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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Η έκδοση του τρέχοντος τεύχους της Μουσικής σε Πρώτη Βαθμίδα βρίσκει την εκπαιδευτική
κοινότητα της χώρας αντιμέτωπη με σημαντικές αλλαγές, που προκύπτουν από την καθιέρωση ενός
ενιαίου τύπου δημοτικού σχολείου και την κατάργηση του Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού
Προγράμματος (ΕΑΕΠ), το οποίο εφαρμοζόταν σε δημοτικά σχολεία της χώρας από το σχολικό έτος 20092010. Οι επακόλουθες αλλαγές στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα δυστυχώς οδηγούν, μεταξύ άλλων, σε μείωση
των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων που σχετίζονται με τις τέχνες και την Ευέλικτη Ζώνη
Η βιβλιογραφική έρευνα διεθνώς επιβεβαιώνει την ανάγκη της διαθεματικής προσέγγισης και τα
οφέλη που προκύπτουν απ’ αυτή σε πολλαπλά επίπεδα και αναδεικνύει τον κεντρικό ρόλο των γνωστικών
αντικειμένων που σχετίζονται με τις τέχνες στο Αναλυτικό Πρόγραμμα. Ωστόσο, η ελληνική κοινωνία με
έκπληξη έρχεται αντιμέτωπη με μια εκπαιδευτική πολιτική, που στο όνομα της κρίσης συρρικνώνει τα
μαθήματα τέχνης, με τη μείωση των ωρών διδασκαλίας της Μουσικής στις δύο πρώτες τάξεις και τον
εξοστρακισμό της Θεατρικής Αγωγής και της Ευέλικτης Ζώνης από τις δύο τελευταίες τάξεις της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που μέχρι τη σχολική χρονιά 2015-2016 λειτουργούσαν με ΕΑΕΠ. Οι
επιτυχημένες προσπάθειες πολλών εκπαιδευτικών κατά τα τελευταία χρόνια να κάνουν πράξη τη
διαθεματικότητα, τη συνεργασία των εκπαιδευτικών και του σχολείου με την τοπική κοινωνία στο πλαίσιο
της Ευέλικτης Ζώνης, αλλά και τη μάθηση μέσα από τις τέχνες, σε έναν τύπο δημοτικού σχολείου που έδινε
έμφαση στα γνωστικά αντικείμενα τέχνης, μοιάζουν να πέφτουν στο κενό. Το εκπαιδευτικό σύστημα της
χώρας δυστυχώς μοιάζει να καθορίζεται περισσότερο από την οικονομική συγκυρία και λιγότερο από τις
εκπαιδευτικές

ανάγκες

και

προτεραιότητες,

όπως

αυτές

προκύπτουν

από

την

εκπαιδευτική

πραγματικότητα και την έρευνα, ενώ τα οφέλη της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών διαφορετικών
ειδικοτήτων και η κουλτούρα της διαθεματικότητας, που έδειχνε να κατακτάται βαθμιαία στο πλαίσιο των
Δημοτικών Σχολείων με ΕΑΕΠ ακυρώθηκαν πριν καν προλάβουν να ερευνηθούν και αξιολογηθούν σε
βάθος.
Όταν αποφασίστηκε από τη συντακτική ομάδα η θεματική του συγκεκριμένου τεύχους να
επικεντρωθεί στη διαθεματική διδασκαλία-μάθηση Μουσικής και Μαθηματικών δεν ήταν ακόμη γνωστές
οι συγκεκριμένες αλλαγές στο εκπαιδευτικό τοπίο της χώρας. Ωστόσο, τόσο τα θεωρητικά άρθρα
καταξιωμένων επιστημόνων από Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, που τονίζουν την αξία της διαθεματικής
προσέγγισης με επίκεντρο τις τέχνες, όσο και οι πρωτότυπες διδακτικές μεθοδολογίες, που προτείνονται
από Έλληνες εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, έρχονται ως αποστομωτική απάντηση σε
κάθε προσπάθεια συρρίκνωσης των τεχνών και των διαθεματικών προσεγγίσεων στο Αναλυτικό
Πρόγραμμα.
Στο πρώτο μέρος τα μεταφρασμένα στα ελληνικά θεωρητικά άρθρα επιστημόνων από
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα Ευρωπαϊκών χωρών, τα οποία συνεργάζονται με την ΕΕΜΑΠΕ στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Comenius «European Music Portfolio - Maths: Sounding ways into Mathematics
… makes innovative solutions accessible for teachers in Europe - EMP-Maths» φωτίζουν το θεωρητικό
πλαίσιο, αλλά και την ερευνητική πλευρά του Προγράμματος, ανοίγοντας δρόμους για όποιον επιθυμεί να
ενημερωθεί για το ανεξάντλητο πεδίο έρευνας που αφορά τις διεπιστημονικές συνδέσεις Μουσικής και
Μαθηματικών και τη διαθεματική προσέγγιση μεταξύ των δύο γνωστικών αντικειμένων σε όλες τις
βαθμίδες της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα οι Markus Cslovjecsek και Samuel Inniger μέσα από το άρθρο
«Μαθαίνοντας με τους ήχους κατά τη διδασκαλία των Μαθηματικών: πώς τα παιδιά μάς διδάσκουν πώς να
διδάσκουμε» αναδεικνύουν γιατί και πώς η μουσική (ήχος), η κιναισθητική (κίνηση) και η απτική (αφή)
παρόρμηση έχουν αξία για τη μάθηση και επεξηγούν τη μεθοδολογία ανάπτυξης της διαθεματικής
προσέγγισης στο πλαίσιο εφαρμογής στην Ελβετία, χώρα δραστηριοποίησής τους, του διεπιστημονικού
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Comenius. Κατ’ ανάλογο τρόπο οι Carmen Carrillo, Laia Viladot, Cristina
González-Martín και Albert Casals από την Ισπανία στο άρθρο «Ευρωπαϊκός Φάκελος Μουσικής– Μαθηματικά:
θεωρητική και πρακτική συνεισφορά στο Καταλανικό και Ισπανικό εκπαιδευτικό σύστημα» επιχειρούν να
συνοψίσουν μερικές από τις πιο σημαντικές συνεισφορές του EMP-Maths στο Καταλανικό και το Ισπανικό
εκπαιδευτικό σύστημα. Το άρθρο των Cristina González-Martín, Jèssica Pérez-Moreno και Montserrat Prat
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«Μαθηματικά και Μουσική στην αναζήτηση του Ελάχιστου Κοινού Πολλαπλάσιου» παρουσιάζει την εμπειρία
της εφαρμογής μιας διαθεματικής δραστηριότητας, η οποία συνδυάζει τη Μουσική με τα Μαθηματικά, ως
μέρος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Comenius, αλλά και τις σκέψεις και ιδέες που μετέφεραν τα σχολεία
που συμμετείχαν, μέσω των απαντήσεών τους σε ένα ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε από τους
συντονιστές της ομάδας, αναδεικνύοντας έτσι και την ερευνητική διάσταση του Προγράμματος.
Ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνονται τέτοιου είδους διαθεματικές προσεγγίσεις στην πράξη
γίνεται φανερή μέσα από τις διδακτικές μεθοδολογίες που προτείνουν εν ενεργεία εκπαιδευτικοί
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο δεύτερο μέρος του τεύχους. Οι διδακτικές
μεθοδολογίες που αφορούν το Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό και το Γυμνάσιο κατατέθηκαν κατά τη διεξαγωγή
του Προγράμματος Διαρκούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης (Continuing Professional Development Course)
που πραγματοποιήθηκε στο Αμερικανικό Κολλέγιο της Ελλάδας - Pierce στις 21 Νοεμβρίου 2015 και
αξιολογήθηκαν από την ελληνική επιστημονική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος European Music
Portfolio- Maths: Sounding ways into Mathematics … makes innovative solutions accessible for teachers in Europe.
Οι δραστηριότητες είναι πρωτότυπες ιδέες των εκπαιδευτικών, τις οποίες οι ίδιοι έχουν δοκιμάσει στην
πράξη με τους μαθητές τους και στις περισσότερες περιπτώσεις σε συνεργασία μεταξύ τους, αφού τα
περισσότερα άρθρα είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας εκπαιδευτικών με διαφορετική ειδίκευση
και υπόβαθρο, αλλά με κοινά εκπαιδευτικά οράματα για τη διαθεματική προσέγγιση στη διδασκαλίαμάθηση: δασκάλων, εκπαιδευτικών Μουσικής και Μαθηματικών. Συγκεκριμένα, οι Άννα Μπαλάτσιου,
Πέτρος Τζανάκης και Ελένη Τσάγκα προτείνουν έναν τρόπο ώστε οι μαθηματικές πράξεις να αποκτήσουν
και ηχητική-μουσική διάσταση, μετατρέποντας μια μηχανική και συχνά βαρετή για τα παιδιά διαδικασία
σε ένα ενδιαφέρον μουσικοκινητικό παιχνίδι. Οι Σοφία Ζιώγα, Μαρία Γούλα και Μάχη Γιαννακουδάκη
προτείνουν μία εναλλακτική προσέγγιση που ενσωματώνει τη μουσική και την κίνηση στη διδασκαλία των
κλασμάτων, ενώ οι δύο πρώτες από τις συγγραφείς του συγκεκριμένου άρθρου επεκτείνουν την παραπάνω
δραστηριότητα δείχνοντάς μας πώς με όχημα τη μουσική και ένα χρονόμετρο η διδασκαλία των
κλασμάτων γίνεται … παιχνίδι. Ένα εκπαιδευτικό σενάριο μέσα από το οποίο μαθητές και μαθήτριες Ε’
Δημοτικού μπορούν να διερευνήσουν τη σχέση των Μαθηματικών και της Αρμονίας όπως αυτή προκύπτει
από τα μαθηματικά κλάσματα και τα μουσικά διαστήματα 8ης, 5ης, 4ης με αφορμή το μονόχορδο του
Πυθαγόρα μας προτείνει η Λίλλυ Κότσιρα. Στο άρθρο για το οποίο συνεργάστηκαν οι Ιωάννα
Τριανταφυλλίδου, Χαράλαμπος Τσάτσος και Γεώργιος Πολυχρονάκος παρουσιάζεται μία διδακτική
πρόταση για το Γυμνάσιο, που έχει ως στόχο οι μαθητές να εξοικειωθούν με το δύσκολο γι’ αυτούς
συμβολισμό των συναρτήσεων με ευχάριστο τρόπο, μέσω της μουσικής, ενώ παράλληλα εκτελούν μικρά
μελωδικά κομμάτια, συνθέτουν νέα και συγκρίνουν τις πορείες των μελωδικών γραμμών. Ακολουθούν δύο
προτάσεις διαθεματικών προσεγγίσεων για το Λύκειο. Οι συγκεκριμένες διδακτικές μεθοδολογίες
παρουσιάστηκαν αρχικά στο 6ο Διεθνές Συνέδριο για τις Εκπαιδευτικές Διδακτικές με θέμα: «Συνδέοντας
διδακτικές, ικανότητες και στάσεις απέναντι στην εκπαιδευτική πρακτική, μέσα από τις Τέχνες», που
διοργανώθηκε από

το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδας, το «Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική και

Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία» της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής
Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και την Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΕΜΑΠΕ) στις 20 και 21 Νοεμβρίου του 2015, στο Αμερικανικό Κολλέγιο της
Ελλάδος - Pierce. Στη διδακτική μεθοδολογία που προτείνουν η Ευανθία Κοντογούρη και ο Παρασκευάς
Μαροπάκης προτείνεται μια διαθεματική προσέγγιση μέσα από την οποία οι μαθητές του Λυκείου, μεταξύ
άλλων, ανακαλύπτουν την ύπαρξη των μοτίβων στη μουσική, βρίσκουν τους τύπους που διέπουν τις
μετατοπίσεις των συναρτήσεων και γράφουν το δικό τους μουσικό κομμάτι, χρησιμοποιώντας
μετατοπίσεις γραφικών παραστάσεων. Το δεύτερο μέρος του τεύχους ολοκληρώνεται με την πρόταση της
Ευανθίας Αναγνωσταρά, της Γεωργίας Σκαλοχωρίτου και της Βαρβάρας Κουκούτα, για την προσέγγιση της
έννοιας της χρυσής τομής μέσα από τον κόσμο της Μουσικής.
Το τρίτο μέρος του τεύχους τονίζει τη σημασία της συνέργειας μεταξύ σχολικών ομάδων και
πολιτιστικών φορέων στο πλαίσιο υλοποίησης διαθεματικών προσεγγίσεων με πρωτοβουλία των
σχολείων ή στο πλαίσιο οργανωμένων μακροχρόνιων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που οργανώνονται
και χρηματοδοτούνται από τους πολιτιστικούς φορείς. Συγκεκριμένα, ο Αντώνης Κυρμπάτσος,
ολοκληρώνοντας τη σειρά άρθρων του για την Όπερα στο Σχολείο, πραγματεύεται το σχεδιασμό και την
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υλοποίηση ενός σχεδίου εργασίας που ολοκληρώθηκε με την επιτέλεση της όπερας για μαθητές «Ένας
χάρτης θησαυρός», με την εποπτεία του Τομέα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
Ο Σπύρος Πετρίτης στοχάζεται σχετικά με το ρόλο της σύγχρονης τέχνης στην υπό κρίση χώρα μας σήμερα
με αφορμή τη διαδραστική «έκ-πληξη» με τίτλο: «Το τσίρκο που κοιμήθηκε» από την ομάδα ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ. Στη
συνέχεια, οι επιμελήτριες ύλης του περιοδικού Μαρία Μαγαλιού και Ελισσάβετ Περακάκη παρουσιάζουν
δύο εκπαιδευτικά προγράμματα Πολιτιστικών Φορέων και συγκεκριμένα του Προγράμματος «Σύγχρονη
Τέχνη: Πρώτα ζεις και μετά κατανοείς» της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
και του Προγράμματος «Είναι αυτό τέχνη;» του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου με τη συνεργασία του
Πολιτιστικού και Αναπτυξιακού Οργανισμού Νέον για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Στη συνέχεια, τα άρθρα της Σμαράγδας Χρυσοστόμου για το ψηφιακό αποθετήριο Φωτόδεντρο, της
Ελισσάβετ Περακάκη για την ψηφιακή πλατφόρμα ΑΙΣΩΠΟΣ και η παρουσίαση μουσικών εκπαιδευτικών
παιχνιδιών από τη Θεώνη Μπεντούλη, που απαρτίζουν το τέταρτο μέρος του τεύχους, υπογραμμίζουν το
ρόλο της ψηφιακής τεχνολογίας και των εκπαιδευτικών παιχνιδιών στη σύγχρονη μουσική εκπαίδευση στη
χώρα μας.
Τέλος, στην καθιερωμένη στήλη των ανταποκρίσεων οι αναγνώστες έχουν την ευκαιρία να
ενημερωθούν για σημαντικά γεγονότα που εμπλούτισαν τον μουσικοπαιδαγωγικό προβληματισμό και
διάλογο κατά τη διάρκεια της περασμένης σχολικής χρονιάς, καθώς και για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών
και μαθητών από τη δημόσια Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε καλλιτεχνικά δρώμενα και
συμπράξεις.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όσους συνέβαλαν στην παρούσα έκδοση, τους συγγραφείς και
μεταφραστές των άρθρων, τους συνεργάτες-εταίρους της ΕΕΜΑΠΕ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EMPMATHS, που με προθυμία μοιράστηκαν μαζί μας την εμπειρία τους από την εφαρμογή του στις χώρες τους
και βεβαίως την επιστημονική και συντακτική επιτροπή για τη σημαντικότατη συνδρομή της στην
επιμέλεια του τεύχους. Ελπίζουμε η προσπάθειά μας να εμπλουτίσει τον προβληματισμό και την έρευνα
σε ό,τι αφορά τη διαθεματική διδασκαλία-μάθηση με κεντρικό άξονα τις τέχνες και να προσφέρει στη
μουσικοπαιδαγωγική κοινότητα χρήσιμες ιδέες και προτάσεις που θα εμπλουτίσουν το διδακτικό
ρεπερτόριο των εκπαιδευτικών. Κυρίως όμως ευελπιστούμε να αποτελέσει μία «τονωτική ένεση»
αισιοδοξίας στους παιδαγωγικούς οραματισμούς και την εγρήγορση όλων όσων ασχολούμαστε με την
καλλιτεχνική εκπαίδευση των παιδιών και εφήβων σε μία υπό κρίση κοινωνία.

Για τη συντακτική ομάδα
Οι επιμελήτριες ύλης
Δρ. Μαρία Μαγαλιού- Δρ. Ελισσάβετ Περακάκη
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Μουσική και Μαθηματικά:
Διαθεματικές προσεγγίσεις
Τεύχος 16

Markus Cslovjecsek, Samuel Inniger

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ:
ΠΩΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ1
Μετάφραση: Θεοδώρα Ντόκα
Περίληψη
Ο ήχος και η κίνηση συμμορφώνονται πάντα με τον τρόπο με τον οποίο τα μικρά παιδιά
οδηγούνται στη μάθηση μέσα από την αδιάκοπη αναζήτηση της λειτουργικότητας και της
συνοχής του περιβάλλοντός τους. Πολλά σημαντικά βήματα κατά τη διερεύνηση του κόσμου
από τα παιδιά βασίζονται στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τον ήχο και την κίνηση.
Ακόμη και αργότερα, όταν μεγαλώνουν, η μουσική δραστηριότητα συνεχίζει να σχετίζεται με
την εμπειρία και να συνδέεται με τις γνωστικές διαδικασίες. Τα βιβλία των Μαθηματικών
χρησιμοποιούν καλλιτεχνικούς πίνακες και άλλο μαθησιακό υλικό για να εμπλέξουν τους
μαθητές σε μαθηματικές έννοιες. Όμως, κατά κανόνα, δεν ενθαρρύνουν τις δραστηριότητες
με ήχο και κίνηση. Στο άρθρο αυτό θα συζητήσουμε γιατί και πώς η μουσική (ήχος), η
κιναισθητική (κίνηση) και η απτική (αφή) παρόρμηση έχουν αξία για τη μάθηση και θα
δείξουμε πώς σχεδιάζουμε να αναπτύξουμε την προσέγγιση αυτή σε ένα διεπιστημονικό
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Comenius.

Λέξεις κλειδιά:
Μουσική, Κιναισθητική, Αφή, Μάθηση, Μαθηματικά, Διαθεματικότητα.

1. ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ;
Από την κλασική αρχαιότητα, η Mουσική και τα Mαθηματικά έχουν περιγραφεί ως θαυμαστό
ζευγάρι. Όμως, η πολύτιμη σχέση ανάμεσα στις δύο επιστήμες δεν έχει συσχετιστεί ούτε με τα Mαθηματικά
του Δημοτικού ούτε με τα θέματα της μουσικής διδασκαλίας στο σχολείο. Τα θέματα διεπιστημονικής
συζήτησης ήταν μάλλον θέματα αρμονίας, ακουστικής, ψηφιοποίησης του ήχου, ηχοχρώματος των
οργάνων ή μαθηματικής ανάλυσης της σύνθεσης και της ερμηνείας. Προφανώς, οι τομείς που αναφέρονται
στα θέματα αυτά δεν έχουν πολλά κοινά με το Αναλυτικό Πρόγραμμα ενός Δημοτικού Σχολείου.
Το ενδιαφέρον της μελέτης εστιάζει στις συνδέσεις σε χαμηλό επίπεδο μεταξύ Μαθηματικών και
Μουσικής (Lakoff & Núnez, 2000) και πηγάζει από παρατηρήσεις που έγιναν σε μουσικά ενεργές τάξεις. Με
βάση τις πρώτες αυτές παρατηρήσεις, το ενδιαφέρον μας δεν κατευθύνθηκε στις λεγόμενες επιδράσεις της
μεταβίβασης2 ή στη συλλογή, χρήση ή αναπαραγωγή τραγουδιών για διδασκαλία 3. Προφανώς το μέτρημα

1

Το παρόν άρθρο δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στα Πρακτικά του GDM Conference 2015 (In F. Caluori, H. LinneweberLammerskitten & C. Streit (Hrsg.), Beiträge zum Mathematikunterricht 2015. Münster: WTM-Verlag).
2
Στις επιστημονικές έρευνες που εστιάζουν στον εγκέφαλο, οι ερμηνείες των ευρημάτων εστιάζουν σε φράσεις του
τύπου «η μουσική σε κάνει έξυπνο» και προετοιμάζει το πεδίο για τη χρήση της μουσικής ως «μηχανή» μάθησης (Jäncke,
2008).
3
Τα προς διδασκαλία άσματα είναι εκπαιδευτικά τραγούδια, ύμνοι και τραγούδια ραπ, μέσω των οποίων διδάσκεται το
περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος για τους μαθητές όλων των ηλικιών. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι ποικίλο
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ή η απαγγελία κανόνων με τραγούδι μπορεί να είναι μια ευχάριστη διαδικασία για τα παιδιά και σε
ορισμένες περιπτώσεις οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να είναι βοηθητικές, ιδιαίτερα ως μνημονικές
τεχνικές. Όμως, οι σχέσεις που είχαμε παρατηρήσει στις τάξεις πήγαιναν πολύ πέρα από αυτή τη χρηστική
χρησιμοποίηση. Περιλαμβάνουν τουλάχιστον κοινές αντιληπτικές δομές και στρατηγικές που είναι
λειτουργικά σημαντικές σε κάθε τομέα (Bamberger, 2000).

2. ΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΩΝ
ΖΩΝΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Το πεδίο των πρώτων μας παρατηρήσεων ήταν ένα ελβετικό σχολικό πρόγραμμα που εφαρμόστηκε
στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Η μακρόχρονη ανάπτυξη του προγράμματος “MusikmachtSchule”4
ακολουθεί την υπόδειξη της Bresler (2003, 2004) για τις Ζώνες Μετασχηματιστικής Πρακτικής
(Transformative Practice Zones) ως χώρους και ταυτόχρονα τρόπους αλληλεπίδρασης και σκέψης, όπου οι
συμμετέχοντες συγκινούνται και συχνά μετασχηματίζονται στη διαδικασία. Στην αρχική φάση του
προγράμματος, δάσκαλοι του δημοτικού αποφάσισαν να διδάσκουν πέντε ώρες Μουσική την εβδομάδα
στην τάξη τους. Παρά τις αντίστοιχα μειωμένες ώρες Μαθηματικών και Γλώσσας, το πρόγραμμα δεν άλλαξε
για όλα τα υπόλοιπα μαθήματα. Δεν επιτράπηκε να δίνεται περισσότερη δουλειά για το σπίτι. Μετά από
δύο χρόνια, οι ικανότητες της πειραματικής ομάδας στα μαθήματα με λιγότερες ώρες δεν απόκλιναν από
τις ικανότητες της ομάδας ελέγχου (Weber, Spychiger & Patry, 1993). Αυτό σημαίνει ότι, σε αυτό το πλαίσιο,
το 20% περιορισμού των μαθημάτων Μαθηματικών δεν είχε αρνητικό αντίκτυπο στη μετρήσιμη εκροή
μάθησης των Μαθηματικών. Σε δεύτερη φάση, παρατηρήθηκαν άλλες εκπληκτικές συνέπειες (Spychiger
1995, 2001· Cslovjecsek 1997· Cslovjecsek & Spychiger, 1998) και έγινε φανερό ότι δάσκαλοι και μαθητές
άρχισαν να συνδέουν τη μουσική με άλλα μαθήματα. Η καθημερινή δουλειά με τη μουσική γρήγορα
εξάλειψε τα τοπικά της όρια και η μουσική προοπτική πρόσφερε ενδιαφέρουσες πρακτικές και έργα για τη
διδασκαλία και μάθηση γλωσσών, Μαθηματικών και άλλων γνωστικών αντικειμένων «γενικής παιδείας».
Οι μαθητές και οι δάσκαλοι συνειδητοποίησαν ότι πολλά θέματα και μέθοδοι στο σχολείο ήταν γεμάτα με
ήχους και έδιναν δυνατότητες για μουσικές δραστηριότητες.
Την ίδια εποχή, η μαθηματική εκπαίδευση στην Ελβετία είχε εξελιχθεί προς την κατεύθυνση της
διερευνητικής μάθησης (Dewey, 1934), την αναγνώριση των διαφορετικών μαθησιακών οδών (Hengartner,
1999), τη συμπύκνωση θεμελιωδών ιδεών και την απομάκρυνση από τη διδασκαλία σε μικρά βήματα υπέρ
της εννοιολογικής ολοκλήρωσης της μαθησιακής κατάστασης (Selter & Spiegel, 1997· Wittmann, 1998). Ο
δρόμος από την αντίληψη ως τη νοητική εννοιολόγηση γίνεται κατανοητός ως διαδικασία που εξαρτάται
επίσης από τον μαθητή. Έρχεται συνειδητά με την ατομική και κοινωνική ερμηνεία και απαιτεί
δεκτικότητα, χρόνο και χώρο για δημιουργικότητα. Για να διευκολυνθούν οι αναμενόμενες μαθησιακές
διαδικασίες, στο μάθημα των Μαθηματικών εισήχθηκαν ειδικά εκπαιδευτικά εργαλεία. Σύμφωνα με τον
Krauthausen (1998), τα κριτήρια για χρήση εκπαιδευτικών εργαλείων για τα Μαθηματικά είναι τα
ακόλουθα:


Ορθή αναπαράσταση της δομής των μαθηματικών γεγονότων που θα διδαχτούν.



Δυνατότητες χρήσης για πολλούς σκοπούς.



Δυνατότητα συνέχισης της μαθησιακής διαδικασίας που έχει αρχίσει.



Απλός χειρισμός και απλή δομή.



Εύκολη δυνατότητα μεταβίβασης σε γραφικές αναπαραστάσεις.



Πρακτικότητα και ευκολία πράξεων από μνήμης.



Δυναμική ανακάλυψης ατομικών και διαφοροποιημένων στρατηγικών για να βρεθεί η λύση,
αλλά και κοινωνικών ανταλλαγών κατά τη διαδικασία.



Συνεχής διαθεσιμότητα για όλους τους μαθητές και επίδειξης στην τάξη.



Χαμηλή τιμή, σταθερότητα και υλικά που δεν βλάπτουν το περιβάλλον.

και διατίθεται επιλεγμένα τα τελευταία χρόνια. Π.χ. http://www.songsforteaching.com (F. Caluori, H. LinneweberLammerskitten & C. Streit (Hrsg.), Beiträge zum Mathematikunterricht 2015. Münster: WTM-Verlag).
4
Ελβετικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Σχολεία με ενισχυμένη μουσική εκπαίδευση» (Schools with Enhanced Music Education).
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ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ:
ΠΩΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ
Η μουσική, ο ήχος και η κίνηση συμμορφώνονται σε υψηλό βαθμό με τα κριτήρια αυτά, αλλά –ίσως
εξαιτίας της έλλειψης παράδοσης για μια αντίστοιχη προσέγγιση- με δυσκολία έχουν θεωρηθεί υλικό ή
εργαλεία για τη διδασκαλία και τη μάθηση. Αν ποτέ εμφανίζονταν στο εκπαιδευτικό υλικό, αυτό γινόταν
μάλλον συμπτωματικά και ως διακοσμητικό στοιχείο.

3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Δεν υπάρχει δικαιολογία για τον περιορισμό του εκπαιδευτικού υλικού στη λεκτική, οπτική, απτική
και αφηρημένη μαθηματική προσέγγιση. Οι ακουστικές (ήχος και μουσική), οι κιναισθητικές (κίνηση) και
η απτικές (αφή) προσεγγίσεις είναι επίσης μεγάλης αξίας, ιδιαίτερα όσον αφορά στην ενέργεια και την
εμπειρία των παιδιών του δημοτικού. Η ενσωμάτωση αυτού του τύπου εμπειριών στη μαθηματική
διδασκαλία αν και δεν είναι μέχρι στιγμής καθιερωμένη, φαίνεται ότι έχει μεγάλη δυναμική από διάφορες
απόψεις:
Δρόμοι σκέψης των παιδιών: Ο ήχος και η κίνηση δίνουν πρόσβαση σε σημαντικούς ενεργητικούς
δρόμους μάθησης των παιδιών στην τάξη. Προάγεται η ενσυναίσθηση των δασκάλων για τους
απροσδόκητους τρόπους σκέψης των παιδιών (Gardner, 1991). Όπως αποδεικνύεται στο βιβλίο Snappings,
Clappings and the Representation of Numbers (Cslovjecsek, Linneweber & Lammerskitten, 2011), οι δρόμοι
σκέψης των παιδιών δεν ακολουθούν επιστημονικές παραδόσεις και περιορισμούς.
Η μουσική γίνεται μια «Γλώσσα»: Όταν κατανοούν τον ήχο και τη μουσική ταυτόχρονα ως
εργαλείο για τη διδασκαλία και τη μάθηση, τα παιδιά συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της μουσικής
και του ήχου ως επιπρόσθετο μέσο για τη διδασκαλία. Όταν ενσωματώνεται στο σχολικό πρόγραμμα, η
μουσική σκέψη και ενέργεια γίνεται ένα χρονολόγιο στην τάξη για τους μαθητές και τους δασκάλους τους
και ταυτόχρονα αποδεικνύεται τρόπος λειτουργίας και σημείο εκκίνησης για περαιτέρω προγράμματα.
Μέσω της διπλής αυτής εφαρμογής της μουσικής στην εκπαίδευση, το δυναμικό της έχει αποτελέσματα
που διαρκούν: μια ομάδα των παραπάνω παιδιών της τρίτης τάξης δούλευε για ένα μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα για να βρει το συνολικό αριθμό πιθανοτήτων συνδυασμού 222 μοτίβων με δεδομένες ηχηρές
κινήσεις (στο σώμα μας). Στο μάθημα της Μουσικής, άρχισαν να συνθέτουν μουσική με όργανα βασισμένη
στα 222 μοτίβα και ενδιαφέρθηκαν να ακούσουν και να συζητήσουν συνθέσεις του Philip Glass. Όλο και
περισσότερο αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους ως ειδικούς στη «Μουσική με Παλαμάκια».
Νέες «κινούμενες αίθουσες» στη σύζευξη Μαθηματικών και Μουσικής: Ενώ αναλύαμε τέτοιες
δραστηριότητες της τάξης σε σημερινά προγράμματα Μαθηματικών και Μουσικής, συνειδητοποιήσαμε ότι
και τα δύο προσεγγίζονται με τον επιθυμητό τρόπο. Όταν ενσωματώνονται οι μουσικές δραστηριότητες
στο μάθημα των Μαθηματικών, είναι σημαντικό να ξέρουμε πώς εξετάζονται οι επιστημονικοί στόχοι.
Πολλές ευκαιρίες μάθησης είναι ταυτόχρονα μαθηματικές και μουσικές (Bamberger, 2000) και πολύ πιθανά
συνδέονται με τη μάθηση της γλώσσας και με οπτικές ικανότητες επίσης. Επιπλέον, υπάρχουν στόχοι για
την κατανόηση των διαδικασιών μάθησης και σχεδιασμού καθώς και των δυναμικών σε άτομα και ομάδες.
Στο παράδειγμα που αναφέραμε, η παρέμβαση των μαθητών άλλαξε την εστία από την αναπαράσταση των
φυσικών αριθμών στο ισχύον αριθμητικό σύστημα, δηλ. το δεκαδικό σύστημα, προς ένα παιχνίδι με
μουσικά μοτίβα και μετά πάλι πίσω στη σημασία των μοτίβων και των σειρών για την αναπαράσταση των
αριθμών.
Συνεργατική μάθηση: Οι άνθρωποι αναπτύσσονται, μαθαίνουν και συνδέονται περισσότερο όταν
συνεργάζονται παρά όταν ανταγωνίζονται μεταξύ τους ή όταν δουλεύουν μοναχικά (Hertz-Lazarowitz &
Miller, 1992· Sharan, 1994· Slavin, 1996). Για να διαχειριστούν τις συνεργατικές διαδικασίες μάθησης, οι
εκπαιδευτικοί πρέπει να βρουν προσεγγίσεις με λιγότερο δασκαλοκεντρική διευθέτηση, ανοιχτές στις
ανάγκες των μαθητών, που θα προάγουν την πρωτοβουλία και θα παρέχουν ευκαιρίες και χώρο για
ομαδικές διαδικασίες και απροσδόκητα αποτελέσματα.
Προαγωγή νεωτερισμού και ευελιξίας: Η ικανότητα για αναγνώριση και σύγκριση φορμών και
ολοκληρωμένων μοτίβων βάσει των ποιοτικών τους ιδιοτήτων είναι ένα σημαντικό προαπαιτούμενο για
τη δημιουργία αριθμητικών και γεωμετρικών θεωριών. Πράγματι, τα Μαθηματικά μπορούν να γίνουν
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αντιληπτά ως η επιστήμη του μοτίβου (Devlin, 1994). Η αντιμετώπιση του μαθηματικού περιεχομένου και
των διαδικασιών με μουσικούς πόρους προσφέρει μεγάλη δημιουργική δυναμική:


Τα ακουστικά μοτίβα είναι η βάση διαφορετικών τύπων μουσικής: ρυθμικά συνοδευτικά μοτίβα
(τύμπανα, πλήκτρα, κιθάρα, μπάσο) στη ροκ, ποπ και φολκ μουσική, ηχητικά μοτίβα
(δειγματοληπτική τεχνική) στην τέκνο μουσική και μελωδικά μοτίβα στη μινιμαλιστική μουσική.
Όλοι οι τύποι (μουσικής) έκφρασης έχουν μια φόρμα. Αυτό το γεγονός παίζει κεντρικό ρόλο στην
αποδοχή (αντίληψη), την παραγωγή (σύνθεση) και την αναπαραγωγή (ερμηνεία) της μουσικής.
Ενδεικτικά αναφέρονται το πρελούδιο, το ιντερλούδιο και η καντέντσα στη διευθέτηση ενός
τραγουδιού ή στην πλαισίωση της ποίησης στη μουσική, η αλληλουχία ρεφραίν και κουπλέ σε
ένα στροφικό τραγούδι, το σχήμα ομοιοκαταληξίας σε ένα κείμενο, η κατασκευή μιας μελωδίας
και η ρυθμική δομή των διαδικασιών κίνησης στα σπορ.



Τα μουσικά μοτίβα μπορούν να ακουστούν και να καταγραφούν σε τονικά χρώματα, στη δομή
του χρόνου, στην αναλογία της έντασης, στους χρωματισμούς ή τις αρμονικές αλληλουχίες.
Συχνά, διαφορετικά μοτίβα σε διαφορετικά επίπεδα μπορούν να γίνουν διακριτά ταυτόχρονα.
Όμως, το αυτί κατευθύνεται προς την πιο διακριτή πτυχή του μοτίβου.



Οι αλληλουχίες και τα μοτίβα της κίνησης είναι αντιληπτά απτά, ορατά. Εδώ, οι διαστάσεις της
έκφρασης είναι ο χώρος, ο χρόνος και η ενέργεια. Μπορούν να μετασχηματιστούν σε ήχο καθώς
και να καταγραφούν. Όταν δουλεύουμε με ηχηρές κινήσεις, ο ήχος και η κίνηση συγχωνεύονται
με τέτοιο τρόπο ώστε τα κινητικά μοτίβα παράγουν ταυτόχρονα ακουστικά μοτίβα και
αντίστροφα.



Το ακουστικό υλικό είναι ανοιχτό να προσαρμοστεί ανάλογα με τα ατομικά προαπαιτούμενα: Το
υλικό από μουσικό έργο με σχήματα και κίνηση κυμαίνεται από το απλούστερο μοτίβο
(περπάτημα, παλαμάκια, κ.λπ.) μέχρι πολύ σύνθετες φόρμες. Βάσει της συνθήκης διδασκαλίας,
έργο του εκπαιδευτικού είναι να επινοήσει παραλλαγές με νόημα και να δημιουργήσει
προαπαιτούμενα για να διαχειριστεί απλούστερες ή πιο σύγχρονες φόρμες. Εκπληκτικές και
ενδιαφέρουσες ιδέες συχνά προέρχονται από τα ίδια τα παιδιά.

Μάθηση πέρα από πειθαρχίες: Όταν εξετάζουμε τις διδακτικές και μαθησιακές καταστάσεις που
βασίζονται σε μουσικές δραστηριότητες, η εστίαση συχνά ξεπερνάει την πειθαρχική μάθηση και παίρνει
υπόψη τις προκλητικές διαστάσεις της μάθησης στο σχολείο:


Ετερογένεια: Δεν το βρίσκουν όλα τα παιδιά εξίσου εύκολο να σειροθετήσουν. Συνιστάται να
δουλεύουμε υπομονετικά με μικρές σειρές, επαναλήψεις και παραλλαγές, ώσπου να ανέβει το
επίπεδο.



Υπευθυνότητα: Η βάση για τη δημιουργία μουσικής είναι να βρίσκεται κανείς με τον εαυτό του
και τους άλλους ταυτόχρονα. Για να συμμετάσχει την κατάλληλη στιγμή, είναι ουσιαστικό να
έχει ενσυναίσθηση ως προς τους άλλους που συμμετέχουν.



Δημιουργικότητα: Το να βρίσκει κανείς δικές του λύσεις μέσα σε ένα συμφωνημένο πλαίσιο,
ξυπνάει τις δημιουργικές ικανότητες. Η δημιουργικότητα αναπτύσσεται πέρα από την
αναγνώριση και τη συζήτηση εναλλακτικών λύσεων που έχουν βρει οι άλλοι.



Αυτοπεποίθηση: Η αυτοπεποίθηση ενός παιδιού μπορεί να ενισχυθεί όταν πρέπει να παράγει
ένα μοτίβο, να το παρουσιάσει και να παραμείνει εκεί μέχρις ότου ένα άλλο παιδί παρουσιάσει
ένα άλλο μοτίβο.



Αυτο-αποτελεσματικότητα: Τα παιδιά μαθαίνουν ότι οι ιδέες τους μπορούν να συμβάλουν
σημαντικά στη μαθησιακή διαδικασία. Με αυτόν τον τρόπο, κατανοούν ότι η δική τους σκέψη
και δράση μπορεί να έχει σημασία για τη μάθηση.

Ξύπνημα της περιέργειας των δασκάλων: Όπως περιγράφηκε παραπάνω, η εισαγωγή μουσικών
δραστηριοτήτων σε άλλα σχολικά μαθήματα είναι μια νεωτερική και δημιουργική προσέγγιση και μια
πρόκληση για τη διδασκαλία και τους δασκάλους, ακόμη και όταν οι προτεινόμενες δραστηριότητες δεν
προϋποθέτουν υψηλά ανεπτυγμένες μουσικές ικανότητες. Σε μια μικρή μελέτη πεδίου στην Ελβετία,
προτείναμε μια δραστηριότητα με το άκουσμα κερμάτων που έπεφταν, με τρία διαφορετικά επίπεδα
δυσκολίας που έπρεπε να διαλέξει ο δάσκαλος ανάλογα με τις ικανότητες της τάξης. Απαντώντας σε ένα
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ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ:
ΠΩΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ
ερωτηματολόγιο, οι δάσκαλοι που συμμετείχαν μας είπαν ότι ήταν πολύ έκπληκτοι και χαρούμενοι που με
τέτοιους εύκολους τρόπους συμπεριέλαβαν τις ακουστικές ικανότητες στα μαθήματα των Μαθηματικών.
Είχαν εντυπωσιαστεί με την προσοχή που έδειξαν τα παιδιά και με τις ιδέες τους. Μερικοί δάσκαλοι
ζήτησαν από τα παιδιά να επινοήσουν και να περιγράψουν τις δικές τους οδηγίες για παρόμοιες
δραστηριότητες. Συχνά, παρά το ότι δεν διδάσκονταν πια, οι δραστηριότητες που είχαν προηγηθεί
διάρκεσαν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην ατζέντα της τάξης. Φαίνεται ότι ακόμη και δάσκαλοι με
μεγαλύτερο ενδιαφέρον και για τα δύο μαθήματα δεν χρησιμοποιούν τις απλούστερες δυνατότητες για
ενσωμάτωση μουσικών διαστάσεων στα μαθήματα των Μαθηματικών (Cslovjecsek, 2003).
Ανακαλύπτοντας νέα τοπία: Όταν συζητούμε τις κοινές μαθησιακές καταστάσεις με συναδέλφους
από διαφορετικό επιστημονικό υπόβαθρο ή άλλη εμπειρία, μαθαίνουμε πολλά, ως μουσικοί, ως
μαθηματικοί και ως δάσκαλοι. Βασισμένοι στη συνεργασία και τη συνδυαστική γνώση στο παράδειγμά μας
(Cslovjecsek & Linneweber-Lammerskitten, 2011), ξεκινήσαμε την ιδέα πρόκληση να εκφράσουμε τους
αριθμούς μέσω της μουσικής:
Η συμβολικής αξίας σημειογραφία των αριθμών ανοίγει δυνατότητες για πολλές παραλλαγές
αναπαράστασης του ίδιου αριθμού –μερικές από αυτές θα είναι αισθητικά ή/ και μαθηματικά
ενδιαφέρουσες, άλλες λιγότερο ενδιαφέρουσες […] Ποια θα ήταν μια καλή μουσική αναπαράσταση,
που θα είναι εύκολα κατανοητή και θα συλλαμβάνει την κεντρική ιδέα ενός θεσιακού συστήματος
ανάλυσης ενός συγκεκριμένου αριθμού n;

4. ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
Στο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ενωση Πρόγραμμα Comenius “EMP-Maths: Sounding
Ways Into Mathematics”, συζητάμε αμοιβαίες σχέσεις, ομοιότητες και διαφορές της μάθησης
Μαθηματικών και Μουσικής. Είμαστε ενήμεροι του γεγονότος ότι η ενοποιημένη διδασκαλία και μάθηση
σε ένα σχολικό πλαίσιο είναι πολύ δύσκολος στόχος. Το πέρασμα των συνόρων ανάμεσα στις επιστήμες
είναι ένα σύνθετο πρόβλημα. Επιπλέον, αυτό το σύνθετο πρόβλημα πρέπει να λυθεί με διεπιστημονικό
τρόπο, να είναι επικεντρωμένο στη δράση, συμμετοχικό και διαθεματικό (Klein, 2002).
Βασισμένοι σε ρεαλιστικές δραστηριότητες τάξης (προσέγγιση με προσανατολισμό στη δράση)
δουλεύουμε μαζί με τους δασκάλους της τάξης και τους ειδικούς στη διδακτική και την εκπαίδευση
(συμμετοχική προσέγγιση) από τα πεδία των Μαθηματικών και της Μουσικής (διαθεματική προσέγγιση).
Σε ένα πρώτο βήμα, επεξεργαστήκαμε μια περιγραφή του θεωρητικού υπόβαθρου με πρακτικό
προσανατολισμό. Οι υφιστάμενες καταστάσεις από τις εμπλεκόμενες χώρες (Hilton et al., 2015) δείχνουν
ότι τα Μαθηματικά και η Μουσική συνήθως θεωρούνται διακριτές επιστήμες. Παρόλα αυτά, σε κάθε χώρα,
παρατηρούμε ότι υπάρχουν στοιχεία για προγράμματα και υποδείξεις για τη διαθεματική διδασκαλία και
μάθηση. Βλέπουμε επίσης, όμως, ότι οι δάσκαλοι νιώθουν ανεπαρκώς εκπαιδευμένοι για να διδάξουν με
διαθεματικό τρόπο τα δύο μαθήματα. Επομένως, για να ξυπνήσουμε τη δημιουργικότητα των δασκάλων
και την αναζήτηση νέων «χώρων κίνησης» στη σύζευξη Μαθηματικών και Μουσικής, όπως περιγράφηκε
παραπάνω, δουλεύουμε ένα έργο διαθεματικής καθοδήγησης, το Εγχειρίδιο για τον εκπαιδευτικό (Teacher
Handbook). Η διαδικασία επεξεργασίας οδηγεί σε συναντήσεις και δημιουργικά εργαστήρια σε διάφορες
ευρωπαϊκές πόλεις. Συζητάμε εντατικά το περιεχόμενο του εγχειριδίου, πειραματιζόμαστε με νέες
προσεγγίσεις και ελέγχουμε δοκιμασμένες στην πράξη βιωματικές δραστηριότητες.
Μετά την ολοκλήρωση της αναγκαίας βάσης θεωρητικών πόρων, το πρόγραμμα τώρα μπαίνει στη
φάση ελέγχου και διάδοσης. Σε μαθήματα Διαρκούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης (CPD) παρουσιάζουμε,
εκτελούμε, συζητάμε και αναπτύσσουμε περαιτέρω το υλικό με δασκάλους από όλη την Ευρώπη. Το
πρόγραμμα λειτουργεί εντατικά με διαδικτυακές πλατφόρμες, που θα απεικονίζουν μια συλλογή
παραδειγμάτων καλής πρακτικής και με δυνατότητες αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στους χρήστες. Το υλικό
θα ανανεώνεται συνεχώς στο www.emportfolio.eu.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ– ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΤΟ ΚΑΤΑΛΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Μετάφραση: Αγγελική Τριανταφυλλάκη
Περίληψη
Η Μουσική και τα Μαθηματικά έχουν μια πολύ στενή σχέση και, με τα χρόνια, πολλοί
επαγγελματίες από αυτά και άλλα επιστημονικά πεδία έχουν υπογραμμίσει τις πολλαπλές
διασυνδέσεις μεταξύ των δύο κλάδων. Παρ’ όλα αυτά, έχουν γίνει ελάχιστες συνεισφορές σε
επιστημονικό και εκπαιδευτικό επίπεδο, με στόχο την προώθηση μιας πιο ολοκληρωμένης
προσέγγισης στην εκμάθηση της Μουσικής και των Μαθηματικών, ειδικά στο ισπανικό
πλαίσιο. Για να καλύψει αυτό το έλλειμμα και, τελικά, να συμβάλει σε μια πιο ολοκληρωμένη
και ολιστική εκπαίδευση, ξεκίνησε το 2013 στην Ισπανία και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες που
συμμετέχουν η εφαρμογή του προγράμματος European Music Portfolio: Sounding Ways into
Mathematics (EMP-Μ). Η παρούσα δημοσίευση επιχειρεί να συνοψίσει μερικές από τις πιο
σημαντικές συνεισφορές από το EMP-M στο Καταλανικό και το Ισπανικό εκπαιδευτικό
σύστημα. Για το σκοπό αυτό, παρουσιάζουμε την κατάσταση της τρέχουσας σχέσης μεταξύ
Μουσικής και Μαθηματικών στην εκπαίδευση, αρχικά παρουσιάζοντας τη διεθνή εικόνα,
εστιάζοντας έπειτα στο Ισπανικό πλαίσιο και τέλος περιγράφοντας τις στρατηγικές
κατάρτισης και δραστηριότητες μεταφοράς γνώσεων που έχουν συντελεστεί προκειμένου να
ενισχυθεί η ολοκληρωμένη εργασία στις δύο θεματικές με Καταλανούς δασκάλους. Η
δημοσίευση καταλήγει με τον προβληματισμό για το πώς το EMP-M βοηθά να αντιμετωπίσει
τις προκλήσεις του ισπανικού εκπαιδευτικού τοπίου, όχι μόνο σε σχέση με τη Μουσική και
Μαθηματική Εκπαίδευση, αλλά και σε σχέση με μια απαραίτητη διαδικασία αλλαγής και
εκπαιδευτικής βελτίωσης γενικότερα.

