyriou Maria

HOW MIGHT I LEARN FROM A DIGITAL INTERACTIVE GAME?
A REVIEW OF THE LITERATURE ON THE EDUCATIONAL DESIGN
AND IMPACT OF EDUCATIONAL INTERACTIVE GAMES AS
LEARNING TOOLS
Abstract
The study focuses on research concerning the instructional design of digital interactive games
seeking to identify elements of design that are related to learning theories re-enforcing them
through interaction. Specifically, the study explores the potential of digital games to develop
transversal competences such as digital competence, reasoning skills and fostering of
creativity. Apart from the use of learning principles incorporated in such games, the paper
focuses on how interactive digital games can be used as tools by the teacher to enhance
learning utilizing ICT in schools with a view to developing similar digital skills. In order to
achieve this, teachers should be able to ' orchestrate ' learning activities through carefully
designed training scenarios aided by media communication, participation in social networks,
digital literacy and familiarisation with other sciences.

Keywords:
Digital interactive games, learning theories, interaction, creativity, digital competences, digital literacy.

CV
Maria Argyriou serves in Primary Education as a musician and is chair person of Health Education in
the Directorate of Piraeus (Department of School Activities). She holds a Master and BA degree in
Humanities, specializing in Greek Culture and Distant Learning for educators (Med, Master in Education,
Hellenic Open University). She has a Ph.D. from the Department of Music Studies of the Ionian University,
specializing in Cultural Policy and Music Education, as well as the social and political aspects of Music
Education. She is very actively involved in Adult’s Education. Her literary activities include the official
textbooks for Greek Music Education (Grade 1st and 2nd), as well as editing scientific and pedagogical
editions of the Greek Association of Primary Music Education Teachers, but also of pedagogical – scientific
editions on school innovation, design and realization of Lifelong Education Programmes. She is an evaluator
for the State Scholarships Foundation and for the action “Excellence and good practice in Primary and
Secondary Education for 2013” of the Greek Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs.
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Jeffrey Earp, Katerina Gerali-Moshou, Elissavet Perakaki

TRIBUTE TO THE EUROPEAN PROGRAMME
“MAGICAL: MAKING GAMES IN COLLABORATION FOR LEARNING”
Abstract
The educational design of digital games by primary and lower middle school students is
incorporated in this new didactic proposal and is increasingly gaining ground in education.
The European Programme “MAGICAL: Making Games in Collaboration for Learning” places
the collaborative creation of digital games at the centre of teaching, aiming to cultivate
strategic design skills and creativity. Our tribute aims towards updating teachers on the
Programme, providing ideas and problematising regarding its implementation in the Greek
context, and increasing their interest in the design of relational digital actions. It begins with a
brief presentation by Mr Jeffrey Earp and continues with two ways it was applied in the
teaching of ICT (Primary) and Music. The presentation of these applications follows the ways
in which the subjects were designed, as completed by participating teachers on the online
platform.
On the official website www.magical-project.net there is information on updates regarding the
Programme, the participating countries, activities, bibliography and research documents
(see

https://www.mendeley.com/groups/1932391/magical-collaborative-game-design-for-

learning )

CVs
Jeffrey Earp has been active in Technology Enhanced Learning at ITD – CNR for around 15 years,
working on national and European levels projects devoted to educational software, teacher training in ICT,
e-inclusion, learning design, narrative learning environments, digital resources and repositories for
education. More recently he has been focusing on Serious Games and Game Based Learning; he is a
member of GALA (Games and Learning Alliance), the EC’s Network of Excellence on Serious Games.

Katerina Gerali-Moschou was born in 1985. She is a graduate of the Pedagogical Department of
Primary Education (University of Athens). She has been a primary teacher since 2006 at “TAXIARCHIS”
Primary School in Perama. The theme of her graduation work was: “Critical thinking and teaching”. Her
research interests lie in the cultivation of critical thinking through the use of ICTs in the educational process.
She is certified in the educational use of ICTs. She has participated in several European projects of
professional development, student exchange, cooperation of educational institutions. She is a member of
the “Teachers4Europe” since 2013 and she is interested in a European dimension in education.

Elissavet Perakaki is a director and a music teacher at a High School in Pireaus (Greece). She holds
a Ph.D in the field of Music Education (University of Athens, department of Musical Studies, 2009) and has a
degree in Musical Studies from the same University. She has worked in primary and secondary schools and
in conservatories (she has taught guitar and music theory). She wrote book reviews for the Music Library of
Greece “Lilian Voudouri” (1997-2003). She has actively participated in a number of seminars relating to her
work and interests. She has written two books in Greek.
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Sofia Agiopetritou

GEOGRAPHY, MUSIC, DANCE AND HISTORY SEEK TO FIND
GREATNESS IN GREECE:
AN INTERDISCIPLINARY CULTURAL PROJECT
Abstract
The purpose of teaching music in education is primarily the cultivation of aesthetic ability
and sensitivity of students by developing their creative potentials. This is achieved most
effectively through the interdisciplinary approach to teaching where, through a continuous
feedback and replenishment of knowledge between different disciplines, their communication
and interaction are highlighted. This project had a dual purpose: First to understand and get
to know our musical tradition by geographical region and then familiarise ourselves with the
most prominent folk music composers of the 20th century following a historical continuity
through collaboration and an experiential approach (of music performance and dance
process).
This cultural project was implemented with sixth grade students of the 10th Primary school of
Ioannina, within the School Activities Programme during the school year from 2011 to 2012
(with a total duration of 6 months) and it was presented on stage at a theatre of the city of
Ioannina, in collaboration with the sixth grade teacher Mr Theodore Rontogiannis, the IT
teacher Ms Xenia Zdravou and Mr.Ioannis Papοutsis who taught the traditional dances.

Keywords
Cross-thematic approach, group cooperation teaching, concept maps, musical performance, dance process.

CV
Sofia Agiopetritou graduated from the Department of Musical Studies of the University of Athens (
1997 ) and she is a PhD candidate at the same department in Historical Musicology. She has been teaching
music in the Primary Education in Ioannina since 1997 where he is actively involved in the presentation of
musical and theatrical performances. She has studied piano and harmony, counterpoint and fugue. She also
occupies herself with the composition of songs and musical performances for school and has collaborated
with print publications both in Athens and Ioannina.
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Thaleia Kallianta

FROM THE GREEK FOLK SONG TO THE 25TH MARCH PLAY:
THE CREATION OF A SCHOOL PLAY THROUGH THE USE OF
TECHNIQUES OF DRAMA IN EDUCATION AND THE FOLK SONG
“VASILIS”
Abstract
How might students approach and feel the richness and the meaning of a folk song? How
might they enjoy the rehearsals while contributing with their own ideas in the creation of a
performance? How might they stop just saying words in the performance, but acting drama?
How can we challenge the participants’ and audience’s interest?
We are going to see ways of creating a theatre performance with our students’ essential
contribution triggered by the folk song ‘Vasilis’. By using the techniques of Drama in Education
we will teach history and help our students to come into contact with our popular culture.

Keywords
School Theatre Performance, Drama in Education, Folk Song, History.

CV
Thaleia Kallianta is a teacher in Elementary Education, (U.O.A, 2000) and has been working in State
Schools since 2001. She has an MA in Drama In Education (U.C.E., 2004) and a Diploma in General Education,
Marasleio Didaskaleio (U.O.A., 2012). She has attended a lot of seminars and workshops on Drama in
Education, Theatre in Education, puppet theatre, art education, dyslexia and Existential Systemic
Psychotherapy. She is a member of PESYTH, and the Hellenic Theatre/Drama Education Network. She has
participated in the organization of children’s camps and guidance in museums. She has taught in P.E.K., run
workshops and made presentations in conferences about drama, art and education. She has participated in
the presentation of new school books of the Greek State in 2007. She had been a member of the committee
of P.A.S.E.D., where she organized annual and shorter series of drama in education seminars. She has
written articles in educational journals and sites and she has organized since 2010 the educational
department of the Theatre Group for young people, Theatro Neon.

ISSN 1790-773Χ

138

© GAPMET / ΕΕΜΑΠΕ 2015

Abstracts and Biographical Notes

Maria Grigoraki, Fratzeska Peraki

EXPLORING HUMAN RIGHTS THROUGH MUSIC AND NEW
TECHNOLOGIES
Abstract
This article addresses the issue of human rights and more specifically deals with everyone’s
right to have access to food. We approached the topic through an interdisciplinary school
project which was implemented by elementary school students. The main goal of the project
was students’ cognitive and sentimental awareness relating to the serious problem of hunger,
via the utilization of various web 2.0 tools and digital applications. By participating in this
project, students had the opportunity to face the topic holistically, as they were actively
engaged in a variety of activities from different cognitive fields. A song composition and the
production of a music video related to human rights were the final products of the project.