Λέξεις κλειδιά:
Μουσική Εκπαίδευση, Μαθηματική Εκπαίδευση, Δημοτικό Σχολείο,

Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών,

Διεπιστημονικότητα.

1. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EMP-M ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΛΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Από τον Πυθαγόρα κι έπειτα, δεν έχει κανείς αμφισβητήσει τη στενή σχέση ανάμεσα στη Μουσική
και τα Μαθηματικά. Με την πάροδο του χρόνου, μουσικοί, επιστήμονες και μελετητές έχουν μελετήσει και
υπογραμμίσει τις πολλές πτυχές που ενώνουν τους δύο κλάδους. Ως σημείο εκκίνησης της σχέσης αυτής,
ξεκίνησε το έτος 2013-14 η εφαρμογή του τριετούς Ευρωπαϊκού προγράμματος Comenius European Music
Portfolio: Sounding Ways into Mathematics (EMP-M), μέρος του Προγράμματος Δια βίου Μάθησης, που
περιλαμβάνει φορείς από επτά διαφορετικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας και της Ελλάδας.
Το EMP-Μ εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στη Μουσική και τα Μαθηματικά και διερευνά τις εκπαιδευτικές
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΛΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
δυνατότητες μιας ολοκληρωμένης διδασκαλίας και προσέγγισης της μάθησης με στόχο να συμβάλει σε μια
πιο ολιστική εκπαίδευση, όπως προτείνεται από τους Viladot και Cslovjecsek (2014). Ως εκ τούτου, το έργο
αυτό επιδιώκει να εξερευνήσει νέους τρόπους για να καταρρίψει τα όρια μεταξύ των αντικειμένων,
προκειμένου να σχεδιάσει δραστηριότητες, υλικό και στρατηγικές που ευνοούν μια σχέση αλληλεξάρτησης
μεταξύ τους (Mall et al., 2016). Σκοπός του είναι να παρέχει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς Μουσικής
και Μαθηματικών όχι μόνο βελτίωσης των επιδόσεων των μαθητών αλλά και να συμβάλει στη γενικότερη
ανάπτυξή τους.
Στην Ισπανία, η έναρξη αυτού του έργου το 2013 συνέπεσε με την εφαρμογή του Οργανικού Νόμου
για τη Βελτίωση της Ποιότητας της Εκπαίδευσης (LOMCE), ένα νέο εκπαιδευτικό νομοσχέδιο που
κατέστησε τη Μουσική προαιρετικό μάθημα στο σχολείο και, ως εκ τούτου εισήγαγε τη δυνατότητα να
ολοκληρώνουν οι μαθητές την υποχρεωτική τους εκπαίδευση χωρίς να έχουν καμία μουσική κατάρτιση.
Παραδόξως, σχεδόν ταυτόχρονα με την έγκριση της LOMCE, αλλά και στην Ισπανία, δημοσιεύθηκαν πολλά
εκπαιδευτικά ερευνητικά άρθρα, που τόνιζαν τη σημασία του ρόλου της μουσικής και της τέχνης για τη
μάθηση και για τη συνολική ανάπτυξη του ατόμου (π.χ. Andreu & Godall, 2012· Reyes, 2011). Παρά το
γεγονός ότι η ιδέα αυτή δεν είναι νέα, πόσο περισσότερο σε διεθνές επίπεδο, είναι αναμφισβήτητα χρήσιμη
για την εκμάθηση της θέσης της μουσικής εκπαίδευσης στην ισπανική εκπαιδευτική ατζέντα - την ίδια
ατζέντα στην οποία τα Μαθηματικά εμφανίζονται ως προτεραιότητα. Είναι κοινή γνώση ότι ανέκαθεν τα
Μαθηματικά ήταν ιστορικά ένα από τα πιο πολύτιμα μαθήματα του αναλυτικού σχολικού προγράμματος.
Από την άλλη πλευρά, τα χαμηλά αποτελέσματα στα τεστ PISA έχουν ανησυχήσει τις ισπανικές
εκπαιδευτικές αρχές σε σχέση με το μάθημα αυτό (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2014).
Υπό αυτές τις συνθήκες, το έργο EMP-Μ συνεισφέρει στη διαδικασία αλλαγής και εκπαιδευτικής
βελτίωσης που θεωρείται αναπόφευκτη. Με αυτή την υπόθεση το άρθρο αυτό έχει ως στόχο να περιγράψει
την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τη σχέση ανάμεσα στη Μουσική και τα Μαθηματικά, τόσο διεθνώς
όσο και, πιο συγκεκριμένα, στην Ισπανία, προκειμένου να παρουσιάσει μετέπειτα τη συνεισφορά του
προγράμματος EMP-M στο Ισπανικό πλαίσιο, να αντισταθμίσει - εν μέρει - τα υπάρχοντα ελλείμματα, και
να προτείνει λύσεις σε ορισμένα από τα προβλήματα που υπάρχουν στο ισπανικό εκπαιδευτικό πανόραμα.

2. Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
2.1. ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ
Κατά την αναζήτηση βιβλιογραφίας που συνδέει τη Μουσική και τα Μαθηματικά, διαφαίνεται με
σαφήνεια το τεράστιο ενδιαφέρον για το ζήτημα αυτό στη διεθνή σκηνή. Οι Anderson (2014), Vaughn
(2000) και Xenakis (1992) αποτελούν παραδείγματα, αν και ο κατάλογος θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει
τις βιογραφίες και τα έργα των μουσικών με σημαντικές μαθηματικές ανησυχίες, όπως οι Bach, Μπάρτοκ,
Schillinger, Schoenberg και Stockhausen, μεταξύ άλλων, και αντιστρόφως μαθηματικούς με προφανή
μουσικά ενδιαφέροντα, όπως για παράδειγμα οι Πυθαγόρας, Καρτέσιος, Galileo, Mersenne, Leibniz, Euler
και Alember.
Στον τομέα της εκπαίδευσης, υπάρχουν επίσης πολλές μελέτες που διερευνούν τη σχέση αυτή,
κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες (An, Capraro & Tillman, 2013· Boyd, 2013· Cheek και Smith, 1999· Gardiner
et al, 1996), στο Ηνωμένο Βασίλειο (Sanders, 2012· Hallam & Price, 1998) και στην Αυστραλία (Geoghegan
και Mitchelmore, 1996). Σε γενικές γραμμές, αυτές οι μελέτες συμφωνούν σχετικά με τις θετικές επιπτώσεις
της διδασκαλίας της Μουσικής στην εκμάθηση των Μαθηματικών και στα αποτελέσματα των τεστ που
επιτυγχάνονται από τους μαθητές στο μάθημα αυτό.
Όσον αφορά το πρακτικό και εφαρμόσιμο στην τάξη υλικό, το τρίτομο έργο με τίτλο: « Mathemacht
Musik», που δημοσιεύτηκε από τον Ελβετό λέκτορα Cslovjecsek (2001/2004), αξίζει ιδιαίτερη μνεία. Αυτοί
οι τόμοι προτείνουν δομημένες δραστηριότητες που βασίζονται σε βασικό μαθηματικό περιεχόμενο, μέσω
του οποίου οι μαθητές μπορούν να δουλέψουν τις κύριες πτυχές του αντικειμένου. Πιο πρόσφατα, οι
Cslovjecsek & Linneweber-Lammerskitten (2011) πρότειναν δραστηριότητες για την επεξεργασία
μαθηματικών εννοιών μέσα από τη μουσική.
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Στις ΗΠΑ πάλι, οι An & Capraro (2011) προτείνουν, μέσω μιας συμπληρωματικής προσέγγισης,
μουσικές δραστηριότητες, ως βάση για να δουλευτούν διάφορες μαθηματικές έννοιες. Οι Johnson &
Edelson (2003) και ο Shilling (2002) έχουν πραγματοποιήσει παρόμοιες μελέτες, τονίζοντας όμως
περισσότερο το ρόλο της μουσικής ως εργαλείο παρά ως αυτοσκοπό για την εκμάθηση των Μαθηματικών.
Σε γενικές γραμμές, η προσέγγιση που επικρατεί στον τομέα είναι μιας κατεύθυνσης, διότι τίθεται ως
τρόπος προώθησης της εκμάθησης σε μία από τις ειδικότητες που εμπλέκονται, συνήθως στα Mαθηματικά,
και σπάνια ως μια μαθησιακή ευκαιρία που αφορά μια πιο ολοκληρωμένη, ολιστική προσέγγιση. Το
συμπέρασμα αυτό διαφαίνεται τόσο στην ακαδημαϊκή έρευνα όσο και σε πιο πρακτικές εφαρμογές που
περιέχονται σε βιβλία, ιστοσελίδες, ιστολόγια, κ.λπ.
2.2. ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Στο ισπανικό πλαίσιο, η βιβλιογραφία σχετικά με τη Μουσική και τα Μαθηματικά στην εκπαίδευση
είναι μάλλον περιορισμένη, όπως φαίνεται από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση των Casals, Carrillo &
Gonzalez-Martin (2014) που συνοψίζεται παρακάτω.
Τα αρχικά στοιχεία, που προσεγγίζουν το θέμα από επιστημονική και ακαδημαϊκή σκοπιά,
συλλέχθηκαν μέσω μιας ανάλυσης των δημοσιεύσεων κορυφαίων ισπανικών περιοδικών που ασχολούνται
με τη μουσική εκπαίδευση (LEEME, Música y Educación, Eufonía, RECIEM) και τη μαθηματική εκπαίδευση
(UNO, Suma, Números). Αυτή η ανάλυση έδειξε ότι περίπου είκοσι άρθρα έχουν δημοσιευθεί τα τελευταία
δεκαπέντε χρόνια, τα περισσότερα στο ίδιο περιοδικό – Suma – και έχουν τον ίδιο συγγραφέα, τον Vicente
Liern (Πανεπιστήμιο της Βαλένθια). Σε γενικές γραμμές, τα άρθρα αυτά έχουν πληροφοριακό χαρακτήρα
και ως επί το πλείστον είναι επικεντρωμένα στην Δευτεροβάθμια ή Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Διαπιστώθηκε επίσης ότι οι περισσότερες από τις δημοσιεύσεις που συνδέουν τη Μουσική και τα
Μαθηματικά έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά για τη μαθηματική εκπαίδευση και υιοθετούν
μια μαθηματική προσέγγιση. Αυτό επιβεβαιώνει εκ νέου το προαναφερθέν σημείο σχετικά με τον τρόπο
προσέγγισής του που γενικά χαρακτηρίζει παρόμοια άρθρα. Μπορεί κάλλιστα να ειπωθεί πως η
επιστημονική φύση των Μαθηματικών – ως αντίθετη προς την καλλιτεχνική φύση της Μουσικής - καθώς,
επίσης, και η μεγαλύτερη αξία που ιστορικά έχει αποδοθεί στα Μαθηματικά στο σχολικό αναλυτικό
πρόγραμμα, έχουν συμβάλλει αποφασιστικά σε αυτήν την πραγματικότητα.
Σε ένα δεύτερο στάδιο, η ανάλυση της βιβλιογραφίας σχετικά με το θέμα έφερε στο φως την ύπαρξη
δύο τύπων δημοσιεύσεων, που περιγράφονται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια παρακάτω:


Θεωρητικές δημοσιεύσεις: Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει εκείνες τις δημοσιεύσεις των
οποίων ο κύριος σκοπός συνήθως παρακάμπτει τις πρακτικές εμπειρίες και κάθε είδους
διδακτικής

συνεισφοράς.

Περιλαμβάνει

ενημερωτικές

μελέτες

που

ασχολούνται

με

συγκεκριμένες πτυχές (π.χ. Liern, 2008), άλλες που έχουν μια πιο αναλυτική προσέγγιση (π.χ.
Lopez & Gustems, 2007) και εκπαιδευτικές ερευνητικές εργασίες (π.χ. Venegas et al., 2013). Σε
γενικές γραμμές, αυτές οι εκδόσεις συνεισφέρουν ποικιλοτρόπως, για να αποδειχθεί η σχέση
ανάμεσα στη Μουσική και τα Μαθηματικά συχνά ως σημείο εκκίνησης για διεπιστημονικές
προσεγγίσεις στην τάξη. Μερικές φορές, ωστόσο, προτείνουν επίσης δραστηριότητες για
καθηγητές Μουσικής και Μαθηματικών που εργάζονται στη Δευτεροβάθμια ή Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση, αν και η έρευνα που εκπονήθηκε από τους Venegas et al. (2013) αναφέρεται στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.


Δημοσιεύσεις με διδακτική προσέγγιση: Αυτή η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει δημοσιεύσεις
που προσφέρουν στρατηγικές, υλικό και άλλες δραστηριότητες που μπορούν να εφαρμοστούν
στην τάξη. Σε γενικές γραμμές, οι περισσότερες από αυτές τις δημοσιεύσεις επικεντρώνονται
στην πρώιμη παιδική ηλικία (π.χ. Lárazo & Riano, 2009· Ayala et al, 2003), πιθανώς λόγω της
ολοκληρωμένης και διεπιστημονικής σκοπιάς που υιοθετείται συνήθως στη διδασκαλία κατά το
εκπαιδευτικό αυτό στάδιο. Αλλά υπάρχουν επίσης μελέτες που εστιάζονται στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση (Arenzana & Arenzana, 1998), ίσως επειδή το περιεχόμενο που αφορά τη Μουσική
και τα Μαθηματικά στο εκπαιδευτικό πλαίσιο είναι πιο τυπικό για το στάδιο αυτό, κάτι που
ευνοεί περισσότερο την πρακτική εφαρμογή. Από την άλλη πλευρά, οι συνεισφορές που
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ– ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΛΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
αφορούν την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι ακόμα σπανιότερες και λιγότερο σημαντικές (π.χ.
Segarra, 2008· Liern, 2011).
Οι δημοσιεύσεις που παρουσιάστηκαν μέχρι στιγμής τονίζουν την έλλειψη συνεισφοράς και την
χαμηλή επίδραση των μελετών που ασχολούνται με τη σχέση ανάμεσα στη μουσική και τη μαθηματική
εκπαίδευση στην Ισπανία. Ωστόσο, μέσα από συχνές επαφές με εκπαιδευτικούς και νεοδιοριζόμενους
εκπαιδευτικούς, οι συγγραφείς του παρόντος άρθρου μπορούν με ασφάλεια να ισχυριστούν ότι οι
διδακτικές πρακτικές που προάγουν την ενσωμάτωση των δύο κλάδων υπάρχουν, αν και ελάχιστες έχουν
διαδοθεί μέσα από κανάλια ανοιχτά προς το κοινό. Μερικά παραδείγματα περιλαμβάνουν τα προγράμματα
Matemusicant και Sumado, οργανωμένα από εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης αντίστοιχα, με στόχο τη συλλογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, υλικού και άλλων
στοιχείων που συνδέουν τη Μουσική με τα Μαθηματικά - πλατφόρμες, όπως η ConCIENCIA Musical, που
παρουσιάζουν εμπειρίες, βιβλία και επιπλέον πληροφορίες για τη Μουσική και τα Μαθηματικά και τη
σχέση μεταξύ των δύο κλάδων – και διπλωματικές εργασίες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο,
από διάφορα ισπανικά πανεπιστήμια, οι οποίες δείχνουν το αυξανόμενο ενδιαφέρον για το θέμα αυτό στην
εκπαιδευτική κοινότητα, ίσως λόγω της ανάγκης να βρεθούν νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που
ανταποκρίνονται σε ορισμένες από τις σημερινές προκλήσεις του ισπανικού εκπαιδευτικού τοπίου.
Με λίγα λόγια, η παρούσα υποενότητα υπογραμμίζει το τρέχον ενδιαφέρον για την παιδαγωγική
σχέση μεταξύ Μουσικής και Μαθηματικών, αλλά ταυτόχρονα φέρνει στο φως μια σημαντική έλλειψη
προτάσεων και διδακτικού υλικού, ιδιαίτερα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στην Καταλονία. Στο εξής θα
αναφερόμαστε στην Καταλονία, αντί της Ισπανίας, διότι αυτή η αυτόνομη κοινότητα κατέχει κατ’
εξουσιοδότηση αρμοδιότητες στον τομέα της εκπαίδευσης (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
αυτό το θέμα βλ. Ferrer, 2000) και σε αυτήν την πραγματικότητα εργάζονται και ζουν οι συγγραφείς.
Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στα μέτρα που λαμβάνονται για την επίλυση αυτών των ελλείψεων
στο πλαίσιο του έργου EMP-M.

3. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ EMP-MATHS
Στο πλαίσιο του έργου EMP-Μaths, το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης (UAB) έχει την
τελική ευθύνη για τη μεταφορά γνώσεων με τη μορφή της κατάρτισης των εκπαιδευτικών, η οποία πρέπει
να είναι κατάλληλη για το σύνολο της Ευρώπης. Όπως γίνεται κατανοητό από τον αναγνώστη, αυτό
αποτελεί μεγάλη πρόκληση, δεδομένης της διαφοροποίησης των πλαισίων και των δυνατοτήτων
κατάρτισης σε όλη την Ευρώπη.
Λαμβάνοντας υπόψη την προαναφερθείσα πρόκληση, αποφασίστηκε να αναπτυχθούν και να
εξεταστούν διάφοροι τύποι δραστηριοτήτων συνεχούς κατάρτισης που θεωρούνται κατάλληλοι για το
εκπαιδευτικό πλαίσιο της Καταλονίας. Στόχος ήταν η επικύρωση αυτών των δραστηριοτήτων και η
εξασφάλιση πως θα μπορούσαν να προσαρμοστούν στη συνέχεια στο υπόλοιπο της Ισπανίας και σε άλλες
χώρες-μέλη του προγράμματος EMP-Μ, και, τελικά, οπουδήποτε στην Ευρώπη.
Η ανάπτυξη μιας ποικιλίας δραστηριοτήτων κατάρτισης κρίθηκε αναγκαία λόγω της ευελιξίας που
απαιτείται για την αντιμετώπιση των διαφορετικών απαιτήσεων κατάρτισης που συνήθως προκύπτουν.
Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του έργου, αυτό το παραδοτέο έπρεπε επίσης να μπορεί να προσαρμόζεται στις
ιδιαίτερες συνθήκες των διαφορετικών πλαισίων και να προωθεί τη συνεργασία μέσω της οικοδόμησης
γεφυρών μεταξύ των εκπαιδευτικών τομέων, των χωρών και των εκπαιδευτών.
Επιπλέον, αξιολογήθηκαν και οι δυνατότητες που παρέχουν αυτές οι δραστηριότητες για την
προώθηση της εργασίας και της έρευνας για την κατάρτιση και το υπό εξέλιξη υλικό. Οι διάφορες
δραστηριότητες που πραγματοποιούνται περιγράφονται παρακάτω:
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Carmen Carrillo, Laia Viladot, Cristina González-Martín, Albert Casals
α) Κατάρτιση και συμβουλευτική σε παιδικούς σταθμούς και δημοτικά σχολεία
Αυτή η στρατηγική συμπεριλαμβάνει την ικανοποίηση και την υποστήριξη των αιτημάτων ενός
σχολείου μέσω άμεσης εργασίας με το διδακτικό προσωπικό (όλοι οι δάσκαλοι στο σχολείο). Η εκπαίδευση
αυτή είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε κέντρου και προάγει την εξέλιξη τόσο των προσώπων
όσο και της ομάδας. Αυτά συχνά είναι σχολεία με προηγούμενο έκδηλο ενδιαφέρον ή κάποια προηγούμενη
εκπαίδευση στη χρήση της Μουσικής ως τον πυρήνα του εκπαιδευτικού έργου, τα οποία επιδιώκουν να
εμβαθύνουν τη σχέση Μουσικής και Μαθηματικών, ωστόσο έχουν ελλείψεις σε παραδείγματα ή υλικό.
Οι εκπαιδευτές προέρχονται από την Καταλανική/ Ισπανική ομάδα του προγράμματος EMP-M
(Musicomàtics) και συνήθως αποτελούν έναν συνδυασμό εμπειρογνωμόνων μουσικής και μαθηματικής
εκπαίδευσης. Σχεδιάζουν, επιβλέπουν και αξιολογούν από κοινού τις συνεδρίες με τους διδάσκοντες. Πέρα
από τις συναντήσεις με τους διδάσκοντες, ενίοτε χωρίζουν τους εκπαιδευτικούς σε υπο-ομάδες με στόχο
την ανάπτυξη δραστηριοτήτων και τον αναστοχασμό για συγκεκριμένα εκπαιδευτικά στάδια (3-6 ετών, 68 ετών, 8-10 ετών, 10-12 ετών).
Αυτή η κατάρτιση διαρκεί 15-30 ώρες το χρόνο, εγκρίνεται και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο
Παιδείας της Καταλονίας. Το πρόγραμμα διαρκεί ολόκληρο το σχολικό έτος, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να
έχουν το χρόνο να δημιουργήσουν και να πειραματιστούν με τις δραστηριότητες στις τάξεις τους και να
μοιραστούν τις εμπειρίες τους με τους συναδέλφους και τους εκπαιδευτές.
Συγκεκριμένα, έχουμε συνεργαστεί στενά με σχεδόν 100 καθηγητές από τρία σχολεία από την έναρξη
του σχολικού έτους 2013-14. Σε δύο από αυτά, δεδομένου του ενδιαφέροντος στα σχολεία, το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα έχει παραταθεί για δύο επιπλέον χρόνια.
β) Ομάδα εργασίας των εκπαιδευτικών
Αυτό το είδος της δραστηριότητας συνεχούς κατάρτισης είναι σχεδιασμένη για μια μικρή ομάδα
εκπαιδευτικών από διαφορετικά νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία. Στους συμμετέχοντες προσφέρεται
κατάρτιση μέσω εργαστηρίων στις μουσικές και μαθηματικές δραστηριότητες του έργου. Η κατάρτιση αυτή
χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη χώρων για βαθύτερο προβληματισμό, τη συμμετοχή και την εργασία
μεταξύ επαγγελματιών. Χάρη στο δίκτυο που προκύπτει, οι ιδέες οι οποίες διερευνώνται, αναπτύσσονται
και συζητούνται με λίγους διδάσκοντες καταλήγουν να εξαπλώνονται στα διάφορα σχολεία όπου
εργάζονται, με συνέπεια να καταλήγει η κατάρτιση να έχει πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο και - δεδομένης της
δέσμευσης των συμμετεχόντων - να γίνει πραγματικά αποτελεσματική.
Κάθε σχολείο που συμμετέχει στην ομάδα εργασίας αντιπροσωπεύεται από δύο εκπαιδευτικούς
(έναν με μουσική ειδίκευση και έναν γενικής εκπαίδευσης ο οποίος διδάσκει Μαθηματικά). Στο ίδιο
πνεύμα, η ομάδα εργασίας συντονίζεται από έναν εμπειρογνώμονα στη μουσική εκπαίδευση και έναν στη
μαθηματική εκπαίδευση προκειμένου να προαχθεί μια πιο προσεκτική και αποτελεσματική εργασία.
Η κατάρτιση αυτή προγραμματίζεται για τουλάχιστον δύο σχολικά έτη, καθώς ο κύριος στόχος είναι
να προωθηθεί η δημιουργικότητα των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αναπτύξουν
συνδυασμένες μουσικές και μαθηματικές δραστηριότητες με μια πραγματικά διεπιστημονική προοπτική.
Έτσι, κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους οι συμμετέχοντες καθηγητές λαμβάνουν μια αρχική θεωρητική
κατάρτιση, πειραματίζονται και εφαρμόζουν διαφορετικές μουσικές και μαθηματικές δραστηριότητες στις
τάξεις τους, οι οποίες έπειτα αναλύονται, αξιολογούνται και τροποποιούνται από όλη την ομάδα. Οι
εμπειρίες αυτών των εκπαιδευτικών χρησιμεύουν για να προσδιορίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά των
καλών πρακτικών στις συνδυασμένες δραστηριότητες Μουσικής και Μαθηματικών (βλέπε παράδειγμα στο
άρθρο Μαθηματικά & Μουσική σε αναζήτηση του ελάχιστου κοινού πολλαπλάσιου των González-Martin, PérezMoreno & Prat στο παρόν τεύχος). Ακολουθεί ο δεύτερος χρόνος, όπου οι εκπαιδευτικοί σκέφτονται και
αναπτύσσουν τις

δραστηριότητες

που λαμβάνουν

υπόψη τα

παραπάνω

χαρακτηριστικά.

Οι

δραστηριότητες αυτές παρουσιάζονται, συζητούνται και αναδιατυπώνονται από κοινού στην ομάδα
εργασίας, και από τη στιγμή που εγκρίνονται, τίθενται σε εφαρμογή. Στη συνέχεια, αξιολογούνται εκ νέου
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΛΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
και προκύπτει περαιτέρω συζήτηση για κάθε δραστηριότητα, όπως αυτή εφαρμόζεται στην τάξη.
Προσδιορίζονται οι δυσκολίες και οι δυνατότητες και οι δραστηριότητες εκείνες που θεωρούνται έγκυρες
συγκεντρώνονται για τη διάδοση σε άλλα σχολεία.
Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στην ομάδα εργασίας λαμβάνουν πιστοποιητικό κατάρτισης που
αναγνωρίζεται από το Καταλανικό Υπουργείο Παιδείας.
Υπάρχουν επί του παρόντος δύο ομάδες εργασίας που εκπαιδεύονται στο πλαίσιο του έργου EMPΜ:


Η πρώτη, η οποία βρίσκεται στο δεύτερο έτος κατάρτισής της, στηρίζεται με τη συμμετοχή οκτώ
πιλοτικών σχολείων και συνολικά 20 εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα λάβουν συνολικά σαράνταπέντε ώρες κατάρτισης.



Η δεύτερη, που είναι υπό εξέλιξη, στηρίζεται με τη συμμετοχή 5 σχολείων και 12 εκπαιδευτικών.

Σε γενικές γραμμές, η κατάρτιση υπό τη μορφή ομάδας εργασίας επιτρέπει, από τη μία πλευρά, την
περαιτέρω διερεύνηση των δυνατοτήτων του συνδυασμού δραστηριοτήτων Μουσικής και Μαθηματικών
στα Καταλανικά σχολεία, και από την άλλη, παράγει έγκυρο και χρήσιμο για την εκπαιδευτική κοινότητα
υλικό.
γ) Εργαστήρια και μαθήματα συνεχούς κατάρτισης
Μια άλλη προσέγγιση αποτελείται από εντατικές δραστηριότητες κατάρτισης που στοχεύουν σε ένα
ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών (από πολύ διαφορετικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, ηλικιακά στάδια και πλαίσια).
Οι δραστηριότητες αυτές διαρκούν από τέσσερις ώρες (εργαστήρια) έως τριάντα ώρες (μαθήματα). Στην
πρώτη περίπτωση στόχος είναι μια μονοήμερη πρακτική και εστιασμένη συνεδρία. Τα εργαστήρια αυτά
επικεντρώνονται στην επεξήγηση βασικών δραστηριοτήτων του έργου EMP-Μ, και συμπληρώνονται από
μια σύντομη παρουσίαση του. Απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς που μπορεί να είναι τόσο μουσικοί όσο
και εκπαιδευτικοί τάξης και μαθηματικοί σε διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης (Προσχολική, Πρωτοβάθμια
και Δευτεροβάθμια). Συνήθως αποτελούνται από ομάδες 25 έως 30 εκπαιδευτικών και ο τελικός στόχος
είναι να παρουσιάσουν τις δυνατότητες και τα οφέλη του EMP-Μ και τελικά να αφυπνίσουν το ενδιαφέρον
των εκπαιδευτικών για εμβάθυνση στο συνδυασμό Μουσικής και Μαθηματικών. Εκτός της θετικής
ανατροφοδότησης των συμμετεχόντων, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτές οι πρακτικές αποτελούν και έναν
αποτελεσματικό τρόπο για τη μακρά διάδοση των ιδεών του έργου. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί
τέσσερα εργαστήρια σε διάφορες πόλεις εντός 170 χιλιομέτρων από τη Βαρκελώνη.
Τα μαθήματα συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης (CPD) είναι η δεύτερη επιλογή εντατικής
κατάρτισης. Διαρκούν συνήθως 15 με 30 ώρες και μπορούν να οργανώνονται σε τοπικό ή σε ευρωπαϊκό
επίπεδο. Η προτεινόμενη κατάρτιση είναι παρόμοια με εκείνη των εργαστηρίων, αλλά με τη δυνατότητα
βαθύτερης μελέτης. Στην περίπτωση των μαθημάτων τριάντα ωρών, ο στόχος είναι οι εκπαιδευτικοί να
μάθουν πώς να χρησιμοποιούν τα εργαλεία για την αυτόνομη δημιουργία νέων δραστηριοτήτων. Τα
μαθήματα αυτά, τα οποία έχουν και μια διαδραστική, πρακτική και εφαρμοσμένη προσέγγιση, μπορούν να
παρέχουν στους εκπαιδευτικούς εργαλεία που αυξάνουν την αυτοπεποίθηση τους όταν χρησιμοποιούν
διεπιστημονικές πρακτικές στην τάξη. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η δυνατότητα συνεργασίας και η
ανταλλαγή εμπειριών με συναδέλφους από άλλα κέντρα αποτελεί ένα από τα πιο πολύτιμα στοιχεία αυτού
του τύπου κατάρτισης.
Συγκεκριμένα, το πρώτο πρόγραμμα δεκαπέντε ωρών πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη το
φθινόπωρο του 2015 και ενώ αρχικά απευθυνόταν σε Καταλανούς εκπαιδευτικούς, τελικά συμμετείχαν
εκπαιδευτικοί από διάφορα μέρη της Ευρώπης. Τον Σεπτέμβριο του 2016, ένα πρόγραμμα τριάντα ωρών,
απευθυνόμενο σε εκπαιδευτικούς από όλη την Ευρώπη, θα πραγματοποιηθεί στη Βαρκελώνη.
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δ) Δραστηριότητες στο πανεπιστήμιο πλαίσιο
Το πρόγραμμα είχε επίσης αντίκτυπο στην πανεπιστημιακή κατάρτιση και έρευνα.
Όσον αφορά την αρχική κατάρτιση των εκπαιδευτικών, έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο
Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης (UAB) και στο Πανεπιστήμιο του Vic (UVic). Στην περίπτωση του
UAB, ορισμένα από τα μέλη του έργου είναι λέκτορες σε αυτό το πανεπιστήμιο και έχουν χρησιμοποιήσει
τις δραστηριότητες στις τάξεις τους. Στο UVic δύο μέλη της ομάδας προσκλήθηκαν ειδικά για να
παρουσιάσουν το έργο.
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, έξι συναφείς πτυχιακές εργασίες έχουν
πραγματοποιηθεί στο UAB. Αυτές είχαν τη μορφή υποχρεωτικών πρότζεκτ επαγγελματικής κατάρτισης ή
ερευνητικής μελέτης που διεξάγονται στο τελευταίο έτος του μεταπτυχιακού. Έτσι, αποτελούν μια βασική
γραμμή εργασίας στο πλαίσιο παιδαγωγικής κατάρτισης για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στο UAB.
Τέλος, όσον αφορά το περιεχόμενο που διδάσκεται σε μεταπτυχιακό επίπεδο, έχουν συμπεριληφθεί
σχετικές συνεδρίες σε ένα μεταπτυχιακό στο UVic και επί του παρόντος επιβλέπονται τρεις μεταπτυχιακές
εργασίες, που οδηγούν σε έναν πιο λεπτομερή επιστημονικό προβληματισμό σχετικά με τις διάφορες
δυνατότητες του προγράμματος. Ένα όφελος της έρευνας είναι η εις βάθος εξέταση ορισμένων πτυχών και
των επιπτώσεών τους, η οποία καταλήγει να επηρεάζει και το σχεδιασμό του προγράμματος κατάρτισης.

4. ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Συμπερασματικά, το άρθρο ξεκίνησε με τη θεωρία και την ανάγκη συνδυασμού Μουσικής και
Μαθηματικών προκειμένου να εξηγήσει πώς οι προτάσεις του έργου EMP-Μ μπορούν να προσφέρουν
λύσεις στο Ισπανικό και Καταλανικό εκπαιδευτικό σύστημα. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, οι
δραστηριότητες κατάρτισης και έρευνας που προωθούνται από την τοπική ομάδα του EMP-Μ έχουν
ολοκληρώσει έναν κύκλο, καθώς επιβεβαιώνουν τη σημασία της σχέσης μεταξύ Μουσικής και
Μαθηματικών όπως έχει ήδη περιγραφεί στο θεωρητικό πλαίσιο και καταδεικνύουν το ενδιαφέρον που
δημιουργείται μεταξύ των εν ενεργεία και μελλοντικών εκπαιδευτικών για τις προτάσεις που
αναπτύσσονται και προωθούνται στο Καταλανικό εκπαιδευτικό πλαίσιο.
Το κλειδί της επιτυχίας αναμφίβολα έγκειται στην ποικιλία και την ευελιξία των διαφόρων
δραστηριοτήτων κατάρτισης, επιτρέποντάς τους έτσι να φτάσουν σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια
και να είναι προσαρμόσιμα στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κάθε πλαισίου.
Συνολικά, οι δραστηριότητες αυτές βαθμιαία απολαμβάνουν την αποδοχή στα σχολεία,
ενθαρρύνοντας έτσι το διεπιστημονικό περιεχόμενο. Προωθούνται τόσο οι επαγγελματικές σχέσεις όσο
και ο κοινός προβληματισμός μεταξύ των εκπαιδευτικών και οι μαθητές βρίσκουν πραγματικό νόημα σε
αυτή την εκπαιδευτική προσέγγιση. Επιτρέπει μια αχτίδα φωτός να εισχωρήσει στα σχολεία, διότι αποτελεί
έναν ολιστικό τρόπο κατανόησης της διαδικασίας διδασκαλίας και μάθησης, βασιζόμενο σε δημιουργικούς
και αφοσιωμένους εκπαιδευτικούς και παρακινούμενο από ενεργητικές, βιωματικές μεθόδους
διδασκαλίας.
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΟΥ1
Μετάφραση: Θεοδώρα Ντόκα
Περίληψη
Ο στόχος αυτού του άρθρου είναι να παρουσιάσει την εμπειρία της εφαρμογής μιας
διαθεματικής δραστηριότητας, η οποία συνδυάζει τη μουσική με τα μαθηματικά, ως μέρος
του προγράμματος Comenius European Music Portfolio: Sounding ways into Mathematics. Η
δραστηριότητα δοκιμάστηκε σε τέσσερα σχολεία, όπου μέλη της ομάδας Musicomatics
εργάζονται ως δάσκαλοι. Ο στόχος αυτής της ομάδας είναι η δημιουργία και εφαρμογή
κοινών δραστηριοτήτων που θα αντλούν από αυτούς τους δύο τομείς. Πέρα από την
περιγραφή της δραστηριότητας, θα παρουσιάσουμε επίσης τις σκέψεις και τις ιδέες που
μετέφεραν τα σχολεία που συμμετείχαν, μέσω των απαντήσεών τους σε ένα ερωτηματολόγιο
που δημιουργήθηκε από τους συντονιστές της ομάδας. Αυτή η κοινή αξιολόγηση θα
λειτουργήσει ως ενίσχυση τέτοιων δραστηριοτήτων και θα αναπτύξει στρατηγικές για τη
δημιουργία νέων, ενώ ταυτοχρόνως θα εντοπίσει τα κοινά χαρακτηριστικά των
δραστηριοτήτων που συνδυάζουν τη Μουσική με τα Μαθηματικά.

Λέξεις κλειδιά:
Διδακτική της Μουσικής, Διδακτική των Μαθηματικών, Δημοτικό Σχολείο, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Όπως εξηγείται και σε ένα άλλο άρθρο του παρόντος τεύχους (βλ. και Ευρωπαϊκό Μουσικό
Πορτφόλιο - Μαθηματικά: Θεωρητικές και πρακτικές συνεισφορές στην Καταλονία και την Ισπανία, των
Carillo et al.) το πρόγραμμα Comenius European Music Portfolio: Sounding Ways into Mathematics (EMP-M)
εστιάζει στις παιδαγωγικές σχέσεις μεταξύ Μουσικής και Μαθηματικών, διερευνώντας νέες δυνατότητες
που μπορούν να παράγουν δραστηριότητες, υλικό και στρατηγικές για τους εκπαιδευτικούς που
εργάζονται είτε στην Πρωτοβάθμια είτε στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (περισσότερες πληροφορίες για
το πρόγραμμα στο Casals, Carrillo & González-Martin, 2014 και http://maths.emportfolio.eu).Οι
δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο πρόγραμμα δεν προτείνουν κάποια σχέση εξάρτησης μεταξύ
Μουσικής και Μαθηματικών –για παράδειγμα, πώς βοηθάει η Μουσική να μάθει κανείς Μαθηματικά- αλλά
μάλλον έναν ανεξάρτητο συσχετισμό. Κατά συνέπεια, οι δραστηριότητες αυτές απευθύνονται τόσο σε
δασκάλους Μουσικής όσο και Μαθηματικών, και έχουν ευεργετικό αντίκτυπο, ιδιαίτερα στη σφαιρική
εκπαίδευση των παιδιών και, δευτερευόντως, συγκεκριμένα στα αποτελέσματα που πετυχαίνουν στα δύο
σχετικά μαθήματα, αποκτώντας έτσι μια διαθεματική, ολιστική προσέγγιση για τη μάθηση.
Σε ό,τι αφορά στο πρόγραμμα ΕΜΡ-Μaths, ο Ισπανός συνεργάτης έκρινε σωστό από την αρχή ότι
ένας από τους κρίσιμους μηχανισμούς για την καθαυτό ανάπτυξη του σχεδίου και την αποτελεσματική
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών - που αποτελούσε μέρος του προγράμματος- ήταν η δημιουργία μιας

1

Το παρόν άρθρο παρατίθεται στα αγγλικά στις σελ. 134-141.
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ομάδας εργασίας. Αυτή η ομάδα εργασίας, που λέγεται Musicomatics αποτελείται από δασκάλους Μουσικής
και Μαθηματικών από οχτώ δημοτικά σχολεία στην Καταλονία της Ισπανίας και τη συντονίζουν οι Δρ
Gonzales-Martin και Prat2. Ένας από τους κύριους στόχους αυτής της ομάδας εργασίας είναι να εφαρμόζει
τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που σχεδιάζονται από τα μέλη του προγράμματος και να παρέχει
δεδομένα για κοινή συζήτηση. Οι στοχασμοί αυτής της ομάδας επαγγελματιών χρησιμεύουν στη βελτίωση
των δραστηριοτήτων, οι ίδιοι μαθαίνουν να δημιουργούν νέες και δημιουργείται ένας φάκελος διαθέσιμος
για εκπαιδευτικούς που θέλουν να εφαρμόσουν τις δραστηριότητες αυτές στις τάξεις τους.
Λαμβάνοντας υπόψη προηγούμενες εργασίες για μια διαθεματική προσέγγιση στην εκπαίδευση,
όπως αυτές των An & Capraro (2011), Casals & Viladot (2010), Johnson & Edelson (2003), Cslovjecsek
(2001/2004· 2011), ο στόχος του παρόντος άρθρου είναι να παρουσιάσει την εμπειρία της εφαρμογής μιας
από αυτές τις διαθεματικές δραστηριότητες συνδυασμού Μουσικής και Μαθηματικών σε τέσσερα σχολεία
που είναι μέλη της ομάδας εργασίας και να εξετάσει το είδος των παρατηρήσεων που επιτεύχθηκαν εκεί
για να προχωρήσει σε στοχασμό και αξιολόγηση της δραστηριότητας. Πριν από αυτό, όμως, θα
παρουσιάσουμε την ακόλουθη δραστηριότητα.

Ποιο είναι το ΕΚΠ των αριθμών 2,3 και 5; Ας το χτυπήσουμε (παίξουμε) στο σώμα
μας (bodypercussion)! - Κατευθυντήριες γραμμές
Στόχος: Οι μαθητές αναμένεται να βρουν το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των αριθμών 2, 3 και 5,
χρησιμοποιώντας ηχηρές κινήσεις στο σώμα τους.
Ικανότητες:


Διαστάσεις μαθηματικών ικανοτήτων: συλλογισμός, έλεγχος και διαμόρφωση συνδέσεων.



Διαστάσεις μουσικών ικανοτήτων: ακρόαση και εκτέλεση.

Κεντρικά σημεία:


Μαθηματικά: αριθμοί, πολλαπλάσια (και διαιρέτες), ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο (ΕΚΠ).



Μουσική: τέμπο, ρυθμική ανάγνωση, παλμός, ρυθμική κανονικότητα και ακρίβεια, ηχηρές
κινήσεις στο σώμα μας.

Περιγραφή της δραστηριότητας
Αρχίζουμε δουλεύοντας με τον αριθμό 2 (βλ. παράδειγμα στο Παράρτημα). Παρουσιάζουμε στους
μαθητές μία παρτιτούρα με ηχηρές κινήσεις στο σώμα μας με τριάντα παλμούς. Τους εξηγούμε ότι κάθε
σύμβολο αντιστοιχεί με την κρούση σε ένα διαφορετικό μέρος του σώματος, όπως παρακάτω:
Ελαφρύ χτύπημα στο μάγουλο, δεξί χέρι και μετά αριστερό
Παλαμάκι

Στους μηρούς, δεξί χέρι,αριστερό χέρι
Δυνατό πάτημα των ποδιών

Αν το επίπεδο των μαθητών το επιτρέπει, μπορούμε να εκτελέσουμε μια ρυθμική ανάγνωση της
παρτιτούρας, όπου τα χτυπήματα πρέπει να σημειώνονται με αριθμούς έτσι ώστε πάντα το χτύπημα των
χεριών να αντιστοιχίζεται με τα πολλαπλάσια, σ’ αυτή την περίπτωση του αριθμού 2 (2, 4, 6, 8, … 30).