Keywords:
Web 2.0 tools, interdisciplinary instruction, human rights, music education.

CVs
Maria Grigoraki has graduated from the Faculty of Primary Education of the University of Crete. She
has been working as a substitute primary school teacher in public elementary schools of Greece. She is also
a post-graduate student of the National and Kapodistrian University of Athens, in the faculty of Early
Childhood Education, where she is completing the post graduate programme “Information and
Communication Technologies in Education”, with particular scientific interest in mobile media learning and
pervasive gaming for educational reasons.

Fratzeska Peraki has graduated from the department of English Language and Literature of the
National and Kapodistrian University of Athens and has been working as an English language teacher in
public elementary schools. She is also a post-graduate student of the National University of Athens where
she is completing the post graduate programme “ICT in education” in the faculty of Early Childhood
Education.
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Miranda Caldi, Maria-Emma Meligopoulou

FIVE YEARS OF IMPLEMENTING THE SCHOOL-CHILDREN’S-YOUTH
CHORAL CONDUCTING PROGRAMME AT THE SUMMER ACADEMY
OF THE IONIAN UNIVERSITY: AN OVERVIEW OF THE DIDACTIC
PROGRAMME AND EVALUATION OF ITS IMPLEMENTATION
CVs
Miranda Caldi is Associate Professor of Choral Conducting at the Music Department of the Ionian
University. She specializes in the performance of vocal music of the Renaissance period and the performance
of “Opera for Youth”. She gained her Bachelor of Music Degree from the University of Cape Town in 1972
with the award of the “Eric Chisolm Memorial Prize for General Excellence‟. She gained her Master of Arts
degree at the University of York in 1992 followed by a Doctor of Philosophy in Performance Practice in 2002.
Since 1994 she has been Director of the University Choir and Vocal Ensemble at the Ionian University. During
this time she has conducted a number of significant performances in Greece and abroad. These have
included large and smaller choral works from the Renaissance period to the twentieth century and many
world premiers of the works of Greek composers. Her interests also include the area of “Opera for Youth‟
in which she has taught and organized a number of productions including an International Festival for Youth
Opera and commissioned new works from significant contemporary composers. Her editions of the masses
of Franciscus Leondaritis have been published by York University Early Music Press and her CD Franciscus
Leondaritis Missa super Aller mi fau(l)t (sur) la verdure and four motets was voted one of the top 20 CDs by the
magazine Jazz and Jazz in 2003.She was Head of the Department of Music of the Ionian University between
2004-2006 and 2010-2012 and served as Vice-Rector of Academic Studies and Personnel between 2011- 2013
at the same University. In 2012 she was elected member of the University Council.

Maria Emma Meligopoulou holds a doctoral and a master degree in Choral Conducting from Ionian
& Boston Universities respectfully. She also holds a Law degree from Aristotle University. She teaches Choral
Conducting and directs the university Choirs at Ionian, Aristotle and Macedonia Universities. She has
performed concerts in Greece, Europe, Asia and Africa. She has participated in International conventions
and symposiums in Greece, Japan, Denmark, Israel, USA, Canada and Korea. She is a member of the National
Music Honor Society (Pi-Kappa-Lambda), of IFCM, she is a member of the World Choir Games Board and
works as jury member in international choir competitions worldwide. She is the author of the text book
Introduction to the Art of Choral Praxis and the score edition 42 Greek Choral Works for Equal Voices, both
available by Papagrigoriou – Nakas, Athens.
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Ιoanna Psina

THE EUROPEAN AND INTERNATIONAL EDUCATIONAL EXCHANGE
STUDENT PROGRAMMES AND THEIR CONTRIBUTION TO THE
CREATION OF A NEW PEDAGOGICAL VIEWPOINT:
AN OVERVIEW OF THEIR IMPLEMENTATION
IN A STATE GENERAL HIGH SCHOOL IN ATHENS
Abstract
Educational exchanges which have been realized in our country for several years now as part
of the European and International Programmes (COMENIUS, Eurasian Network – ASEF
ClassNet - etc.) and the extra-curricular activities under the approved programme and
thematic modules recommended and supported by the Greek Ministry of Culture, Education
and Religious affairs, are reportedly alleged as good practice of school life. The purpose of this
presentation is to highlight the role of these programmes, with special reference to the
experience we have gained as a school in recent years and the beginning of a debate on
whether these educational exchanges have an impact on the participants, whether they
contribute to create a different perspective through which we see Education and Training
today, regarding the acquisition of new knowledge, new skills, the change of attitudes and
behaviours towards these areas as well as the shaping of the culture of the organization to
which they apply. The conclusions will focus on the above axes, namely whether or not these
programmes have achieved the initial objectives; moreover, any problems that may have
occurred before, during and after these activities will also be reported.

Keywords:
Collaboration, Diversity, Culture, Contact, Change of attitude.

CV
Ιoanna Psina was born in Athens. She holds a BA degree from the University of Athens, in English
Language and Literature and in History – Archaeology and a Master's degree of Education (Department of
Humanities Studies, Hellenic Open University. Title of thesis "The contribution of European Programmes
into training and professional development of teachers of Secondary Education: The case of" Study Visits").
Since 2011 she has been a member of the Board of the Scientific Union PEKADE (National Teachers
Association of English State Education). Since 2007 she has represented Secondary Education by being a
member of the School Committee of Secondary Education of the 3rd Municipal Community of Athens. She
has developed great activity in school innovation (“Major Training Programme”, Learning by design etc) as
well as in the planning and the realization of Educational Exchange through European programmes
SOCRATES / LINGUA, COMENIUS, ERASMUS, LIFELONG LEARNING, through the Eurasian Network ASEF Class
Net and through programmes of School Activities. She has organized seminars and workshops with main
subject the educational exchange programmes of students and teachers. In 2013, in cooperation with the
Greek Scholarship Foundation she held a Study Visit in Athens on "The Lifelong Learning of Teachers and
Trainers in the years of economic crisis”. Since 2002 she works in Secondary Education as a Principal of the
9th General Upper-Secondary School (Lyceum) of Athens.
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Προδιαγραφές κειμένων προς δημοσίευση

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Τα κείμενα προς δημοσίευση στη Μουσική σε Πρώτη Βαθμίδα πρέπει να είναι πρωτότυπες και
πλήρης εργασίες, με σαφή διατύπωση και έγκυρη βιβλιογραφία. Μαζί με το πλήρες κείμενο
συνυποβάλλονται η περίληψή του στην ελληνική και αγγλική γλώσσα (200 λέξεις), το βιογραφικό του
συγγραφέα στην ελληνική και αγγλική (100 λέξεις), καθώς και στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική
διεύθυνση και τηλέφωνο) του ενδιαφερομένου (σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός
συγγραφείς συνυποβάλλονται αντίστοιχα βιογραφικά σημειώματα και στοιχεία επικοινωνίας). Πρότερη
έκδοση υποψήφιου προς δημοσίευση κειμένου ή υποβολή προς δημοσίευση και σε άλλη έκδοση θα πρέπει
να γνωστοποιείται εξαρχής στη συντακτική επιτροπή. Τα κείμενα αποστέλλονται ως συνημμένα αρχεία
στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

mspv.primarymusic@gmail.com και υποβάλλονται στην κρίση της

επιστημονικής και συντακτικής ομάδας της έκδοσης. Η συντακτική ομάδα διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών
για λόγους ομοιογένειας της έκδοσης.

ΑΡΘΡΑ
Το κείμενο αποτελείται από τίτλο, περίληψη, λέξεις κλειδιά (2 έως 5), κυρίως σώμα κειμένου,
βιβλιογραφία, και δεν μπορεί να περιέχει υποσημειώσεις. Το κυρίως κείμενο έχει έκταση από 2000 έως
4000 λέξεις, γραμματοσειρά Calibri, μέγεθος 11, διάστιχο 1,5 και πλήρη στοίχιση. Το κείμενο υποβάλλεται
σε αρχείο Word 97-2003 Document. Εικόνες, διαγράμματα και φωτογραφίες συμπεριλαμβάνονται στο
κείμενο, αλλά υποβάλλονται και ως ανεξάρτητα αρχεία (σε μορφή jpg) και ανάλυση τουλάχιστον 300 dpi.
Τα γωνιώδη εισαγωγικά («…») χρησιμοποιούνται στα παραθέματα, ενώ τα άγκιστρα (“…”) ως επισήμανση
του ιδιαίτερου νοήματος κάποιων λέξεων.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ
Στις γενικές προδιαγραφές του κειμένου ισχύει ότι και για τα άρθρα.
Επιπλέον οι διδακτικές μεθοδολογίες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: θέμα,
θεωρητικό υπόβαθρο μεθοδολογίας, στόχους και σκοπούς του σχεδίου μαθήματος σύμφωνα με το
Αναλυτικό πρόγραμμα Μουσικής, απαραίτητα εποπτικά υλικά, χρονοδιάγραμμα, αναλυτική παρουσίαση
μαθήματος, αξιολόγηση και διασύνδεση με το αναλυτικό πρόγραμμα και τα άλλα γνωστικά αντικείμενα
αυτού.
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Βιβλιογραφικές Παραπομπές & Βιβλιογραφία