2

Για να δείτε πώς λειτουργεί και τι τύπου διδασκαλία προβλέπει για τους δασκάλους, βλέπε το άρθρο των Carrillo et al. στο
παρόν τεύχος.
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Αν οι μαθητές δεν μπορούν να διαβάσουν την παρτιτούρα, μπορούν να μιμηθούν τον εκπαιδευτικό,
μετέχοντας σε μία δραστηριότητα, που αναπτύσσει τη ρυθμική μνήμη. Μόλις το μάθουν, εκτελώντας τις
ηχηρές κινήσεις στο σώμα τους, πρέπει να μετρήσουν μέχρι το 30 (ακολουθώντας τον ρυθμό).
Στη συνέχεια διδάσκουμε ηχηρές κινήσεις για τον αριθμό 3, όπου τα πολλαπλάσια του αριθμού 3
(3,6,9 … 30) πρέπει να αντιστοιχίζονται με τα χτυπήματα.
Η τάξη χωρίζεται σε δύο ομάδες, που θα στέκονται απέναντι η μία στην άλλη, σε δυο γραμμές. Η μια
ομάδα εκτελεί τα χτυπήματα για τον αριθμό 2 και η άλλη για τον αριθμό 3. Όπου υπάρχει κοινό
πολλαπλάσιο, θα χτυπάνε τα χέρια τους την ίδια στιγμή. Την πρώτη φορά που θα το κάνουν, θα βρουν το
ΕΚΠ του 2 και του 3, δηλ. τον αριθμό 6.
Αν συνεχίσουν να χτυπάνε τα χέρια τους, αντί να σταματήσουν την πρώτη φορά που χτύπησαν μαζί
τα χέρια τους, τα παιδιά θα ανακαλύψουν και τα άλλα κοινά πολλαπλάσια των αριθμών, στην περίπτωση
αυτή του 2 και του 3: 12, 18, 24 και 30. Η δραστηριότητα αυτή θα τους επιτρέψει νακατανοήσουν την ιδέα
του ελάχιστου κοινού πολλαπλάσιου, επειδή θα ανακαλύψουν εμπειρικά ότι μέγιστο κοινό πολλαπλάσιο
δεν υπάρχει.
Μετά θα μάθουν τις ηχηρές κινήσεις για τον αριθμό 5, όπου τα κοινά πολλαπλάσια συμπίπτουν
επίσης με το χτύπημα των χεριών. Σε δύο σειρές, η μια απέναντι από την άλλη, θα εντοπίσουν τα ΕΚΠ του
2 και του 5 (10) και του 3 και του 5 (15).
Τέλος, οι μαθητές κάθονται σε τρεις γραμμές, δύο παράλληλες και μια κάθετη, και η κάθε γραμμή θα
χτυπάει ηχηρές κινήσεις ενός από τους αριθμούς (2, 3 και 5). Όταν όλα τα παιδιά χτυπήσουν τα χέρια τους
μαζί, θα έχουν βρει το ΕΚΠ των αριθμών 2, 3 και 5 (30). Όλοι οι μαθητές ταυτόχρονα πρέπει να μετρήσουν
μέχρι το 30 ακολουθώντας τον ρυθμό για να ανακαλύψουν σε ποιον αριθμό χτύπησαν μαζί τα χέρια τους
και οι τρεις γραμμές.
Επιπρόσθετα, μπορεί να σχεδιαστεί ένα γράφημα των ρυθμών (βλ. Παράρτημα), ώστε να
παρατηρηθούν οι τρεις αλληλεπικαλυπτόμενες παρτιτούρες με τις ηχηρές κινήσεις και να ανακαλυφθεί
ποιοι αριθμοί συμπίπτουν με το χτύπημα των χεριών, εντοπίζοντας έτσι το ΕΚΠ των αριθμών 2, 3 και 5 3.

2. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ
Όταν η δραστηριότητα είχε εφαρμοστεί και παρουσιαστεί –από την ομάδα εργασίας σε τέσσερα
σχολεία- οι συντονιστές αυτής της ομάδας συνέταξαν ερωτηματολόγια για να ανιχνεύσουν την εμπειρία
και να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της. Οι συμμετέχοντες αναστοχάστηκαν στα
ακόλουθα πεδία:


Σε ποιο επίπεδο χρησιμοποιήθηκε;



Σε πόσες συνεδρίες και με τι τροποποιήσεις;



Πώς αξιολόγησαν οι δάσκαλοι την εμπειρία σε μια κλίμακα από το 1 (χαμηλό) ως το 4 (πολύ
υψηλό);



Ποια ήταν η αιτιολόγηση αυτής της αξιολόγησης;



Ποιες δυσκολίες συνάντησαν;



Ποιες εντυπώσεις είχαν στη διάρκεια της εφαρμογής, ποια πλεονεκτήματα πιστεύουν ότι
πρόσφερε στους μαθητές;



Πιθανή ανατροφοδότηση από μαθητές;

Υπήρχε επίσης χώρος για σχόλια και ανατροφοδότηση.
Ρωτήθηκαν επίσης οι δάσκαλοι:


Ποιες αλλαγές θα μπορούσαν να γίνουν εν όψει μιας μεταγενέστερης ανανέωσης;

3

Πιθανές παραλλαγές αυτής της δραστηριότητας εξηγούνται στο Handbook of the EMP-Maths (Mall et al., 2016) για τον
δάσκαλο.
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Ποιες δυνατότητες προσφέρει η δραστηριότητα για τη διερεύνηση άλλων μουσικών και/ ή
μαθηματικών περιεχομένων;

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα δεδομένα από τα ερωτηματολόγια στα σχολεία, όπου οι δάσκαλοι,
με δικά τους λόγια, περιέγραψαν την εμπειρία τους κατά τη διεξαγωγή αυτής της δραστηριότητας.

3. ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΙ
Τα δεδομένα στον Πίνακα 1 δίνουν έμφαση σε ορισμένα σημεία. Από τη μια, οι υψηλές βαθμολογίες
που δόθηκαν στην εφαρμογή και η απόδειξη του μετασχηματισμού της δυναμικής της εργασίας δείχνουν
ότι η δραστηριότητα είχε επιτυχία και στα τέσσερα κέντρα. Την ίδια στιγμή, τα δεδομένα δείχνουν ότι
παρόλο που και τα τέσσερα σχολεία άρχισαν με τις ίδιες οδηγίες, στη συνέχεια προσάρμοσαν τη
δραστηριότητα στις ανάγκες τους, για να είναι έγκυρη και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο συγκεκριμένο
τους πλαίσιο. Από την άλλη μεριά, τα δεδομένα αντανακλούν τους προβληματισμούς των εκπαιδευτικών
για ορισμένες διαστάσεις της εσωτερικής οργάνωσης: δεν είχαν αρκετό χρόνο για συντονισμό και
επομένως για τον κατάλληλο προγραμματισμό και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων (θα επανέλθουμε
παρακάτω στο σημείο αυτό). Όμως, όλα τα σχολεία συμφώνησαν ότι δουλεύοντας με τέτοιες
δραστηριότητες ενισχύεται η συμπερίληψη των μαθητών, επειδή οι προτάσεις αυτές είναι διασκεδαστικές
και παρέχουν ερεθίσματα, δεν είναι καθόλου αφηρημένες και είναι ασφαλώς δημιουργικές και
πειραματικές. Επομένως, είναι σημαντικές δραστηριότητες για τους μαθητές, προσφέρουν νέες
μεθοδολογίες και συμπεριλαμβάνουν την έννοια της πολλαπλής νοημοσύνης.
Οι στοχασμοί εντός του πλαισίου της ομάδας εργασίας, μετά τη διεξαγωγή αυτής και άλλων
δραστηριοτήτων στα σχολεία, οδήγησαν στον εντοπισμό ορισμένων χαρακτηριστικών των συνδυασμένων
μαθηματικών και μουσικών δραστηριοτήτων. Είναι ευπροσάρμοστες, τόσο στα διαφορετικά πλαίσια όσο
και στα διαφορετικά επίπεδα των μαθητών. Είναι κλιμακωτές, δηλαδή αντί να περιορίζονται σε ή να
σχεδιάζονται για ένα ορισμένο επίπεδο μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διαφορετικές ηλικιακές ομάδες
μετά από ελάχιστες τροποποιήσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι δραστηριότητες αυτές είναι απλές στην
προσέγγιση, ενώ παράλληλα είναι δημιουργικές και πειραματικές. Επομένως, είναι πρόκληση να
αναπτύξουμε και να εφαρμόσουμε δραστηριότητες με αυτά τα χαρακτηριστικά.
Είναι επίσης σημαντικό να υπογραμμίσουμε τον ρόλο των εκπαιδευτικών στις δραστηριότητες
αυτές. Οι δάσκαλοι της τάξης και ειδικοί δάσκαλοι μουσικής έπρεπε να σχεδιάσουν στρατηγικές για να
συνεργαστούν πάνω στις προτάσεις αυτές. Αυτό έστρεψε την προσοχή τους στις δυναμικές
συνδιδασκαλίας, πράγμα που εμπλούτισε την καθημερινή τους διδακτική πρακτική (Bautista et al., 2015·
Gately & Gately, 2001).
Μπορούμε να δούμε πώς ο συνδυασμός Mαθηματικών και Mουσικής σ’ αυτή τη δραστηριότητα είχε
αντίκτυπο τόσο στους δασκάλους όσο και στους μαθητές. Το κοινό θέμα σε όλη αυτή την εμπειρία είναι
αυτό της πόρτας που ανοίγει. Δείχνει την ανάγκη να αναπτυχθούν νέοι τρόποι διδασκαλίας και μάθησης,
να αναζητηθούν συνέργειες μέσα στα σχολεία για να προσφέρονται μαθησιακές εμπειρίας με σημασία, που
θα παρέχουν κίνητρα ώστε να εξοικειωθούν οι μαθητές με την ολιστική, σφαιρική πραγματικότητα στην
οποία ζουν.

4. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Αυτή η εργασία αποτελεί μέρος του Προγράμματος «Ευρωπαϊκός Φάκελος Μουσικής: Ηχοποιώντας
τα Μαθηματικά» (ref. 538547-LLP-1-2013-1-CH-COMENIUS-CMP).
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τα παρακάτω σχολεία που αποτελούν μέλη της ομάδας εργασίας για την
προθυμία και τη συνεργασία που επέδειξαν: Credv-ONCE (Barcelona), Cultura Pràctica (Terrassa), El Prat I
(El Prat de Llobregat), La Muntanya (Aiguafreda), Maristes Champagnat (Badalona), Pere IV (Barcelona),
Pereanton (Granollers) and Manent (Cardedeu).
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Σχολείο 1ο

Σχολείο 2ο

Ηλικίες

10 -12 ετών

11 -12 ετών

Συνεδρίες

Πέντε συναντήσεις με έναν καθηγητή Μαθηματικών και έναν
καθηγητή Μουσικής συγχρόνως.

Τρεις συναντήσεις: δύο με καθηγητή Μαθηματικών και Μουσικό
μαζί και μία με καθηγητή Μουσικής.

Αξιολόγηση
(κλίμακα 1-4)

4

3

Αξιολογήσαμε τη δραστηριότητα πολύ ψηλά, γιατί ο καθένας,
καθηγητές και μαθητές, μπορούσε να πειραματιστεί με ένα νέο
τρόπο δουλειάς, ειδικά στο πεδίο των μαθηματικών, το οποίο
μας κάνει να επανεξετάσουμε την προσέγγιση διδασκαλίας μας
σε ορισμένα θέματα.

Κατά τη διάρκεια της 1ηςσυνάντησης, οι μαθητές δυσκολεύτηκαν
πολύ να χτυπήσουν παλαμάκια στον ρυθμό σωστά κι έτσι δεν
είμαστε σε θέση να καταλήξουμε σε μαθηματικά συμπεράσματα.
Μετά τις τροποποιήσεις,η 2ησυνάντηση πήγε πολύ καλύτερα και
ήμασταν σε θέση να συσχετίσουμε τους ρυθμούς που δουλεύαμε
με κάποιο μαθηματικό περιεχόμενο.Πιστεύουμε ότι θα είχαμε
ίσως πιο γρήγορη πρόοδο, αν οι ηχηρές κινήσεις του σώματος
ήταν πιο εύκολες.

Τροποποιήσεις
στη
δραστηριότητα

Καμία

Ξαναγράψαμε τους ρυθμούς, χωρίς πεντάγραμμο. Σχεδιάσαμε
όλους τους ρυθμούς με ένα μαύρο κύκλο, εκτός από αυτούς με
τα παλαμάκια. Χρησιμοποιήσαμε μόνο δύο μέρη του σώματος
για να χτυπήσουμε τους ρυθμούς: τους μηρούς και τα χέρια.

Δυσκολίες που
αντιμετωπίσαμε
με την
δραστηριότητα
στην πράξη

Η ποικιλομορφία των τριών ομάδων μας επέτρεψε να
πειραματιστούμε με τρεις διαφορετικές πραγματικότητες.
Υπήρχε λίγος χρόνος για τον συντονισμό των δύο καθηγητών. Η
καταλληλόλητα της δραστηριότητας για το επίπεδο και τις
δυνατότητες των μαθητών, οδήγησαν σε ομαλή επιτυχή
εκτέλεση, αλλά υπήρχαν και ορισμένες δυσκολίες.

Συζητήθηκε παραπάνω.

Αιτιολόγηση της
αξιολόγησης

Εντυπώσεις κατά
τη διάρκεια της
υλοποίησης

Τα οφέλη
των μαθητών

1oς Καθηγητής: Καλές εντυπώσεις, σε ένα πεδίο που δεν μπορώ
να εργαστώ κανονικά στο σχολείο (Μαθηματικά), αλλά το οποίο
μου αρέσει πολύ. Ήταν ωραία που δοκιμάσαμε δραστηριότητες
με διαφορετική προσέγγιση,καθώς και ότι έπρεπε να
επινοήσουμε νέες και να βρούμε νέους τρόπους για να
εργαστούμε για το περιεχόμενο των Μαθηματικών – σε αυτή την
περίπτωση σε σχέση με τη Μουσική.

Πρώτη συνάντηση: Απογοητευμένοι από τις δυσκολίες.
Δεύτερη συνάντηση: Πολύ καλύτερα γιατί ήμασταν σε θέση να
σημειώσουμε πρόοδο, χάρη στις τροποποιήσεις που κάναμε.

2ος Καθηγητής: Η σχέση των δύο πεδίων ήταν πολύ
Τρίτη συνάντηση: Εκπλήξεις, γιατί δεν περιμέναμε οι μαθητές να
ενδιαφέρουσα, και οι προγραμματισμένες δραστηριότητες
θυμηθούν τόσο μεγάλο μέρος του περιεχομένου των
λειτούργησαν καλά γενικά. Με ενθάρρυνε ήδη η προσέγγιση που
Μαθηματικών και να βρουν τόσες πολλές σχέσεις ανάμεσα στη
υιοθετήθηκε στο πρώτο εργαστήριο "μουσικομαθηματικά" και
Μουσική και τα Μαθηματικά.
ήταν μια πολύ θετική εμπειρία να βιώσουμε όλα αυτά στο
σχολείο. Από την άλλη πλευρά, μένει να δούμε αν αυτό θα
θεωρηθεί ένα μεμονωμένο «πείραμα» στο σχολείο ή θα οδηγήσει
σε ορισμένες μεθοδολογικές αλλαγές, ειδικά στα Μαθηματικά,
που θα επιτρέψουν μια πιο ρεαλιστική ανάπτυξη του σχεδίου.
Πιστεύουμε ότι οι μαθητές έχουν βρει ένα νέο τρόπο εργασίας
και μάθησης με τη χρήση δύο μαθημάτων που δεν σχετίζονται
αρχικά μεταξύ τους.

Το πιστεύουμε, γιατί το σκεπτικό τους ήταν έγκυρο.

Νομίζουμε πως έμειναν έκπληκτοι γενικά, όταν ανακάλυψαν πως Συσχέτισαν τον αριθμό των παλμών κάθε μέτρου με τον αριθμό
τα δυο αντικείμενα μπορούν να συνδέονται και να μελετηθούν
των ρυθμών. Είδαν ότι και οι τρεις ρυθμοί είχαν 30 παλμούς και
από κοινού.
συνέπεσαν σε αυτό το σημείο. Τα Μαθηματικά μας βοήθησαν να
μετρήσουμε την αξία κάθε νότας και την αξία ενός μέτρου.
Όταν παρατηρούμε το επίπεδο της ρυθμικής απόδοσης των
Ανατροφοδότηση μαθητών, μια ερώτηση έρχεται στο μυαλό λόγω του γεγονότος
"Πρέπει να μετρήσουμε τα βήματα για να χορέψουμε ένα χορό
των μαθητών
σωστά". Η δόνηση του ήχου μετριέται με φυσικές και
ότι πολλοί από τους μαθητές που είχαν αρχικά δυσκολίες στην
μαθηματικές
διαδικασίες. Ένας μαθητής διηγήθηκε μια ιστορία
εργασία με τις ηχηρές κινήσεις και τον συντονισμό (τουλάχιστον
που του είπε ο πατέρας του, εξηγώντας πως υπάρχει ένα σχολείο
στην αρχή) ήταν επίσης εκείνοι που συνήθως δυσκολεύονται
σε μια ευρωπαϊκή χώρα, όπου οι μαθητές ανακαλύπτουν τη
περισσότερα στα Μαθηματικά. Συνδέονται; Είναι απλά μια
σχέση μεταξύ των Μαθηματικών και της Μουσικής.
σύμπτωση; (Μπορεί να «ερευνηθεί»;).
Αλλαγές
Δυνατότητες
εμβάθυνσης σε
άλλα μουσικάμαθηματικά
θέματα.

Λόγω κάποιων απροσδόκητων αλλαγών στο χρονοδιάγραμμα,
έπρεπε να αλλάξουμε τις ημερομηνίες σε κάποιες συναντήσεις.

Θα διατηρήσουμε τις προσαρμογές που έγιναν.

Και τα δυο θέματα εξυπηρετούν εξίσου για την ανάπτυξη της
δραστηριότητας.

Ναι. Στην περίπτωσή μας, μας έδωσε τη δυνατότητα να
ανανεώσουμε τις αναμνήσεις των μαθητών όσον αφορά τα
Μαθηματικά και να δούμε τι είχαν κατανοήσει, επειδή οι
μαθητές είχαν εργαστεί για το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο κατά
τη διάρκεια της προηγούμενης περιόδου.
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Σχολείο 3ο

Σχολείο 4ο

11 -12 ετών

11- 12 ετών

Δύο συναντήσεις: μία με μαθηματικό και μουσικό και μία μόνο με μουσικό.

Δύο συναντήσεις: και οι δύο με δάσκαλο μουσικής. Το επόμενο έτος
θέλουμε να υιοθετήσουμε μια διεπιστημονική συνάντηση.

4

3

Αισθανθήκαμε πολύ άνετα δουλεύοντας μαζί. Ο δάσκαλος της Μουσικής
είχε καλή αντίληψη του αντικειμένου των Μαθηματικών (κατά τη γνώμη
του Μαθηματικού) και ο Μαθηματικός είχε κάποιες μουσικές γνώσεις. Έτσι
καταλάβαμε πολύ καλά ο ένας τον άλλο και είμασταν σε θέση να
σκεφτόμαστε τις επεκτάσεις ή τις παραλλαγές σε κάποια θέματα, με
σχετική ευκολία. Ωστόσο, ήταν δύσκολο να βρούμε χρόνο να δουλέψουμε
μαζί-λόγω του προγράμματος-αλλά θα ζητήσουμε από το σχολείο να μας
διευκολύνει για τον κοινό αυτό σκοπό, την επόμενη χρονιά.

Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με τις ηχηρές κινήσεις, αν και αρκετά, είχαν
δυσκολίες με την απόδοση και την ανάγνωσή τους.

Δουλέψαμε με νέους ρυθμούς και νέες μορφές ηχηρών κινήσεων του
σώματος, που δημιουργήθηκαν από τους μαθητές.

Καμία

Τα παιδιά καταλάβαιναν πολύ καλά, αλλά πιστεύουμε πως θα ήταν
χρήσιμο να υπήρχαν περισσότεροι δάσκαλοι να εποπτεύουν τις
διαφορετικές ομάδες κατά την εκτέλεση των πολυρρυθμικών σχημάτων (ή
μαθητές με την δυνατότητα αυτή-με την ευκολία στην αντίληψη και
εκτέλεση ρυθμών,στη θέση των καθηγητών).

Μερικά παιδιά είχαν δυσκολίες να κρατήσουν το χρόνο σε μια μεγάλη
ομάδα. Αυτό τους έκανε να "χαθούν" κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της
μουσικής φράσης. Η δουλειά σε μικρότερες ομάδες, θα ευνοούσε το
αποτέλεσμα.

Αισθανθήκαμε πολύ άνετα και νιώσαμε αυτοπεποίθηση. Ήμασταν
ιδιαίτερα έκπληκτοι με την ευκολία με την οποία οι μαθητές
ανταποκρίνονταν στις μαθηματικές έννοιες που σχετίζονταν με τη
Μουσική.

Καλές, αλλά περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Χωρίς καμία αμφιβολία, θα ωφεληθούν από τη δραστηριότητα. Ελέγχουν
με τις αισθήσεις, όσα ήδη είχαν μάθει. Η δαστηριότητα έκανε την έννοια
του ελάχιστου κοινού πολλαπλασίου πιο κατανοητή.

Έτσι νομίζω, σε ένα μουσικό επίπεδο.

Οι ίδιοι οι μαθητές ρωτούσαν και απαντούσαν. Ήθελαν να είναι σε θέση να
ελέγξουν εάν αυτό που ήδη γνώριζαν στη θεωρία-επειδή είχαν διαβάσει ή
είχαν διδαχθεί πώς να το υπολογίσουν – έγινε πραγματικότητα μέσα από
την πράξη.

Σε κάθε συνάντηση, ήθελαν να το ξανακάνουν.

Εμείς θα πραγματοποιήσουμε το σχέδιο πριν από την παρουσίαση της
έννοιας του ελάχιστου κοινού πολλαπλασίου και όχι εκ των υστέρων.

Θα επαναλάβουμε τη δραστηριότητα του χρόνου, σχετικά με τα
Μαθηματικά.

Ναι. Από τη στιγμή που η μάθηση γίνεται πιο βιωματική, αποκτά
μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους μαθητές και να υιοθετούν μια πιο
συμμετοχική και στοχαστική συμπεριφορά απ’ ότι σε μια συνηθισμένη
τάξη Μαθηματικών. Σε επίπεδο μουσικής είναι δυνατό να παρουσιαστούν
νέα τραγούδια και πολυρρυθμικά σχήματα, για παράδειγμα.

Δεν είχαμε αρκετό χρόνο.

Πίνακας 1
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Μουσική και Μαθηματικά:
Διαθεματικές προσεγγίσεις
Τεύχος 16

Άννα Μπαλάτσιου, Πέτρος Τζανάκης, Ελένη Τσάγκα

ΗΧΟΠΡΑΞΕΙΣ- ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ (ΜΕ) ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
Περίληψη
Η αντίληψη και κατανόηση της σύνθεσης-ανάλυσης των αριθμών και η αξία της θέσης των
ψηφίων δυσκολεύει τα παιδιά των πρώτων τάξεων του Δημοτικού. Όμως, η ενεργοποίηση
των παιδιών σε καταστάσεις και προβλήματα που τους είναι οικεία και προέρχονται από το
βιωματικό τους περιβάλλον, συνεπάγεται περισσότερα κίνητρα και αποτελεσματικότερη
μάθηση. Η παιγνιώδης μορφή διδασκαλίας εξασφαλίζει την ενεργοποίηση και την ενεργητική
συμμετοχή

όλων

των

εμπλεκομένων.

Επίσης,

η

αλληλεπίδραση

τους

σε

μια

ομαδοσυνεργατική διαδικασία βοηθάει στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων. Ο ρυθμός
έρχεται να αποτελέσει συνδετικό στοιχείο των δράσεων: κίνηση στο χώρο, εκτέλεση στα
κρουστά μουσικά όργανα, ακρόαση. Τα ηχοχρώματα συνδέονται με τις μαθηματικές έννοιες
“μονάδα-δεκάδα” και το πλήθος των μονάδων-δεκάδων ορίζεται με τα κτυπήματα στα
μουσικά όργανα, τα οποία βασίζονται στον παλμό. Αρκετά παιχνίδια δημιουργούνται και σε
πολλές παραλλαγές με προεκτάσεις στη Μουσική και τα Μαθηματικά. Η εύληπτη αυτή
διαδικασία ενθουσιάζει, διασκεδάζει και μαθαίνει τα παιδιά.

Λέξεις κλειδιά:
Διψήφιοι αριθμοί, Δεκάδες-Μονάδες, Ρυθμική εκτέλεση, Μουσικά όργανα, Ακρόαση.

1. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Η δραστηριότητα εντάσσεται στις θεματικές:


Μουσική: χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ήχου, χροιά, ηχοχρώματα – παλμός, ισόχρονα
κτυπήματα, συγχρονισμός



Μαθηματικά: μονάδες, δεκάδες – υπολογισμοί - διψήφιοι αριθμοί

2. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ


Μονοψήφιοι και διψήφιοι αριθμοί



Διάκριση μονάδων δεκάδων σε διψήφιους αριθμούς



Ικανότητα πρόσθεσης αριθμών

3. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ


Συγχρονισμός εκτέλεσης



Διάκριση ηχοχρωμάτων μουσικών οργάνων



Ικανότητα ισόχρονων κτυπημάτων

4. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Η ακολουθία των ισόχρονων κτυπημάτων συνδυάζεται με την ακολουθία των μονάδων – δεκάδων.
Ο διαχωρισμός της μονάδας από τη δεκάδα γίνεται με βάση το ηχόχρωμα.
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5. ΣΤΟΧΟΙ


Αναγνώριση αξίας ψηφίου δεκάδων-μονάδων



Συμπλήρωμα αριθμού



Πρόσθεση αριθμών



Γρήγορος και με τον νου μαθηματικός υπολογισμός



Αισθησιοκινητικός συντονισμός



Ομαδικός συντονισμός



Συνεργασία ομάδας



Αισθητική απόλαυση.

6. ΗΛΙΚΙΑ
5-7 χρονών, με δυνατότητα επέκτασης και σε μεγαλύτερες τάξεις.

7. ΥΛΙΚΑ
Μουσικά όργανα: 8 ξυλάκια, 8 ταμπουρίνα, 1 ντέφι
Χαρτοταινία
Cd-player
Ηχογραφημένο μουσικό θέμα

8. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 διδακτική περίοδος (45΄)

9. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Ομαδοσυνεργατική. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοδηγητικός και διευκολυντικός.

10. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ
Η σχολική αίθουσα με αρκετό ελεύθερο χώρο στο κέντρο της ή οποιοσδήποτε άλλος χώρος 40 τ.μ.
τουλάχιστον (υπολογίζονται 2 τ.μ. για κάθε παιδί) χωρίς επικίνδυνα σημεία που θα μπορούσαν να
δυσκολέψουν την ελεύθερη κίνηση των παιδιών και τη μέγιστη απόλαυση της δραστηριότητας. Με την
χαρτοταινία που τοποθετούμε στο πάτωμα, χωρίζουμε το χώρο δράσης μας σε δύο ίσα μέρη.

11. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Η παρούσα δραστηριότητα περιγράφεται για τάξη 24 μαθητών, χωρισμένων σε δύο ομάδες. Η μία
ομάδα-δράσης 16 μαθητών δρα στο χώρο και η άλλη ομάδα-αναγνώρισης 8 μαθητών είναι στην άκρη του
χώρου παρακολουθεί, ακούει, μετρά, βρίσκει τους αριθμούς που σχηματίζονται και υπολογίζει το
αποτέλεσμα. Για καλύτερη κατανόηση των εννοιών και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην πορεία οι
μαθητές αλλάζουν ρόλους.
Αναλυτικότερα, η ομάδα-δράσης διασπείρεται στο χώρο. Από τα 16 άτομα της ομάδας τα 8 κρατούν
ξυλάκια και τα 8 ταμπουρίνα. Η μουσική ξεκινά, ο δάσκαλος κρατάει τον παλμό με το ντέφι και η ομάδα
περπατά ρυθμικά στο χώρο εκτελώντας και αυτή κτυπήματα στον παλμό με τα κρουστά όργανα. Στο
σταμάτημα της μουσικής από το δάσκαλο οι μαθητές «παγώνουν» στη θέση που τυχαία βρίσκονται. Η
διαχωριστική γραμμή στο πάτωμα της αίθουσας έχει χωρίσει τους μαθητές σε δυο υποομάδες-αριθμούς
(σχ. Α).
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σχ. Α
Κάθε υποομάδα-αριθμός παρατάσσεται σε δυο σειρές: μαθητές με ταμπουρίνα και μαθητές με
ξυλάκια. Τα ταμπουρίνα είναι οι δεκάδες και τα ξυλάκια είναι οι μονάδες (σχ. Β).

σχ. Β
Κάθε μέλος της υποομάδας εκτελεί ένα ισόχρονο κτύπημα στο κρουστό όργανο αφού ο δάσκαλος
δώσει πρώτα το τέμπο. Εκτελούν πρώτα οι «δεκάδες» και ακολουθούν οι «μονάδες».
Η ομάδα-αναγνώρισης, μετρά κτυπήματα (δεκάδες-μονάδες) και φωνάζει τον κάθε αριθμό που
σχηματίζεται.
Στη συνέχεια, τα μέλη των 2 υποομάδων-αριθμών παρατάσσονται δεξιά και αριστερά της
διαχωριστικής γραμμής, όλες οι δεκάδες μαζί από τη μια μεριά και όλες οι μονάδες μαζί από την άλλη (σχ.
Γ).

σχ. Γ
Εκτελούν με τον ίδιο τρόπο όπως και πριν, πρώτα οι δεκάδες, μετά οι μονάδες. Η ομάδααναγνώρισης φωνάζει τον αριθμό άθροισμα.
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Η μουσική ξεκινά πάλι και το παιχνίδι ξαναρχίζει.

12. ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ


Στο σταμάτημα της μουσικής και αφού η κάθε υποομάδα-αριθμός παραταχθεί σε δυο σειρές (σχ.
Β), η ομάδα-αναγνώρισης γυρίζει πλάτη, κάνει ακρόαση των κτυπημάτων που δίνουν οι
υποομάδες-αριθμοί, βρίσκει τους αριθμούς και δύο παιδιά από αυτήν την ομάδα
αναλαμβάνουν «να πουν» τους αριθμούς κτυπώντας αντίστοιχα κτυπήματα σε ταμπουρίνο και
ξυλάκια.



Σε συνέχεια της παραπάνω παραλλαγής, η ομάδα-αναγνώρισης, με κτυπήματα σε ταμπουρίνο
και ξυλάκια, δίνει διαδοχικά δύο αριθμούς (το άθροισμα των αριθμών να μπορεί να σχηματιστεί
από την συγκεκριμένη ομάδα–δράσης, στην περίπτωσή μας π.χ. άθροισμα 88). Η ομάδα-δράσης
ακούει, συζητά, βρίσκει τους αριθμούς και αποφασίζει σε ποια μεριά του χώρου θα σχηματίσει
τον κάθε αριθμό. Η μουσική ξεκινά, τα παιδιά κινούνται στο χώρο. Όταν η μουσική σταματήσει,
τρέχουν να πάρουν θέση δεξιά ή αριστερά της διαχωριστικής (όπως σχ. Β) και να σχηματίσουν
τους αριθμούς που τους ζητήθηκαν.

13. ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Η δραστηριότητα-παιχνίδι μπορεί να φανεί χρήσιμη στην εξοικείωση των παιδιών με τις παρακάτω
μαθηματικές έννοιες:


Πρόσθεση και υπέρβαση της δεκάδας
Είναι σκορπισμένα στο πάτωμα ταμπουρίνα και ξυλάκια συνολικά όσα και τα παιδιά. Τα ξυλάκια
πρέπει να είναι περισσότερα από δέκα (π.χ. ξυλάκια 16, ταμπουρίνα 8). Η μουσική ξεκινά και τα
παιδιά κινούνται με ρυθμικά περπατήματα στο χώρο. Στο σταμάτημα της μουσικής κάθε παιδί
παίρνει τυχαία ένα οργανάκι στο χέρι. Όταν η μουσική αρχίσει πάλι, τα παιδιά συνεχίζουν να
κινούνται στο χώρο κρατώντας τον παλμό με τα οργανάκια τους. Στο επόμενο σταμάτημα της
μουσικής «παγώνουν» στη θέση τους. Η διαχωριστική γραμμή έχει χωρίσει τα παιδιά σε δύο
υποομάδες-αριθμούς. Ποια ομάδα έχει σχηματίσει τον μεγαλύτερο αριθμό; Τα παιδιά
παρατάσσονται (όπως σχ. Β), εκτελούν κτυπήματα και υπολογίζουν την αξία των κτυπημάτων
τους. «Νικάει» η υποομάδα-αριθμός με την μεγαλύτερη αξία.



Τα «ζευγάρια» των αριθμών
Παιδιά και δάσκαλος αποφασίζουν να παίξουν με έναν αριθμό (π.χ. 88) και να βρουν ποια
ζευγάρια προσθετέων μπορούν να τον σχηματίσουν. Το παιχνίδι ξεκινά όπως περιγράφεται στην
πιο πάνω βασική δραστηριότητα ξεκινώντας όμως από το τέλος. Η ομάδα-δράσης παρουσιάζει
τον αριθμό (σχ. Γ), στη συνέχεια δρα όπως περιγράφεται από τη αρχή της ίδιας δραστηριότητας
(σχ. Α και σχ. Β). Κινείται στο χώρο, σταματά και παρατάσσεται σε σειρές, εκτελεί ισόχρονα
κτυπήματα κ.λπ. Η ομάδα-αναγνώρισης καταγράφει τα ζευγάρια των αριθμών που
σχηματίζονται κάθε φορά. Αργότερα, οι ρόλοι αλλάζουν, αποφασίζουν άλλο άθροισμα-αριθμό
και το παιχνίδι συνεχίζεται.



Μονοί και ζυγοί αριθμοί
Τα παιδιά είναι παραταγμένα όπως στη βασική δραστηριότητα (σχ. Γ) και παρουσιάζουν τους
μονούς ή τους ζυγούς αριθμούς που μπορούν να σχηματίσουν με τη συγκεκριμένη σύνθεση (π.χ.
έως το 88). Εκτελούν ισόχρονα κτυπήματα, μετρούν από μέσα τους και μόνο ο σχηματιζόμενος
επιθυμητός αριθμός λέγεται δυνατά από όλους. Π.χ. οι μονοί αριθμοί:


Μονός αριθμός 1: εκτελεί στα ξυλάκια το πρώτο παιδί και όλα μαζί φωνάζουν «ένα».



Μονός αριθμός 3: εκτελούν στα ξυλάκια διαδοχικά το πρώτο και δεύτερο παιδί μετρώντας όλα
από μέσα τους, εκτελεί το τρίτο παιδί στα ξυλάκια και όλα μαζί φωνάζουν «τρία».



Μονός αριθμός 11: εκτελεί στο ταμπουρίνο το πρώτο παιδί και λένε όλα από μέσα τους «δέκα»,
εκτελεί στα ξυλάκια το πρώτο παιδί και όλα μαζί φωνάζουν «έντεκα».



Μονός αριθμός 45: εκτελούν διαδοχικά στο ταμπουρίνο τα τρία πρώτα παιδιά μετρώντας όλα
από μέσα τους «δέκα, είκοσι, τριάντα», εκτελεί στο ταμπουρίνο το τέταρτο παιδί και όλα
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φωνάζουν «σαράντα», εκτελούν διαδοχικά στα ξυλάκια τα τέσσερα πρώτα παιδιά μετρώντας
όλα από μέσα τους «ένα, δύο τρία, τέσσερα», εκτελεί στα ξυλάκια το πέμπτο παιδί και όλα
φωνάζουν «πέντε». Στον επόμενο χρόνο όλα μαζί φωνάζουν «σαράντα πέντε».

14. ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ


Ηχοπράξεις
Κάθε παιδί προσθέτει στην κατασκευή ένα ταμπουρίνο ή ζεύγος ξυλάκια, δηλαδή μία δεκάδα ή
μία μονάδα. Κάθε παιδί που μπαίνει στο παιχνίδι εκτελεί με σειρά όλα τα προηγούμενα
οργανάκια, αθροίζει συγχρόνως (από μέσα του ή δυνατά) και τέλος προσθέτει το δικό του
στοιχείο οργανάκι φωνάζοντας δυνατά το αποτέλεσμα. Π.χ. σχ. Δ.
Παραλλαγή: Στο χώρο υπάρχει μόνο ένα ταμπουρίνο και ένα ζεύγος ξυλάκια. Το κάθε παιδί θα
πρέπει να θυμάται την εικόνα και το ηχόχρωμα όλων των προηγούμενων παιδιών-προσθετέων.
Εκτελεί, αθροίζει, προσθέτει το δικό του στοιχείο όπως παραπάνω και φωνάζει το άθροισμα.

σχ. Δ


Ακρόαση και νοερές μαθηματικές πράξεις
Το παιχνίδι παίζεται αρχικά έχοντας στη διάθεσή του ο κάθε συμμετέχων ένα ταμπουρίνο και
ένα ζεύγος ξυλάκια στα χέρια του. Στη συνέχεια μπορούν να αντικαταστήσουν τα μουσικά τους
όργανα με ηχηρές κινήσεις όπως περιγράφεται παρακάτω.
Η ομάδα-προσθετέων αποτελείται από δύο, τρία ή και παραπάνω παιδιά, ανάλογα με τους
προσθετέους που θέλουμε. Κάθε παιδί εκτελεί ηχηρά κτυπήματα πάνω στο σώμα του (body
percussion), αφού πρώτα συμφωνηθεί ποιο κτύπημα θα δηλώνει τις μονάδες και ποιο τις
δεκάδες. Οι μαθητές προσθετέοι εκτελούν και το παιδί άθροισμα απαντά με τα ανάλογα
κτυπήματα. Οι ρόλοι αλλάζουν, τα ηχηρά κτυπήματα διαφοροποιούνται και το παιχνίδι
συνεχίζεται.
Το παιχνίδι μπορεί να διαφοροποιηθεί με στόχο τις άλλες μαθηματικές πράξεις.
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Wheway, D. & Thomson, S. (2001). Εξερευνώντας τη Μουσική...Μέσα από την ποίηση, την τέχνη, την επιστήμη,
τα μαθηματικά, την ιστορία, τη γεωγραφία, την κίνηση, τα παιχνίδια λόγου, του μύθους. Επιμ.: Ν.
Τσαφταρίδης, μτφ: Ε. Μακροπούλου. Αθήνα: Νήσος.

Βιογραφικά
Η Άννα Μπαλάτσιου είναι εκπαιδευτικός, απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου
Σπουδών με ειδίκευση στη Διδακτική της Γλώσσας. Είναι επίσης κάτοχος του πιστοποιητικού διπλώματος
«Αθηνά Τεστ» πάνω στη Διάγνωση και Ερμηνεία Δυσκολιών Μάθησης και πιστοποιητικού Α΄ και Β’
επιπέδου όσον αφορά στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, αλλά και κάτοχος Διπλώματος
Δημοσιογραφίας. Έχει εκπονήσει και δημοσιεύσει Ερευνητική Εργασία στον τομέα των Φυσικών
Επιστημών, αλλά και άλλες πανεπιστημιακές εργασίες και μεταφράσεις. Έχει παρακολουθήσει μαθήματα
στη Μαράσλειο Ακαδημία, καθώς και πληθώρα σεμιναρίων, προγραμμάτων και συνεδρίων στοντομέα της
Ψυχολογίας, της Κοινωνιολογίας, της Ψυχοπαιδαγωγικής και της Παιδοψυχιατρικής. Γνωρίζει Αγγλικά και
Γερμανικά, καθώς και τη Νοηματική Γλώσσα.

Ο Πέτρος Μιχ. Τζανάκης είναι πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου, του
Παιδαγωγικού Tμήματος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Θεωρητικών Μουσικής από τη Μουσική Σχολή
Κρήτης. Δραστηριοποιείται ενεργά στην ανάδειξη και προώθηση της Μουσικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
των παιδιών. Διδάσκει σε σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, δασκάλων και μουσικών. Έχει
συγγράψει τα βιβλία: Μουσικό Αλφαβητάρι «Στο ζουζουνοχωριό», Ανοικτό Σχέδιο Μαθημάτων Μουσικής
Αγωγής, MUSICBOX Μουσικών Δραστηριοτήτων για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας. Εισηγείται
σε εκπαιδευτικά και μουσικοπαιδαγωγικά συνέδρια μεθοδολογίες και καλές πρακτικές. Διδάσκει ως
δάσκαλος στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, μουσικοκινητική στο Ι.Ι.Ε.Κ MORFI και μουσικοπαιδαγωγικά στο
Παγκρήτιο Ωδείο. Είναι Υποδιευθυντής στο 5ο Δημ. Σχ. Ηρακλείου και μέλος της Ε.Ε.Μ.Ε.

Η Ελένη Τσάγκα γεννήθηκε και κατοικεί στα Ιωάννινα. Είναι πτυχιούχος του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου
Σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με κατεύθυνση «Τέχνες και Εκπαίδευση» και ειδίκευση στη
Μουσική. Εκτός από πλήθος σεμιναρίων και εργαστηρίων σχετικών με την μουσικοπαιδαγωγική, η
ενασχόληση με τον κλάδο είναι ενεργή και σε πρακτικό επίπεδο. Ως μέλος του Μουσικού Εργαστηρίου του
Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συμμετέχει σε μουσικές διδασκαλίες σε μαθητές
Δημοτικού και σε γιορτές μέσα στο σχολικό έτος. Από το 2011 ως σήμερα είναι μέλος της χορωδίας του
Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και λαμβάνει μέρος σε ποικίλες εκδηλώσεις σε συνεργασία με τα
Πειραματικά Σχολεία των Ιωαννίνων.
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Τεύχος 16
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ΑΚΟΥΜΕ, ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ «ΠΕΡΠΑΤΑΜΕ» ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ
Περίληψη
Η έννοια του κλάσματος έχει πολλές πτυχές στα Mαθηματικά και παρουσιάζει δυσκολία στην
κατανόησή της από τους μαθητές.
Στην παρούσα δραστηριότητα προσπαθούμε να πετύχουμε μια άλλη παιδαγωγική
προσέγγιση, όχι αποκλειστικά στηριζόμενη στα Μαθηματικά, η οποία περιλαμβάνει και άλλα
επιστημονικά πεδία, ενώ ταυτόχρονα απαιτεί την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών.
Βάσει της παραδοχής ότι η κίνηση και η μουσική ενισχύουν το μαθησιακό αποτέλεσμα,
προτείνεται μια κιναισθητική δραστηριότητα που περιλαμβάνει Μουσική και Μαθηματικά,
μέσω της οποίας τα παιδιά κατανοούν την έννοια του κλάσματος ως μέρος προς όλο, την
ισοδυναμία μεταξύ κλασμάτων καθώς και το καταχρηστικό κλάσμα ως την επανάληψη μιας
κλασματικής μονάδας, ενώ παράλληλα, μαθαίνουν την διάρκεια και τo συμβολισμό των
ρυθμικών αξιών στη μουσική.

Λέξεις κλειδιά:
Κλάσματα, Κλασματική Μονάδα, Ισοδύναμα Κλάσματα, Σχέσεις Μεταξύ Κλασμάτων, Καταχρηστικά
Κλάσματα, Αναπαράσταση του Κλάσματος στην Αριθμογραμμή, Μουσικές Ρυθμικές Αξίες.

1. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κλάσματα, ισοδύναμα κλάσματα, καταχρηστικά κλάσματα, ρυθμικές αξίες.

2. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Γνώσεις των φυσικών αριθμών και των ισοδύναμων κλασμάτων.

3. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
Ικανότητα στο να χτυπούν τον ρυθμό με ρυθμικά όργανα.

4. ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
Κατανόηση των κλασμάτων με τη βοήθεια της μουσικής και του ρυθμού και σύνδεση των κλασμάτων
με τις χρονικές αξίες των μουσικών φθογγόσημων.

5. ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές επιδιώκεται :


Να κατανοήσουν τα κλάσματα ως σχέση μέρους προς όλο



Να κατανοήσουν την έννοια και την χρήση της κλασματικής μονάδας



Να κατανοήσουν την ισοδυναμία μεταξύ κλασμάτων και την σύνδεση των κλασμάτων με την
αριθμογραμμή και με υποδιαιρέσεις χρονικών διαστημάτων
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Να κατανοήσουν τις σχέσεις μεταξύ κλασμάτων καθώς και το καταχρηστικό κλάσμα ως την



επανάληψη μιας κλασματικής μονάδας


Να καταλάβουν τις σχέσεις των χρονικών αξιών μεταξύ των φθογγόσημων



Να μάθουν τον συμβολισμό και το όνομα των χρονικών αξιών των φθογγόσημων



Να συντονίζονται στην ρυθμική συνοδεία ενός μουσικού κομματιού.

6. ΗΛΙΚΙΑ
Μαθητές Γ’, Δ΄και Ε’ τάξης Δημοτικού (αναλόγως προσαρμοσμένα).

7. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
3 διδακτικές περίοδοι των 45’

8. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Εφαρμόζεται η ομαδοσυνεργατική καθώς και η στρατηγική της κατευθυνόμενης διερεύνησης.

9. ΥΛΙΚΑ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ


Χαρτοταινία για σχηματισμό αριθμογραμμής στο πάτωμα



Λωρίδες κλασμάτων ή ράβδοι Cuisenaire σημειωμένες με τα φθογγόσημα των ρυθμικών αξιών
(ολόκληρου, μισού, τετάρτου και ογδόου)



Κυκλικοί δίσκοι



CD με ένα τραγούδι σε 4/4 ή μελωδικό όργανο



Ρυθμικά όργανα: συμβατικά ή αυτοσχέδια κρουστά.

10. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
1η διδακτική περίοδος
Οι μαθητές χωρισμένοι σε ζευγάρια πηδούν σε δύο παράλληλες αριθμογραμμές, που έχουμε φτιάξει
με τις χαρτοταινίες, κλασματικές αποστάσεις.
Η μια αριθμογραμμή είναι χωρισμένη σε διαστήματα που το κάθε διάστημα αντιπροσωπεύει
ακέραιους αριθμούς (στη μουσική το ολόκληρο) και η άλλη σε διαστήματα που αντιπροσωπεύουν τα
δεύτερα (στη μουσική το μισό).
Την ώρα που πηδάνε λένε τους ακέραιους αριθμούς ή τα δεύτερα (πρώτο δεύτερο, δεύτερο
δεύτερο):
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τα μισά, έχει κάνει το πρώτο του μισό και ετοιμάζεται να κάνει το άλλο μισό. Αλλάζουν ρόλους στις
αριθμογραμμές.
Βάζουμε στο CD player να παίζει το τραγούδι που έχουμε επιλέξει σε ρυθμό 4/4 και τα παιδιά
χωρισμένα σε δυο ομάδες χτυπώντας ρυθμικά όργανα παίζουν η μία το ολόκληρο
πρώτο χρόνο και η άλλη στο πρώτο και τρίτο χρόνοτα μισά

χτυπώντας στο

.