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Οι βιβλιογραφικές παραπομπές και η βιβλιογραφία ακολουθούν το σύστημα A.P.A. (Publication
Manual of the American Psychological Association).
Οι βιβλιογραφικές παραπομπές δίνονται μέσα στο κείμενο και εντός παρένθεσης, παραθέτοντας το
όνομα του συγγραφέα και τη χρονολογία της έκδοσης (Berndt, 2002). Στις παραθέσεις αποσπασμάτων
εκδόσεων αναγράφεται υποχρεωτικά και ο αριθμός της σχετικής σελίδας, έπειτα από τη χρονολογία
έκδοσης (Berndt, 2002, σ. 34). Περισσότερες εκδόσεις του ίδιου συγγραφέα μέσα στο ίδιο έτος,
διακρίνονται με την προσθήκη πεζών γραμμάτων του ελληνικού ή του αγγλικού αλφαβήτου μετά από τη
χρονολογία (Berndt, 2002a). Περισσότερες της μιας παραπομπής μέσα στην ίδια παρένθεση χωρίζονται με
άνω τελεία (•).Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βιβλιογραφικές παραπομπές οι συγγραφείς
μπορούν

να

συμβουλεύονται

την

ακόλουθη

ιστοσελίδα:

http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/03/
Η βιβλιογραφία παρατίθεται συνολικά στο τέλος του κειμένου και σε ενιαία αλφαβητική σειρά για
τους Έλληνες και τους ξένους συγγραφείς. Προηγείται το επίθετο και ακολουθεί το αρχικό γράμμα του
ονόματος κάθε συγγραφέα, έπειτα από κόμμα (,)και ακολουθούν τα υπόλοιπα στοιχεία κάθε έκδοσης. Έργα
του ίδιου συγγραφέα παρατίθενται σε χρονολογική σειρά. Αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με την
παράθεση

της

βιβλιογραφίας

υπάρχει

στον

εξής

σύνδεσμο:

http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/06[-/12]

Παραδείγματα:
(έργο ενός συγγραφέως)
Σέργη, Λ. (1994). Θέματα Μουσικής και Μουσικής Παιδαγωγικής. Αθήνα: Gutenberg.
(έργο δύο συγγραφέων)
Cowlishaw, G. & Dunbar, R. (2000). Primate conservation biology. Chicago: University of Chicago Press.
(μεταφρασμένο έργο)
Anoyanakis, F. (1979). Greek Popular Musical Instruments. (C. N. W. Klint, μτφρ.). Athens: National Bank of
Greece. (Έκδοση πρωτοτύπου 1976).
(διδακτορική διατριβή)
Περακάκη, Ελ. (2009). Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και το μάθημα της μουσικής στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση. Η κριτική διδασκαλία. (Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή). Τμήμα Μουσικών ΣπουδώνΕθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα.
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Βιβλιογραφικές Παραπομπές & Βιβλιογραφία

Λεκτικές Περιγραφές Τονικών Υψών
Οι Λεκτικές περιγραφές τονικών υψών γίνονται κατά προτίμηση στο σύστημα που χρησιμοποιείται
επιστημονικά στις Η.Π.Α. (C0 – C8)

(βλ. σχ. http://en.wikipedia.org/ wiki/Scientific_pitch_notation και

http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/img/grove/ music/F900064). Οποιοδήποτε ωστόσο
από τα καθιερωμένα συστήματα καταγραφής τονικών υψών χρησιμοποιείται με συνέπεια στο υποψήφιο
προς έκδοση κείμενο, γίνεται επίσης αποδεκτό.
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