Αφού το καταφέρουν αλλάζουν ρόλους και έτσι αυτοί που έπαιζαν τα ολόκληρα παίζουν τώρα τα
μισά και η άλλη ομάδα που έπαιξε πριν τα μισά παίζει τα ολόκληρα.
Τους κάνουμε ερωτήσεις διαμορφωτικής αξιολόγησης όπως:


Tι πιστεύουν ότι είναι το ολόκληρο;



Είναι το μισό μεγαλύτερο ή μικρότερο από το ολόκληρο;



Γιατί το πιστεύουν αυτό;



Πόσα μισά έχει ένα ολόκληρο; Εξήγησε γιατί.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία και για την τελική αξιολόγηση τους δείχνουμε σε λωρίδες
κλασμάτων (ή ράβδους Cuisenaire) τους ακέραιους (τα ολόκληρα) και τα μισά 1/2 (τα μισά στη μουσική-το
συμβολισμό τους).
αυτή αντιπροσωπεύει τη μονάδα και το ολόκληρο
στην μουσική
αυτές οι ράβδοι αντιπροσωπεύουν το ½ και το
μισό στη μουσική.

Τα παιδιά βλέπουν οπτικά τις σχέσεις της μονάδας με την κλασματική μονάδα του ½ και στην
μουσική του ολόκληρου με τα μισά.
Το ίδιο κάνουμε και στους δίσκους.

Ρωτάμε τους μαθητές:


Πόσα δεύτερα χρειάζονται για να έχουμε 2/2 ή 3/2;



Να εξηγήσουν την απάντησή τους χρησιμοποιώντας τις λουρίδες ή τους δίσκους.



Ποια σχέση έχουν το 1 με το 2/2 ή το 2 με το 4/2; Εξηγήστε τον τρόπο που σκεφτήκατε.

2η διδακτική περίοδος
Με το ξεκίνημα της διδασκαλίας υπενθυμίζουμε στους μαθητές τα παιχνίδια που έλαβαν χώρα την
προηγούμενη διδακτική περίοδο. Σχηματίζουμε στο πάτωμα τώρα τρεις αριθμογραμμές όπου η τρίτη απ’
αυτές είναι χωρισμένη σε τέταρτα.
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ο δεύτερος πάει να πηδήξει το δεύτερο μισό και ο τρίτος το τέταρτο τέταρτο.Tην ώρα που πηδάνε στην
αριθμογραμμή λένε το διάστημά τους όπως π.χ. ολόκληρο, πρώτο δεύτερο και δεύτερο τέταρτο. Αλλάζουν
ρόλους ώστε ο καθένας να περάσει και από τις τρεις αριθμογραμμές.
Στο τραγούδι που είχαμε επιλέξει σε ρυθμό 4/4 , χωρισμένα σε τρεις ομάδες όπου η πρώτη χτυπάει
ολόκληρα η άλλη μισά και η τελευταία τέταρτα. Τα παιδιά αλλάζουν ρόλους με σκοπό να παίξουν και τις
τρεις αξίες. Όταν τα καταφέρουν αρκετά καλά κάνουμε ερωτήσεις διαμορφωτικής αξιολόγησης όπως:


Πόσα τέταρτα έχει το ολόκληρο; Εξηγήστε.



Πόσα τέταρτα έχει το 3/4 ή το 5/4 ; Εξηγήστε.



Σε τι μοιάζουν οι αριθμογραμμές με τα ρυθμικά χτυπήματα;

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία και για την τελική αξιολόγηση τους δείχνουμε σε λωρίδες
κλασμάτων (ή ράβδους Cuisenaire) τους ακέραιους (τα ολόκληρα) και τα δεύτερα και τα τέταρτα (τα
τέταρτα στη μουσική-το συμβολισμό τους).
αυτή αντιπροσωπεύει την μονάδα και το
ολόκληρο στην μουσική

αυτές οι ράβδοι αντιπροσωπεύουν η κάθε μια το
1/2 και το μισό στη μουσική.

αυτές αντιπροσωπεύουν το 1/4 και τα τέταρτα
στη μουσική

Το ίδιο κάνουμε και στους δίσκους.

Ρωτάμε τους μαθητές:
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Πόσα τέταρτα χρειάζονται για να έχουμε 4/4 ή 3/4; Εξηγήστε την απάντησή σας



χρησιμοποιώντας τις λουρίδες ή τους δίσκους.
Ποια σχέση έχουν το 1 με το 4/4 ή το 2 με το 8/4; Εξηγήστε τον τρόπο που σκεφτήκατε.



3η διδακτική περίοδος
Οι μαθητές έχοντας τις γνώσεις από το βιβλίο Μαθηματικών των ισοδύναμων κλασμάτων (Ενότητα
3, κεφ. 17) απαντούν στις ερωτήσεις για τα ισοδύναμα κλάσματα 1/2=2/4, 1=2/2=4/4.
Πώς η μία αριθμογραμμή σχετίζεται με την άλλη;
Προχωράμε σχηματίζοντας τώρα τέσσερις αριθμογραμμές.
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Οι μαθητές χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες. Όπως και τις δύο προηγούμενες δραστηριότητες πρέπει
να συντονιστούν την κατάλληλη χρονική στιγμή να φύγουν σωστά και να φτάσουν ταυτόχρονα γιατί τώρα
ο τέταρτος πηδάει όγδοα όταν ο πρώτος πηδάει ολόκληρα ο δεύτερος μισά και ο τρίτος τέταρτα. Πριν
αρχίσουν να εκτελούν την δραστηριότητα τους θέτουμε ερώτηση σχετικά με το πώς μπορούν να
χρονομετρήσουν ώστε ταυτόχρονα να προσγειώνονται σε ισοδύναμα κλάσματα.
Στην εκτέλεση του τραγουδιού χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες .
Σε φύλλο εργασίας ρωτάμε:


Είναι το 1/8 μικρότερο από το 1/2;



Πόσα όγδοα χρειάζεται για να φτιάξω το μισό ή το ολόκληρο;

Τα παιδιά καλούνται να εξηγήσουν τη σκέψη τους.
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία τους δείχνουμε σε λωρίδες κλασμάτων (ή ράβδους Cuisenaire)
τους ακέραιους (τα ολόκληρα) και τα μισά ½ (τα μισά στη μουσική-το συμβολισμό τους).
αυτή αντιπροσωπεύει την μονάδα και το
ολόκληρο στην μουσική

αυτές οι ράβδοι αντιπροσωπεύουν το1/2 και το
μισό στη μουσική

αυτές αντιπροσωπεύουν το 1/4 και τα τέταρτα
στη μουσική
αυτές αντιπροσωπεύουν το 1/8 και τα όγδοα στη
μουσική
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Το ίδιο κάνουμε και στους δίσκους.

Κάνουμε στα παιδιά ερωτήσεις όπως:


Πόσα τέταρτα χρειάζονται για να έχουμε 8/8 ή 5/8; Εξηγήστε την απάντησή σας
χρησιμοποιώντας τις λουρίδες ή τους δίσκους.



Ποια σχέση έχουν το 1 με το 8/8 ή το 2 με το 16/8;



Ποια σχέση έχουν το 1/2 με το 4/8 ή το 1/4 με τα 2/8;

Οι μαθητές καλούνται να εξηγήσουν τον τρόπο που σκέφτηκαν.
Ολοκληρώνουμε την ενότητα ακούγοντας το τραγούδι και πηδώντας στο σωστό χρόνο πάνω στις
αριθμογραμμές.
Σημείωση: Στα παιδιά της Γ΄τάξης την αριθμογραμμή την κάνουμε μέχρι την μονάδα (το ολόκληρο
στη μουσική) γιατί δεν έχουν στην ύλη των Μαθηματικών την έννοια του καταχρηστικού κλάσματος. Για
αυτό το λόγο τις όποιες ερωτήσεις του παραπάνω κειμένου τις προσαρμόζουμε ανάλογα.
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Βιογραφικά
Η Σοφία Ζιώγα είναι εκπαιδευτικός μουσικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση από το 1999. Είναι
κάτοχος Διπλώματος πιάνου και Φούγκας του Εθνικού Ωδείου ενώ παράλληλα κατέχει και πτυχίο
ηλεκτρονικού από τα ΤΕΙ Πειραιά. Είναι μέλος της ΕΕΜΑΠΕ και έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων
που αφορούν την διδασκαλία της Μουσικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

H Μαρία Γούλα είναι εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το 1989 (δασκάλα μουσικής)
και από το 1990 δασκάλα γενικής αγωγής. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει πτυχίο Ειδικού Αρμονίας του Πρότυπου Ωδείου Ανατολικής Αττικής, τίτλο
ετήσιου κύκλου σπουδών Μουσικο-κινητικής Αγωγής κατά το σύστημα ORFF και πιστοποίηση
Πληροφορικής και Η/Υ. Ασχολήθηκε με την κλασσική κιθάρα και δίδαξε σε ωδεία Μουσική Προπαιδεία.
Έχει παρακολουθήσει και διεξάγει εισηγήσεις σε ημερίδες, σεμινάρια και συνέδρια σχετικά με την
Εκπαίδευση, το Περιβάλλον και τη Μουσική και έχει συγγραφικό έργο σε αυτά τα θέματα. Είναι μέλος της
ΕΕΜΑΠΕ και της εκδοτικής επιτροπής του περιοδικού «Κείμενα Περιφερειακής Επιστήμης».

Η Μάχη Γιαννακουδάκη έχει εργαστεί ως καθηγήτρια πιάνου και ανώτερων θεωρητικών σε σχολές
και ωδεία από το 1993, είναι εκπαιδευτικός Μουσικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση από το 1998 και είναι
εκπρόσωπος του ΥΠ.ΠΟ.Α. για τις απολυτήριες εξετάσεις ωδείων από το 2014. Είναι κάτοχος πτυχίου
Πιάνου, Φούγκας, Ειδικής διδακτικής στη Μουσική Προπαιδεία, και Παιδαγωγικών Μουσικής του Ωδείου
Βορείου Ελλάδος ενώ παράλληλα κατέχει πιστοποιητικό εξειδίκευσης στις μουσικοπαιδαγωγικές
προσεγγίσεις στην Γενική και Ειδική Αγωγή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Είναι μέλος της ΕΕΜΑΠΕ, έχει
συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε πλήθος συνεδρίων και έχειπαρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων που
αφορούν την διδασκαλία της μουσικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
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Μουσική και Μαθηματικά:
Διαθεματικές προσεγγίσεις
Τεύχος 16

Μαρία Γούλα, Σοφία Ζιώγα

ΜΕ ΟΧΗΜΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ
ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ
Περίληψη
Κατά την εκπαιδευτική διαδικασία χρησιμοποιούνται ποικίλες τεχνικές συνδυαστικά για να
καταφέρουμε τους εκάστοτε μαθησιακούς στόχους που θέτουμε. Με τη βοήθεια της μουσικής
ως παιδαγωγικού μέσου αλλά και μέσω της ενεργητικής συμμετοχής των μαθητών,
αναμένεται όχι μόνο η εξοικείωσή τους με τη μουσική έκφραση αλλά και η υπερκέραση των
μαθησιακών δυσκολιών τους σε σχέση με τα κλάσματα.
Στην παρούσα δραστηριότητα προσπαθούμε να πετύχουμε μια διαφορετική προσέγγιση της
διδακτικής των κλασμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, που να πραγματοποιείται με την
χρήση της μουσικής ως κύριου μοχλού. Αναμένουμε οι μαθητές να κατανοήσουν την έννοια
του κλάσματος ως «μέρος προς όλο», την ισοδυναμία μεταξύ κλασμάτων καθώς και το
καταχρηστικό κλάσμα ως επανάληψη μιας κλασματικής μονάδας, ενώ παράλληλα μπορούν
να μάθουν την διάρκεια και το συμβολισμό των ρυθμικών αξιών στη μουσική.

Λέξεις - κλειδιά:
Κλάσματα, Κλασματική Μονάδα, Ισοδύναμα Κλάσματα, Καταχρηστικά Κλάσματα, Μουσικές Ρυθμικές Αξίες.

1. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Κλάσματα, ισοδύναμα κλάσματα, καταχρηστικά κλάσματα, ρυθμικές αξίες.

2. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Γνώσεις των φυσικών αριθμών και των ισοδύναμων κλασμάτων.

3. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
Ικανότητα στο να παίζουν απλές μελωδίες σε ένα μελωδικό όργανο.

4. ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
Κατανόηση των κλασμάτων με τη βοήθεια της μουσικής και του ρυθμού και σύνδεση των κλασμάτων
με τις χρονικές αξίες των μουσικών φθογγόσημων.

5. ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές επιδιώκεται :


Να κατανοήσουν τα κλάσματα ως σχέση μέρους προς όλο



Να κατανοήσουν την έννοια και την χρήση της κλασματικής μονάδας
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Να κατανοήσουν την ισοδυναμία μεταξύ κλασμάτων και να την συνδέσουν με υποδιαιρέσεις
χρονικών διαστημάτων



Να κατανοήσουν τις σχέσεις μεταξύ κλασμάτων καθώς και το καταχρηστικό κλάσμα ως την
επανάληψη μιας κλασματικής μονάδας



Να καταλάβουν τις σχέσεις των χρονικών αξιών μεταξύ των φθογγόσημων



Να μάθουν τον συμβολισμό και το όνομα των χρονικών αξιών των φθογγόσημων



Να μάθουν να συντονίζονται κατά την εκτέλεση ενός μουσικού κομματιού με μελωδικά και
ρυθμικά όργανα.

6. ΗΛΙΚΙΑ
Μαθητές Γ΄, Δ΄ και Ε΄ τάξης Δημοτικού αναλόγως προσαρμοσμένα.

7. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
3 διδακτικές περίοδοι των 45’

8. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ:
Εφαρμόζεται η ομαδοσυνεργατική καθώς και η στρατηγική της κατευθυνόμενης διερεύνησης.

9. ΥΛΙΚΑ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ:


Ένα μεγάλο χρονόμετρο κατά προτίμηση αναλογικό.



Φλογέρες, σφυρίχτρες, ρυθμικά όργανα συμβατικά ή αυτοσχέδια κρουστά.

10. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
1η διδακτική περίοδος
Χωρισμός των μαθητών σε δύο ομάδες, όπου κάθε ομάδα θα έχει ένα μαθητή συντονιστή.
Α. Ο εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές να παρατηρήσουν ένα κύκλο με τη χρονική διάρκεια του
ενός λεπτού σε ένα ρολόι.

Στη συνέχεια παίζει έναν ηλεκτρονικό ήχο όση ώρα διαρκεί μισή περιστροφή του μεγάλου δείκτη
του χρονομέτρου ξεκινώντας από το αριθμό 12 και καταλήγοντας στο 6.
Στη συνέχεια ακούγεται ένα ηλεκτρονικός ήχος για τόσο χρόνο όσο διαρκεί η περιστροφή του
μεγάλου δείκτη του χρονομέτρου, την πρώτη φορά από τον αριθμό 12 μέχρι τον αριθμό 6 και την δεύτερη
φορά από τον αριθμό 6 μέχρι το 12.
Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να κάνουν τις παρατηρήσεις τους, σχετικά με τη διάρκεια
ήχου και την απεικόνισή της στον κυκλικό δίσκο.
Ο εκπαιδευτικός στη συνέχεια κάνει ερωτήσεις διαμορφωτικής αξιολόγησης όπως:


Τι πιστεύουν ότι είναι το ολόκληρο;



Είναι το μισό μεγαλύτερο ή μικρότερο από το ολόκληρο;
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Γιατί το πιστεύουν αυτό;



Πόσα μισά έχει ένα ολόκληρο; Εξηγήστε γιατί.

Από τις απαντήσεις των μαθητών εξάγεται το συμπέρασμα ότι ο κυκλικός δίσκος χωρίζεται σε δύο
ίσα μέρη. Παρουσιάζονται οι έννοιες: 1/2 (κλασματική μονάδα), ακέραια μονάδα, το κλάσμα 2/2 και οι
αντίστοιχες ισοδυναμίες, μουσικές αξίες: ολόκληρο

, μισό

.

μια πλήρης περιστροφή του δείκτη των δευτερολέπτων αντιπροσωπεύει
την ακέραια μονάδα και το ολόκληρο στην μουσική

η μισή περιστροφή του δείκτη των δευτερολέπτων αντιπροσωπεύει το ½
και το μισό στη μουσική

Για εμπέδωση ο δάσκαλος ζητά από τις δύο ομάδες να διαλέξουν μουσικά όργανα και να παίξουν
στην αρχή η κάθε μία ξεχωριστά παρακολουθώντας το χρονόμετρο, όσες φορές τους υποδείξει στην
χρονική διάρκεια της πλήρους περιστροφής του μεγάλου δείκτη στον κυκλικό δίσκο. Η α΄ ομάδα παίζει
έναν ήχο κάθε πλήρη περιστροφή, η β΄ομάδα δύο ήχους ίσης διάρκειας στην πλήρη περιστροφή.
Προτρέπει τους μαθητές-συντονιστές να κατευθύνουν τις ομάδες. Κατόπιν βάζει τις ομάδες να
παίξουν μαζί παρακολουθώντας το χρονόμετρο (αξίες όπως 3/2, 4/2, 5/2 κ.ά.).
2η διδακτική περίοδος
Ο εκπαιδευτικός επαναλαμβάνει το παιχνίδι του έλαβε χώρα στο προηγούμενο μάθημα και έπειτα
χωρίζει τους μαθητές σε τρεις ομάδες, όπου κάθε ομάδα θα έχει ένα μαθητή συντονιστή.
Στην αρχή ο εκπαιδευτικός παίζει έναν ηλεκτρονικό ήχο διάρκειας 15 δευτερολέπτων.

Προτείνει στα παιδιά να προεκτείνουν νοητά τους δείκτες του χρονόμετρου και να βρουν σε πόσα
ίδια μέρη χωρίζεται ο κυκλικός δίσκος συνολικά.
Κάνουμε ερωτήσεις διαμορφωτικής αξιολόγησης όπως:


Πόσα τέταρτα έχει το ολόκληρο; Εξηγήστε.



Πόσα τέταρτα έχει το 2/4 ή το 3/4; Εξηγήστε.
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Η περιστροφή του δείκτη των δευτερολέπτων κατά ένα τέταρτο του λεπτού
της ώρας αντιπροσωπεύει το 1/4 και τα τέταρτα

στη μουσική

Από τις απαντήσεις των μαθητών εξάγεται το συμπέρασμα ότι ο κυκλικός δίσκος χωρίζεται σε
τέσσερα ίσα μέρη. Παρουσιάζονται οι έννοιες: 1/4 (κλασματική μονάδα), ακέραια μονάδα, το κλάσμα 4/4
και οι αντίστοιχες ισοδυναμίες, μουσικές αξίες: ολόκληρο

, μισό

, τέταρτο

.

Ο εκπαιδευτικός ζητά από τα παιδιά να κάνουν διάφορους ήχους, 4 φορές διαδοχικά σύμφωνα με
την κίνηση του μεγάλου δείκτη του χρονομέτρου από τους αριθμούς 12 έως 3, 3 έως 6, 6 έως 9, 9 έως 12.
Κατόπιν τα παιδιά σχηματίζουν τις τρεις ομάδες τους: η α΄ ομάδα παίζει ολόκληρα, η β΄ομάδα
παίζει τα μισά και η γ΄ τα τέταρτα, παρατηρώντας την κίνηση του δείκτη του χρονομέτρου.
Ο εκπαιδευτικός προτρέπει τους συντονιστές να κατευθύνουν τις ομάδες
Για εμπέδωση ο δάσκαλος ζητά από τις τρεις ομάδες να διαλέξουν μουσικά όργανα και να παίξουν
στην αρχή η κάθε μία ξεχωριστά παρακολουθώντας το χρονόμετρο, όσες φορές τους υποδείξει στην
χρονική διάρκεια του κυκλικού δίσκου.
Κατόπιν βάζει τις ομάδες να παίξουν μαζί παρακολουθώντας το χρονόμετρο (αξίες όπως 3/4, 6/4,
8/4 κ.ά.).
Οι μαθητές μπορούν να πειραματιστούν με διάφορα όργανα καθώς και με ήχους του σώματος.
Διατυπώνονται ερωτήσεις για την τελική αξιολόγηση:


Πόσα τέταρτα χρειάζονται για να έχουμε 4/4 ή 3/4; Εξηγήστε την απάντησή σας παρατηρώντας
τις απεικονίσεις των ρολογιών.



Ποια σχέση έχουν το 1 με το 4/4 ή το 2 με το 8/4; Εξηγήστε τον τρόπο που σκεφτήκατε.

3η διδακτική περίοδος
Χωρισμός των μαθητών σε τέσσερις ομάδες, όπου κάθε ομάδα θα έχει ένα μαθητή συντονιστή.
Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να παρατηρήσουν αρχικά σε πόσα μέρη χωρίζεται ο
κυκλικός δίσκος σύμφωνα με τα μαύρα βέλη. Εισάγεται η έννοια 1/8. Επίσης προτρέπει να παρατηρήσουν
τι μέρος του 1/4 είναι το 1/8.
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Ο εκπαιδευτικός παίζει έναν ηλεκτρονικό ήχο και ζητά από τα παιδιά να παίξουν ταυτόχρονα,
κάποιον ήχο 8 φορές διαδοχικά, σύμφωνα με την κίνηση του δείκτη του χρονομέτρου και το χωρισμό του
κυκλικού δίσκου.
Από τις απαντήσεις των μαθητών εξάγεται το συμπέρασμα ότι ο κύκλος χωρίζεται σε οκτώ ίσα μέρη.
Παρουσιάζονται οι έννοιες: 1/8 (κλασματική μονάδα), ακέραια μονάδα, το κλάσμα 8/8 και οι αντίστοιχες
ισοδυναμίες, μουσικές αξίες ολόκληρο

, μισό

, τέταρτο

και όγδοο

.

Κατόπιν τα παιδιά σχηματίζουν τέσσερις ομάδες: η α΄ ομάδα παίζει ολόκληρα, η β΄ ομάδα παίζει
τα μισά, η γ΄ τα τέταρτα και η δ΄ομάδα όγδοα παρατηρώντας την κίνηση του μεγάλου δείκτη του
χρονομέτρου.
Ο εκπαιδευτικός προτρέπει τους συντονιστές-μαθητές να κατευθύνουν τις ομάδες.
Για εμπέδωση ζητά από τις τέσσερις ομάδες να διαλέξουν μουσικά όργανα και να παίξουν, στην
αρχή η κάθε μία ξεχωριστά, παρακολουθώντας το χρονόμετρο όσες φορές τους υποδείξει στην πλήρη
περιστροφή του μεγάλου δείκτη στον κυκλικού δίσκο.
Κατόπιν βάζει τις ομάδες να παίξουν μαζί παρακολουθώντας το χρονόμετρο (αξίες όπως 3/8, 9/8,
8/8 κ.ά.
Οι μαθητές μπορούν να πειραματιστούν με διάφορα όργανα καθώς και με ήχους του σώματος.
Για την τελική αξιολόγηση διατυπώνονται ερωτήσεις όπως:


Πόσα τέταρτα χρειάζονται για να έχουμε 8/8 ή 7/8 ή 5/8; Εξηγήστε την απάντησή σας
παρατηρώντας τις εικόνες των ρολογιών.



Ποια σχέση έχουν το 1 με το 8/8 ή το 2 με το 16/8;



Ποια σχέση έχουν το 1/2 με το 4/8 ή το 1/4 με τα 2/8; Εξηγήστε τον τρόπο που σκεφτήκατε.

Σε κάθε περίπτωση οι δραστηριότητες έχουν να κάνουν με την τάξη και το εκάστοτε μαθησιακό
επίπεδο των μαθητών.
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Μουσική και Μαθηματικά:
Διαθεματικές προσεγγίσεις
Τεύχος 16

Λίλλυ Κότσιρα

ΤΟ ΜΟΝΟΧΟΡΔΟ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ
Περίληψη
Το εκπαιδευτικό αυτό σενάριο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Ε’ Δημοτικού. Θα
χρησιμοποιήσουν και θα εξασκήσουν τη δεξιότητα της ακουστικής παρατήρησης στη
μουσική και της συγκριτικής παρατήρησης στα Μαθηματικά. Θα αξιοποιήσουν τα δεδομένα
για να διερευνήσουν τη σχέση των Μαθηματικών και της Αρμονίας όπως αυτή προκύπτει από
τα μαθηματικά κλάσματα και τα μουσικά διαστήματα 8ης, 5ης, 4ης. Τα εργαλεία τους σε αυτό το
ταξίδι θα είναι μαθηματικά όργανα μέτρησης και τα μουσικά όργανα που διαθέτει το κάθε
σχολείο. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι 2 μήνες.

Λέξεις κλειδιά
Αρμονία, Αριθμός, Διάστημα, Κλάσμα, Συνήχηση.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες στην Ε’ Δημοτικού γνωρίζουν σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα
Σπουδών τους ακέραιους αριθμούς στα Μαθηματικά και την έννοια της μουσικής κλίμακας στο
συγκερασμένο σύστημα στη Μουσική.
Η διαθεματική σύνδεση των δύο αντικειμένων συνίσταται στη σχέση ανάμεσα στην αρμονική
συνήχηση διαστημάτων στη Μουσική και στην ακρίβεια της κλασματικής μαθηματικής αναλογίας μήκους
των χορδών που τα παράγουν.

2. ΣΤΟΧΟΙ
Στο αντικείμενο της Μουσικής:


Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των εννοιών αισθητικής απόλαυσης και αρμονίας



Διερεύνηση της ιδιότητας του τονικού ύψους του ήχου (μουσικά διαστήματα)



Διερεύνηση της σχέσης της τέχνης της Μουσικής με την επιστήμη των Μαθηματικών



Γνωριμία με τη θέση της τέχνης της Μουσικής στην Αρχαία Ελλάδα.

Στο αντικείμενο των Μαθηματικών:


Διερεύνηση της έννοιας της αναλογίας και του κλάσματος της μονάδας



Διερεύνηση της έννοιας της ακρίβειας και καλλιέργεια δεξιοτήτων ακρίβειας κατά την
κατασκευή μουσικών οργάνων



Καλλιέργεια δεξιοτήτων μέτρησης.

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε’ Δημοτικού έρχονται σε επαφή με τη νέα γνώση βιωματικά.
Διδάσκονται ομαδοσυνεργατικά, σχηματίζοντας ομάδες, ενώ κάποιες φορές εργάζονται και ατομικά. Σε ό,τι
αφορά το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος κατασκευάζεται ένα σχέδιο εργασίας που
ISSN 1790-773Χ

58

© GAPMET / ΕΕΜΑΠΕ 2016

ΤΟ ΜΟΝΟΧΟΡΔΟ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ
στηρίζεται σε τρεις ενότητες δραστηριοτήτων, τις εισαγωγικές, τις καθοδηγούμενες και τις καταληκτικές
που συνοδεύονται από δράσεις εκτίμησης αποτελεσμάτων.

4. ΤΟ ΜΟΝΟΧΟΡΔΟ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ – ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
4.1. ΥΠΟΔΟΜΗ –ΥΛΙΚΑ


Μαθηματικά όργανα μέτρησης



εργαλεία και υλικά για την ανακατασκευή του μονόχορδου του Πυθαγόρα



φλογέρες



ξυλόφωνα



ηλεκτρονικός υπολογιστής.

4.2. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: «ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ» ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ
(1-2 διδακτικές περίοδοι)
1. Ομαδική Συζήτηση: Γίνεται μία συζήτηση στην τάξη με θέμα τους ανθρώπους εκείνους που
συμβαίνει να είναι καλοί σε περισσότερους από έναν τομείς, ένας από τους οποίους είναι η
μουσική. Αναφέρουμε τον A. Einstein που ήταν καλός και στα μαθηματικά και στο βιολί, τον C.
Chaplin που ήταν ηθοποιός και μουσικός, τον Haendel που ήταν θεατρικός παραγωγός και
μουσικός.
Αξιολόγηση από την ομάδα και τον εκπαιδευτικό: Καταλάβαμε για τι είδους ανθρώπους
μιλάμε; Ψάχνοντας το προφίλ των μελών της τάξης μπορούμενα εντοπίσουμε τέτοια ιδιαίτερα
προφίλ;
2. Έρευνα σε ομάδες: Παρουσιάζεται η προσωπικότητα του Έλληνα φιλόσοφου-μαθηματικούμουσικού Πυθαγόρα. Τα παιδιά ερευνούν για την προσωπικότητα αυτή σε συμβατικά και
ψηφιακά μέσα. Εστιάζουμε τα αποτελέσματα της έρευνας σε όσα υποστήριξε για τη σχέση των
αριθμών με τη μουσική όπως αυτή παίρνει σάρκα και οστά στη λέξη «διάστημα» ως ο ακριβής
λόγος μεταξύ δύο μετρημένων αποστάσεων μήκους και ως η τονική απόσταση δύο ήχων.
Αξιολόγηση από τον εκπαιδευτικό: Ο εκπαιδευτικός εκτιμά κατά πόσο τα παιδιά μπορούν να
ορίσουν κάποια κριτήρια για «διαθεματικές» προσωπικότητες όπως ο Πυθαγόρας.

4.3. ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: «ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ» ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
(1-2 διδακτικές περίοδοι)
1. Ομαδική δράση: Τα παιδιά ανακατασκευάζουν το μονόχορδο του Πυθαγόρα. Ακολουθούν τις
οδηγίες κατασκευής όπως περιγράφονται στο βιβλίο «Το εργαστήρι της Μουσικής» (Καμπύλης
& Σπετσιώτης, 2014) ή με όποιο άλλο τρόπο γνωρίζουν. Καλό θα ήταν κατά την κατασκευή η
ανοικτή χορδή να «κουρδιστεί» με το μεσαίο ντο/ρε το οποίο μπορεί να αποδώσει μία φλογέρα,
ένα ξυλόφωνο ή άλλο διαθέσιμο μουσικό όργανο του σχολείου.
Αξιολόγηση από τον εκπαιδευτικό: O εκπαιδευτικός εξηγεί την αξία του κουρδίσματος στα
έγχορδα μουσικά όργανα με την αλλαγή της τάσης της χορδής και ελέγχει αν στην συγκεκριμένη
κατασκευή μπορεί να κουρδιστεί το μονόχορδο με την μεταβολή της τάσης της χορδής.

4.4. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΜΟΥΣΙΚΗ
(2-3 διδακτικές περίοδοι)
1. Ατομική δράση: Τα παιδιά «κουρδίζουν» την ανοικτή χορδή του μονόχορδου με το μεσαίο ντο
χρησιμοποιώντας ένα ξυλόφωνο soprano ή άλλο διαθέσιμο μουσικό όργανο του σχολείου.
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Λίλλυ Κότσιρα
2. Μετακινώντας τον καβαλάρη στους λόγους 2:1 (διάστημα οκτάβας), 4:3 (διάστημα τέταρτης), 3:2
(διάστημα πέμπτης) ανακαλύπτουν με τη βοήθεια του ξυλόφωνου τα αντίστοιχα μουσικά
διαστήματα.
Αξιολόγηση από την ομάδα: Τα παιδιά επαληθεύουν το κούρδισμα της ανοικτής χορδής σε
ζευγάρια.

3. Ομαδικές δράσεις που γίνονται παράλληλα:
A. Τα παιδιά εξετάζουν στο ξυλόφωνο τα υπόλοιπα μουσικά διαστήματα εντός της οκτάβας. Τα
διαχωρίζουν σε σύμφωνα και διάφωνα. Διερευνούν με τη βοήθεια του κινητού καβαλάρη τη
δημιουργία των υπόλοιπων διαστημάτων στο μονόχορδο.
B. Τα παιδιά διερευνούν την έννοια του φάλτσου «κουρδίζοντας» τα διαστήματα 8ης, 4ης, 5ης στη
φλογέρα.
Αξιολόγηση από τον εκπαιδευτικό και την ομάδα της τάξης: Γίνεται παρουσίαση και
εκτίμηση των αποτελεσμάτων των δράσεων 3Α, 3Β σε όλη την τάξη.

5. ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Προέκταση στη Μουσική: Διερεύνηση πολυπλοκότερων μουσικών διαστημάτων, περάν αυτών
της 8ης, 5ης, 4ης. Πιθανόν 3ης και 6ης.



Προέκταση στα Μαθηματικά: Έρευνα σχετικά με την Πυθαγόρεια κλίμακα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Καμπύλης, Π., & Σπετσιώτης, Ι. (2014). Το Μουσικό Εργαστήρι. Αθήνα: Fagotto.
Αποστολίδου, Κ., & Ζεπάτου, Χ. (2008). Μουσική Ε΄Δημοτικού, Αθήνα: ΟΕΔΒ
Κοτσανάς, Κ. (2009). Τα μουσικά όργανα των Αρχαίων Ελλήνων, Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας
Κώστα Κοτσανά, www.kotsanas.com.

Βιογραφικό
Η Λίλλυ Κότσιρα γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1965. Κατέχει πτυχία Πιάνου, Αρμονίας και
Αντίστιξης. Έχει παρακολουθήσει κύκλο σπουδών Ιστορίας Τέχνης στο Πανεπιστήμιο του Όσλο. Από το
1991 εργάζεται ως καθηγήτρια Μουσικής στο Δημοτικό σχολείο του Κολλεγίου Αθηνών. Είναι ιδρυτικό
μέλος της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση και έχει διατελέσει μέλος του διοικητικού
συμβουλίου της Ένωσης (2009-2014). Έχει αναλάβει και εκπονήσει τριετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δράση Socrates-Comenius με τίτλο “Meeting my new borders”, 1996-1999).Έχει
συνεργαστεί με το μεταπτυχιακό τμήμα Harvard Graduate School of Education (1999-2002) και έχει
συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Μακεδονία. Το 2009 κέρδισε το «Βραβείο Ρέστη» στο διαγωνισμό
για εκπαιδευτικά προγράμματα που προκήρυξε η Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη. Έχει
μεταφράσει στα Ελληνικά το βιβλίο “Me and my recorder” της M. Hobsbawn (Εκδόσεις Νικολαΐδη).
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Μουσική και Μαθηματικά:
Διαθεματικές προσεγγίσεις
Τεύχος 16

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Χαράλαμπος Τσάτσος, Γεώργιος Πολυχρονάκος

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
Περίληψη
Οι μαθητές θα εμπλακούν με την έννοια της συνάρτησης και το συμβολισμό της. Ειδικότερα
θα ασχοληθούν με τη γραμμική συνάρτηση f(x) =αx +β. Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης θα
προκύψει με βάση ένα μουσικό κομμάτι όπου κάθε νότα του έχει αντιστοιχισθεί σε έναν
ακέραιο αριθμό. Αφού εκτελέσουν το μουσικό κομμάτι, θα το μετασχηματίσουν βάσει
δοσμένων συναρτήσεων και θα καταγράψουν τα νέα μουσικά κομμάτια στο πεντάγραμμο.
Τέλος, οι μαθητές θα κάνουν τις γραφικές παραστάσεις των δοσμένων συναρτήσεων, θα
εκτελέσουν τα νέα κομμάτια και θα τα συγκρίνουν με το αρχικό. Η δραστηριότητα έχει ως
στόχο οι μαθητές να εξοικειωθούν με τον δύσκολο γι’ αυτούς συμβολισμό της συνάρτησης
αλλά και να αντιμετωπίσουν την συνάρτηση σαν μια διαδικασία αντιστοίχισης και
απεικόνισης. Αυτό επιτυγχάνεται με ευχάριστο τρόπο μέσω της μουσικής ενώ παράλληλα οι
μαθητές εκτελούν μικρά μελωδικά κομμάτια, συνθέτουν νέα και συγκρίνουν τις πορείεςτων
μελωδικών γραμμών.

Λέξεις-κλειδιά
Συνάρτηση/Απεικόνιση, Τιμές Συνάρτησης, Καρτεσιανό Σύστημα Συντεταγμένων, Γραφική Παράσταση,
Τονικό Ύψος, Μελωδική Γραμμή.

1. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Εισαγωγή του συμβολισμού f(x) για συναρτήσεις, κατανόηση της συνάρτησης ως απεικόνισης,
χάραξη γραφικών παραστάσεων συναρτήσεων, εξοικείωση με το πεντάγραμμο και τους μουσικούς
φθόγγους, σύνθεση νέου μουσικού κομματιού με βάση δοσμένο κομμάτι, εξοικείωση με το αρμόνιο ή/και
το μεταλλόφωνο, σύγκριση μελωδικών γραμμών.

2. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Έννοια της συνάρτησης, κατασκευή γραφικής παράστασης συνάρτησης, συνάρτηση y=αx+β.

3. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
Βασική γνώση του πενταγράμμου, των φθόγγων και των αξιών.

4. ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΟΦΕΛΗ)
Μια ευφάνταστη τεχνική σύνθεσης μουσικής μέσω μαθηματικών συναρτήσεων-μετασχηματισμών.

5. ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές επιδιώκεται να:


Εκτελέσουν μικρά μελωδικά κομμάτια
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Δημιουργήσουν νέα μουσικά κομμάτια



Συγκρίνουν τις πορείες μελωδικών γραμμών



Εξοικειωθούν με το συμβολισμό f(x) της συνάρτησης



Συνειδητοποιήσουν την έννοια της συνάρτησης ως απεικόνισης



Δημιουργήσουν γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων.

6. ΗΛΙΚΙΑ
13-14, Β’ Γυμνασίου

7. ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ
16-27 μαθητές

8. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
2 διδακτικές περίοδοι των 45 λεπτών

9. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Άμεση, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία.

10. ΥΛΙΚΑ


Πίνακας



Μολύβι, γόμα



Αρμόνιο ή/και μεταλλόφωνο



Φύλλα εργασίας (βλ. Παράρτημα).

11. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
1η διδακτική περίοδος
Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των τεσσάρων. Δίνεται σε κάθε ομάδα το πρώτο φύλλο εργασίας
του παραρτήματος. Ζητάμε από τις ομάδες να μελετήσουν και να αναπαραγάγουν το μουσικό κομμάτι με
τη βοήθεια είτε της φωνής τους είτε ενός μελωδικού οργάνου που διαθέτουν στη τάξη (αρμόνιο,
μεταλλόφωνο). Στη συνέχεια ζητάμε από τους μαθητές να αντιστοιχήσουν σε κάθε νότα του μουσικού
κομματιού έναν αριθμό σύμφωνα με την κωδικοποίηση που τους δίνεται στο φύλλο εργασίας. Μετά
δίνονται σε κάθε ομάδα τρεις συναρτήσεις, f(x), g(x) και h(x) και αφήνουμε τους μαθητές να εκφράσουν τι
πιστεύουν ότι σημαίνει ο συμβολισμός «f(x)». Με τη συζήτηση ο καθηγητής εξηγεί το νέο συμβολισμό και
ζητά από τους μαθητές να υπολογίσουν τις τιμές των συναρτήσεων θέτοντας όπου x τους αριθμούς της
αντιστοίχισης που έκαναν. Οι μαθητές συμπληρώνοντας το φύλλο εργασίας προσπαθούν να
αναγνωρίσουν ποιο είναι το πεδίο ορισμού και ποιο το σύνολο τιμών κάθε συνάρτησης. Κάθε ομάδα
ανακοινώνει τα αποτελέσματά της στην ολομέλεια και τέλος ο καθηγητής μαζεύει τα φύλλα εργασίας των
μαθητών.
2η διδακτική περίοδος
Οι μαθητές χωρίζονται στις ίδιες ομάδες με αυτές της 1ης διδακτικής ώρας. Τους δίνεται το δεύτερο
φύλλο εργασίας του παραρτήματος και μαζί τους δίνεται και το πρώτο. Τους ζητάμε να παραστήσουν τις
τιμές των τριών συναρτήσεων που υπολόγισαν στο προηγούμενο μάθημα σε ορθοκανονικά συστήματα
συντεταγμένων, να χαράξουν τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις και να παρατηρήσουν τη σχέση
ανάμεσα στη μορφή των γραφικών αυτών παραστάσεων και στους τύπους των συναρτήσεων. Στη συνέχεια
ζητάμε από κάθε ομάδα να κωδικοποιήσει με νότες τις τιμές των τριών συναρτήσεων f, g και h με βάση τη
δοσμένη κωδικοποίηση στο πρώτο φύλλο εργασίας. Οι μαθητές καλούνται να καταγράψουν τα τρία νέα
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μουσικά κομμάτια που προκύπτουν (ένα για κάθε συνάρτηση) και να παρατηρήσουν τυχόν μελωδική
σχέση των νέων κομματιών με το αρχικό.
Σημείωση: Ο τύπος της f επιλέχθηκε έτσι, ώστε το αντίστοιχο νέο μελωδικό κομμάτι να είναι μια
απλή μεταφορά του αρχικού σε οξύτερο τόνο.

12. ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
Τραγουδούν το αρχικό κομμάτι σε μορφή κανόνα.

13. ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
1. Αναζητούν τον τύπο της συνάρτησης που θα οδηγεί στη μεταφορά του αρχικού κομματιού μια
οκτάβα πάνω ή κάτω.
2. Διερευνούν τη γραφική παράσταση της ευθείας y = αx + β για διάφορες τιμές των α και β και το
ρόλο που έχει ο συντελεστής διεύθυνσης στον προσανατολισμό της ευθείας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Βλάμος, Π., Δρούτσας, Π., Πρέσβης, Γ., & Ρεκούμης, Κ. (2008). Μαθηματικά Β΄ Γυμνασίου. Αθήνα: ΟΕΔΒ.
Tall, D.(1991). Intuition and rigour: The role of visualization in the calculus. In S. Cunningham, & W. S.
Zimmermann (Eds.), Visualization in Teaching and Learning Mathematics (MAA Notes, No. 19, pp. 105–
119). Washington, DC: Mathematical Association of America.
Wright, D. (2009). Mathematics and music. Providence, RI: American Mathematical Society.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Φύλλο εργασίας 1
«Μουσικές Συναρτήσεις»

I.

Παρακάτω σας δίνεται μια αντιστοιχία ανάμεσα σε νότες και αριθμούς:

…
κλπ.

1

2

0

Σύμφωνα με την αντιστοιχία αυτή, αντιστοιχίστε σε κάθε νότα του παρακάτω κομματιού τον
κατάλληλο αριθμό:
Frère Jacques

… …

…

…
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II.

Σας δίνεται στη συνέχεια η συνάρτηση f(x) = x + 5.
A.

Φανταστείτε ότι οι αριθμοί που συμπληρώσατε μπαίνουν στη θέση του x και βρείτε έτσι τις
τιμές
f(…)

=

της

συνάρτησης

__,f(…)

=

__,f(…)

=

για

αυτούς

τους

__,f(…)

=

=

__,f(…)

=

__

=

__,f(…)

=

__

=

__,f(…)

=

__

__,f(…)

αριθμούς:

Με βάση τις παραπάνω ισότητες συμπληρώστε το παρακάτω σχήμα:

Πεδίο Ορισμού

Σύνολο Τιμών

…

__

…

__

__

…

__

…
…

III.

__

…

__

Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για τη συνάρτηση g(x) = 2x + 1.
A.

f(…)

=

__,f(…)

=

__,f(…)

=

__,f(…)

=

B.

Με βάση τις παραπάνω ισότητες συμπληρώστε το παρακάτω σχήμα:

Πεδίο Ορισμού

Σύνολο Τιμών

…

__

…

__

__

…

__

…
…

IV.

__,f(…)

__

…

__

Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για τη συνάρτηση h(x) = -x + 8.
A.

f(…)

B.

Με βάση τις παραπάνω ισότητες συμπληρώστε το παρακάτω σχήμα:
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Πεδίο Ορισμού

Σύνολο Τιμών

…

__

…

__

__

…

__

…
…

__

…

__

Φύλλο εργασίας 2
«Μουσικές Συναρτήσεις»

I.

Ξαναδείτε τη δραστηριότητα ΙΙ με τη συνάρτηση f(x) = x + 5 στο φύλλο εργασίας 1.
1.

Παραστήστε τις τιμές που βρήκατε στο παρακάτω σύστημα αξόνων και χαράξτε τη γραφική
παράσταση της συνάρτησης:

2.

Τι

παρατηρείτε

3.

Γράψτε

το

σχετικά

νέο

με

τη

συνάρτηση

μουσικό

κομμάτι

και

τη

που

γραφική

της

προκύπτει

παράσταση;

ως

εξής:

1η νότα
1.

Βρείτε τον αριθμό που αντιστοιχεί στην 1η νότα του κομματιού “Frère Jacques”,που
βρίσκεται στο φύλλο εργασίας 1.
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2.

Βρείτε την τιμή της συνάρτησης f στην οποία αντιστοιχεί ο αριθμός αυτός
(δραστηριότητα ΙΙ του φύλλου εργασίας 1).

3.

Βρείτε τη νότα που αντιστοιχεί σε αυτήν την τιμή της συνάρτησης.

Αυτή θα είναι η 1η νότα του νέου κομματιού. 2η νότα, 3η νότα, κλπ. προκύπτουν με ανάλογο τρόπο.

4.

Έχει κάποια σχέση η μελωδική γραμμή του νέου κομματιού με τη μελωδική γραμμή του
αρχικού;

II.

Ξαναδείτε τη δραστηριότητα ΙΙΙ με τη συνάρτηση g(x) = 2x + 1 στο φύλλο εργασίας 1.
1.

Παραστήστε τις τιμές που βρήκατε στο παρακάτω σύστημα αξόνων και χαράξτε τη γραφική
παράσταση της συνάρτησης:

2.

Τι

3.

Γράψτε το νέο μουσικό κομμάτι που προκύπτει όπως και στην προηγούμενη δραστηριότητα:
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και

τη

γραφική

της

παράσταση;
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4.

Έχει κάποια σχέση η μελωδική γραμμή του νέου κομματιού με τη μελωδική γραμμή του
αρχικού;

III.

Ξαναδείτε τη δραστηριότητα IV με τη συνάρτηση h(x) = -x + 8 στο φύλλο εργασίας 1.
1.

Παραστήστε τις τιμές που βρήκατε στο παρακάτω σύστημα αξόνων και χαράξτε τη γραφική
παράσταση της συνάρτησης:

2.

Τι

παρατηρείτε

σχετικά

με

τη

συνάρτηση

και

τη

γραφική

της

παράσταση;

3.

Γράψτε το νέο μουσικό κομμάτι που προκύπτει όπως και στην προηγούμενη δραστηριότητα:

4.

Έχει κάποια σχέση η μελωδική γραμμή του νέου κομματιού με τη μελωδική γραμμή του
αρχικού;
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Βιογραφικά
Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου είναι Μαθηματικός. Σπούδασε στο Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής
Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου συνέχισε τις μεταπτυχιακές
σπουδές της στην Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα (2003-2005). Ήταν μέλος της χορωδίας “Γιάννης
Μάντακας” του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το 2006 είναι μόνιμη εκπαιδευτικός στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Έχει ασχοληθεί ερευνητικά με τη διδασκαλία της Στατιστικής στο Γυμνάσιο
με αντίστοιχες δημοσιεύσεις σε συνέδρια της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και του Ελληνικού
Στατιστικού Ινστιτούτου. Από το 2014 υπηρετεί στο 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης με πενταετή
θητεία και είναι υπεύθυνη του ομίλου Μαθηματικών και Αστρονομίας του σχολείου. Πειραματίζεται με
διαθεματικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία των Μαθηματικών με άλλα αντικείμενα όπως Μουσική, Φυσική,
Πληροφορική, Ξένες Γλώσσες.

Ο Τσάτσος Χαράλαμπος είναι μουσικολόγος, απόφοιτος του τμήματος Μουσικών Σπουδών του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα φοιτά στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του
Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου με τίτλο "Ακουστικός Σχεδιασμός - Πολυμέσα". Έχει σπουδάσει
Ανώτερα Θεωρητικά (Φούγκα) και παίζει διάφορα λαϊκά μουσικά όργανα. Από το 2009 υπηρετεί ως μόνιμος
εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Έχει λάβει μέρος στα ερευνητικά προγράμματα "Μουσικές
της Θράκης" με το Λάμπρο Λιάβα και "H μουσική παράδοση της λύρας στη κρητική δημοτική μουσική του
Ν. Ρεθύμνης" με την Ειρήνη Θεοδοσοπούλου.

Ο Πολυχρονάκος Γεώργιος είναι απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής του Ωδείου Νίκος
Σκαλκώτας και μεταπτυχιακός σπουδαστής του προγράμματος “Μαθηματική Προτυποποίηση σε
Σύγχρονες Τεχνολογίες και στην Οικονομία” του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έχει εργασθεί ως φροντιστής
Μαθηματικών Β/θμιας εκπαίδευσης για πέντε χρόνια και ως καθηγητής στο Κοινωνικό Φροντιστήριο της
Αρχιεπισκοπής Αθηνών από ιδρύσεώς του (Σεπτέμβριος 2012). Έχει μαθητεύσει επί σειρά ετών στην
ελληνική Βυζαντινή Χορωδία και έχει λάβει μέρος σε πολυάριθμες εκδηλώσεις της. Εργάζεται ως
εκπαιδευόμενος αναλυτής δεδομένων στην Εθνική Τράπεζα.
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Διαθεματικές προσεγγίσεις
Τεύχος 16
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ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ1
Περίληψη
Στο παρόν σχέδιο εργασίας παρουσιάζεται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μιας διαθεματικής
διδακτικής προσέγγισης των μαθημάτων της Μουσικής και των Μαθηματικών. Περιγράφεται
ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές κατά τη διάρκεια της εργασίας τους ανακαλύπτουν την
ύπαρξη των μοτίβων στη μουσική, βρίσκουν τους τύπους που διέπουν τις μετατοπίσεις των
συναρτήσεων και συνθέτουν το δικό τους μουσικό κομμάτι, χρησιμοποιώντας μετατοπίσεις
γραφικών παραστάσεων. Οι μαθητές που δε γνωρίζουν μουσική μεταξύ άλλων μαθαίνουν τις
αξίες των νοτών, να «διαβάζουν» πεντάγραμμο και το μέτρημα. Επίσης, ασχολούνται με τη
μουσική που παράγεται από συναρτήσεις Fractal και έρχονται έτσι σε επαφή με
μορφοκλασματικά αντικείμενα μετά από μια εισαγωγή στη θεωρία των μιγαδικών αριθμών.
Τέλος, μαθαίνουν για τη χρυσή τομή και κατασκευάζουν το μονόχορδο του Πυθαγόρα με τη
βοήθεια του οποίου εκτελούν το μουσικό κομμάτι που έχουν συνθέσει.

Λέξεις κλειδιά:
Μουσικά Μοτίβα, Μουσική και Μαθηματικά, Μιγαδικοί και Μουσική, Συναρτήσεις και Μουσική.

1. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ρυθμικές αξίες, τονικότητα, μοτίβα, ευθείες, εξισώσεις 1 ου βαθμού, συναρτήσεις, ευθείες, γραφικές
παραστάσεις, μετατοπίσεις γραφικών παραστάσεων, μιγαδικοί αριθμοί.

2. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Πρόσθεση κλασμάτων, επίλυση εξισώσεων 1ου βαθμού, ικανότητα χειρισμού γεωμετρικών οργάνων
και σχεδιασμού γραφικών παραστάσεων.

3. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
Ένα τουλάχιστον μέλος της κάθε ομάδας να ξέρει να διαβάζει -στοιχειωδώς- πεντάγραμμο.

4. ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
Παραγωγή μουσικού κομματιού με χρήση μαθηματικών συναρτήσεων, αντιστοίχιση μουσικών
μοτίβων σε μετατοπίσεις γραφικών παραστάσεων και αντίστροφα.

1

Το παρόν σχέδιο εργασίας είναι αποτέλεσμα διαμόρφωσης της εισήγησης «Τα Μαθηματικά της Μουσικής», που παρουσιάστηκε
στο 6ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Συνδέοντας διδακτικές μεθοδολογίες, δεξιότητες και στάσεις απέναντι στην εκπαιδευτική
πρακτική μέσα απ’ τις τέχνες» (Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2015): Κοντογούρη, Ε. & Μαροπάκης, Π. (2016). Τα Μαθηματικά της
Μουσικής. Στο: Μ. Αργυρίου & Ε. Θεοδωροπούλου (επιμ.). Πρακτικά 6ου Διεθνούς Συνεδρίου για τις Εκπαιδευτικές Διδακτικές 2015:
Συνδέοντας διδακτικές μεθοδολογίες, δεξιότητες και στάσεις απέναντι στην εκπαιδευτική πρακτική μέσα απ’ τις τέχνες, τόμος Α΄, 314322. Αθήνα: Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία» / Ε.Ε.Π.Ε.Φ, Tμήμα Επιστημών της Προσχολικής
Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ένωση Εκπαιδευτικών
Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (EEMAΠE)
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5. ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές επιδιώκεται :


Να μάθουν τον συμβολισμό και το όνομα των χρονικών αξιών των φθογγόσημων



Να αναγνωρίσουν μουσικά μοτίβα



Να κατανοήσουν βασικούς «κανόνες» που διέπουν τη συγγραφή ενός μουσικού κομματιού



Να μεταφράσουν μουσικά κομμάτια σε συναρτήσεις και αντίστροφα



Να χρησιμοποιήσουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους για να συγγράψουν τη δική τους μουσική



Να διαπιστώσουν την άρρηκτη σχέση Μουσικής και Μαθηματικών



Να εισαχθούν –μέσω της μουσικής- σε μαθηματικές έννοιες και να τιε κατανοήσουν.

6. ΗΛΙΚΙΑ
Μαθητές 15-16 ετών Α΄ ή Β΄ Λυκείου. (Σημειώνεται ότι οι πέντε πρώτες διδακτικές περίοδοι
μπορούν να γίνουν και σε μικρότερες ηλικίες.)

7. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ένα τετράμηνο με 2 ώρες ανά εβδομάδα

8. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Εφαρμόζονται

οι

αρχές

της

ομαδοσυνεργατικής

διδασκαλίας

και

της

κατευθυνόμενης

ανακαλυπτικής-διερευνητικής και ενεργούς μάθησης.

9. ΥΛΙΚΑ


Παρτιτούρες από μουσικά κομμάτια που οι μαθητές ήδη γνωρίζουν καλά.



Χαρτί μιλιμετρέ



Γεωμετρικά όργανα



Κινητό τηλέφωνο



Υ/Η με ηχεία



Λογισμικό Geogebra



Υλικά για κατασκευή μονόχορδου: υλικά μακέτας, σφυρί, πρόκες, χορδή, γωνίες, κόλα.

10. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ
Χώρος διαμορφωμένος κατάλληλα για ομαδική εργασία.

11. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
1η διδακτική περίοδος: οι αξίες
Μοιράζεται στους μαθητές η παρτιτούρα του Εθνικού Ύμνου. Αφού μάθουν τί είναι μέτρο, και πώς
συμβολίζονται το τέταρτο, το όγδοο, το δέκατο έκτο και τί ακριβώς είναι τα παρεστιγμένα φθογγόσημα,
τους ζητείται να προσθέσουν τις αξίες των νοτών σε κάθε μέτρο και να ανακαλύψουν πώς θα βρίσκουν την
αξία των δις παρεστιγμένων φθογγοσήμων και τις αξίες των παύσεων.
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Έτσι, φερ’ ειπείν, για το πρώτο ολοκληρωμένο μέτρο, οι μαθητές προκειμένου να βρουν τι είναι το
δις παρεστιγμένο τέταρτο, λύνουν την παρακάτω εξίσωση:
[(1:4)+(1/2)(1/4)+x]+(1/16)+[(1/8)+(1/2)(1/8)]+(1/16)=3/4.
Βρίσκουν ότι ο άγνωστος ισούται με 1/16 και στη συνέχεια, αφού εντοπίσουν τη σχέση του 1/16 με
το παρεστιγμένο τέταρτο, υποθέτουν ότι η δεύτερη στιγμή προσθέτει τη μισή αξία της πρώτης. Ο έλεγχος
της εικασίας γίνεται με χρήση άλλης παρτιτούρας που περιείχε δις παρεστιγμένο μισό.
Με αντίστοιχο τρόπο, ανακαλύπτουν την αξία της παύσης στο τέταρτο ολοκληρωμένο μέτρου της
παρτιτούρας.
2η διδακτική περίοδος: τα μοτίβα

Μοιράζεται στους μαθητές η παρτιτούρα πρωτοχρονιάτικου τραγουδιού και τους ζητείται να
κάνουν το εξής: Την πρώτη νότα κάθε στροφής να τη συμβολίσουν ως «αρχή» και, εν συνεχεία, για κάθε
επόμενο όγδοο να σημειώσουν εάν «ανεβαίνει» ή «κατεβαίνει» ο ήχος και κατά πόσες νότες. Εάν μια νότα
έχει αξία μεγαλύτερη, τότε αυτό σημειώνεται δίπλα με πολλαπλασιασμό με το πλήθος των δεκάτων έκτων
με τα οποία η νότα αυτή είναι ισοδύναμη χρονικά. Οι διαφορές ανάμεσα σε τόνους και ημιτόνια, σε αυτή
τη φάση δεν εξετάζεται.
Έτσι, για τις τέσσερεις πρώτες στροφές, οι μαθητές κάνουν την παρακάτω καταγραφή:
1η: Αρχή, ↓1, ↑1, ↑1, ↓1, ↓2, ↑2(x2), ↓1(x4)
2η: Αρχή, ↓1, ↑1, ↑1, ↓1, ↓2, ↑2(x2), ↓1(x4)
3η: Αρχή, ↓1, ↑1, ↑1, ↓1, ↓2, ↑2(x2), ↓1(x4)
4η: Αρχή, ↓1, ↓1, ↓1, ↓1, ↓1, ↑1(x2), →0
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Ανακαλύπτουν, έτσι, την ύπαρξη «μοτίβων» στη μουσική, καθώς και τις τρεις (όχι απαραβίαστες)
αρχές:
1.

Τα μουσικά κομμάτια έχουν επαναλήψεις.

2.

Όταν «χαλάει» η επανάληψη, αυτό γίνεται στο τέλος του μοτίβου.

3.

Το ρεφραίν ακολουθεί διαφορετικό μοτίβο.

Προέκταση: Εξετάζεται από τους μαθητές εάν αυτό συμβαίνει και σε άλλα είδη μουσικής. Την
επόμενη φορά φέρνει ο καθένας από μια παρτιτούρα που έχει βρει στο διαδίκτυο με το είδος της μουσικής
που του αρέσει και γίνεται η σχετική επαλήθευση. Επιπλέον, τους δίνεται και παρτιτούρα δημοτικού
τραγουδιού για να γίνει και εκεί ο έλεγχος.
3η διδακτική περίοδος: μουσική στο κινητό
Για να ελέγξουν οι μαθητές εάν μπορούμε να παράξουμε μουσικό κομμάτι ακολουθώντας μοτίβα,
τηρώντας τους κανόνες που βρήκαν στην προηγούμενη δραστηριότητα και χωρίς να γνωρίζουμε εκ των
προτέρων τον ήχο που δίνει η κάθε νότα χρησιμοποιούν ένα κινητό με ήχο στο πληκτρολόγιο.
Συγκεκριμένα, γράφουν στο χαρτί μια μικρή τυχαία σειρά από αριθμούς από το ένα μέχρι το εννέα, την
επαναλαμβάνουν τρεις φορές πατώντας τα αντίστοιχα πλήκτρα και την τέταρτη φορά αλλάζουν λίγο το
τέλος. Το αποτέλεσμα μοιάζει με μουσική που υπάρχει σε παιχνίδια για παιδιά νηπιακής ηλικίας.
4η διδακτική περίοδος: οι νότες
Αφού εξηγείται το ποια είναι η θέση των νοτών στο πεντάγραμμο και πώς βρίσκουμε ποια νότα
έχουμε κάθε φορά (στην περίπτωση που δεν τις έχουμε μάθει απέξω), ζητείται από τους μαθητές να
καταγράψουν στη δεύτερη παρτιτούρα που τους δίνεται πάνω από κάθε νότα το όνομά της.
5η διδακτική περίοδος: οι τόνοι, τα ημιτόνια και η δίεση
Εξηγείται στους μαθητές τι σημαίνει τόνος, τι ημιτόνιο και ποιες διαφορές συχνοτήτων
αντιστοιχούν σε αυτά. Μαθαίνουν, λοιπόν, ότι μεταξύ δύο διαδοχικών νοτών έχουμε τόνους, εκτός από το
μι-φα και το σι-ντο. Αφού μάθουν και για το ρόλο της δίεσης, φτιάχνουν για την κάθε στροφή της δεύτερης
παρτιτούρας μια γραφική παράσταση ως εξής:
Η «αρχή» δηλώνεται ως το (0,0), δηλαδή εκεί τοποθετούμε την πρώτη νότα κάθε στροφής. Για κάθε
όγδοο προχωράμε μια θέση δεξιά, για κάθε τέταρτο 2 θέσεις κ.ο.κ., ενώ για κάθε διαφορά τόνου
ανεβαίνουμε ή κατεβαίνουμε ένα εκατοστό, οπότε για διαφορά ημιτονίου μισό εκατοστό.
Για τον πρώτο στίχο της παρτιτούρας «Πρωτοχρονιά» προέκυψε το παρακάτω γράφημα.

Τα γραφήματα για κάθε στίχο γίνονται σε ημιδιαφανές μιλιμετρέ χαρτί και έτσι οι μαθητές έχουν τη
δυνατότητα, τοποθετώντας το ένα φύλλο πάνω στο άλλο, να ελέγξουν την ταύτιση μεταξύ τους.
Επαληθεύουν λοιπόν εκ νέου, αλλά με μεγαλύτερη ακρίβεια τους κανόνες που είχαν διαπιστώσει
προηγουμένως. Παρατηρούν ότι, όταν λαμβάνεται υπόψη το εάν ακολουθεί τόνος ή ημιτόνιο, τότε το
μοτίβο δε διατηρείται πλήρως, αλλά η μουσική γίνεται πιο ενδιαφέρουσα. Από την άλλη μεριά όμως,
διαπιστώνουν ότι ακολουθία ήχων παιγμένη με τη βοήθεια του κινητού τους (όπως περιγράφηκε στην
τρίτη δραστηριότητα) που δεν υπακούει σε μοτίβα, δεν μοιάζει με μουσική.
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6η διδακτική περίοδος: οι μετατοπίσεις των γραφικών παραστάσεων
Με βάση το γράφημα που έγινε στο χαρτί μιλιμετρέ, οι μαθητές καλούνται να κατασκευάσουν τον
τύπο της συνάρτησης που έχει αυτή τη γραφική παράσταση. Έτσι, ασκούνται στην εύρεση εξισώσεων
ευθειών, μαθαίνουν ότι, περιορίζοντας το πεδίο ορισμού σε κλειστό διάστημα, παίρνουμε ευθύγραμμο
τμήμα και κατανοούν πώς δημιουργούνται συναρτήσεις με κλάδους.
Καθώς για κάθε στίχο η αρχή τοποθετείτο στην αρχή των αξόνων, ζητείται να βρουν οι μαθητές
ποιος θα ήταν ο τύπος της συνάρτησης, εάν τώρα στην αρχή των αξόνων τοποθετούσαμε τη νότα ντο. Για
κάθε έναν στίχο από τους τρεις πρώτους, η γραφική παράσταση προκύπτει από αυτήν που φαίνεται στο
γράφημα με κατάλληλη κατακόρυφη μετατόπιση. Αρκετά εύκολα οι μαθητές καταλήγουν στους τύπους για
την κατακόρυφη μετατόπιση.
Το επόμενο ερώτημα αφορά τον τύπο της συνάρτησης στην περίπτωση που μέχρι να αρχίσει το
κομμάτι, μεσολαβεί διάστημα αξίας ενός τετάρτου από τη στιγμή έναρξης της χρονομέτρησης. Στην
πραγματικότητα αυτό σχετίζεται με οριζόντια μετατόπιση του γραφήματος. Χάριν ευκολίας, για την
αντιμετώπιση του ζητήματος, χρησιμοποιείται το λογισμικό Geogebra με τη βοήθεια του οποίου οι
μαθητές πειραματίζονται σε μια οικεία σε αυτούς συνάρτηση. Αυτήν με τύπο f(x)=x2. Καταλήγουν (όχι με
ιδιαίτερη ευκολία) στον τύπο για την οριζόντια μετατόπιση.
7η διδακτική περίοδος: οι μαθητές «γράφουν» μουσική με τη βοήθεια συναρτήσεων
Το επόμενο ερευνητικό ερώτημα είναι εάν η όλη διαδικασία θα μπορούσε να αντιστραφεί. Οι
μαθητές γράφουν έναν τύπο συνάρτησης με επτά κλάδους (όσα και τα ευθύγραμμα τμήματα του παραπάνω
γραφήματος), συνεχούς στα σημεία αλλαγής του κλάδου. Στη συνέχεια, βρίσκουν δύο τύπους
συναρτήσεων που αντιστοιχούν σε κατακόρυφη μετατόπιση του αρχικού γραφήματος, τα σχεδιάζουν στο
μιλιμετρέ χαρτί, ενώ για τον τέταρτο στίχο, λειτουργούν «με το μάτι», διατηρώντας αρχικά το μοτίβο και
παραλλάσσοντάς το στα τρία τελευταία ευθύγραμμα τμήματα.
Τέλος, ακολουθώντας την αντίστροφη δραστηριότητα από εκείνη που περιγράφεται στην 5η
διδακτική περίοδο, μεταφράζουν τις γραφικές παραστάσεις σε νότες στο πεντάγραμμο.
Το παραχθέν μουσικό κομμάτι μπορεί να αναλάβει να παίξει ένας μαθητής που γνωρίζει μουσική.
8η διδακτική περίοδος: εισαγωγή στη θεωρία των μιγαδικών αριθμών
Ο μέσος μαθητής της Α΄ Λυκείου δεν είναι μαθηματικά ώριμος να εισαχθεί στη θεωρία των
μιγαδικών αριθμών, όμως, μπορεί να προκύψει ως ζήτημα από μόνο του, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες
της ομάδας. Για παράδειγμα μπορεί να δοθεί η ακόλουθη φωτογραφία, με αφορμή την οποία
διαπιστώνεται ότι τα fractals (μορφοκλασματικές απεικονίσεις) έχουν θέση στη ζωγραφική και την
αρχιτεκτονική. Μπορεί τότε να προκύψει ως φυσική συνέπεια το ερώτημα εάν σχετίζονται και με τη
μουσική.

Εξηγούμε στους μαθητές τι είναι η φανταστική μονάδα και, στη συνέχεια ,τους δίνουμε μια μιγαδική
συνάρτηση μιγαδικής μεταβλητής, την f(z)=z2-1 και τον μιγαδικό z1=1+2i. Τους ζητάμε να βρουν την τιμή
της συνάρτησης για z=z1. Το αποτέλεσμα το ονομάζουν z2. Στη συνέχεια, βρίσκουν την τιμή της συνάρτησης
για z= z2 κ.ο.κ.
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Κατόπιν, αναζητούν τρόπο παράστασης των μιγαδικών αριθμών, κατ’ αντιστοιχία με την
παράσταση των πραγματικών στην ευθεία των πραγματικών αριθμών και σχεδόν αμέσως καταλήγουν στο
γνωστό τρόπο παράστασής τους στο μιγαδικό επίπεδο. Έτσι, τοποθετούν στο μιγαδικό επίπεδο τους
αριθμούς z1, z2, z3 κλπ. Κατά την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο για τα fractals, οι μαθητές
μαθαίνουν για το φαινόμενο της πεταλούδας και λίγα πράγματα για τη θεωρία του χάους.
9η διδακτική περίοδος: μουσική fractal
Οι μαθητές ψάχνουν και βρίσκουν στο youtube fractal μουσική.
10η διδακτική περίοδος: το μονόχορδο του Πυθαγόρα
Μαθαίνουν να κατασκευάζουν την χρυσή τομή με κανόνα και διαβήτη και αποφασίζουν να
εφαρμόσουν τη γνώση τους αυτή στην κατασκευή μουσικού οργάνου και συγκεκριμένα, στο μονόχορδο
του Πυθαγόρα.

Σχεδιάζονται οι έδρες ώστε αυτές της παράπλευρης επιφάνειας να έχουν ακμές με την αναλογία της
χρυσής τομής, δημιουργείται μια τρύπα στην άνω έδρα με το κέντρο της τοποθετημένο ώστε ο λόγος των
αποστάσεων από τις δύο πιο απομακρυσμένες μεταξύ τους ακμές να ισούται με τη χρυσή αναλογία,
μπαίνουν οι χορδές, ο καβαλάρης, οι γωνίες, επιστρατεύονται ακίνδυνα για τους μαθητές εργαλεία
(χειροκίνητο τρυπάνι) και το μονόχορδο είναι έτοιμο. Επιχειρείται να εκτελεστεί με το μονόχορδο το
μουσικό κομμάτι που η ομάδα είχε παράξει στην 7η διδακτική περίοδο.
Σημείωση: Στην παρακάτω προτεινόμενη βιβλιογραφία, εκτός από αυτήν που αναφέρεται και μέσα
στο κείμενο, βρίσκεται το παλιό σχολικό βιβλίο από το οποίο αντλήθηκαν οι παρτιτούρες, βιβλία και
άρθρα που μας έδωσαν κάποιες από τις ιδέες και βιβλία ή άρθρα που στηρίζουν θεωρητικά το εγχείρημά
μας.
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Βιογραφικά
Η Ευανθία Κοντογούρη είναι μαθηματικός με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Διδακτική των
Μαθηματικών. Το ερευνητικό της ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως σε ζητήματα της διδακτικής και
παιδαγωγικής επιστήμης. Με τη μουσική ασχολείται ερασιτεχνικά και παίζει κιθάρα.

Ο Παρασκευάς Μαροπάκης είναι μαθηματικός με ερευνητικό ενδιαφέρον στις αλγεβρικές δομές
συνόλων και στις γεωμετρικές κατασκευές κανονικών και χρυσών πολυγώνων με ή χωρίς κανόνα και
διαβήτη. Ερασιτεχνικά ασχολείται με τη μουσική και παίζει μαντολίνο.
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Μουσική και Μαθηματικά:
Διαθεματικές προσεγγίσεις
Τεύχος 16

Ευανθία Αναγνωσταρά, Γεωργία Σκαλοχωρίτου, Βαρβάρα Κουκούτα

Η ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ1
Περίληψη
Στο παρόν σχέδιο εργασίας επιχειρείται η σύνδεση της έννοιας της χρυσής τομής με τη Μουσική, με
τρόπο βιωματικό, μέσα από ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες, βασισμένες στην ενεργό συμμετοχή
των μαθητών. Διερευνάται το θεωρητικό πλαίσιο και η έννοια της Χρυσής Τομής, μελετώνται
αποσπάσματα από την κλασική μουσική και την ελληνική μουσική δημιουργία καθώς και ο τρόπος
κατασκευής μουσικών οργάνων, στα οποία θεωρείται ότι εμφανίζεται η χρήση της χρυσής
αναλογίας.

Λέξεις κλειδιά:
Χρυσή Τομή, Χρυσή Αναλογία, Μουσική, Μουσικές Συνθέσεις, Μουσικά Όργανα.

1. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Η έννοια της χρυσής τομής, μέσα από παραδείγματα από τη μουσική.

2. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Αναλογίες, Πυθαγόρειες αρχές, Ακολουθία αριθμών.

3. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
Δεν απαιτούνται ειδικές μουσικές γνώσεις, εκτός από την έννοια του "μέτρου" στις συνθέσεις, ώστε
να γίνει κατανοητή η διαπραγματευόμενη έννοια της χρυσής τομής σε αυτές.

4. ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
Η χρυσή τομή ως μαθηματική έννοια και οι εφαρμογές της στον κόσμο της Μουσικής.

5. ΣΤΟΧΟΙ


Η ανακάλυψη νέων και συναρπαστικότερων τρόπων προσέγγισης της γνώσης,



η έξαψη του ενδιαφέροντος και η παροχή κινήτρων για τη γνώση και σπουδή των Μαθηματικών,
ως αναπόσπαστου στοιχείου της ανθρώπινης ζωής, εξέλιξης και κουλτούρας,

1

Το παρόν σχέδιο εργασίας είναι αποτέλεσμα διαμόρφωσης της εισήγησης «Μαθηματικά και Τέχνη: Η χρυσή τομή μέσα από τον
κόσμο της Μουσικής», που παρουσιάστηκε στο 6ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Συνδέοντας διδακτικές μεθοδολογίες, δεξιότητες
και στάσεις απέναντι στην εκπαιδευτική πρακτική μέσα απ’ τις τέχνες» (Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2015): Αναγνωσταρά, Ε.,
Σκαλοχωρίτου, Γ. & Κουκούτα, Β. (2016). Μαθηματικά και Τέχνη: Η χρυσή τομή μέσα από τον κόσμο της Μουσικής. Στο: Μ.
Αργυρίου & Ε. Θεοδωροπούλου (επιμ.). Πρακτικά 6ου Διεθνούς Συνεδρίου για τις Εκπαιδευτικές Διδακτικές 2015: Συνδέοντας διδακτικές
μεθοδολογίες, δεξιότητες και στάσεις απέναντι στην εκπαιδευτική πρακτική μέσα απ’ τις τέχνες, τόμος Α΄, 323-330. Αθήνα: Εργαστήριο
Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία» / Ε.Ε.Π.Ε.Φ, Tμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (EEMAΠE).
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η σύνδεση της αφηρημένης μαθηματικής γνώσης με την καθημερινή ζωή και πραγματικότητα,



η αλλαγή της στάσης των μαθητών απέναντι στη διδασκαλία των Μαθηματικών και η κατάρριψη
της προκατάληψης, ότι τα μαθηματικά είναι ένα «δύσκολο» ή «ανιαρό» μάθημα,



το ερέθισμα της γνωριμίας με καλλιτεχνικά ρεύματα και καλλιτέχνες, μέσα από το έργο τους.

6. ΗΛΙΚΙΑ
15-18 ετών.

7. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
7 μήνες (δύο ώρες την εβδομάδα)

8. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Ακολουθήθηκε η ομαδοσυνεργατική μέθοδος και η βιωματική προσέγγιση του θέματος.

9. ΥΛΙΚΑ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ
Χρησιμοποιήθηκαν:


μουσικά όργανα,



κασετόφωνα,



cd player,



μηχάνημα εγγραφής ήχου,



παρτιτούρες,



υπολογιστής και



διαδραστικός πίνακας.

10. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Η σύνδεση της Μουσικής με την έννοια της χρυσής τομής πραγματοποιείται, κυρίως, μέσα από την
οργάνωση βιωματικών εργαστηρίων, όπου ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:
Παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου της έννοιας με τη χρήση πολλαπλών οπτικοακουστικών
μέσων (εικόνες, χρήση διαδραστικού πίνακα, μουσικές ακροάσεις κλπ.).
Επειδή η έννοια της χρυσής τομής δεν αναφέρεται αναλυτικά στο σχολικό βιβλίο, αρχικά οι μαθητές
χωρισμένοι σε ομάδες και με την εποπτεία των εκπαιδευτικών, αναζητούν πληροφορίες σχετικά με την
χρυσή τομή ως μαθηματική έννοια και στη συνέχεια τη σχέση της με τις τέχνες.
Ακρόαση επιλεγμένων μουσικών αποσπασμάτων με τη βοήθεια χάρτη ακρόασης, έτσι, ώστε να γίνει
πιο παραστατική και κατανοητή η διαπραγματευόμενη έννοια.
Οι μαθητές εργάζονται και προχωρούν στη διαπίστωση της χρήσης της χρυσής αναλογίας στις
παρακάτω μουσικές συνθέσεις:
Α) Στο α΄ μέρος της 5ης Συμφωνίας του Beethoven, στην οποία έχουμε ένδειξη της χρήσης της
χρυσής αναλογίας.
Το πεντάμετρο μοτίβο – «το κτύπημα της μοίρας» κατά τον ίδιο τον συνθέτη – εμφανίζεται στην
αρχή και στο τέλος του κομματιού αλλά και στο μέτρο 377. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι το α΄ μέρος
αποτελείται συνολικά από 610 μέτρα, προκύπτει ότι η δεύτερη επανάληψη του θέματος χωρίζει το κομμάτι
στο χρυσό λόγο (610/377=1,61).

ISSN 1790-773Χ
6

77

© GAPMET / ΕΕΜΑΠΕ 2016

Ευανθία Αναγνωσταρά, Γεωργία Σκαλοχωρίτου, Βαρβάρα Κουκούτα

Εικόνα 1: Απόσπασμα από την 5η συμφωνία του Beethoven
Β) Στο έργο του Βéla Bártok «Μουσική για έγχορδα, κρουστά και τσελέστα» (1936) το οποίο είναι
δομημένο σύμφωνα με τους πιο αυστηρούς κανόνες συμμετρίας, έτσι, που θα μπορούσαμε να το
παρομοιάσουμε με ένα αρχιτεκτονικό οικοδόμημα.
Η «κορύφωση» του 1ου μέρους παρουσιάζεται στο σημείο της μέγιστης δυναμικής του κομματιού
(fff, 56ο μέτρο), που συμπίπτει με το σημείο Φ, δηλαδή το σημείο της χρυσής τομής.

Εικόνα 2: Γραφική παράσταση της σύνθεσης του B.Bártok
Η δομή θυμίζει το ανοιγοκλείσιμο μιας βεντάλιας, όπως παρουσιάζεται παρακάτω :

Pp
1ο μέτρο

fff
56ο μέτρο

ppp
88ο μέτρο

Πολύ σιγά/δυνάμωμα/πάρα πολύ δυνατά/σβήσιμο/πάρα πολύ σιγά

Ο Ούγγρος μουσικολόγος Lendvai Erno (1971), αναφέρει ότι η διαχείριση του ρυθμού της σύνθεσης
από τον Bartok περιέχει ένα άριστο παράδειγμα της χρήσης του χρυσού λόγου.
Γ) Έγινε αναφορά σε κάποιες σονάτες για πιάνο του W. A. Mozart. Ο συνθέτης, που αποδεδειγμένα
υπήρξε λάτρης των αριθμών, δεν αποκλείεται να χρησιμοποίησε συνειδητά τη χρυσή τομή.
Δ) Έγινε αναφορά επίσης και στα έργα των Claude Debussy, Eric Satie, Βéla Βártok, Ιάννη Ξενάκη,
Βαγγέλη Παπαθανασίου και άλλων. Η περίπτωση του Ιάννη Ξενάκη είναι ξεχωριστή, γιατί όντας,
παράλληλα, αρχιτέκτονας και πολιτικός μηχανικός, χρησιμοποίησε στις συνθέσεις του μουσικά συστήματα
βασισμένα σε διάφορες μαθηματικές θεωρίες, μεταξύ των οποίων τον χρυσό λόγο.
Διερεύνηση της έννοιας σε αποσπάσματα της ελληνικής μουσικής δημιουργίας
Οι μαθητές «προετοιμάζουν» τη μουσική εκτέλεσή τους, προχωρούν σε βιωματική «κατάκτηση» των
διαπιστώσεων, που αναφέρονται στη συνέχεια. Διερευνώνται τα παρακάτω αποσπάσματα:
Α) «Έχε γεια Παναγιά» ή «Έχε γεια πάντα γεια» (Παραδοσιακό πολίτικο χασάπικο, με πανελλήνια
διάδοση )
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5:8=0,62
Στο οκτάμετρο ρεφρέν παρατηρείται από τους μαθητές ότι η «κορύφωση» εμφανίζεται στο 5ο μέτρο.
Είναι το σημείο εμφάνισης της ψηλότερης νότας της μελωδικής γραμμής (όνειρο ήτανε).
Β) «Φραγκοσυριανή» (Ρεμπέτικο του Μάρκου Βαμβακάρη)

5:8=0,62
Η «κορύφωση» παρουσιάζεται πάλι στο 5ο μέτρο. Είναι πάλι το σημείο εμφάνισης της ψηλότερης
νότας της μελωδικής γραμμής (λες και μάγια μού’ χεις κάνει).
Γ) «Χάρτινο το φεγγαράκι» (Μάνου Χατζιδάκι)

15:24= 0,62
Στο εικοσιτετράμετρο ρεφρέν η «κορύφωση» της μελωδίας εμφανίζεται στο 15ο μέτρο (είν’ ο κόσμος
πιο μικρός).
Είναι, πράγματι, εκπληκτικό το να διαπιστώνει κανείς ότι η αισθητική της χρυσής αναλογίας δεν
υφίσταται μόνο σαν οπτική παρατήρηση, αλλά και σαν ακουστική!
Μελέτη της εφαρμογής της χρυσής τομής στη κατασκευή μουσικών οργάνων
Οι μαθητές αναλαμβάνουν να βρουν πληροφορίες και να διερευνήσουν την εφαρμογή της χρήσης
της χρυσής αναλογίας στην κατασκευή μουσικών οργάνων, στα οποία θεωρείται ότι εφαρμόζεται.
Α) Η περίπτωση των μεγάλων κατασκευαστών εγχόρδων του 17ου αιώνα Amati, Stradivari και
Guarneri είναι μια απ’ αυτές. Προφανώς, ο Stradivari γνώριζε τη χρυσή τομή και την χρησιμοποίησε για
την τοποθέτηση των f-holes στα διάσημα βιολιά του και όχι μόνο, όπως διαπιστώνουμε στην παρακάτω
εικόνα :

.
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Εικόνα 3: Βιολί Stradivarius και εφαρμογή της χρυσής αναλογίας
Παρατηρήθηκε ότι οι λόγοι ακολουθούν τη χρυσή αναλογία και αυτό αποκλείεται να είναι τυχαίο!
Β) Ανάλογες παρατηρήσεις έγιναν και για τις αναλογίες στην κατασκευή της κλασικής κιθάρας.
(Kertsopoulos, 1984 ) και στο πληκτρολόγιο του πιάνου.

Εικόνα 4: Κιθάρα “The Kertsopoulos mathematical model of the guitar”

Εικόνα 5: Πληκτρολόγιο πιάνου
Η οκτάβα (σ.σ. η απόσταση ανάμεσα σε δύο διαδοχικές ομώνυμες νότες π.χ. ντο-ντο’ κλπ.)
αποτελείται από 13 πλήκτρα, 8 λευκά και 5 μαύρα.
Τα μαύρα χωρίζονται σε ομάδες των 2 και των 3 πλήκτρων. Οι αριθμοί 2,3,5,8,13 είναι διαδοχικοί
στην ακολουθία Fibonacci. Ο Kepler το 1608 ανακάλυψε ότι ο λόγος δύο διαδοχικών όρων -μεγαλύτερου
προς τον μικρότερο- προσεγγίζει τον αριθμό Φ με μεγάλη ακρίβεια, καθώς προχωράμε προς τους
μεγαλύτερους όρους της ακολουθίας (Boyer, 1997).
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Έτσι, λοιπόν ισχύουν τα εξής που ουσιαστικά επαληθεύουν την ίδια την ακολουθία :
Λόγος μαύρων πλήκτρων : 3/2 = 1,5
Αριθμός λευκών /Αριθμός μαύρων : 5/3 =1,66
Αριθμός λευκών / Αριθμός μαύρων : 8/5 = 1,60
Αριθμός λευκών και μαύρων / Αριθμός λευκών : 13/8 = 1,62
Εξ άλλου, η βασική συγχορδία κάθε κλίμακας, αυτή που την «χαρακτηρίζει», απαρτίζεται από την
1η, την 3η, την 5η και την 8η βαθμίδα της.

11. ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
Όλη η διαδικασία και τα αποτελέσματα καταγράφονται σε κείμενο, εικόνα και ήχοκαι μετά από
επιλογές, που προκύπτουν από τη συνεργασία όλων των συμμετεχόντων μπορούν να αναρτηθούν στο
διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του σχολείου. Π.χ.

Εικόνα 6: Εμφάνιση της εργασίας στην ιστοσελίδαhttp://lyk-peir-mytil.les.sch.gr/mart/main.html
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Βιογραφικά
Η Ευανθία Αναγνωσταρά γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι διπλωματούχος θεωρητικών, πιάνου και
Βυζαντινής μουσικής, με σπουδές στην παραδοσιακή μουσική (θεωρία ανατολικής μουσικής, ούτι,
τραγούδι). Επίσης είναι πτυχιούχος ( Μ. Sc.) της Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθήνας. Δίδαξε πιάνο σε ωδεία
και μουσικές σχολές (1980-1990) στην Αθήνα και από το 1990 σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη. Από το 1995 μέχρι το 2007 δίδαξε πιάνο στο Μουσικό
Σχολείο Θεσσαλονίκης, του οποίου διετέλεσε υποδιευθύντρια ( 2002-2007). Από τον Αύγουστο του 2007
υπηρετεί ως Σχολική Σύμβουλος Μουσικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην
Περιφέρεια Β. Αιγαίου. Στα ενδιαφέροντά της συγκαταλέγεται η έρευνα και η καταγραφή ανέκδοτου και
σπάνιου μουσικού υλικού, κυρίως από την περιοχή της Λέσβου.

Η Γεωργία Σκαλοχωρίτου, γεννήθηκε στη Μυτιλήνη της Λέσβου. Σπούδασε Μαθηματικά στο
Πανεπιστήμιο Πατρών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Πολιτισμική Πληροφορική, του
τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Τ.Ε.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διδάσκει
Μαθηματικά σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Λέσβου από το 1991. Από το Σεπτέμβριο του 2012
είναι Δ/ντρια στο Πειραματικό ΓΕΛ Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι πρόεδρος του
παραρτήματος Λέσβου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.

Η Βαρβάρα Κουκούτα είναι καθηγήτρια οικονομολόγος στο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης,
όπου δουλεύει από το 2001. Σπούδασε Οικονομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα
Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού
διπλώματος του ίδιου τμήματος.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ
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Μουσική και Μαθηματικά:
Διαθεματικές προσεγγίσεις
Τεύχος 16

Αντώνης Κυρμπάτσος

Η ΟΠΕΡΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Δ΄)
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ
«ΕΝΑΣ ΧΑΡΤΗΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ»
Περίληψη
Το άρθρο πραγματεύεται το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός σχεδίου εργασίας που
ολοκληρώθηκε με την επιτέλεση της όπερας για μαθητές «Ένας χάρτης θησαυρός». Το σχέδιο
εργασίας εκπονήθηκε και υλοποιήθηκε από έναν εκπαιδευτικό Μουσικής και τους δασκάλους
και μαθητές των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων εξαθέσιου δημοτικού σχολείου, στο πλαίσιο της Ευέλικτης
Ζώνης, με την εποπτεία του Τομέα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Εθνικής Λυρικής
Σκηνής. Στο άρθρο περιγράφονται τόσο τα κομβικά σημεία της επίτευξης συγκεκριμένων
στόχων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του αρχικού σχεδιασμού, όσο και οι παιδαγωγικές
θεωρίες και πρακτικές που απετέλεσαν πεδία έμπνευσης, δοκιμής, αναστοχασμού και τελικής
αξιολόγησης της προσπάθειας αυτής στο σύνολό της. Παράλληλα, παρουσιάζονται οι τρόποι
με τους οποίους λειτούργησε υποστηρικτικά, όχι μόνο παιδαγωγικά, αλλά και αμιγώς
καλλιτεχνικά – αισθητικά ο Τομέας Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Εθνικής Λυρικής
Σκηνής (ΕΛΣ).

Λέξεις κλειδιά:
Σχέδιο Εργασίας, Ευέλικτη Ζώνη, Θεωρίες Μάθησης, Επιτέλεση, Συνεργατική Διδασκαλία.

1. ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στην επίσημη ιστοσελίδα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (www.nationalopera.gr), καθώς και στο
εκπαιδευτικό υλικό που διανέμει στα σχολεία μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η όπερα διαδραστικά
στα Δημοτικά σχολεία», γίνεται αναφορά στη δημιουργία και επιτέλεση της όπερας για μαθητές «Ένας
χάρτης θησαυρός». Το συγκεκριμένο έργο προέκυψε από τη βιβλιογραφική μελέτη που σχετίζεται με τα
εκπαιδευτικά προγράμματα των λυρικών θεάτρων, καθώς και την επικοινωνία που αναπτύχθηκε με τον
Υπεύθυνο του Τομέα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ), λίγο μετά το 1ο
Μαθητικό Φεστιβάλ Όπερας, που διεξήχθη στο θέατρο ΟΛΥΜΠΙΑ στις 22 Μαρτίου του 2010. Το
αξιοσημείωτο πάντως είναι ότι η προετοιμασία του έργου με τους μαθητές εμπεριέχει ένα στοιχείο
εξωθεσμικότητας που χρειάζεται να καταγραφεί, ώστε να αναδειχθούν υπαρκτές ατέλειες αλλά και
δυνατότητες στην ελληνική σχολική μουσική εκπαίδευση.
Η έναρξη της σχολικής χρονιάς 2010 – 2011 με βρήκε θεωρητικά εκτός τάξης λόγω εκπαιδευτικής
άδειας, που χορηγήθηκε για την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών μου σπουδών. Στην πραγματικότητα, με
βρήκε πρόθυμο να δοκιμάσω, αν όσα περιγράφουν οι συγγραφείς άρθρων που σχετίζονται με
εκπαιδευτικά προγράμματα που εντάσσουν ποικιλοτρόπως την όπερα στην εκπαιδευτική διαδικασία,
μπορούν να έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα. Γι’ αυτό και ζητήματα που έχουν ήδη καταγραφεί (Κυρμπάτσος,
2013, 2014), εδώ επαναδιατυπώνονται ως αφορμές για προβληματισμό, σύγκριση και έκφραση
αξιολογικών κρίσεων σε σχέση με το παρουσιαζόμενο εγχείρημα. Επιπρόσθετα, η ευνοϊκή διάθεση και η
προθυμία εκ μέρους του Υπευθύνου Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της ΕΛΣ να παρέχει καθοδήγηση και
ουσιαστική βοήθεια σε αυτό, όπως και η εμπειρία μου από ανάλογες προγενέστερες προσπάθειες, με
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οδήγησαν στο να προτείνω στη διεύθυνση ενός σχολείου, όπου συμπλήρωνα ωράριο κατά το παρελθόν,
την εκπόνηση ενός σχεδίου εργασίας στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης με τις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄. Ως σχέδιο
εργασίας ορίζεται «κάθε οργανωμένη μαθησιακή δραστηριότητα, συλλογικής συνήθως μορφής, που
αναπτύσσεται σε πλαίσιο ελεύθερης επιλογής με βάση προκαθορισμένο σχέδιο και αποβλέπει στη
διερεύνηση, οργάνωση και διαχείριση γνώσεων, υλικών, αξιών και δράσεων οι οποίες αφορούν ολιστικές
καταστάσεις της πραγματικότητας και ενδιαφέρουν άμεσα τους εμπλεκόμενους μαθητές ως άτομα ή ως
μέλη κοινωνικών ομάδων». Χρειαζόταν συνεπώς η συναίνεση αλλά και η συνεχής ενεργός εμπλοκή τόσο
των διδασκόντων όσο και των μαθητών για την εκπόνηση του εν λόγω σχεδίου εργασίας (Ματσαγγούρας,
2003, σελ. 221).
Το συγκεκριμένο σχολείο διέθετε έξι τμήματα, ένα για κάθε τάξη, και τη σχολική χρονιά 2010 – 2011
δεν τοποθετήθηκε εκπαιδευτικός Μουσικής σε αυτό. Είναι πράγματι θλιβερό το γεγονός της
υποστελέχωσης των σχολείων, ιδιαίτερα στα μαθήματα της Αισθητικής Αγωγής, αφού την ίδια χρονιά δεν
τοποθετήθηκε εκπαιδευτικός ούτε για τα Εικαστικά ούτε για τη Θεατρική Αγωγή. Επομένως, η απόφαση για
τη δημιουργία και επιτέλεση μιας όπερας για μαθητές στο σχολείο αυτό ερχόταν να συμπληρώσει αφενός
ένα υπαρκτό κενό στη διδασκαλία των τεχνών, αλλά και να ενδυναμώσει αφετέρου τις προσπάθειες για
διαθεματικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις των δασκάλων των τάξεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι
αθροιστικά και οι δυο τάξεις δεν υπερέβαιναν τους 35 μαθητές και ήταν περίπου πληθυσμιακά ισοδύναμες.
Το σχέδιο εργασίας υλοποιήθηκε με δίωρη συνδιδασκαλία των δύο τμημάτων σε όλη τη διάρκεια
του σχολικού έτους. Συγκεκριμένα, το δεύτερο δίωρο κάθε Παρασκευής, οι Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις προσέρχονταν
στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου, όπου υπάρχει και υπερυψωμένη σκηνή θεάτρου. Αυτό
ουσιαστικά σήμαινε την ταυτόχρονη παρουσία τριών εκπαιδευτικών, ενός εκπαιδευτικού Μουσικής και
δύο δασκάλων (Sherwood, Gregoire, & Iverson, 1994), σε κάθε τέτοιο δίωρο. Τίθεται επομένως το ζήτημα
της αρμονικής σύμπραξης και λειτουργικής συνύπαρξης εκπαιδευτικών με διαφορετικά στιλ διδασκαλίας,
στο πλαίσιο εκπόνησης και υλοποίησης ενός σχεδίου εργασίας ή μιας καινοτόμου δράσης, σύμφωνα με τις
αρχές της συνεργατικής διδασκαλίας (Χρυσοστόμου, 2005).
Η Χρυσοστόμου (2005) αφιερώνει ένα υποκεφάλαιο στη συνεργατική διδασκαλία (team teaching),
την οποία και προτείνει ως μοντέλο εφαρμογής της διαθεματικότητας, ιδίως στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση. Από την πειραματική εφαρμογή της συνεργατικής διδασκαλίας σε γυμνάσιο της Nevada των
ΗΠΑ προέκυψαν πολύ ενδιαφέροντα πορίσματα. Όσον αφορά στον τρόπο σχεδιασμού και υλοποίησης της
συνεργατικής διδασκαλίας είναι απολύτως απαραίτητες οι εξής προϋποθέσεις: πίστη των εκπαιδευτικών
στην ενιαιοποίηση, σύμπλευση απόψεων των εκπαιδευτικών που απαρτίζουν τις ομάδες, καθορισμός από
κοινού στόχων, μεθοδολογίας διδασκαλίας, σχεδίων εργασίας και φακέλων αξιολόγησης. Από την άλλη, οι
ίδιοι οι εκπαιδευτικοί αποκομίζουν σημαντικά οφέλη: βελτίωση των πρακτικών τους μέσω αναστοχασμού,
ατομική εξέλιξη μέσω συζήτησης και αναθεώρησης απόψεων, αξιοποίηση ιδεών, τόνωση αυτοπεποίθησης,
μείωση αισθήματος απομόνωσης, παραδειγματισμός των μαθητών από την ομαλή συνεργασία των
εκπαιδευτικών, δυνατότητα επιλογής των δομικών στοιχείων του αναλυτικού προγράμματος.
Είναι συνεπώς εύλογο το ότι ο Σύνδεσμος των Αμερικανικών Συλλόγων για τις Τέχνες στην
Εκπαίδευση έχει προτείνει τη συνεργατική διδασκαλία ως κυρίαρχη μέθοδο διδασκαλίας, θέτοντας
μάλιστα τα κριτήρια και τις αρχές εφαρμογής μοντέλων ενιαιοποιημένων προσεγγίσεων διδασκαλίας «που
αφορούν τη διασύνδεση των τεχνών με άλλα γνωστικά αντικείμενα του Αναλυτικού Προγράμματος, μέσω
της συνεργασίας των εκπαιδευτικών των διαφόρων ειδικοτήτων και της παράλληλης διδασκαλίας». Στο
περιγραφόμενο σχέδιο εργασίας, παρόλο που, λόγω του διαφορετικού βαθμού εμπειρίας των
συμμετεχόντων εκπαιδευτικών σε σχέση με τη δημιουργία και την επιτέλεση μιας όπερας από μαθητές
δημοτικού, δεν υπήρχε απόλυτη ισότητα ως προς τον καταμερισμό εργασίας και την ανάληψη ευθυνών, η
ταυτόχρονη παρουσία των τριών εκπαιδευτικών λειτούργησε ως ο πλέον ενισχυτικός παράγοντας της
ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος μεταξύ όλων των συμμετεχόντων, κάτι που ήταν μια από τις βασικότερες
επιδιώξεις του σχεδίου αυτού.
Οι δάσκαλοι της Ε’ και της ΣΤ΄ αγαπούσαν τη μουσική, χωρίς όμως να την έχουν σπουδάσει. Η αγάπη
τους προς αυτήν τους κινητοποίησε, ώστε να μετέχουν με ενθουσιασμό σε όλη τη διάρκεια του σχολικού
έτους. Η έλλειψη γνώσεων δεν τους επέτρεψε μια περισσότερο ενεργή εμπλοκή, ωστόσο δεν τους εμπόδισε
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Η ΟΠΕΡΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Δ΄)
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ «ΕΝΑΣ ΧΑΡΤΗΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ»
να λειτουργήσουν εμψυχωτικά για τους μαθητές τους. Σε αυτό το σημείο είναι χρήσιμο να κατατεθεί εκ
νέου η μαρτυρία (Bland, 1993) μιας εκπαιδευτικού χωρίς ιδιαίτερες μουσικές γνώσεις, που συμμετείχε με
μαθητές της στο πρόγραμμα Creating Original Opera (Δημιουργώντας αυθεντική όπερα, που αναπτύχθηκε
από το Τμήμα Εκπαίδευσης της Metropolitan Opera Guild. Στο άρθρο της «Original Opera in Middle School»
(«Αυθεντική Όπερα στο Γυμνάσιο») εστιάζει στο γεγονός ότι η μουσική είναι ιδιαίτερα επωφελής για όλους
τους μαθητές, ιδιαίτερα μάλιστα για εκείνους που εμφανίζουν μαθησιακές δυσκολίες. Αυτό το πόρισμα, το
οποίο βέβαια έκτοτε έχει ενισχυθεί από ποικίλες έρευνες (Οckelford, 2008 · Welch et al., 2009), αποτελούσε
βασική αφετηρία για τη σύλληψη και οργάνωση του παρουσιαζόμενου εδώ σχεδίου εργασίας, το οποίο
αποσκοπούσε στο να προσφέρει στους μαθητές, χωρίς εξαιρέσεις, ένα μεστό και πολύπτυχο βίωμα σε όλες
τις φάσεις υλοποίησης του σχεδίου, με αποκορύφωμα την τελική επιτέλεση.
Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, θα ήταν απαραίτητο όλοι οι μαθητές να είχαν την αίσθηση της
συμμετοχής και της συνδημιουργίας, παρά το γεγονός ότι, αναπόφευκτα, κάποια στιγμή κάποιοι μαθητές
θα αναλάμβαναν περισσότερες ευθύνες. Τα ζητούμενα στην πρώτη συνάντηση των τριών εκπαιδευτικών
και των μαθητών των δυο τάξεων ήταν, αφενός να βρεθεί ένα όνομα για τον «θεατρικό οργανισμό» που,
κατά κάποιο τρόπο, ιδρύαμε εκείνη τη στιγμή, αφετέρου να καθοριστεί το θέμα του έργου από τους ίδιους
τους μαθητές. Οι μαθητές αποδέχτηκαν σχεδόν ομόφωνα την πρόταση ενός συμμαθητή τους της ΣΤ΄ να
ονομάζεται ο οργανισμός «Το φάντασμα της Όπερας». Αυτό όμως τους επηρέασε, και παρόλο που
δημιουργήθηκαν εννέα ομάδες των τεσσάρων ατόμων, όπου κάθε ομάδα πρότεινε ένα θέμα, κυριάρχησαν
δυο μόνο θέματα: πειρατές και φαντάσματα. Είναι βέβαια άξιο συζήτησης το γιατί απουσίαζαν άλλες
προτάσεις. Φαίνεται ότι η αναφορά στο «Φάντασμα της Όπερας» και η υψηλότατη δημοφιλία, εκείνη την
περίοδο, της σειράς ταινιών «Πειρατές της Καραϊβικής» έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στις επιλογές τους. Στο
τέλος της διαδικασίας οι περισσότερες ομάδες συμφώνησαν ότι η όπερα που θα συνδημιουργούσαμε θα
ήταν μια ιστορία με πειρατές. Κάπου όμως θα έπρεπε να βρεθεί και μια αφορμή για να ενταχθεί στο
λιμπρέτο και η παρουσία ενός φαντάσματος, με τρόπο όμως παιδαγωγικά αποδεκτό.
Μολονότι συμφωνήθηκε ότι στη δεύτερη συνάντηση οι μαθητές θα είχαν να καταθέσουν ιδέες
σχετικά με την πλοκή του έργου, μόνο μια μαθήτρια της Ε΄ τάξης έγραψε ένα κείμενο που περιέγραφε σε
αδρές γραμμές κάποια γεγονότα και παρουσίαζε βασικά πρόσωπα της ιστορίας. Όπως ήταν φυσικό, αυτό
το κείμενο απετέλεσε τη βάση για τη συγγραφή του λιμπρέτου. Σε αυτό το κείμενο άλλωστε, βρισκόταν και
η φράση «ένας χάρτης θησαυρός», η οποία λόγω της ποιητικότητάς της αποτιμήθηκε από εκπαιδευτικούς
και συμμαθητές ως η πλέον κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί ως τίτλος του έργου. Τα πρώτα δεδομένα
του έργου ήταν ότι υπήρχε ένας βασιλιάς, μια βασίλισσα, μια πριγκίπισσα, μια ύπουλη και πανούργα
υπηρέτρια, ένας πρίγκιπας από άλλο βασίλειο, ένας χάρτης – θησαυρός και πειρατές.
Αντίστοιχα, αφετηρία για την ανάπτυξη του σχεδίου εργασίας ήταν μια επίσκεψη του Υπεύθυνου
του Τομέα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στο σχολείο, μέσα στον Οκτώβριο, προκειμένου να δώσει την
έγκρισή του, όσον αφορά την παροχή υποστήριξης εκ μέρους της ΕΛΣ. Επισημαίνεται ότι ο Υπεύθυνος, ο
Νίκος Ξανθούλης, ως διεθνούς φήμης τρομπετίστας, συνθέτης και διευθυντής ορχήστρας, διαθέτει το
αδιαμφισβήτητο κύρος μιας αυθεντίας, γεγονός που κατέστησε apriori αποδεκτή την αξιολόγησή του, είτε
θετική είτε αρνητική. Έπρεπε λοιπόν να δώσουμε όλοι τον καλύτερό μας εαυτό. Γι’ αυτό χρειαζόταν ένα
τραγούδι – έναυσμα, ένα τραγούδι δηλαδή που θα προκαλούσε ενθουσιασμό στους μαθητές και θα τους
έδινε την αναγκαία συναισθηματική ώθηση, ώστε να νιώσουν ως δική τους επιθυμία και όχι ως έξωθεν
επιβολή, τη συμμετοχή τους. Χρειαζόταν, δηλαδή, ένα τραγούδι χορωδιακό, με χαρακτήρα ομαδικό και όχι
ατομικό, ένα τραγούδι σε πρώτο πληθυντικό που θα μας έδενε όλους, μαθητές και εκπαιδευτικούς. Και ένα
τέτοιο τραγούδι δεν μπορούσε παρά να είναι το τραγούδι των πειρατών.
Παράλληλα θα έπρεπε να δημιουργούνταν και τα τραγούδια ρόλων από την αρχή του έργου, ώστε
να περάσουν οι μαθητές από ακρόαση, για να καθοριστεί η διανομή των βασικών ρόλων. Το αυστηρό
χρονικό πλαίσιο που προέκυπτε από τη συνεργασία με τον Τομέα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της ΕΛΣ,
στερούσε από τους μαθητές τη δυνατότητα να λειτουργήσουν ως συνθέτες και λιμπρετίστες (λειτουργίες
που λόγω εμπειρίας από εκπονήσεις αντίστοιχων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανέλαβα ως
εκπαιδευτικός Μουσικής), και μας ωθούσε στο να βελτιώσουμε τις φωνητικές και υποκριτικές τους
δεξιότητες, αφού επρόκειτο να αντιμετωπιστούν ως δυνάμει λυρικοί καλλιτέχνες. Πράγματι, τα παιδιά
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έμαθαν με χαρά και το τραγούδι των πειρατών και τα πρώτα τραγούδια, ανεξάρτητα από το φύλο του κάθε
ρόλου. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλιζόταν το ομαδικό πνεύμα και η αίσθηση πως το έργο μάς αφορά
όλους. Από την άλλη, η αγωνία της ακρόασης τα έβαλε σε μια διαδικασία ενίσχυσης της καλλιτεχνικής τους
αυτοαντίληψης. Γι’ αυτό και σκόπιμα ενισχύαμε τις – άνισα ανεπτυγμένες αλλά οπωσδήποτε υπαρκτές καλλιτεχνικές αρετές των μαθητών, ενστερνιζόμενοι την άποψη ότι «η εκπαίδευση στις τέχνες μπορεί να
είναι πιο αποτελεσματική όταν οι μαθητές ενθαρρύνονται να δουν τους εαυτούς τους ως καλλιτέχνες»
(Tambling, 1999, σελ. 148).
Έτσι, με τέτοιες σκέψεις και ενέργειες, οδηγηθήκαμε στην κρίσιμη ημέρα της επίσκεψης, η οποία
εκτυλίχθηκε σε τρία στάδια. Αρχικά, τα παιδιά τραγούδησαν το τραγούδι των πειρατών στον Υπεύθυνο, με
ενθουσιασμό και ευθύνη. Εκείνος, εμφανώς ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παιδιών, τους έδωσε
συγχαρητήρια και χρήσιμες συμβουλές. Στην πραγματικότητα, εκείνη τη στιγμή διασφαλίστηκε η
προοπτική μιας γόνιμης συνεργασίας, αφού όλοι, μαθητές, εκπαιδευτικοί και, ασφαλώς, ο Υπεύθυνος,
νιώσαμε ότι κάτι όμορφο και δημιουργικό είχε ήδη ξεκινήσει την πορεία του, και μάλιστα πολύ δυναμικά.
Στη συνέχεια, οι μαθητές, στα πρότυπα του προγράμματος «Create your own» (Raplenovich, 1996), όπου
γίνεται επιλογή βάσει τραγουδιστικών ικανοτήτων, πέρασαν από διαδικασία ακρόασης. Ο Υπεύθυνος
άκουσε με υπομονή και ιδιαίτερη προσοχή όλα τα παιδιά. Για κάθε μαθητή είχε έναν ενθαρρυντικό λόγο
και μια παιδαγωγικώς επωφελή παρατήρηση. Το ιδιαίτερο, όμως, στην αξιολόγηση της ακρόασης
βρισκόταν στο ότι κατά τη διάρκεια της ακρόασης συμμετείχαν όλοι οι μαθητές. Συγκεκριμένα, κάθε παιδί,
στο τέλος της ακρόασης, έγραφε σε ένα χαρτάκι τους συμμαθητές του που θεωρούσε ότι τραγούδησαν
καλύτερα. Ήταν κανόνας ότι κανείς δεν μπορούσε να γράψει τον εαυτό του.
Η καταμέτρηση των απόψεων των μαθητών έδειξε ότι τέσσερα κορίτσια, τρία της ΣΤ΄ και ένα της Ε΄,
είχαν μια γενικευμένη αποδοχή, ώστε να παίξουν πρωταγωνιστικούς ρόλους. Ήταν αυτά τα κορίτσια που
ένας εκπαιδευτικός Μουσικής θα έπαιρνε οπωσδήποτε σε μια μαθητική χορωδία, εάν θα έπρεπε να επιλέξει
μεταξύ πολλών μαθητών, με βάση τις φωνητικές τους αρετές. Εντούτοις ο Υπεύθυνος, λόγω της
πολύχρονης ενασχόλησής του με την όπερα, ξεχώρισε ως αυθεντικό λυρικό ταλέντο, με αυθόρμητα σωστή
τοποθέτηση φωνής, μόνο ένα από τα κορίτσια. Όσο για τα αγόρια, καθώς στην πλειονότητά τους
βρίσκονταν στην αρχή της μεταφώνησης, παρουσίαζαν τονικές αστάθειες, με συνέπεια να υστερήσουν
σημαντικά, σε σχέση με τα κορίτσια. Τέλος, στο τρίτο στάδιο, έγινε η διανομή των ρόλων. Εδώ, ασφαλώς
είχε σημασία η επιθυμία των παιδιών, ωστόσο η υστέρηση των αγοριών περιέπλεκε τα πράγματα, καθώς
μας ανάγκαζε να προσπαθήσουμε να πείσουμε ένα από τα τέσσερα κορίτσια να υποδυθεί τον πρίγκιπα.
Τελικά, η διανομή ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι επελέγη ως αρχιπειρατής το
αγόρι που διέθετε την πιο δυνατή και αξιοπρεπώς κουρντισμένη φωνή. Η επόμενη συνάντηση με τον
Υπεύθυνο ορίστηκε για το τέλος Νοεμβρίου. Μέχρι τότε θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί η συγγραφή του
λιμπρέτου και η βασική σύνθεση της μουσικής (χωρίς δηλαδή πλήρη ενορχήστρωση).
Σε αυτή τη χρονική στιγμή έπρεπε να παρθούν σημαντικές αποφάσεις για την πορεία του σχεδίου
εργασίας, οι οποίες όφειλαν να λάβουν υπόψη τους τα βιβλιογραφικά δεδομένα, τις δεξιότητες των
συμμετεχόντων μαθητών και εκπαιδευτικών, όπως επίσης και τις προδιαγραφές που έθετε η ΕΛΣ. Έπρεπε
ουσιαστικά να δώσουμε τη δική μας απάντηση στο οντολογικό περί όπερας ερώτημα με τον πιο πειστικό,
σύμφωνα βέβαια με τη συγκεκριμένη περίσταση, τρόπο. Στην πραγματικότητα το ζήτημα είναι εξαιρετικά
πολύπλοκο. Αυτό συμβαίνει διότι τα παιδαγωγικά ζητούμενα δεν συμβαδίζουν πάντοτε με τις
καλλιτεχνικές απαιτήσεις ενός οπερατικού οργανισμού. Στη δεδομένη, πάντως, περίσταση, γινόταν
φανερό ότι η πρωτοκαθεδρία μεταξύ των στοιχείων που συναποτελούν μια όπερα ανήκε στη μουσική,
καθώς ο εκπρόσωπος του οπερατικού οργανισμού που είχε αναλάβει τον έλεγχο και την υποστήριξη του
συγκεκριμένου σχεδίου εργασίας έθετε κατά κύριο λόγο μουσικά κριτήρια στη διατύπωση των κρίσεών
του. Επομένως, και η διαμόρφωση της διδασκαλίας λάμβανε υπόψη της αυτή τη βασική παραδοχή.

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Είναι θεμελιωδώς σημαντικό ότι και οι τρεις εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί εμπνεόμαστε από
συγγενείς παιδαγωγικές αντιλήψεις. Επηρεασμένοι από τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης (Gardner,
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1983) και τη θεωρία της συναισθηματικής νοημοσύνης (Goleman, 1998), θέσαμε ως βασική παιδαγωγική
μας επιδίωξη την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των μαθητών σε οποιονδήποτε τομέα μπορούσε καθένας
να συνεισφέρει. Για κάποιους μαθητές, μάλιστα, με γενικά χαμηλή αυτοεκτίμηση και μόνο το γεγονός της
συμμετοχής σε μια τέτοια κοινή δράση τούς έδινε ιδιαίτερη χαρά, κάτι που φαινόταν στον τρόπο με τον
οποίο ανταποκρίνονταν σε όλη την πορεία εξέλιξης του σχεδίου. Η πολυπλοκότητα όμως του εγχειρήματος
απαιτούσε την υιοθέτηση ποικίλων στρατηγικών διδασκαλίας. Παράλληλα, η περιγραφή και η
συνακόλουθη αποτίμησή του, και μάλιστα στο πλαίσιο της συγγραφής ενός άρθρου μουσικοπαιδαγωγικού
περιεχομένου, επιτρέπει, αν δεν επιβάλλει, την προσπέλασή του μέσω της αξιοποίησης και του
συνδυασμού πτυχών διαφορετικών θεωριών μάθησης.
Σε ένα πρώτο επίπεδο, ο συμπεριφορισμός (Skinner, 1976), με την έμφαση που δίνει στην
επανάληψη, παρείχε μια ισχυρή θεωρητική βάση στη διδασκαλία της τονικά σωστής απόδοσης των
τραγουδιών και της συντονισμένης κίνησης είτε ατομικά είτε σε ομάδες. Και είναι αλήθεια ότι η χρήση
θετικών ενισχυτών ενίσχυε κάθε φορά την προσπάθεια των μαθητών. Αντίστοιχα, η μετωπική διδασκαλία,
ως όχημα μιας πρότυπης εκφοράς του μελοποιημένου λόγου και μιας πρότυπης κίνησης που
συνδιαλέγεται με τη μουσική τόσο την αμιγώς ορχηστρική, όσο και τη φωνητική, αποδείχθηκε συχνά
χρήσιμη και αποτελεσματική.
Παράλληλα διαπιστώνεται ότι η κοινωνικογνωστική θεωρία του Bandura ερμηνεύει ικανοποιητικά
την πορεία υλοποίησης ενός τέτοιου τύπου σχεδίου εργασίας. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη θεωρία
(Bandura, 1963), οι άνθρωποι διαθέτουν τρία βασικά χαρακτηριστικά: μίμηση, αναστοχασμό και
αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς. Ειδικά σε ό,τι αφορά στο ζήτημα της αυτορρύθμισης, καλό είναι να
επισημανθεί ότι στην πορεία του χρόνου, οι μαθητές δεν τροποποιούσαν τη συμπεριφορά τους μόνο με
το να βελτιώνονται στην απόδοση του ρόλου τους, αλλά και συμμετέχοντας με πιο ενεργητικό τρόπο
ακόμα κι όταν δουλεύονταν σκηνές στις οποίες δεν έπαιζαν. Πιο συγκεκριμένα, οι πιο ικανοί στο τραγούδι
μάθαιναν σιγά σιγά και άλλους ρόλους, ώσπου στο τέλος ήξεραν να τραγουδούν όλο το έργο. Κάποιοι άλλοι
πάλι προέβαιναν σε αξιολογικές κρίσεις ή πρότειναν υποκριτικές και σκηνοθετικές λύσεις. Ωστόσο δεν
έλειπαν και οι περιπτώσεις όπου η αυτορρύθμιση δεν οδηγούσε πάντα σε επιθυμητή ή ενισχυτική της όλης
προσπάθειας συμπεριφορά, γεγονός πάντως αναμενόμενο, αν συνυπολογίσει κανείς το πλήθος των
μαθητών και το μεταβατικό χαρακτήρα της ηλικίας τους. Είναι επίσης σημαντικό να προστεθεί ότι ο ίδιος
ο Bandura, εξελίσσοντας τη θεωρία του, έφτασε στη διατύπωση της «αυτοαποτελεσματικότητας» (self –
efficacy), μιας έννοιας που περιγράφει την πίστη του ατόμου στην προσωπική του ικανότητα. Σύμφωνα με
τη θεώρηση αυτή (Bandura, 1997), όσο περισσότερο πιστεύουν οι μαθητές ότι μπορούν να επιτύχουν έναν
συγκεκριμένο στόχο, τόσο αυξάνουν τις πιθανότητες επίτευξής του. Γι’ αυτό και υπήρξε συνειδητή μέριμνα
εκ μέρους μας να ενισχύσουμε την αυτοαποτελεσματικότητα κάθε μαθητή.
Κατά τη δόμηση του σχεδίου εργασίας και τη διαμόρφωση σημαντικών παραμέτρων της υλοποίησής
του, σημαντικό ρόλο έπαιξε και η θεωρία της Ζώνης Επικείμενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ). Σύμφωνα με τον
Vygotsky (2008), εισηγητή της κοινωνικοπολιτισμικής προσέγγισης της μάθησης και θεμελιωτή του
κοινωνικού εποικοδομισμού, ανάμεσα σε ένα πρώτο επίπεδο ανάπτυξης, το οποίο θεωρούμε ως αφετηρία,
και σε ένα δεύτερο επίπεδο, το οποίο θεωρούμε ως επιθυμητή κατάληξη, παρεμβάλλεται μια ζώνη, μια
απόσταση που καλείται να καλύψει ο μαθητής. Εντός αυτής της ζώνης το περιβάλλον λειτουργεί
διαμεσολαβητικά και η αλληλεπίδραση του μαθητή με ανθρώπους που ξέρουν και μπορούν να τον
βοηθήσουν είναι καθοριστικής σημασίας. Στο σχολικό περιβάλλον τέτοιοι άνθρωποι είναι οι
εκπαιδευτικοί αλλά και οι εμπειρότεροι συμμαθητές. Υπό το πρίσμα αυτής της θεώρησης, η ταυτόχρονη
συνύπαρξη των τριών εκπαιδευτικών και των μαθητών δύο διαφορετικών τάξεων συνιστούσε ένα πλέγμα
κοινωνικοπολιτισμικής ενίσχυσης για κάθε μαθητή, αλλά και για όλους τους εμπλεκόμενους ενήλικες.
Προκειμένου να τεκμηριωθεί επαρκώς η παραπάνω θέση, είναι χρήσιμο να αναδειχθούν τέσσερα
σημεία. Το πρώτο σημείο αποτελεί μια αδρή περιγραφή της ύπαρξης και λειτουργίας του
προαναφερθέντος πλέγματος, όσον αφορά τους μαθητές. Το δεύτερο σημείο συνίσταται στην αποτίμηση
της διαδικασίας δημιουργίας της μουσικής και του λιμπρέτου. Το τρίτο σημείο αναφέρεται σε μια
επιμέρους δραστηριότητα του σχεδίου εργασίας, δηλαδή, μια εκπαιδευτική επίσκεψη στο θέατρο
ΟΛΥΜΠΙΑ, όπου δίνει τις παραστάσεις της η Εθνική Λυρική Σκηνή. Τέλος, το τέταρτο σημείο εξηγεί το πώς
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Αντώνης Κυρμπάτσος
το σχέδιο εργασίας δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία Ζώνης Επικείμενης Ανάπτυξης για
όλους τους συμμετέχοντες ενηλίκους (τους εκπαιδευτικούς, τον Υπεύθυνο του προγράμματος και τους
μουσικούς).

3. ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΟΜΒΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για τους μαθητές, η συνθήκη της συνύπαρξης δύο τάξεων και τριών εκπαιδευτικών ήταν
πρωτόγνωρη. Πόσο μάλλον η επικείμενη συνεργασία με έναν σπουδαίο καλλιτέχνη που λειτουργούσε ως
φορέας εκπαιδευτικής αυθεντίας και σε βάθος χρόνου η συνεργασία και με άλλους καταξιωμένους
δεξιοτέχνες μουσικούς! Στους μαθητές και των δύο τάξεων δινόταν η ευκαιρία να προαχθεί η μεταξύ τους
άμιλλα. Παράλληλα, για κάθε μαθητή υπήρχαν δύο οικείοι εκπαιδευτικοί, ο δάσκαλος της τάξης και ο
εκπαιδευτικός Μουσικής των προηγούμενων ετών, οι οποίοι παρείχαμε ένα αίσθημα ασφάλειας, και ο
δάσκαλος της άλλης τάξης, ο οποίος σε ένα τέτοιο πλαίσιο λειτουργούσε ως ένας ακόμη εμψυχωτής, ως
ένας ακόμη ενήλικας, πρόθυμος να συμπαρασταθεί και να ενθαρρύνει κάθε φιλότιμη προσπάθεια. Πέρα
όμως από αυτά λειτούργησε σε αξιοσημείωτο βαθμό η ενίσχυση και παρακίνηση από τους πιο
ταλαντούχους μαθητές προς τους πιο ντροπαλούς συμμαθητές τους. Αυτό το στοιχείο αξιοποιήθηκε
χαρακτηριστικά για τη διδασκαλία της κίνησης σε μια σκηνή πλήθους. Για την ακρίβεια, διδάχτηκε αρχικά
η κίνηση σε δύο μαθήτριες, το πρώτο δίωρο μιας Παρασκευής. Στη συνέχεια εκείνες, στο προβλεπόμενο
δίωρο της Ευέλικτης Ζώνης, καθοδήγησαν τους συμμαθητές τους, επιτυγχάνοντας σε σύντομο χρονικό
διάστημα το επιθυμητό αποτέλεσμα. Στην πραγματικότητα υπήρξε μια ταχύτερη εκμάθηση, ακριβώς λόγω
του ότι οι μαθητές μαθαίνουν από τους συμμαθητές τους πιο εύκολα και με πιο καλή διάθεση.
Όσον αφορά τη σύνθεση της μουσικής και τη συγγραφή του λιμπρέτου είναι σαφές πως
λειτούργησαν και οι δύο ως Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης, για μένα τουλάχιστον. Το συγκεκριμένο έργο δε
θα είχε λάβει τη μορφή που τελικά έλαβε χωρίς τους συγκεκριμένους μαθητές. Δεν είναι μόνο το γεγονός
της κατάθεσης σεναριακών ιδεών εκ μέρους τους, είναι και η από τα προηγούμενα χρόνια αποκτηθείσα
προσωπική μου γνώση για την ιδιοσυγκρασία τους και τις δυνατότητές τους, λόγω του ότι τους δίδασκα
το μάθημα της Μουσικής. Με άλλα λόγια, έπρεπε μέσα στο κοινωνικό – πολιτισμικό πλαίσιο που είχε
δημιουργηθεί στο σχολείο, ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων
και Αναλυτικού Προγράμματος, να παραχθεί ένα καλλιτεχνικό έργο, το οποίο θα αφορούσε τους μαθητές
και το οποίο θα αποκτούσε καλλιτεχνική υπόσταση από τους μαθητές - και όχι μόνο σε επίπεδο επιτέλεσης.
Το συγκεκριμένο έργο ποτέ δε θα δημιουργούνταν, εάν δεν υπήρχε και δε λειτουργούσε εκείνη τη χρονική
στιγμή η ιδιαίτερη κοινωνικοπολιτισμική συνθήκη που του επέτρεψε να δημιουργηθεί. Και μέσα σε αυτή
τη συνθήκη δε συμπεριλαμβάνονται μόνο οι φωνητικές δυνατότητες και οι ιδέες των μαθητών στα πεδία
των τεχνών που συνυπάρχουν σε μια όπερα, αλλά και η ενορχήστρωση, η οποία καθοριζόταν από τα
όργανα που μπορούσε να διαθέσει η ΕΛΣ. Η μορφή που πήρε το ορχηστρικό σύνολο, ύστερα από μια
τροποποίηση σε σχέση με την αρχική οδηγία, ήταν: τρομπέτα, βιολί, βιόλα και το αρμόνιο του σχολείου.
Η ενορχήστρωση τελικά λειτούργησε ως Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης, καθώς θα έπρεπε να πληροί
κρίσιμες προϋποθέσεις: α) να είναι αρκετά ενδιαφέρουσα για κάθε όργανο, για να μην πλήττει ο
καταξιωμένος εκτελεστής, β) να είναι λειτουργική στο σύνολό της και σύμφωνη προς τις διακυμάνσεις των
τεκταινόμενων επί σκηνής, γ) να μην υπάρχει περίπτωση να προκαλέσει σύγχυση στους μαθητές, καθώς
πρόβες με τους μουσικούς δεν μπορούσαν να γίνουν παρά μόνο μια φορά, μια ή δυο μέρες πριν την
παράσταση.
Η συμβολή, ωστόσο, της ΕΛΣ επεκτάθηκε και σε μία ακόμη δράση. Κάπου στα μισά της σχολικής
χρονιάς, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούσαμε το σχέδιο εργασίας επισκεφθήκαμε το χώρο
του θεάτρου της Λυρικής, όπου μας ξενάγησε ο Υπεύθυνος. Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
περιελάμβανε μια σύντομη διάλεξη για την Ιστορία της όπερας, διανθισμένη από ένα σύντομο μάθημα
οργανολογίας, κατά το οποίοοι μουσικοί ενός κουαρτέτου εγχόρδων παρουσίασαν ο καθένας το όργανό
του και έδειξαν πόσα διαφορετικά ηχητικά αποτελέσματα μπορεί να παράγει το καθένα από αυτά. Στη
συνέχεια δόθηκε μια μίνι συναυλία από το κουαρτέτο εγχόρδων με αποσπάσματα από εμβληματικές
όπερες. Ασφαλώς δε θα μπορούσε να απουσιάζει από ένα τέτοιο πρόγραμμα το λυρικό τραγούδι. Μια μέτζο
σοπράνο κι ένας βαθύφωνος τραγούδησαν δύο ντουέτα, ένα από την όπερα «Ο κουρέας της Σεβίλλης» και
ένα από την ελληνική οπερέτα «Βαφτιστικός». Στη συνέχεια περιηγηθήκαμε στο χώρο του θεάτρου, στα
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παρασκήνια και στη σκηνή, είδαμε κοστούμια από παλιές παραστάσεις και μηχανήματα που
χρησιμοποιούνται για την αλλαγή των σκηνικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτός ο τύπος του εκπαιδευτικού
προγράμματος ξενάγησης σχολείων μέσα στο χώρο του θεάτρου είναι κοινός τόπος όλων των μεγάλων
λυρικών οργανισμών σε διεθνές επίπεδο. Την ημέρα μάλιστα της επίσκεψης παρακολουθούσε το ίδιο
πρόγραμμα κι άλλο ένα σχολείο. Υπάρχει όμως μια βασική διαφορά. Για τους μαθητές του άλλου σχολείου,
όσα έβλεπαν και άκουγαν ήταν ενδιαφέροντα και χρήσιμα για την προσωπική τους καλλιέργεια,
ενδεχομένως μάλιστα κάποιοι να ζήτησαν από τους γονείς τους να πάνε μαζί να δουν κάποια όπερα. Για
τους δικούς μας, όμως, μαθητές υπήρχε μια ακόμη διάσταση: αυτή του επικείμενου «λυρικού» καλλιτέχνη
που σε λίγους μήνες θα βρισκόταν πάνω σε μια σκηνή θεάτρου για να συμμετάσχει στην επιτέλεση μιας
όπερας, όχι μόνο για ανήλικους θεατές, αλλά και για ανήλικους επιτελεστές. Και είναι βέβαιο πως, χωρίς
αυτή την επίσκεψη, θα έλειπε ένα σημαντικό κομμάτι των εσωτερικών διεργασιών που συντελέστηκαν στη
διάνοια και τον ψυχισμό τους, σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου εργασίας.
Τέλος, επειδή η μάθηση στο σχολείο είναι ζητούμενο για όλους, το σχήμα της Ζώνης Επικείμενης
Ανάπτυξης, εξηγεί ικανοποιητικά την πολιτισμική αλληλεπίδραση σε όλο το φάσμα των συμμετεχόντων
στην υλοποίηση του σχεδίου εργασίας. Έτσι λοιπόν, όλοι οι εμπλεκόμενοι ενήλικες βρεθήκαμε από τη
μεριά του «μαθητή» που καλείται να καλύψει μια διαδρομή από ένα επίπεδο γνώσης σε ένα ανώτερο. Ο
εκπαιδευτικός Μουσικής λειτούργησε ως μέντορας (Κυρμπάτσος, 2014) για τους δυο δασκάλους.
Αντίστοιχα, ο Υπεύθυνος λειτούργησε ως μέντορας και για τους τρεις εκπαιδευτικούς, ιδιαίτερα μάλιστα
για τον εκπαιδευτικό Μουσικής, λόγω των εξειδικευμένων μουσικών συμβουλών που παρείχε, ιδίως σε
ζητήματα ενορχήστρωσης. Ακόμη περισσότερο,του έδωσε και τη δυνατότητα να παρίσταται στις πρόβες
μιας όπερας για ανήλικους θεατές που την ίδια περίοδο συνέθετε ο Υπεύθυνος και επρόκειτο να
παρουσιάσει με καλλιτέχνες της ΕΛΣ και με τη συμμετοχή διάσημης βραβευμένης παιδικής χορωδίας. Και
αυτό ήταν κάτι υπέροχο και στενόχωρο ταυτόχρονα, διότι η αισθητική αρτιότητα του αποτελέσματος που
μπορούν να παράγουν επαγγελματίες ή ερασιτέχνες που δουλεύουν με τις ανώτερες ποιοτικά
προδιαγραφές, όσο είναι εξαιρετικά ευχάριστη για το θεατή – ακροατή, άλλο τόσο είναι οδυνηρά απρόσιτη
για έναν εκπαιδευτικό, όταν τη συγκρίνει με την προσπάθεια μιας ανομοιογενούς ως προς την καλλιτεχνική
τους ωριμότητα ομάδας μαθητών του. Αλλά ακόμη και για τον Υπεύθυνο υπήρχε κάτι το πρωτόγνωρο, κάτι
για να προστεθεί στην πλουσιότατη πολιτισμική του εμπειρία. Καλούνταν για πρώτη φορά να συμμετάσχει
στο ανέβασμα μιας όπερας δημιουργημένης μέσα στα πλαίσια λειτουργίας μιας σχολικής μονάδας, χωρίς
να την έχει συνθέσει ο ίδιος.

4. Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πλησιάζοντας προς το τέλος της σχολικής χρονιάς υπήρξαν τρεις σημαντικοί σταθμοί: η πρόβα με
τους μουσικούς μέσα στο σχολείο, η πρόβα στο θέατρο χωρίς τους μουσικούς και η ζωντανή επιτέλεση. Η
πρόβα στο σχολείο έδειξε πως, όταν οι μαθητές προσδώσουν νόημα σε μια κατάσταση, την αντιμετωπίζουν
με μεγάλη υπευθυνότητα. Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα προσαρμογής τους στη νέα ηχητική
πραγματικότητα του ενορχηστρωμένου πλέον έργου. Από άποψη μουσικής προετοιμασίας ήμαστε έτοιμοι
και το μόνο που έμενε να διευθετηθεί ήταν το ζήτημα της ηχοληψίας. Η πρόβα στο θέατρο, σε ένα μικρό
κλειστό θέατρο του Δήμου, έγινε το πρωί της παράστασης. Ενώ όμως είχε συμφωνηθεί ότι θα υπήρχε
ηλεκτρολόγος για την ηχητική κάλυψη και για την εξοικείωση των μαθητών με τα μικρόφωνα, ένα
απρόοπτο κώλυμα του ηλεκτρολόγου δεν κατέστησε κάτι τέτοιο εφικτό. Επιπλέον, η ήδη μικρή σκηνή του
θεάτρου, περιοριζόταν ακόμη περισσότερο από την παρουσία των τεσσάρων μουσικών, γεγονός που
ανέτρεψε τη σκηνοθεσία της τελικής σκηνής κυριολεκτικά την ύστατη στιγμή. Ευτυχώς, βρέθηκε
σκηνοθετική λύση, πολύ πιο ενδιαφέρουσα, έτσι ώστε να επαληθευτεί το ρητό: «κάθε εμπόδιο για καλό».
Η επιτέλεση υπήρξε το επιστέγασμα μιας προσπάθειας στη διάρκεια της οποίας όλοι, καλλιτέχνες,
εκπαιδευτικοί, μαθητές και, ασφαλώς, ο ιδιαίτερα πρόθυμος και διευκολυντικός σύλλογος γονέων,
συμμετείχαμε με ενθουσιασμό, αυστηρή τήρηση χρονοδιαγράμματος, καλοπροαίρετη και εποικοδομητική
συνεργασία και πολύ προσωπικό δόσιμο. Και δεν μπορεί να μην αναφερθεί ότι το σκηνικό της παράστασης
φιλοτέχνησε δασκάλα μικρότερης τάξης, γεγονός που μαρτυρά τη σύμπνοια σε επίπεδο συλλόγου
διδασκόντων. Το αισθητικό επίπεδο της επιτέλεσης υπήρξε πράγματι υψηλό, όχι μόνο γιατί οι μουσικοί
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της ΕΛΣ ανέδειξαν στο έπακρο τη μουσική σύνθεση, αλλά και γιατί οι μαθητές ένιωθαν πολύ μεγαλύτερη
αυτοπεποίθηση, λόγω της ενθάρρυνσης που είχαν λάβει από το σύνολο των εμπλεκομένων ενηλίκων και
της πολύ καλής προετοιμασίας τους.
Οι αξιολογικές κρίσεις για την εκπόνηση του σχεδίου εργασίας και κυρίως για την τελική επιτέλεση
υπήρξαν από όλες τις πλευρές ενθουσιώδεις. Ωστόσο, παρά την αποκτηθείσα τεχνογνωσία, η επανάληψη
ενός τόσο φιλόδοξου καλλιτεχνικά σχεδίου φαντάζει πολύ δύσκολη, αφού η συνύπαρξη τριών
εκπαιδευτικών και δύο τμημάτων σε ένα συνεχόμενο δίωρο δεν προβλέπεται θεσμικά. Πρακτικά αυτό
σημαίνει ότι για ένα αντίστοιχου περιεχομένου σχέδιο εργασίας, ακόμη και χωρίς την υποστήριξη ενός
εμβληματικού καλλιτεχνικού οργανισμού, απαιτούνται πολύ περισσότερες διδακτικές ώρες και
λεπτομερής καταμερισμός εργασιών μεταξύ των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών ή πολλές ώρες άτυπης
συνεργατικής διδασκαλίας. Εντούτοις, αυτό που έχει σημασία είναι ότι υπάρχουν πλέον στην Ελλάδα
ποικίλες δυνατότητες να συλλειτουργήσουν σχολεία και καλλιτεχνικοί οργανισμοί, προάγοντας τη
διδασκαλία των τεχνών, αλλά και τη μάθηση μέσω των τεχνών στις δυο πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης.
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Σπύρος Πετρίτης

«ΤΟ ΤΣΙΡΚΟ ΠΟΥ ΚΟΙΜΗΘΗΚΕ»:
EΝΑΣ ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ
Περίληψη
Η εποχή μας αποθαρρύνει την σωματική και συναισθηματική επαφή μεταξύ των ανθρώπων.
Οι νέες τεχνολογίες έχουν διευκολύνει την λεκτική επικοινωνία μεταξύ ατόμων που
διαφορετικά δεν θα είχαν καμία ανάλογη δυνατότητα. Ωστόσο, ο κατ’ οίκον περιορισμός,
προϊόν μιας μάλλον μαζικής εξάρτησης, τους απομακρύνει από τις τοπικές κοινότητες,
προωθώντας την απομόνωση προς όφελος της προβολής μιας ενίοτε «κατασκευασμένης»
παγκόσμιας κοινότητας. Το σύγχρονο σχολείο, συνεχίζοντας την ανθρωπιστική παράδοση,
δεν θα πρέπει να αγνοεί τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις. Ωστόσο, είναι ανάγκη να
προωθείται παράλληλα η καλλιέργεια της διά ζώσης επικοινωνίας και της σωματικής
έκφρασης, ως ένας στόχος παράλληλος και ισάξιος. Με αυτό το σκεπτικό, η διαδραστική «έκπληξη» με τίτλο: Το τσίρκο που κοιμήθηκε, ήταν και παραμένει για όσους είχαν την τύχη να την
παρακολουθήσουν μια εξαιρετική καλλιτεχνική προσφορά σε έναν από τους λίγους χώρους
όπου έχουν ακόμη την ευκαιρία να συναθροίζονται τα παιδιά στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά
και ευρύτερα στην κοινωνία.

Λέξεις κλειδιά:
Επικοινωνία, Ανθρωποκεντρική Διδασκαλία, Εναλλακτικό Χοροθέατρο.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Έχοντας γνωρίσει κανείς τη «δαιμόνια» Καλλιτεχνική Διευθύντρια του ΚΙΝΗΤΗΡΑ, Αντιγόνη Γύρα,
μέσα από το έργο της, δεν μπορεί παρά να θυμάται την αναλογία που η ίδια χρησιμοποίησε στο πλαίσιο
του PSi (Performance Studies international) Regional Research Cluster με θέμα: «Συνευρέσεις σε Χρόνο
Σύγχρονο», που διεξήχθη από τις 25-27 Νοεμβρίου 2011, στην Αθήνα, προκειμένου να περιγράψει τον ρόλο
του καλλιτέχνη στη σύγχρονη αστική κοινωνία. Σε συνεργασία με τη Βίκυ Αδάμου, που συνέταξε το λήμμα
για

τον

όρο

«τρελός»

(για

τις

ανάγκες

της

έκδοσης

αυτού

του

ιδιότυπου

λεξικού:

http://www.psimanifestolexicon.org), επεφύλαξε για τον καλλιτέχνη τον ρόλο του Joker στην τράπουλα,
που δεν είναι ένας απλός γελωτοποιός.
Τι μπορεί να σημαίνει όμως αυτό σήμερα στη χώρα μας, σε μια περίοδο γενικευμένης κρίσης, κατά
την οποία τα πάντα τίθενται εν αμφιβόλω με επίκεντρο το τρίπτυχο αξιών της πατρίδας, της θρησκείας,
αλλά και της οικογένειας; Μήπως εν τέλει μόνο η τέχνη μπορεί να δώσει στον καθένα μας την «παραμυθία»,
την παρηγοριά που αναζητούμε ως λαός, αυτή η βολική αφαίρεση, αλλά και κατά μόνας, ως πρόσωπα και
πολίτες αυτής της παραπαίουσας χώρας; Μήπως θα έπρεπε να (ξανα)βάλουμε ίσως άλλες «μάσκες», κατά
την έννοια που έδωσε στον όρο ο Oscar Wilde, και δή εκείνες των ανθρώπων με δημιουργικότητα και
παρρησία σε όλους τους τομείς της ζωής μας, αδιαφορώντας για την όποια μομφή θα μπορούσε να
επιφέρει σήμερα ειδικά μια τέτοια στάση;
Όπως πληροφορούμαστε από τον ιστότοπο του ΚΙΝΗΤΗΡΑ, πρόκειται για ένα διεθνώς
αναγνωρισμένο καλλιτεχνικό δίκτυο που συνδέει επαγγελματίες κι ερασιτέχνες μέσα από τις παραστατικές
τέχνες. Ξεκίνησε το 1995-96 ως ομάδα χορού με την ονομασία Κινητήρας Χοροθέαμα. Ένα από τα ιδιαίτερα
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χαρακτηριστικά του, που αξίζει να αναφερθεί, είναι ο συμμετοχικός χαρακτήρας που διαπερνά τοπικά και
επαγγελματικά όρια. Η Ομάδα είναι τυπικά ολιγομελής αλλά ουσιαστικά αγκαλιάζει μια ολόκληρη
κοινότητα ανθρώπων, με σεβασμό στην διαφορετική τους επαγγελματική αφετηρία, αλλά και σε κάθε άλλη
κοινωνική ταυτότητα ή πολιτική ένταξη, μια «Οικογένεια» με το δικό της «σπίτι», όπου ο καθένας μπορεί
να ονειρεύεται και να ταξιδεύει στα μονοπάτια της τέχνης.
Για τον λόγο αυτό, θεωρούμε ότι Το τσίρκο που κοιμήθηκε, ως πρώτη σοβαρή προσπάθεια
διαδραστικής «έκ-πληξης», που τάραξε τα ύδατα της σχολικής ρουτίνας, ήταν ένα από τα πλέον
χαρακτηριστικά εγχειρήματα του Κινητήρα, και αν μη τι άλλο μια δυναμική πρώτη προσπάθεια για μια
συνολική Εκ-πληξη, ως εξής: Ο Κινητήρας έχει πρωτοστατήσει στη δημιουργία της δράσης «έκ-πληξη» με
την οποία ο χορός μπήκε μέσα στο σχολείο και ειδικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ενώ άλλες
παράλληλες δράσεις, όπως το In Progress-Feedback Festival για νέους δημιουργούς, με το διαγωνιστικό
του μέρος μέσα από το οποίο έχουν αναδειχθεί νέοι καλλιτέχνες, και το Kinitiras Choreography Lab (20112015), συμπληρώνουν το παζλ. Η ίδια η Αντιγόνη Γύρα, στην προσπάθειά της για αναζήτηση χορηγών με
σκοπό το Τσίρκο να «ταξιδέψει» δωρεάν σε σχολεία στο Πέραμα, το Κερατσίνι και τον Ασπρόπυργο, μέσω
του πρώτου ελληνικού site για διαδικτυακό fundraising (Groopio), δήλωσε:
«Ζούμε όλοι μας -μικροί και μεγάλοι- σε μια εποχή δύσκολη. Τα παιδιά οδηγούνται στην πλήξη και
την ανία και οι μεγάλοι ψάχνουν στα ψυχικά τους αποθέματα για να εμφυσήσουν όραμα, ελπίδα και
στόχους στα παιδιά. Οι άνθρωποι του ΚΙΝΗΤΗΡΑ είμαστε καλλιτέχνες και γονείς με αγωνία για το
μέλλον των παιδιών και μεγάλη όρεξη για να συνεισφέρουμε μέσω της τέχνης μας, έτσι ώστε να μη
σταματήσουν ΠΟΤΕ να ονειρεύονται».
Όσο για τη διαδραστική παράσταση, το μέσο που χρησιμοποίησαν η Αντιγόνη Γύρα και η Ομάδα
της, η πρωτοποριακή αυτή ιδέα είχε σκοπό να ανατρέψει την καθημερινότητα της σχολικής κοινότητας
μέσα από μια διαδοχή εκπλήξεων, οι οποίες σιγά-σιγά συνθέτουν μια ολοκληρωμένη παράσταση, σε
συνεργασία με τα παιδιά. Μέσα από την κίνηση, το χορό, τη μουσική, το λόγο και πάνω απ' όλα το παιχνίδι
και τον αυτοσχεδιασμό, μαθητές και δάσκαλοι κλήθηκαν να συμπράξουν υπό την καθοδήγηση των έξι με
παιδαγωγικά κριτήρια σχεδιασμένων χαρακτήρων-περφόρμερ, από την ώρα της πρωινής συγκέντρωσης
έως και την τέταρτη διδακτική ώρα για να λύσουν από κοινού το μυστήριο του Τσίρκο. Τα παιδιά δεν
γνώριζαν τη μέρα που η Ομάδα θα ερχόταν στο σχολείο τους, εξ ου και η πρώτη «έκ-πληξη»! Το τσίρκο που
κοιμήθηκε βασίστηκε σε μουσική Ορέστη Τάνη και χορογραφία της Ομάδας.
Τα κείμενα και η ιστορία, έμπνευσης της Χαράς Γιαννακοπούλου, πάνω στην αρχική ιδέα της
Αντιγόνης Γύρα, συνοπτικά έχουν ως εξής:
Μια φορά ήταν μια πόλη που τσίρκο και θεατές ήταν ένα. Χρειάζονταν το ένα το άλλο και ζούσανε καλά και
χαρούμενα. Ήταν φυσικά ένα τσίρκο χωρίς ζώα. Όμως εκεί δούλευε κι ένας υπνωτιστής. Ο υπνωτιστής αυτός είχε
μια επιχείρηση που ονειρευόταν να την επεκτείνει σ’ ολόκληρη την πόλη: ένα εργοστάσιο που έφτιαχνε καναπέδες
και κρεβάτια και ξαπλώστρες και στρώματα νερού και πολυθρόνες. Μα όσο οι άνθρωποι ήταν χαρούμενοι και
δημιουργικοί δεν είχαν και τόσο ανάγκη την ξάπλα και έτσι οι καναπέδες στα σπίτια τους δε χάλαγαν εύκολα και
δε χρειάζονταν καινούργιους. Κάποτε λοιπόν, οι πωλήσεις του έπεσαν αφού κανείς δεν αγόραζε συχνά τα προϊόντα
του. Κι ο υπνωτιστής σκαρφίστηκε ένα σχέδιο που θα τον έκανε άρχοντα της πόλης και θα μπορούσε να τους ορίζει
όλους. Υπνώτισε τους πάντες και έγινε δήμαρχος της πόλης. Κι από τότε όλοι έκαναν ό,τι τους έλεγε και το τσίρκο
διαλύθηκε. Στόχος ήταν με τη βοήθεια των παιδιών να σχηματιστεί ξανά το τσίρκο, να βρεθούν οι χαμένες
δυνάμεις, να νικηθεί ο δήμαρχος, να ξαναζήσει η πόλη ενωμένη και δημιουργική!
Τόσο από τους διατυπωμένους στόχους της Αντιγόνης Γύρα, όσο και από την προσπάθεια που
κατέβαλε να προσφέρει ένα τέτοιο δρώμενο σε σχολεία μη προνομιούχων συνοικιών χωρίς κόστος για
τους μαθητές και κατ' επέκταση τους γονείς τους, είναι φανερός ο παιδαγωγικός αλλά και συνολικά ο
κοινωνικός ρόλος που αναγνωρίζει για την τέχνη. Εάν οι καλλιτέχνες είχαν συνείδηση του τόσο
σημαντικού ρόλου τους, θα χρειαζόταν άραγε κάτι διαφορετικό από το να είναι εκείνοι ο εαυτός τους, αλλά
κι εμείς με κάθε πρόσφορο τρόπο να τους υποστηρίζουμε; Ο ρόλος του Joker μπορεί να παραπέμπει σε
κάτι ιδιαιτέρως μοχθηρό αν αναλογιστούμε το σχετικό κόμικ και τον ρόλο του στο κόμικ «μπάτμαν» και
στις ταινίες που ακολούθησαν. Παράλληλα όμως μπορεί να είναι ένας απλός αυλικός διασκεδαστής, όπως
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στον «Βασιλιά Ληρ» του Σαίξπηρ, αλλά σε κάθε περίπτωση πρόκειται και πάλι για μία αφήγηση για τις
πολλαπλές «μάσκες», τις περσόνες που όλοι έχουμε μέσα μας ως άνθρωποι και που είτε τις αποδίδουμε
καλλιτεχνικά, είτε τις βλέπουμε να «προβάλλονται» ακόμη και στην τηλεόραση.
Από την εποχή του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού όμως, έχει ξεκαθαρίσει σχετικώς το τοπίο αναφορικά
με το λεγόμενο «παράδοξο» του ηθοποιού (Diderot, 2012), ο οποίος στις περισσότερες των περιπτώσεων
πλην φυσικά των προαισθητικών μορφών θεάτρου, ή των πιο ακραίων σύγχρονων μορφών performance,
των επιτελεστικών πρακτικών στα αθλήματα ή ακόμη και την πολιτική, δεν είναι «επιτελεστής», καθώς
υποδύεται ένα άλλο, φανταστικό πρόσωπο, χωρίς όμως να χάνει ακριβώς την αυτοσυνειδησία του. Η
επίκληση στον Joker της τράπουλας δεν ήρθε τυχαία, σε μια εποχή όπου ήδη όλοι βιώναμε την απαρχή της
κρίσης ως μια νέα μεγάλη εθνική Αφήγηση, που επρόκειτο να κατακρημνίσει την μέχρι στιγμής εθνική μας
μυθολογία, π.χ. περί του θεσμού της φιλοξενίας – καθώς απέμεινε το περίβλημα μιας δήθεν πολιτισμένης
κοινωνίας, που σε ένα μεγάλο βαθμό μόνο προσχηματικά ακολουθούσε το ανθρωπιστικό ιδεώδες του
Διαφωτισμού, ενώ στην πραγματικότητα υποστηρίζει την πιο στερεοτυπική εκδοχή του ιδεώδους της
πατρίδας, της θρησκείας, αλλά και της οικογένειας, που παραθεωρεί στοιχειώδεις ρεαλιστικές
παραμέτρους.

2. Η ΕΚ-ΠΛΗΞΗ
Έχοντας βιώσει τη μητρότητα στην προσωπική της ζωή, αλλά και καλλιεργώντας μέσα της αλλά και
στον εναλλακτικό χώρο του ΚΙΝΗΤΗΡΑ την προσωπική της εκδοχή της τέχνης, αλλά και του χορού και της
κίνησης ειδικότερα για την παιδική ηλικία, είναι πιθανό η πολυτάλαντη και δραστήρια Αντιγόνη Γύρα να
ήρθε σε επαφή –χάρη και στην συνεργάτιδά της Χαρά Γιαννακοπούλου, η οποία ως συγγραφέας παιδικής
κι εφηβικής λογοτεχνίας έγραψε όλα τα κείμενα- με τη μεγάλη ποικιλία των τραπουλών ή απλώς καρτών
για παιδιά, που οι ρίζες τους βρίσκονται στα βάθη των αιώνων. Οι τράπουλες αυτές παραπέμπουν στη
μελλοντολογική τράπουλα ταρώ αλλά και στη μορφολογία του παραμυθιού του Βλάντιμιρ Προπ (1991),
που αξιοποιήθηκε κατά κόρον –ιδίως μετά τη μετάφραση της μελέτης του στη γαλλική- από τους δομιστές,
αλλά και από τον Ιταλό δημοσιογράφο, παιδαγωγό και συγγραφέα Τζάννι Ροντάρι (2003) ή στην Ελλάδα
από καθηγητές Λαογραφίας, όπως ο Ευάγγελος Αυδίκος (1999).
Όλες αυτές οι προσπάθειες είχαν ως στόχο να δημιουργηθούν καινούργια παραμύθια με τη χρήση
μιας νέας, σχετικής τράπουλας, αλλά και να εικονογραφηθούν/εικονοποιηθούν τα ήδη υπάρχοντα, να
αποδοθούν με εικαστικές μορφές θεάτρου, ή με τη χρήση των νέων μέσων. Η εξαιρετική αφηγηματική δομή
του Τσίρκο που κοιμήθηκε, της διαδραστικής Έκ-πληξης –που κατά κύριο λόγο «επιτελέστηκε» από τον
ΚΙΝΗΤΗΡΑ και περιόδευσε σε δημοτικά σχολεία της Αττικής (κατά την περίοδο 2012-2014)– αν εξαιρέσουμε
τη διασκευή για τον χώρο του ΚΙΝΗΤΗΡΑ, με την οποία έκλεισε αυτός ο κύκλος- σε συνδυασμό με την
παλαιότερη αναφορά στο χαρτί Joker της τράπουλας, με σκοπό να περιγραφεί ο ρόλος του καλλιτέχνη, μας
επιτρέπει ένα τέτοιο συμπέρασμα. Αναφορικά με τα παιχνίδια με τις τράπουλες, ακόμα και την τράπουλα
ταρώ και τη διαχρονική σύνδεσή της με την αδήριτη ανάγκη του ανθρώπου να προβλέψει ή και να
κατευθύνει το μέλλον του, στην ουσία να κατευνάσει το πνεύμα του από αυτή την αβεβαιότητα σχετικά με
το τι μέλλει γενέσθαι, η σύγχρονη, μεταμοντέρνα τέχνη και δή ο χορός έχει μια λυτρωτική δύναμη, καθώς
προσφέρει με τον πιο αρχέγονο τρόπο την επαναπροσέγγιση της Ουτοπίας, της χώρας του «Ποτέ». Είναι
όμως σημαντικό να ξέρουμε, ότι ιδίως στην εποχή μας παρά τον περί του αντιθέτου μύθο τα παιδιά δεν
είναι απαλλαγμένα από το φόβο απέναντι σε έναν κόσμο που μπορεί να αποδειχτεί αφιλόξενος,
καλλιεργώντας την κάθε είδους συναισθητική εξάρτηση.
Ενώ λοιπόν τα παιχνίδια με τα χαρτιά, με την τύχη, «διασκεδάζουν» κι εξορκίζουν αρχέγονους
φόβους και φοβίες για το μέλλον, τόσο για τους μεγάλους όσο και για τους μικρούς, ο χορός γενικά, η
δημιουργική κίνηση, τελικά μετατρέπει αυτά τα άγχη σε ένα άλλου είδους παιχνίδι, στο καλλιτεχνικό έργο,
που όπως και ο Joker της τράπουλας ξεφεύγει από τις αυστηρές και λίγο-πολύ αυθαίρετες
κατηγοριοποιήσεις, καλλιεργώντας παράλληλα τη δημιουργική και την κριτική σκέψη. Σε αυτό το σημείο,
καλό θα ήταν να διαχωρίσουμε την περίπτωση του κλασικού χορού, καθώς το απαιτητικότατο και συχνά
επιζήμιο σωματικά μπαλέτο διαφέρει όχι μόνο από τον σύγχρονο χορό αλλά και από σχεδόν κάθε άλλου
είδους ορχηστική τέχνη. Το μπαλέτο προσβλέπει σε κάτι θείο και εξαϋλωμένο, διαχωρίζει την ψυχή και
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ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ
φυσικά το πνεύμα από το σώμα και συχνά θυσιάζει το τελευταίο στο όνομα της υψηλής τέχνης, με
αποτέλεσμα πέραν του φτωχού διαιτολογίου να οδηγεί και σε σοβαρούς τραυματισμούς προς τέρψιν του
κοινού, ενώ το τελευταίο παρακολουθεί πάντα από απόσταση κάτι το εξιδανικευμένο. Ωστόσο, αυτό δεν
μπορεί να υπάρξει σε καμία περίπτωση χωρίς πόνο, όπως είχε πει περιεκτικά η μεγάλη χορεύτρια Σιλβύ
Γκιγιέμ, που στα πενήντα της χρόνια, κι έχοντας χορέψει τόσο ως μπαλαρίνα όσο και ως χορεύτρια του
σύγχρονου χορού επί δεκαετίες, προανήγγειλε πρόσφατα (Φαλίδα, 2013) το «κύκνειο άσμα» της
σταδιοδρομίας της. Στην πραγματικότητα, το ιδανικό για κάποιον καλλιτέχνη του κλασικού χορού είναι
που παράλληλα καταστρέφει το σώμα του, υπό την προϋπόθεση πάντα ότι εκλαμβάνεται ως θέσφατο η
πλατωνική ιδεαλιστική αντίληψη περί της διάκρισης της ψυχής από το σώμα.
Στην αντίληψη που έχει καλλιεργηθεί από τους χορευτές και τους λοιπούς θιασώτες του σύγχρονου
χορού, αντίθετα, η κίνηση αλλά και το σώμα μπορεί, αλλά και πρέπει να είναι γήινα. Όπως ισχυρίζεται και
η Αντιγόνη Γύρα, όλοι οι άνθρωποι μπορούν να χορέψουν, αν το θελήσουν. Μπορούν να χορέψουν, όπως
ακριβώς το κάνουν στο πρωτοχρονιάτικο «ρεβεγιόν», όταν αυθόρμητα και ίσως χωρίς να το
καταλαβαίνουν λειτουργούν με βάση τον αρχέγονο λαϊκό φόβο πως η λήξη του έτους μπορεί να οδηγήσει
στο αιώνιο σκοτάδι, τον ίδιο ακριβώς φόβο που τους κάνει να παίξουν με τα χαρτιά, να προκαλέσουν την
τύχη τους, ως μια αστική πια εξέλιξη αγροτικών εθίμων, που τα ίχνη τους χάνονται στα βάθη των αιώνων
(Καρούμπαλη, 2008, τ. Ι, σ. 539-545).
Όλα αυτά δεν γεμίζουν απλά το χρόνο και χώρο μας, τη ζωή μας, αλλά μας ψυχαγωγούν, αναλόγως
των επιλογών του καθενός και της σχέσης μας με τον εαυτό ως σωματική και πνευματική υπόσταση, μία
σχέση περίπλοκη για την αστική κοινωνία, που μέσω της ηθικής της συστηματικά ενοχοποιεί το σώμα και
τις επιθυμίες, κάτι που μόνο με τον χορό μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.

3. ΤΟ ΤΣΙΡΚΟ ΠΟΥ ΚΟΙΜΗΘΗΚΕ
Σε αυτό το πλαίσιο, η Αντιγόνη Γύρα και η ομάδα της «εισέβαλαν», ανατρεπτικά, δημιουργικά και
πρωτότυπα κατά τα σχολικά έτη 2012-2013 και 2013-2014 σε ένα –νοησιαρχικό ακόμη, κατά πρώτο λόγοσχολείο όπου ακόμα και οι παραστάσεις με τους μαθητές συνήθως απέχουν από το να έχουν εντάξει την
«σωματικότητα», με την καλλιτεχνική της έννοια, που αφ’ ενός το επαγγελματικό θέατρο την έχει
κατακτήσει διεθνώς ήδη εδώ και σχεδόν μια εκατονταετία, και που αφ’ ετέρου είναι τόσο κοντά στην ίδια
την παιδική ηλικία, στο παιχνίδι, στον τρόπο που λειτουργούν καθημερινά στο σχολείο οι μαθητές. Η
Αντιγόνη Γύρα, εντούτοις, ήρθε στο σχολείο από έναν άλλο χώρο, εκείνον του χοροθεάτρου και του
σωματικού θεάτρου, όπου η έννοια της ομάδας δεν είναι μια απλή συνταγή της επιτυχίας ή μια φράσηκλισέ, αλλά μια άλλη φιλοσοφία και στάση ζωής σύμφυτη με το καλλιτεχνικό της μέσο. Παράλληλα όμως,
κατά το πρότυπο ίσως του Καρόλου Κουν (με την περίφημη φράση του: Κάνουμε θέατρο για την Ψυχή μας,
1987) κράτησε για τον εαυτό της έναν ρόλο όχι απλώς συντονιστικό, αλλά εκείνον που θα έπρεπε να έχει ο
οποιοσδήποτε εμψυχωτής του θεατρικού παιχνιδιού και της δραματοποίησης εντός σχολικού
περιβάλλοντος. Ως ένας αντικομφορμιστής Joker, ανέτρεψε τη σχεδόν στατική και αντιπαιδαγωγική
σχολική καθημερινότητα, δίνοντας χώρο για τη δική τους αστείρευτη δημιουργικότητα, δίχως να υπάρχει
«σωστό» και «λάθος», άποψη που υπηρετεί η Γύρα συνολικά επί δεκαετίες χωρίς ποτέ να χάνει την
πειραματική της διάθεση (Φεσσά-Εμμανουήλ, 1991, σ. 162-165).
Βάσει της εμπειρίας μας από το Τσίρκο που κοιμήθηκε του ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ως εκπαιδευτικός Θεατρικής
Αγωγής σε ένα δημόσιο δημοτικό σχολείο όπου παρουσιάστηκε κατά το σχολικό έτος 2012-2013, στην
περιοχή της Άνω Γλυφάδας, αλλά και μέσα από συζητήσεις με μαθητές κι εκπαιδευτικούς από την πρώτη
έως την έκτη τάξη του σχολείου, μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι ότι ενώ οι χαρακτήρες ήταν
σχεδιασμένοι ώστε να ανταποκρίνονται στην ηλικία των παιδιών της κάθε τάξης, με τη βοήθεια της Χαράς
Γιαννακοπούλου στον τομέα του παιδαγωγικού σχεδιασμού, κι ενώ μερίδα των εκπαιδευτικών αλλά και
των μαθητών των δύο μεγαλύτερων τάξεων ανέφεραν αρχικά πως πιστεύουν πως η δράση αυτή θα έπρεπε
να απευθύνεται μόνο στους μικρότερους μαθητές, κατά την ίδια τη δράση είχαν εμπλακεί και συμμετείχαν
αυθόρμητα όλοι οι μαθητές, μέχρι και το τελικό δρώμενο, όπου η κάθε τάξη παρουσίασε μία χορογραφία
που είχε διδαχτεί από τον χαρακτήρα-περφόρμερ.
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Κατά την έννοια αυτή, δεν επρόκειτο απλώς για μια παράσταση/δράση, αλλά και μια πρόταση
διδασκαλίας, χωρίς το σοβαροφανή χαρακτήρα που παίρνει συνήθως αυτή η έννοια στο δημοτικό σχολείο
κι όταν ακόμη πρόκειται για μια πρόβα σχολικής θεατρικής παράστασης, που όμως πολλές φορές στερείται
της πραγματικής σοβαρότητας, της καλλιτεχνικής και παιδαγωγικής αρτιότητας αυτής της διαδικασίας.
Άλλωστε, είθισται οι μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων να αμφισβητούν αυτήν ακόμη τη χρησιμότητα
των καλλιτεχνικών μαθημάτων ή του παιχνιδιού. Αξιοποιώντας όμως αυτή την κριτική διάθεση μπορεί ο
διδάσκων τη Θεατρική Αγωγή εκπαιδευτικός, σε συνεργασία με την «επισκέπτρια» καλλιτεχνική ομάδα και
τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του σχολείου, να συντονίσει ένα πολιτιστικό πρόγραμμα με θέμα το
σύγχρονο χορό, ή απλά να συζητήσει με τους μαθητές και τους συναδέλφους σχετικά με το ρόλο της τέχνης
γενικότερα στο σύγχρονο βίο.
Είναι ωστόσο αξιοσημείωτη η πρόσφατη πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας να υποβιβάσει τον
ρόλο της Θεατρικής Αγωγής στο νέο, ενιαίο τύπο του Δημοτικού Σχολείου, που έχει ανακοινωθεί, όχι
φυσικά γιατί έλαβε υπ' όψη τις πραγματικές παιδαγωγικές ανάγκες των μεγαλύτερων μαθητών, αλλά για
να εξυπηρετήσει άλλες σκοπιμότητες με πρόσχημα τον καταφανή μύθο ότι το παιχνίδι και η τέχνη
αποτελούν ανάγκη μόνο των μικρών παιδιών και όχι και των μεγαλύτερων μαθητών ή των ενηλίκων.

4. Η ΣΥΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η
«ΤΣΙΡΚΟΠΟΛΙΤΕΙΑ»
Πέραν του άρρητου μηνύματος περί της ομαδικότητας σύμφωνα και με το είδος όπου ανήκε, το
συγκεκριμένο καλλιτεχνικό έργο είχε βαθύτατα κοινωνικά μηνύματα σε αντίστιξη με σύγχρονες τάσεις της
υπό κρίση ελληνικής κοινωνίας, χωρίς ωστόσο να εντάσσεται στο κοινωνικό θέατρο των διαφόρων
ακτιβιστικών ομάδων, το πολιτικό θέατρο των μαρξιστών συγγραφέων ή πολύ περισσότερο το
αναποτελεσματικό ή κι επιβλαβές ηθικοδιδακτικό θέατρο.
Όταν μάλιστα ελάχιστο καιρό αργότερα η δημοτική αρχή στην Αθήνα θεώρησε σκόπιμο να
εξαπολύσει

δεκάδες

τελεσίγραφα

για

την

φίμωση

των

εναλλακτικών

καλλιτεχνών,

που

δραστηριοποιούνται με ανατρεπτικό αισθητικό/ιδεολογικό πλαίσιο σε κτήρια που δεν τηρούσαν όρους
που έθεταν τη δεκαετία του 1930 βασιλικά διατάγματα και αναγκαστικοί νόμοι του δικτάτορα Μεταξά,
χωρίς στο μεταξύ καμία δημόσια αρχή να έχει προωθήσει την αναθεώρησή τους, όταν ο μεγάλος Ντάριο
Φο λίγες μέρες νωρίτερα είχε μιλήσει στο μήνυμα για την παγκόσμια ημέρα θεάτρου (27 Μαρτίου) ακριβώς
για το θέμα της έξωσης μικρών και εναλλακτικών ομάδων από τις μόνιμες στέγες τους, διαχρονικά από την
εξουσία, αναδεικνύεται έντονα η σημασία του έργου και των απόψεων της καλλιτέχνιδος.
Η αναγκαιότητα όχι μόνο για τη συλλογική οργάνωση των εναλλακτικών καλλιτεχνών του χώρου,
όπου η ίδια η Γύρα πρωτοστάτησε, ή και της όποιας άλλης ομάδας πλήττεται αυθαίρετα από την πολιτεία,
αλλά και για την αλληλεγγύη σε αυτούς τους αγώνες σε τοπικό επίπεδο, καθώς και για την υποστήριξη των
πλέον αδύναμων, είναι δεδομένη. Άλλωστε, χωρίς να καταλήγει η δράση του Τσίρκο που κοιμήθηκε στη ρητή
εκφώνηση κανενός ηθικοπλαστικού επιμυθίου αλλά και χωρίς υπερβολική χρήση του λόγου, η
διαφαινόμενη «διδαχή», η ανάδειξη της σημασίας του «μαζί», της αλληλεγγύης και της συντροφικότητας
ως απάντηση σε έναν σφετεριστή, έναν δυνάστη και υπνωτιστή Δήμαρχο, είναι πανίσχυρη καλλιτεχνικά
αλλά και παιδαγωγικά, καθώς δεν διαχωρίζεται από τη μορφή, από τον τρόπο δουλειάς της ομάδας.
Υλοποιείται δηλαδή το ιδεώδες του οποιουδήποτε χορευτή, ακόμα και στον κλασικό χορό: Σώμα και
ψυχή να είναι ένα, όπως μπορεί να συμβεί μόνο στον απόλυτο, τον ανυπέρβλητο έρωτα. Παράλληλα, μια
άλλη διδαχή, ένας άλλος προβληματισμός, προκύπτει από το «σύνθημα» της τσιρκοπολιτείας («ό,τι έχεις,
καλό είναι»), που ακούγεται αρκετές φορές, αλλά προβάλλεται κυρίως μέσα από τη διαφορετικότητα των
χαρακτήρων του τσίρκο, όπου επιδέξιοι και λαμπροί ακροβάτες συνυπάρχουν με αφελείς κι αδέξιους
κλόουν χωρίς να παύει να ισχύει το «μαζί». Ομάδα λοιπόν, αλλά όχι και ισοπέδωση, όχι μάζα!
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«ΤΟ ΤΣΙΡΚΟ ΠΟΥ ΚΟΙΜΗΘΗΚΕ»: EΝΑΣ ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ
ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Εφόσον αναφερθήκαμε και στον έρωτα, που μπορεί να είναι ο έρωτας ενός χορευτή για την τέχνη
του, αλλά και του οποιουδήποτε ανθρώπου πιστεύει στο χορό ως ψυχική λύτρωση των ανθρώπων σε
όλους τους πολιτισμούς, αξίζει να θυμηθούμε τον Πλάτωνα: Η διδασκαλία του είχε προηγηθεί της
χριστιανικής θρησκείας στον ελλαδικό χώρο, ως έκφραση του ιδεαλισμού, κι αξιοποιήθηκε ώστε να
επιβληθεί ο λεγόμενος δϋισμός, μία θεωρία που ενίοτε «ενοχοποιεί» όχι μόνο τον έρωτα αλλά και την ίδια
την τέχνη!
Παρά την κατάχρηση του όρου «πλατωνικός έρως», κατά τον Πλάτωνα «επιπλέον ο Έρωτας παρέχει
τη δυναμική ορμή που οδηγεί την ψυχή στο να αναζητήσει μιαν ικανοποίηση που υπερβαίνει τη γήινη
εμπειρία. Καλύπτει ολόκληρη την έκταση της ανθρώπινης προσωπικότητας και δημιουργεί τη μοναδική
εμπειρική γέφυρα μεταξύ του ανθρώπου, όπως είναι, και του ανθρώπου όπως μπορούσε να είναι. Στην
πραγματικότητα ο Πλάτωνας πλησιάζει εδώ πολύ κοντά στη φροϋδική έννοια του λίμπιντο και της
μετουσίωσης. Αλλά ποτέ […] δεν συνένωσε αυτή την πορεία της σκέψης του με την υπόλοιπη φιλοσοφία
του· αν το είχε κάμει, η θεωρία του, ότι το λογικό είναι μια αυτάρκης οντότητα, ανεξάρτητη από το σώμα,
μπορούσε να βρεθεί σε κίνδυνο, και ο Πλάτωνας δεν σκόπευε να το διακινδυνέψει» (Dodds, 1996, σελ. 141).
Ωστόσο, σήμερα, τόσες δεκαετίες μετά το Φρόϋντ, μπορούμε να προεκτείνουμε την πλατωνική
σκέψη, συμπεραίνοντας πως είτε έχουμε είτε όχι μεταφυσικές ανησυχίες, η αίσθηση του κινδύνου, η έννοια
του θανάτου, η εμπειρία του χορού, προσεγγίζουν τον έρωτα εφόσον είναι υπερβατικές εμπειρίες εν σχέσει
προς τη χρησιμοθηρία και την «ορθολογική» ερμηνεία του κόσμου, που ενίοτε χρησιμοποιείται για να
τιθασευτεί η φαντασία, που όμως πάντα δείχνει το δρόμο προς τη δημιουργική επίλυση προβλημάτων και
τη βέλτιστη διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων.
Όπως μας υποδεικνύει η Γύρα συνολικά με το έργο της, κινούμενοι ως άλλοι Joker, με θάρρος και
παρρησία τόσο σε όλες μας τις σχέσεις διαπροσωπικά, όσο και μέσα στην κοινωνία ή ακόμα και τον κρατικό
μηχανισμό –π.χ. τα σχολεία και τα Πανεπιστήμια- μπορούμε να ξαναβρούμε και να αναδείξουμε εξ αρχής
την αλληλεγγύη, την αδελφοσύνη και τη συντροφικότητα χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

6. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ευχαριστούμε όλους τους συντελεστές της εν λόγω καλλιτεχνικής δράσης και ιδιαίτερα την
Αντιγόνη Γύρα και τη Χαρά Γιαννακοπούλου, που μας επικοινώνησαν με αυτό τον πρωτότυπο και
δημιουργικό τρόπο το κοινωνικό τους όραμα. Επίσης ευχαριστούμε τους εκπαιδευτικούς του 8 ου
Δημοτικού Σχολείου Γλυφάδας για την πολύτιμη συνεργασία τους ιδιαίτερα τη βροχερή εκείνη μέρα, που
όμως δεν στάθηκε ικανή να μας διαλύσει την Έκ-πληξη!

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Adamou, V. (2011). Τρελός. Διαδικτυακό Λεξικό-Μανιφέστο του Psi. Διαθέσιμο στον ιστότοπο
http://www.psimanifestolexicon.org/page/home/37/english (προσπελάστηκε στις 30.3.2015).
Diderot, D. (1996). Το παράδοξο με τον ηθοποιό (Αιμ. Βέζης, μτφρ.). Αθήνα: Πόλις.
Dodds, R., E. (1996). Οι Έλληνες και το παράλογο (Γ. Γιατρομανωνάκης, μτφρ. και εισαγωγή, δεύτερη έκδοση
αναθωρημένη). Αθήνα: Καρδαμίτσα. (Έκδοση πρωτοτύπου 1951).
Αυδίκος, Γρ., Ευ. (1999). Μια φορά κι έναν καιρό… αλλά… μπορεί να γίνει και τώρα. Η εκπαίδευση ως χώρος
διαμόρφωσης παραμυθάδων. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Καρούμπαλη, Ευ. (2008). Μουσική και Θρησκευτικά στη Β’ Γυμνασίου: μία διαθεματική προσέγγιση. Στο Π.
Γεωργογιάννης (Επιμ.), Το νέο εκπαιδευτικό υλικό του ΥΠΕΠΘ Αξιολόγηση και Διοίκηση A/βάθμιας και
B/βάθμιας εκπαίδευσης, 2ο Διεθνές Συνέδριο Άρτας (τ. Ι, 539-545). Πάτρα: ΚΕΔΕΚ, Πανεπιστήμιο Πατρών.
Κουν, Κ. (1987). Κάνουμε θέατρο για την ψυχή μας. Αθήνα: Καστανιώτης.
Ροντάρι, Τζ. (2003). Γραμματική της φαντασίας. Εισαγωγή στην τέχνη να επινοείς ιστορίες (Γ. Κασαπίδης, μτφρ.).
Αθήνα: Μεταίχμιο.

ISSN 1790-773Χ
6

99

© GAPMET / ΕΕΜΑΠΕ 2016

Σπύρος Πετρίτης
Φαλίδα, Ε. (2013). Σιλβί Γκιλέμ: «Δεν υπάρχει χορός χωρίς πόνο». Τα Νέα. Διαθέσιμο στον ιστότοπο
http://www.tanea.gr/news/culture/article/5061576/den-yparxei-xoros-xwris-pono/ (προσπελάστηκε
στις 30.3.2015).
Φεσσά-Εμμανουήλ, Ε. (Επιμ.) (1991). Χορός και θέατρο. Από τη Ντάνκαν στις νέες χορευτικές ομάδες. Αθήνα:
Έφεσος.

ISSN 1790-773Χ

100

© GAPMET / ΕΕΜΑΠΕ 2016

Μουσική και Μαθηματικά:
Διαθεματικές προσεγγίσεις
Τεύχος 16

Μαρία Μαγαλιού

«ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΗ –ΠΡΩΤΑ ΖΕΙΣ, ΜΕΤΑ ΚΑΤΑΝΟΕΙΣ»
ΈΝΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
Η παρούσα δημοσίευση φιλοδοξεί να αποτυπώσει τις εντυπώσεις της γράφουσας από την
εφαρμογή του ετήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα «Σύγχρονη Τέχνη-Πρώτα ζεις και μετά
κατανοείς» σε τρεις σχολικές ομάδες της ελληνικής πρωτεύουσας, κατά το σχολικό έτος 2014-2015 και
συγκεκριμένα στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Περάματος, στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Πετρούπολης και στο 66o
Δημοτικό Σχολείο Αθήνας.
Το Πρόγραμμα «Σύγχρονη Τέχνη-Πρώτα ζεις και μετά κατανοείς» ήταν ένα από τα τέσσερα ετήσια
εκπαιδευτικά προγράμματα της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών για σχολικές ομάδες όλων των
εκπαιδευτικών βαθμίδων που υλοποιήθηκαν κατά τη σχολική χρονιά 2014-2015. Τα υπόλοιπα τρία ήταν το
Πρόγραμμα «Μουσικό Καράβι» για παιδιά Νηπιαγωγείου, Α΄ και Β΄ Δημοτικού, το Πρόγραμμα «Ο Καβάφης
πάει σχολείο» για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου και το Πρόγραμμα «Επικοινωνώ, άρα είμαι Ελεύθερος» για
μαθητές Γ΄ Γυμνασίου ως και Γ΄ Λυκείου.
Παρ’ όλο που όλες οι παραπάνω θεματικές φαντάζουν εξίσου ενδιαφέρουσες, πρωτότυπες και
προκλητικές, η συγκεκριμένη δημοσίευση εστιάζει στο Πρόγραμμα «Σύγχρονη Τέχνη: Πρώτα ζεις … μετά
κατανοείς», μέρος τους οποίου, είχε τη χαρά να παρακολουθήσει η γράφουσα μέσα από τη συνεργασία της
με ένα από τα συμμετέχοντα σχολεία, το 12ο Δ.Σ. Πετρούπολης, με την ιδιότητα της Υπεύθυνης
Πολιτιστικών Θεμάτων στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας.
Αξίζει να αναφερθεί πως το 2014-2015 ήταν η τρίτη κατά σειρά σχολική χρονιά υλοποίησης του
Προγράμματος, καθώς το Πρόγραμμα ξεκίνησε να εφαρμόζεται ήδη από τη σχολική χρονιά 2012-2013. Κατά
τα δύο πρώτα έτη το Πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Παρ’ όλο που
του 2014 έληγε η προβλεπόμενη διάρκεια διετούς χρηματοδοτούμενης εφαρμογής του Προγράμματος, η
Στέγη πεπεισμένη για τα παιδαγωγικά και καλλιτεχνικά οφέλη του εγχειρήματος αποφάσισε να παρατείνει
την υλοποίησή του και κατά το σχολικό έτος 2014-2015, αναλαμβάνοντας η ίδια τη χρηματοδότηση,
προσφέροντας, κατ’ αυτό τον τρόπο σε περισσότερους μαθητές και εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να
έρθουνσε επαφή με τη σύγχρονη τέχνη ως θεατές και ως δημιουργοί.
Το βασικό στοιχείο που διαφοροποιεί το συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, όπως και τα
προαναφερθέντα ετήσια Προγράμματα, από άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρονται από
δημόσιους και ιδιωτικούς πολιτιστικούς φορείς (όπως Μουσεία, θέατρα, πολιτιστικούς οργανισμούς, κτλ.)
σε σχολικές ομάδες είναι ακριβώς η ετήσια εφαρμογή του, με σειρά συναντήσεων των σχολικών ομάδων
με την παιδαγωγική-καλλιτεχνική ομάδα της Στέγης σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Στο
Πρόγραμμα «Σύγχρονη Τέχνη-Πρώτα ζεις και μετά κατανοείς» οι παραπάνω συναντήσεις εντάχθηκαν σε τρεις
κύκλους βιωματικής μάθησης, με την παιδαγωγική καθοδήγηση από εξειδικευμένη ομάδα καλλιτεχνών,
την χορογράφο Τζένη Αργυρίου, τον εικαστικό Ανδρέα Κασάπη και την μουσικό Μυρτώ Τίκωφ. Οι δράσεις
μοιράστηκαν σε διάφορους χώρους:


μέσα στη Στέγη, όπου οι μαθητές παρακολούθησαν διάφορες δράσεις πολιτισμού (θέατρο,
μουσική και εικαστικά)



σε πολιτιστικούς και αρχαιολογικούς χώρους, με την οργάνωση επισκέψεων και εκπαιδευτικών
δράσεων και



μέσα στη σχολική τάξη, όπου στήθηκαν εργαστήρια για συζήτηση και δημιουργική έκφραση των
μαθητών πάνω στις «εμπειρίες πολιτισμού» που βίωσαν.
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Μαρία Μαγαλιού
Είναι γεγονός ότι τέτοιου είδους μακροχρόνιες συμπράξεις καλλιτεχνικών οργανισμών με μαθητικές
ομάδες, χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων μαθητών και σχολείων, δεν
είναι κάτι συνηθισμένο για τα πολιτιστικά και εκπαιδευτικά τεκταινόμενα στη χώρα μας και από αυτή την
άποψη θα πρέπει να θεωρηθεί ως μία σημαντική πρωτοβουλία. Ο απώτερος στόχος του Προγράμματος,
όπως αυτός περιγράφεται από το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Στέγης, ήταν οι μαθητές να
αποκτήσουν, μέσα από τα προσωπικά τους βιώματα, την αυτοπεποίθηση και τα εργαλεία, ώστε να
ερμηνεύουν τα έργα τέχνης με το δικό τους τρόπο και, βέβαια, να δημιουργούν οι ίδιοι τέχνη.
Οι ίδιοι οι καλλιτέχνες που αποτέλεσαν την παιδαγωγική ομάδα του Προγράμματος χαρακτηρίζουν,
σε σχετικό σημείωμα της Στέγης, την εμπειρία της συμμετοχής σε αυτό ως μία ξεχωριστή πρόσκληση και
ταυτόχρονα μία πρόκληση. Την πρόκληση να οργανώσουν τη σκέψη τους γύρω από το σύνολο της
σύγχρονης τέχνης, με τις τόσες αναγνώσεις, τις τόσες μορφές και την τόση ιστορία. Αλλά και την ακόμη
μεγαλύτερη πρόκληση της μετουσίωσης αυτής της σκέψης σε βίωμα για τα παιδιά, σε δημιουργικά
εργαστήρια, συζητήσεις, παιχνίδια.
Για τη δημιουργική συνάντηση των παιδιών με τη σύγχρονη τέχνη ήταν απαραίτητη η αξιοποίηση
ποικίλων ερεθισμάτων (όπως μια ταινία, ένα βίντεο, μια φωτογραφία, ένας πίνακας, ένα μουσικό έργο, μια
συζήτηση, ένα παιχνίδι), αλλά και η οργάνωση εμπειριών πολιτισμού εκτός της σχολικής τάξης (μια
συναυλία, μια θεατρική παράσταση, μια πρόβα χορού, μια εικαστική έκθεση και επισκέψεις σε έναν
αρχαιολογικό χώρο και ένα μουσείο). Στον κοινό άξονα της περιήγησης στο χώρο της σύγχρονης τέχνης,
το «άλλο», το «ξένο», ο «τόπος», η «πολυμορφία», η «ουτοπία» ήταν θεμελιώδεις έννοιες που τέθηκαν. Έτσι,
προέκυψαν ερωτήσεις όπως: «Πώς φανταζόταν κάποιος παλιά το μέλλον;», «Τι κοινό και τι διαφορετικό έχει ένα
άγαλμα του Ποσειδώνα από έναν σούπερ ήρωα;». Ένα ενδιαφέρον στοιχείο του Προγράμματος ήταν και η
συλλογικότητα που αναπτύχθηκε ανάμεσα στις συμμετέχουσες σχολικές ομάδες, κατά τις συναντήσεις
εκτός των σχολικών αιθουσών, στο πλαίσιο των οποίων τα παιδιά καλούνταν να εργαστούν σε ομάδες
μεικτές, αποτελούμενες από παιδιά διαφορετικών σχολείων.
Η προσωπική εντύπωση της γράφουσας από τη συμμετοχή της, ως παρατηρήτριας, σε τρεις από τις
συναντήσεις των σχολικών ομάδων με τους παιδαγωγούς της Στέγης (μία συνάντηση στη Στέγη, μία
συνάντηση στο πλαίσιο της Έκθεσης «Παράξενες Πόλεις» στη Διπλάρειο Σχολή, στις οποίες συμμετείχαν
όλες οι σχολικές ομάδες και ένα εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε στο 12 ο Δ.Σ. Πετρούπολης, για τους
μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου, εντός της σχολικής αίθουσας) επιβεβαιώνει την ανταπόκρισή του
στις προκλήσεις που τέθηκαν κατά τον σχεδιασμό του. Το δέσιμο της κάθε ομάδας, αλλά και των ομάδων
μεταξύ τους, η ατομική και από κοινού δημιουργική εξερεύνηση κωδίκων ερμηνείας της σύγχρονης τέχνης,
το πλημμύρισμα των μαθητών με πρωτόγνωρες μαθησιακές και καλλιτεχνικές εμπειρίες, ήταν μερικά μόνο
από τα εμφανή πλεονεκτήματα του προγράμματος. Σ’ αυτά θα πρέπει να προστεθούν οι μοναδικές
δυνατότητες που παρείχε για την ισότιμη έκφραση και συμμετοχή και τη δημιουργική ανταλλαγή μεταξύ
των μελών κάθε ομάδας, αλλά και η ώσμωση μεταξύ διαφορετικών σχολικών ομάδων με διαφορετικό
παρελθόν, με διαφορετική κουλτούρα, με διαφορετική οπτική απέναντι στη ζωή και την τέχνη.
Στα παραπάνω προστίθεται η δυνατότητα που έδωσε το Πρόγραμμα σε παιδιά, εν μέρει
αποκλεισμένα από τα πολιτιστικά αγαθά αυτού του τόπου, να αποκτήσουν πρωτόγνωρες για αυτά
καλλιτεχνικές και μορφωτικές εμπειρίες, εμπειρίες ικανές να δυναμώσουν το πολιτισμικό και μορφωτικό
τους κεφάλαιο και τη μελλοντική τους προοπτική. Συμπράξεις πολιτιστικών οργανισμών με σχολικές
ομάδες, όπως αυτή που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «Σύγχρονη Τέχνη-Πρώτα ζεις και
μετά κατανοείς», παρ’ όλη την περιορισμένης εμβέλειας εφαρμογή τους, αποτελούν ανεκτίμητη συμβολή
στη σημερινή εκπαίδευση, αλλά και στη σημερινή καλλιτεχνική και πολιτιστική ζωή της χώρας μας. Ας
ελπίσουμε ότι η Στέγη θα συνεχίσει τα ετήσια Προγράμματά της και τις επόμενες σχολικές χρονιές και ότι
και άλλοι πολιτιστικοί οργανισμοί θα ακολουθήσουν το παράδειγμα της, επενδύοντας στην εκπαίδευση
και στη σύμπραξη με δημόσια σχολεία.
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«ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΗ –ΠΡΩΤΑ ΖΕΙΣ, ΜΕΤΑ ΚΑΤΑΝΟΕΙΣ»
ΈΝΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

Βιογραφικό
Η Μαρία Μαγαλιού είναι εκπαιδευτικός μουσικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση από το 1996.
Είναι Διδάκτωρ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου στον τομέα της Μουσικής
Παιδαγωγικής, πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Μουσική Παιδαγωγική με διάκριση, από το
Πανεπιστήμιο του Reading της Μ. Βρετανίας, στο οποίο σπούδασε με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. Είναι
πτυχιούχος Πιάνου και Ανώτερων Θεωρητικών. Από το 2012 είναι Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων στη
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας. Συμμετείχε στη συγγραφική ομάδα του επίσημου
διδακτικού πακέτου Μουσικής για τις δύο πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Έχει λάβει μέρος ως εισηγήτρια
σε εργαστήρια, σεμινάρια, ημερίδες, καθώς και σε Πανελλήνια και Διεθνή Συνέδρια. Έχει συμμετάσχει
ακόμη στην επιστημονική και οργανωτική επιτροπή συνεδρίων. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα
εστιάζουν στη μουσική ανάπτυξη και τη μουσική διδασκαλία-μάθηση στην πρώτη παιδική ηλικία και τη
διαθεματικότητα με άξονα τη Μουσική. Είναι μέλος του Δ.Σ. της ΕΕΜΑΠΕ και της ΠΕΕΠΟΘΕ.
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Διαθεματικές προσεγγίσεις
Τεύχος 16

Ελισσάβετ Περακάκη

«ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΤΕΧΝΗ;»
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΟΝ
Η Τέχνη στο σύγχρονο σχολείο αποτελεί αδιαμφισβήτητα ένα σημαντικό μέσο έκφρασης και
δημιουργίας για τους μαθητές όλων των ηλικιών. Η εφηβική ηλικία - ευαίσθητη, τρυφερή, αλλά με
αναπτυγμένη κριτική σκέψη βρίσκει πεδίο δράσης αλλά και αντίδρασης στην Τέχνη. Τι είναι όμως, τελικά
η Τέχνη; Και πιο συγκεκριμένα: Τι συμβαίνει με τη σύγχρονη Τέχνη; «Είναι αυτό Τέχνη;». Το τελευταίο
ερώτημα έρχεται να απαντήσει η καλλιτεχνική ομάδα των συνεργατών του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου
στους μαθητές της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου. Το Πρόγραμμα αυτό Τέχνης ξεκίνησε το ταξίδι του το σχολικό
έτος 2014-2015 σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό και Αναπτυξιακό Οργανισμό κοινής ωφέλειας ΝΕΟΝ.
Σύμφωνα με τους σχεδιαστές του Προγράμματος, στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των μαθητών στην
έννοια της σύγχρονης τέχνης με βιωματικό τρόπο, στην κατανόηση της Τέχνης ως εμπειρία επικοινωνίας,
διαλόγου, ευχαρίστησης και τελικά δημιουργίας. Οι μαθητές καλούνται να εξοικειωθούν με τα σύγχρονα
καλλιτεχνικά ρεύματα και τους εκπροσώπους τους και να αναπτύξουν πολλαπλούς προσωπικούς και
συλλογικούς τρόπους προσέγγισης της τέχνης.
Το Πρόγραμμα πραγματοποιείται ανά τμήμα με τους μαθητές του, σε δύο ξεχωριστές συναντήσεις
στο χώρο του σχολείο. Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης οι μαθητές εισάγονται βιωματικά στο
χώρο της σύγχρονης τέχνης και προετοιμάζονται για τη δεύτερη συνάντηση, λίγες βδομάδες αργότερα,
προκειμένου στο διάστημα που μεσολαβεί να ετοιμάσουν και να παραδώσουν ένα καλλιτεχνικό έργο.
Η επαφή όμως των μαθητών με τη σύγχρονη τέχνη δε σταματά με τις προαναφερόμενες
συναντήσεις. Μια μουσειοσκευή, γεμάτη με το απαραίτητο υλικό δίνεται στη σχολική μονάδα, ώστε με τη
βοήθεια του εκπαιδευτικού των Εικαστικών, οι μαθητές να εμπεδώσουν τη γνώση τους, να καταθέσουν τις
απορίες και τους προβληματισμούς τους, να δημιουργήσουν. Κάρτες με έργα σύγχρονων καλλιτεχνών και
σύντομες βιογραφικές πληροφορίες, όπως των: Andy Warhol, Louise Bourgeois, Γιάννη Κουνέλλη κ.ά.,
γίνονται αφορμή για παιχνίδι και διασκέδαση, ενώ αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν από καλλιτέχνες
της σύγχρονης τέχνης βρίσκονται στα χέρια των μαθητών για να πάρουν άλλη πνοή, δημιουργώντας.
Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο πρωτοπορεί για άλλη μια φορά, δίνοντας την ευκαιρία στους
εξαιρετικούς συνεργάτες του να έρθουν σε επαφή με τους μαθητές εφηβικής ηλικίας, με ζωηρό πνεύμα και
κριτική διάθεση -άρα ένα απαιτητικό κοινό – προκαλώντας τους για συζήτηση, δράση και δημιουργία.
Τα έργα των μαθητών περιλαμβάνονται σε έκθεση του Παιδικού Μουσείου.
Η συμμετοχή των σχολείων στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Είναι αυτό Τέχνη;» διεξάγεται χωρίς
οικονομική επιβάρυνση για τα σχολεία και τους μαθητές.
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«ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΤΕΧΝΗ;» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΟΝ

Βιογραφικό
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. Eίναι συγγραφέας των βιβλίων που
κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Fagotto: «Σχεδιάζοντας το σχολικό μάθημα Μουσικής» (2008) και
«Παίζοντας μουσική με τα Boomwhackers» (2009). Διατηρεί το ιστολόγιο www.perakaki.wordpress.gr.
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4ο Μέρος

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
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Τεύχος 16

Σμαράγδα Χρυσοστόμου

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ «ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
«ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ» ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Η ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία θεωρείται σημαντικός
παράγοντας αλλαγής και μεταρρύθμισης και απαραίτητο συστατικό της ποιοτικής διδασκαλίας και
μάθησης. Οι δεξιότητες και οι ικανότητες που απορρέουν από τον «ψηφιακό γραμματισμό» αποτελούν
πλέον κεντρικό στόχο στις μεταρρυθμίσεις της εκπαίδευσης σε ολόκληρο τον κόσμο.
Στο χώρο της μουσικής εκπαίδευσης η ανάπτυξη και η ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας έχει
δημιουργήσει απεριόριστες προοπτικές στη διδασκαλία και στη μάθηση της μουσικής. Οι εκπαιδευτικοί
μουσικής, βέβαια, αντιμετωπίζουν προβλήματα τα οποία συχνά είναι κοινά με εκείνα των συναδέλφων
τους των υπολοίπων αντικειμένων του αναλυτικού προγράμματος (Greher, 2011· Savage, 2004· Wise et al.,
2011). Οι πιο συνηθισμένες δυσκολίες που καταγράφονται συνδέονται κυρίως με την αστάθεια του
διαδικτύου, την ασυμβατότητα των προγραμμάτων, τον ξεπερασμένο εξοπλισμό, κ.λπ. Επιπροσθέτως,
πολλοί εκπαιδευτικοί παραδέχονται ότι δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις συνεχείς και αλματώδεις
εξελίξεις της τεχνολογίας, συχνά και για οικονομικούς λόγους. Έτσι, ενώ οι ευκαιρίες για σημαντική
βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης που μπορεί να προσφέρει η ενσωμάτωση της σύγχρονης
τεχνολογίας στο μάθημα της μουσικής είναι πολλές (Bauer et al., 2003· Himonides, 2012), η εφαρμογή της
τεχνολογίας δεν είναι συχνή, ούτε ακόμη και στις χώρες εκείνες που φαίνεται να προηγούνται στις
εξελίξεις.
Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας γίνονται πολλές προσπάθειες στο πλαίσιο της ψηφιακής
σύγκλισης με την ανάπτυξη και τη δημιουργία ψηφιακού υλικού, τον εξοπλισμό των σχολείων και την
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Έτσι, σήμερα, υπάρχουν διαθέσιμα εργαλεία και δυνατότητες που
προσφέρονται στον εκπαιδευτικό μουσικής τα οποία μπορεί να αξιοποιήσει στο πλαίσιο της καθημερινής
διδασκαλίας του. Πρόσβαση σε κάποια από αυτά τα εργαλεία του προσφέρεται και μέσα από το
‘Φωτόδεντρο’.

ΤΟ ‘ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ’ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ
Κατά την τελευταία μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση (2010), το «Νέο Σχολείο», η «Ψηφιακή
Ανάπτυξη» αποτέλεσε έναν από τους τέσσερις κεντρικούς πυλώνες ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο αυτό
σχεδιάστηκαν μια σειρά από δράσεις με στόχο τη διεύρυνση της χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών στα
σχολεία της επικράτειας. Ένα από τα πολύ σημαντικά έργα, το οποίο συνεχώς επεκτείνεται, είναι ο Εθνικός
Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου – ‘Φωτόδεντρο’ (Chrysostomou, 2014).
Το ‘Φωτόδεντρο’ είναι μια πολύ-χρηστική βάση δεδομένων η οποία επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να
αναζητήσει υλικό με λέξεις κλειδιά, με γνωστικό αντικείμενο ή με θεματική περιοχή (Megalou &
Kaklamanis, 2014). Στη διεύθυνση http://photodentro.edu.gr/aggregator/ μπορεί κανείς να πλοηγηθεί στα
διαφορετικά αποθετήρια – στα διαφορετικά ‘Φωτόδεντρα’. Ο κόσμος των «Φωτόδεντρων» περιλαμβάνει:


Το Φωτόδεντρο Μαθησιακών Αντικειμένων (http://photodentro.edu.gr/lor/): Στο αποθετήριο
αυτό έχουν αναρτηθεί τα μαθησιακά αντικείμενα τα οποία αρχικά είχαν δημιουργηθεί ως μέρος
της δράσης του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων. Εδώ τα μαθησιακά αντικείμενα
είναι μετασχολιασμένα, ανεξάρτητα και ελεύθερα και μπορούν να κατέβουν τοπικά ώστε να μην
είναι απαραίτητη η χρήση του διαδικτύου ή και να χρησιμοποιηθούν απευθείας. Δεν περιορίζει
πια τη χρήση τους το γνωστικό αντικείμενο (όπως στην περίπτωση των ψηφιακά
εμπλουτισμένων βιβλίων) αλλά μπορούμε να αναζητήσουμε εφαρμογές της ιστορίας, της
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τεχνολογίας, της γεωγραφίας κ.λπ. χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά και να τις ενσωματώσουμε
στο μάθημα, στις εργασίες των μαθητών μας ή σε κάποιο project.


Το Φωτόδεντρο Βίντεο (http://photodentro.edu.gr/video/): Στο αποθετήριο αυτό έχουν
τοποθετηθεί μαθησιακά αντικείμενα που έχουν τη μορφή βίντεο καθώς και άλλα βίντεο που
έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο άλλων δράσεων του Υπουργείου Παιδείας. Έχουν
συγκεκριμένες προδιαγραφές διάρκειας και τεχνικών χαρακτηριστικών για να μπορούν να
χρησιμοποιηθούν μέσα στην τάξη και είναι επίσης μετασχολιασμένα και ελεύθερα για χρήση
στο διαδίκτυο.



Το Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικό Λογισμικό (http://photodentro.edu.gr/edusoft): Φιλοξενεί
εκπαιδευτικά λογισμικά και πακέτα με εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν,
προσαρμόστηκαν ή εξελληνίστηκαν στο πλαίσιο έργων του Υπουργείου Παιδείας από το 1998
μέχρι σήμερα. Εδώ μπορούμε να βρούμε και να «κατεβάσουμε» το CD-ROM Μουσικής
«Εμμέλεια», το οποίο δημιουργήθηκε για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.



Το

Φωτόδεντρο

e-yliko

χρηστών

(http://photodentro.edu.gr/ugc/):

Στο

χώρο

αυτό

εκπαιδευτικοί και μέλη της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας μπορούν να αναρτούν τα δικά
τους μαθησιακά αντικείμενα ή να αναζητούν μαθησιακά αντικείμενα άλλων χρηστών. Το
αποθετήριο «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» έχει αντικαταστήσει μέρος της υπηρεσίας της
Εκπαιδευτικής Πύλης (e-yliko) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.


Το Φωτόδεντρο Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές (http://photodentro.edu.gr/oep/): Στόχος
του αποθετηρίου είναι η συγκέντρωση, η οργάνωση και η διάθεση στην εκπαιδευτική κοινότητα
καινοτόμων ανοιχτών εκπαιδευτικών πρακτικών που θα προτείνονται από εκπαιδευτικούς και
θα αφορούν σε αξιοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στη διαδικασία μάθησης.
Με τον τρόπο αυτό οι εκπαιδευτικοί (επώνυμα) θα αναρτούν, θα μοιράζονται, θα αξιολογούν
και θα ανταλλάσσουν απόψεις (Χρυσοστόμου, 2015).

Γιατί και με ποιο τρόπο είναι το ‘Φωτόδεντρο’ και ο κόσμος του χρήσιμο για το μάθημα της
Μουσικής; Είναι μια πολύ-χρηστική βάση δεδομένων όπου όλα τα αντικείμενα είναι πλήρως
μετασχολιασμένα, με πληροφορίες για το είδος του αντικειμένου, για την τεχνολογία που απαιτείται
προκειμένου να αξιοποιηθεί, για την προέλευσή του και τις δυνατότητες για τη διδακτική αξιοποίησή του.
Πολύ εύκολα, επομένως, ο εκπαιδευτικός μπορεί να αναζητήσει, με λέξεις-κλειδιά για παράδειγμα,
εφαρμογές και ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα από όλο το φάσμα των πλαισίων που περιλαμβάνει το
κάθε διαφορετικό ‘Φωτόδεντρο’. Ανάλογα με τις ανάγκες του μαθήματός του, μπορεί να αναζητήσει ένα
βίντεο, ένα παιχνίδι, μια παρουσίαση, ένα τεστ αξιολόγησης ή ένα σχέδιο μαθήματος. Προσφέρεται με τον
τρόπο αυτό ελευθερία και ευελιξία και η δυνατότητα να διαμορφώσει τη δομή του μαθήματος της
Μουσικής αξιοποιώντας υλικό που έχει δημιουργηθεί ακόμη και σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.
Αξίζει επομένως να αφιερώσει ο εκπαιδευτικός λίγο χρόνο για να εξοικειωθεί με το περιβάλλον και τα
εργαλεία αναζήτησης του ‘Φωτόδεντρου’ ώστε να το αξιοποιήσει στο σχεδιασμό των μαθημάτων του.
Ταυτόχρονα μπορεί να συμβάλλει στον εμπλουτισμό του περιεχομένου με τις δικές του ιδέες και εργασίες
στα δύο τελευταία ‘Φωτόδεντρα’ – το ‘Φωτόδεντρο e-yliko χρηστών’ και το ‘Φωτόδεντρο Ανοιχτές
Εκπαιδευτικές Πρακτικές’ .
Γνωρίζουμε ότι στην εκπαίδευση καμία καινοτομία δεν είναι πανάκεια. Έτσι και η χρήση της
τεχνολογίας μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο, το οποίο στα χέρια του ικανού εκπαιδευτικού έχει τη
δυνατότητα να βελτιώσει τη διδασκαλία και τη μάθηση. Εξαρτάται, λοιπόν, από τον εκπαιδευτικό ποια
εργαλεία θα επιλέξει και με ποιο τρόπο θα τα αξιοποιήσει ώστε να βοηθήσει τους μαθητές να εμβαθύνουν
τη μουσική κατανόησή τους και να διευρύνουν τη μουσικότητά τους.
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Βιογραφικό
Η Σμαράγδα Χρυσοστόμου αποφοίτησε από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1993. Παράλληλα απέκτησε το Πτυχίο (με άριστα παμψηφεί και διάκριση)
και το Δίπλωμα του πιάνου από το Εθνικό Ωδείο Αθηνών. Αναγορεύθηκε διδάκτωρ Μουσικής
Παιδαγωγικής από το Πανεπιστήμιο του Reading της Μεγάλης Βρετανίας το 1997. Η διδακτορική διατριβή
της είχε θέμα “Initial Education of Greek Music Teachers”. Are there lessons to be learned from a study of
the English system?" (Η συγκριτική ανάλυση των εκπαιδευτικών συστημάτων Ελλάδας και Αγγλίας με
στόχο τη διατύπωση προτάσεων για την προαγωγή της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών μουσικής στη
χώρα μας). Το 2001 εξελέγη στη βαθμίδα του Λέκτορα και το 2005 του Επίκουρου Καθηγητή στο αντικείμενο
της Μουσικής Παιδαγωγίας και Διδακτικής στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διδακτική εμπειρία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Μεγάλη Βρετανία, ΗΠΑ, Κύπρος) σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά
προγράμματα. Έχει συνεργαστεί με τα ΠΕΚ Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Τρίπολης και Αττικής ως
επιμορφώτρια σε εκπαιδευτικούς Mουσικής, Φυσικής Αγωγής, Εικαστικών, Πρωτοβάθμιας και
Προσχολικής Εκπαίδευσης. Έχει δημοσιεύσει εργασίες της σε ελληνικά και ξενόγλωσσα επιστημονικά
περιοδικά και συμμετέχει με ανακοινώσεις της σε πολυάριθμα διεθνή συνέδρια στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό.
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Μουσική και Μαθηματικά:
Διαθεματικές προσεγγίσεις
Τεύχος 16

Ελισσάβετ Περακάκη

ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΜΕΤΑ…ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Η ένταξη των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση αποτελεί ζητούμενο ακόμα και τη δεύτερη
δεκαετία του 21ου αιώνα. Παρόλο που ολοένα και περισσότεροι εκπαιδευτικοί επιμορφώνονται και
εντάσσουν τις Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία τους, ένα άρτια οργανωμένο ψηφιακό σχέδιο μαθήματος
αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας για την επίτευξη των στόχων τους. Τα ψηφιακά διδακτικά σενάρια
έρχονται να συνδράμουν στην οργάνωση της σύγχρονης διδασκαλίας, παρέχοντας στον εκπαιδευτικό μια
εύχρηστη πλατφόρμα (http://aesop.iep.edu.gr) στην οποία μπορεί να συγκεντρώνει το ψηφιακό του υλικό,
με τον τρόπο που εκείνος επιθυμεί.
Την περίοδο Μαΐου – Σεπτεμβρίου 2015 μια μεγάλη ομάδα αποτελούμενη από Πανεπιστημιακούς
καθηγητές,

Σχολικούς

Συμβούλους,

Υπεύθυνους

Σχολικών

Δραστηριοτήτων

και

εν

ενεργεία

εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης απασχολήθηκαν στα Υποέργα του ΙΕΠ της Πράξης
««Ανάπτυξη Μεθοδολογίας και Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων για τα Γνωστικά Αντικείμενα της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης». Συνολικά σχεδιάστηκαν
771 ψηφιακά σενάρια, ακολουθώντας τις προδιαγραφές που δόθηκαν από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής (ΙΕΠ) και τους εξωτερικούς συνεργάτες του, ενώ αξιολογήθηκαν με αυστηρά ορισμένα κριτήρια.
Προτεινόμενα ψηφιακά σενάρια για όλα τα γνωστικά αντικείμενα, διαθεματικές ενότητες, θέματα
Αγωγής

Υγείας,

Πολιτιστικά

και

Περιβαλλοντικά

συγκεντρώνονται

στην

πλατφόρμα

Αίσωπος

(http://aesop.iep.edu.gr/senaria) και είναι εύκολα αξιοποιήσιμα από τον κάθε εκπαιδευτικό. Τα σενάρια
αυτά είναι χωρισμένα σε φάσεις διδασκαλίας, σημειώνεται η ηλικιακή ομάδα στην οποία απευθύνονται
και ο απαιτούμενος εξοπλισμός, ενώ έχουν διάρκεια μέχρι τρεις διδακτικές περιόδους.
Τα ψηφιακά διδακτικά σενάρια, που αφορούν το μάθημα της Μουσικής αλλά και διαθεματικές
μουσικές δράσεις και περιέχονται στην πλατφόρμα αυτή, αφορούν την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
(Νηπιαγωγείο, Δημοτικό), το Γυμνάσιο και το Λύκειο (Γενικής Παιδείας και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης),
καθώς και τα Μουσικά Σχολεία. Ο εκπαιδευτικός της μουσικής, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος, προτείνεται
να περιηγηθεί με τη βοήθεια των μηχανών αναζήτησης σε όλα τα διδακτικά σενάρια, καθότι οι
δραστηριότητές τους μπορούν με την κατάλληλη προσαρμογή να εφαρμοστούν και από μαθητές
μεγαλύτερης ή μικρότερης από την προβλεπόμενη ηλικία. Επιπλέον, μπορούν να αποτελέσουν βάση
δεδομένων για συνθετικές εργασίας και περαιτέρω μελέτη εκτός σχολικής τάξης.
Συγκεκριμένα, παρέχονται τα ακόλουθα ψηφιακά διδακτικά σενάρια για το μάθημα της Μουσικής:
1. Μήπως είσαι μουσικός; (Δημοτικό, 9-12 ετών)
2. Ενεργητική μουσική ακρόαση: η αυτοκρατορική παρέλαση των λιονταριών από «Καρναβάλι των
ζώων» του Camille Saint Saëns (Δημοτικό, 6-9 ετών)
3. Ακουστική αναγνώριση μουσικών οργάνων (Δημοτικό, 9-12 ετών)
4. Όταν οι ήχοι συναντούν τα χρώματα (Δημοτικό, 9-12 ετών)
5. Διάλογος με τρόπο μουσικό: αντιφωνία (Γυμνάσιο, 12-15 ετών )
6. Οστινάτο (Γυμνάσιο, 12-15 ετών)
7. Η επίδραση των ελληνικών παραδοσιακών ρυθμών και οργάνων στη σύγχρονη ελληνική μουσική
(Γυμνάσιο, 12-15 ετών )
8. Συνόδεψέ το με μια κιθάρα (Γυμνάσιο, 12-15 ετών)
9. Οπλισμοί μειζόνων κλιμάκων (Γυμνάσιο, 12-15 ετών)
10. Ακουστική Οικολογία: Ηχοτοπίο του Δάσους (Γυμνάσιο, 12-15 ετών)
11. Μουσική και κινηματογράφος (Λύκειο, 15-18 ετών )
12. Ποίηση και μουσική στο γαλλικό τραγούδι (chanson) του 16ου αιώνα (Λύκειο, 15-18 ετών)
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ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΜΕΤΑ…ΜΟΥΣΙΚΗΣ
13. Συγχορδίες διπλής δεσπόζουσες αυξημένης 6ης (Λύκειο, 15-18 ετών)
14. Αναγνώριση και διάκριση μουσικών αποσπασμάτων (Λύκειο, 15-18 ετών)
15. Ανάπτυξη ακουστικών ικανοτήτων (Λύκειο, 15-18).
Η πλατφόρμα Αίσωπος παραμένει ανοικτή και κάθε εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα εκτός από την
περιήγησή του στα σχέδια μαθημάτων, να συγκεντρώνει, να σχεδιάζει και να επεξεργάζεται το ψηφιακό
του σενάριο για προσωπική του χρήση και εφαρμογές στην τάξη.
Το έργο αυτό εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και δια Βίου Μάθησης, ΕΣΠΑ
2007-2013, και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Καλή περιήγηση και δημιουργικούς σχεδιασμούς
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Θεώνη Μπεντούλη

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ... ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ!
Μία νέα καινοτόμα πρόταση για τη διδασκαλία των μαθημάτων μουσικής είναι τα εκπαιδευτικά
επιτραπέζια παιχνίδια γνώσεων. Στόχος τους είναι να μετατρέψουν τη μάθηση σε παιχνίδι και η γνώση να
αποτυπώνεται στον κάθε μαθητή αβίαστα και δημιουργικά. Η λαχτάρα μάλιστα των παιδιών γι' αυτά είναι
τόσο μεγάλη, που με ανυπομονησία περιμένουν την ώρα που θα πει ο καθηγητής μουσικής τη μαγική λέξη!
Μετά έχουν απλά να επιλέξουν ανάλογα με την ύλη που έχουν διδαχθεί, 4 μουσικά παιχνίδια που
παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω.

ΤΑ “ΠΙΑΝΟΠΑΙΧΝΙΔΙΣΜΑΤΑ”
Ένα συναρπαστικό παιχνίδι για τους αρχάριους μαθητές της σχολής του πιάνου που κρατά αμείωτο
το ενδιαφέρον τους μέχρι την τελευταία στιγμή. Εκπαιδευτικός στόχος είναι να εξοικοιωθούν οι παίκτες
με το κλαβιέ του πιάνου ώστε να αναγνωρίζουν τη θέση των πλήκτρων εύκολα και γρήγορα πάνω σ' αυτό.
Νικητής ανακηρύσεται αυτός που θα φτάσει πρώτος στο τέλος, αφού πρώτα υπακούσει σε όλες τις εντολές
των πλήκτρων που θα “πέσει”. Το παιχνίδι περιλαμβάνει ένα βιβλιοδετημένο ταμπλό, 5 πολύχρωμα
χειροποίητα πιόνια με το κλειδί του Σολ, ένα ζάρι και το φύλλο οδηγιών.

ΤΟ “ΜΟΥΣΙΚΟ FINALE”
Ένα απίστευτα διασκεδαστικό παιχνίδι που έχει αγαπηθεί πολύ από μαθητές και καθηγητές.
Αναφέρεται στις 7 πρώτες νότες της μουσικής και τα παιχνίδια που προκύπτουν είναι πολλά όπως μνήμης,
ταίριασμα ζευγαριών, ανακάλυψη λέξεων με βάση τις νότες αλλά το πιο αγαπημένο όλων είναι το κλασσικό
μουσικό παιχνίδι τύπου UNO. Η συσκευασία περιλαμβάνει 64 πολύχρωμες μουσικές κάρτες και
συνοδεύεται από το φύλλο οδηγιών.

ΤΟ “MUSIC MALL”
Το “MUSIC Mall” μόλις άνοιξε τις πύλες του και καλεί όλους τους μικρούς μουσικόφιλους να το
γνωρίσουν και να περιηγηθούν στα καταστήματά του αγοράζοντας ό,τι επιθυμεί ο καθένας με μουσικές
αξίες!!! Και πως γίνεται αυτό; Μα με τα μουσικά χαρτονομίσματα που θα βρουν μέσα στο παιχνίδι τα οποία
κυκλοφορούν με τις αξίες τετάρτου (1E) , μισού (2Ε), μισού παρεστιγμένου (3Ε) και ολοκλήρου (4Ε).
Κινούμενοι πάνω στο ταμπλό οι παίκτες θα γνωρίσουν τα 19 καταστήματα που υπάρχουν, θα πληρώσουν
για τη θέση parking, το καροτσάκι που θα πάρουν, αλλά παράλληλα μπορούν να κερδίσουν χρήματα
απαντώντας σωστά στις ερωτήσεις που θα συναντήσουν.
Το παιχνίδι αποτελείται από ένα βιβλιοδετημένο ταμπλό, 19 κάρτες καταστημάτων Music Mall
κόκκινες, 42 κάρτες ερωτήσεων Music Mall πορτοκαλί, 120 χαρτονομίσματα όλων των αξιών, χειροποιήτα
πιόνια, ένα ζάρι και το φύλλο οδηγιών.

ΤΟ “ΜΟΥΣΙΚΟ FINALE 2”
Μετά τη μεγάλη αποδοχή των μαθητών για το Μουσικό finale με τις νότες έρχεται το
δεύτερο Μουσικό finale με αξίες. Οι μαθητές θα πρέπει να προσθέτουν τις αξίες ώστε να ανακαλύπτουν
ποιος αριθμός “κρύβεται” ώστε να ρίχνουν την ανάλογη κάρτα στον αντίπαλό τους. Μπορεί να
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ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ... ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ!
λειτουργήσει συνδυαστικά με το “Μουσικό finale 1” ώστε να χρησιμοποιηθεί και στις μεγαλύτερες τάξεις
μαθητών. Η συσκευασία περιλαμβάνει ένα κουτί με 64 πολύχρωμες κάρτες και το φύλλο οδηγιών.
Τα παραπάνω παιχνίδια είναι ιδανικά για :


τμήματα μουσικής προπαιδείας



τμήματα πρώτης μουσικής θεωρίας



καθηγητές μουσικής όλων των οργάνων



νηπιαγωγούς



κέντρα δημιουργικής απασχόλησης



Ωδεία / Μουσικές σχολές.

Δημιουργός των παιχνιδιών είναι η Θεώνη Μπεντούλη και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τα παιχνίδια μπορείτε να βρείτε στο blog της : http://mousikopoliteia.blogspot.gr/ καθώς και στο facebook:
Theoni Bentouli.
Για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση σχετικά με τα παιχνίδια, μπορείτε να επικοινωνήστε στα τηλέφωνα:
23211-19341 και 6937-242402
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ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ... ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ!
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Θεώνη Μπεντούλη

Βιογραφικό
H Θεώνη Μπεντούλη είναι διπλωματούχος καθηγήτρια πιάνου του Μ.Ω.Θ. και απόφοιτος του
τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με μεταπτυχιακές
σπουδές στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας. Έχει συμμετάσχει σε συναυλίες και διαγωνισμούς πιάνου όπου
έχει αποσπάσει βραβεία από τη Χ.Ο.Ν και από τη ΔΕΠΚΑ Σερρών. Είναι συγγραφέας του βιβλίου “Η
μουσικοπολιτεία της κυρίας ΣΟΛεδάρ” όπου κυκλοφορεί πλέον η 2η έκδοση από τις εκδόσεις Fagotto
Books. Ζει και εργάζεται στις Σέρρες όπου διατηρεί ένα μουσικό εργαστήρι με την επωνυμία
“Μουσικοπολιτεία” ενώ πρόσφατα έχει αρχίσει τη δραστηριότητά της στο χώρο του εκπαιδευτικού
παιχνιδιού.
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Μουσική και Μαθηματικά:
Διαθεματικές προσεγγίσεις
Τεύχος 16

6ο Διεθνές Συνέδριο για τις Εκπαιδευτικές Διδακτικές 2015
Η ανάγκη αλλαγών στο σχολείο αποτελεί πάγιο και διαρκές αίτημα της Πολιτείας αλλά και της
κοινωνίας εν γένει. Πόσο μάλλον των ίδιων των εκπαιδευτικών -όλων των ειδικοτήτων- που η
πραγματικότητα τους επιβάλλει να αναζητούν όλο και παραπάνω την καινοτομία και την πρωτοτυπία
διδακτικών πρακτικών -με ενσωματωμένες τις τέχνες κατά τις

σύγχρονες πλέον αντιλήψεις-που θα

διευκολύνουν την διαδικασία μάθησης. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν τα τελευταία δέκα χρόνια η
ΕΕΜΑΠΕ αποδεικνύει έμπρακτα με κάθε συνέδριο, σεμινάριο, έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό τη διαρκή και
ειλικρινή αγωνία της για τη μουσική και γενική εκπαίδευση του τόπου μας.
Έχοντας παρακολουθήσει σχεδόν όλα τα συνέδρια από τότε που ιδρύθηκε η Ένωση οφείλω να
παρατηρήσω ότι τα πρόσωπα που γνώρισα πριν από δέκα χρόνια να συμμετέχουν, τα συναντώ και σήμερα.
Οι ίδιες κουβέντες που ακούγονταν με ενθουσιασμό τότε στους διαδρόμους, ακούγονται με βεβαιότητα
και εμπιστοσύνη πλέον και σήμερα. Και αυτό γιατί ο σκοπός είναι ειλικρινής. Το ολοένα και αυξανόμενο
ανθρώπινο δυναμικό που στηρίζει την ένωση και οι συνεργασίες που η ΕΕΜΑΠΕ έχει δημιουργήσει με
εκπαιδευτικούς φορείς ή μονάδες εντός και εκτός Ελλάδος, έχουν διαμορφώσει μια εξαιρετική δυναμική
παρουσία στο χώρο της εκπαίδευσης την τελευταία δεκαετία.
Έτσι λοιπόν και το Συνέδριο που διεξάχθηκε στο Αμερικανικό Κολλέγιο της Ελλάδος Pierce College
με τη συνεργασία της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Τμήματος
Μουσικών Σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις 20 και 21 Νοεμβρίου του 2015,
άφησε στους συνέδρους τις καλύτερες εντυπώσεις. Οι τρεις άξονες στους οποίους εστίασε, Διδακτικές
μεθοδολογίες, Δεξιότητες

των Εκπαιδευτικών και Στάσεις απέναντι στην εκπαιδευτική διαδικασία,

υποστηρίχτηκαν από τις εισηγήσεις, τα εργαστήρια και τις προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις
στο έπακρον.
Συζητώντας με συναδέλφους το διήμερο αυτό όλοι κάτι αποκόμισαν, φεύγοντας πλουσιότεροι σε
γνώση και εμπειρίες. Ο καθένας από μας στις σημειώσεις του είχε καινούρια δεδομένα να επεξεργαστεί και
να τα ενσωματώσει στην τάξη του: νεότερες επιστημονικές έρευνες και συμπεράσματα, διδακτικές
μεθοδολογίες και προσεγγίσεις σε κάθε μάθημα, εκπαιδευτικά σενάρια, διαθεματικά

προγράμματα,

αξιοποίηση του διαδικτύου, εναλλακτικοί τρόποι διδασκαλίας οργάνων και διαχείρισης της τάξης .
Ευχαριστούμε και αναμένουμε τη συνέχεια…
Αγιοπετρίτου Σοφία

Πρόγραμμα Διαρκούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης: Μουσική και Μαθηματικά
Η Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, συμμετέχοντας στο
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την σύνδεση της Μουσικής και των Μαθηματικών, των Μαθηματικών και της
Μουσικής (European Music Portfolio- Maths: Sounding ways into Mathematics … makes innovative solutions
accessible for teachers in Europe), διοργάνωσε Πρόγραμμα Επαγγελματικής Ανάπτυξης (Continuing
Professional Development Course, CPD Course) διάρκειας 20 ωρών, δια ζώσης και εξ αποστάσεως.
Στόχος του Προγράμματος ήταν η διάχυση του προαναφερόμενου Ευρωπαϊκού Προγράμματος στην
ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα, η γνωριμία των συμμετεχόντων με τη φιλοσοφία και τους στόχους του,
η ανάδειξη της σπουδαιότητας για οργανωμένη και συστηματική ένταξη των Μαθηματικών μέσα από τη
Μουσική και της Μουσικής μέσα από τα Μαθηματικά στη διδασκαλία και των δύο γνωστικών αντικειμένων,
η παρουσίαση καλών πρακτικών που έχουν εφαρμοστεί στην τάξη στην Ελλάδα και το εξωτερικό και η
καλλιέργεια εκείνων των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών που θα τους καθιστούν ικανούς να σχεδιάσουν
και να εφαρμόσουν δικά τους σχέδια μαθημάτων και δραστηριότητες στη σχολική τάξη.
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Οι

συμμετέχοντες στο

πρόγραμμα ήταν

εν ενεργεία εκπαιδευτικοί

Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι αρχικά προσέγγισαν θεωρητικά τη σύνδεση Μαθηματικών και
Μουσικής μέσα από το προσφερόμενο εκπαιδευτικό υλικό ειδικά σχεδιασμένης κλειστής πλατφόρμας
(Moodle) και στη συνέχεια, παρακολούθησαν βιωματικά εργαστήρια από διακεκριμένους επιστήμονες,
εξειδικευμένους στη σύνδεση Μαθηματικών και Μουσικής και μέλη των επιστημονικών ομάδων των
χωρών που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα.
Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους του Αμερικανικού Κολλεγίου της Ελλάδας (Pierce College)
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2015 η δια ζώσης συνάντηση.
Η συνάντηση ξεκίνησε με την εισήγηση της κας Αργυρίου, υπεύθυνης για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα
και την οργάνωση της ελληνικής επιστημονικής ομάδας, με τίτλο: «EMP-Maths: Εισαγωγή στη φιλοσοφία
και τους στόχους του Προγράμματος». Η κα Αργυρίου αναφέρθηκε στους κύριους άξονές του, στη
σπουδαιότητα σύνδεσης της Μουσικής και των Μαθηματικών, στις σύγχρονες έρευνες και τα ευρήματά
τους, στην αναγκαιότητα διάχυσης του προγράμματος στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν πέντε (5) βιωματικά εργαστήρια, που περιείχαν
δραστηριότητες και καλές πρακτικές, από μέλη των επιστημονικών ομάδων της Καταλονίας (Albert Casals
Ibáňez), της Ελβετίας (Markus Cslovjecsek), του Ηνωμένου Βασιλείου (Caroline Hilton και Jo Saunders) και
της Ελλάδας (Κατερίνα Γέραλη-Μόσχου, Ελισσάβετ Περακάκη, Μαρία Μαγαλιού, Γεώργιος Σιτώτης, Δώρα
Παναγοπούλου, Ορέστης Χατζηνάκης, Σπύρος Δουκάκης, Ιωάννης Κλαδάς, Εμμανουήλ Βροντάκης, Άγγελος
Τριανταφύλλου).
Την παρακολούθηση των εργαστηρίων ακολούθησε η ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών για
το θέμα και ήρθε η ώρα του σχεδιασμού και της κατάθεσης ιδεών. Η παρουσίαση της δομής του σχεδίου
μαθήματος, όπως αυτό έχει αποφασιστεί και οργανωθεί ενιαία από τους επικεφαλής της κάθε χώρας
μέλους του Προγράμματος συνέβαλε στην οργάνωση της σκέψης των εκπαιδευτικών, προκειμένου να
σχεδιάσουν τις δικές τους δραστηριότητες. Στις δραστηριότητες αυτές η Μουσική και τα Μαθηματικά θα
ενώνονται άρρηκτα, οδηγώντας τους μαθητές με παιγνιώδη τρόπο στην κατανόηση και εμπέδωση βασικών
εννοιών και των δύο επιστημών μέσα από την ενεργό συμμετοχή και τη δημιουργία.
Με την ολοκλήρωση της συνάντησης και εφοδιασμένοι οι εκπαιδευτικοί με αρκετές ιδέες και κέφι
για δράση δημιούργησαν τις δικές τους δραστηριότητες πάνω στον άξονα Μαθηματικά και Μουσική. Με
την κατάθεση των εργασιών και την αξιολόγησή τους από την ελληνική επιστημονική ομάδα το Πρόγραμμα
έκλεισε τον κύκλο του, για να ανοίξει ο επόμενος, εκείνος στη σχολική τάξη με πρωταγωνιστές τους
μαθητές. Η ώρα για εφαρμογή των ιδεών στην τάξη έφτασε προκειμένου να μαγευτούν οι μαθητές από τη
λογική της Μουσικής και τα συναισθήματα των Μαθηματικών.
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τη Μουσική και τα Μαθηματικά, τα παράγωγα του οποίου θα
αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος http://maths.emportfolio.eu και
του συμμετέχοντα για την Ελλάδα φορέα Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής για την Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση www.primarymusic.gr, ολοκληρώνεται το Δεκέμβριο του 2016.
Ελισσάβετ Περακάκη

Μαθητικό συνέδριο με θέμα: «Με οδηγό τις Tέχνες μαθαίνουμε, εμπνεόμαστε,
δημιουργούμε»
Στις 21 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος
Pierce College μαθητικό συνέδριο με θέμα: «Με οδηγό τις Tέχνες μαθαίνουμε, εμπνεόμαστε,
δημιουργούμε». Το μαθητικό συνέδριο εντασσόταν στο πλαίσιο του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου για τις
Εκπαιδευτικές Διδακτικές (2015 EduDidactics 2015) με θέμα: «Συνδέοντας διδακτικές, ικανότητες και
στάσεις απέναντι στην εκπαιδευτική πρακτική, μέσα από τις Τέχνες», το οποίο συνδιοργανώθηκε από το
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Αμερικανικό Κολλέγιο της Ελλάδος, το «Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία»
της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού
Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και την Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΕΜΑΠΕ).
Στο συνέδριο συμμετείχαν 26 σχολικές ομάδες από την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση και συγκεκριμένα από τρία Δημοτικά Σχολεία της Αττικής, ένα Ειδικό Δημοτικό Σχολείο της
Αττικής, 15 Γυμνάσια της Αττικής, ένα Γυμνάσιο από την επαρχία, ένα ΕΠΑΣ από την Αττική και ένα Λύκειο
από την επαρχία.
Οι συμμετέχοντες μαθητές είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν με τους υπόλοιπους συνέδρους τις
εμπειρίες που βίωσαν μέσα από τη συμμετοχή τους σε μαθησιακές προσεγγίσεις που βασίζονται στη
διαθεματικότητα με επίκεντρο τις τέχνες.
Στην πρώτη ενότητα του συνεδρίου μαθητές από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλών Καλλιθέας
και το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλοκωφών Καλλιθέας, το 1ο Γυμνάσιο Αιγάλεω, το 1ο Δημοτικό Σχολείο
Μελισσίων και το Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, μέσα από τα εκπαιδευτικά
προγράμματα που παρουσίασαν, μας ταξίδεψαν στους μαγικούς δρόμους του Θεάτρου, της Λογοτεχνίας
και του Κινηματογράφου, στους οποίους και οι ίδιοι περιπλανήθηκαν ως μικροί δημιουργοί και ερευνητές.
Ακολούθησε η δεύτερη ενότητα κατά την οποία αναδείχθηκε μέσα από ευφάνταστες παρουσιάσεις
η σύνδεση των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών με τις τέχνες της Μουσικής, των Εικαστικών,
του Θεάτρου και της Λογοτεχνίας.

Οι συμμετέχοντες διαπίστωσαν πώς η διδασκαλία των Φυσικών

Επιστημών και των Μαθηματικών μπορεί να εμπλουτιστεί και να γίνει ελκυστικότερη μέσα από τη
δημιουργική συνάντησή τους με τις τέχνες. Οδηγοί μας στους δρόμους όπου οι επιστήμες
διασταυρώνονται με τις τέχνες ήταν μαθητές από το 1ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας, το 4ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου,
το 5ο και το 15ο Γυμνάσιο Περιστερίου, το Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων και το Αμερικάνικό Κολλέγιο της
Ελλάδος Pierce.
Στην τρίτη ενότητα μαθητές από το 6ο Γυμνάσιο Ιλίου, το 16ο Δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας, το 1ο
Δημοτικό Σχολείο Κρυονερίου και το Γενικό Λύκειο Ελεούσας Ιωαννίνων, του οποίου η ομάδα δεν ήταν
φυσικά παρούσα, αλλά «βρέθηκε» μαζί μας μέσω skype, μας εντυπωσίασαν με τον τρόπο με τον οποίο
αξιοποίησαν τις τέχνες και τις νέες τεχνολογίες για να διερευνήσουν θέματα ιστορικά, μουσειακής
εκπαίδευσης και φιλοσοφίας. Το συνέδριο συνεχίστηκε με την τέταρτη θεματική ενότητα, μια ενότητα
γεμάτη χρώματα και σχήματα, αλλά και άρωμα … βιβλίου, κατά την οποία μαθητικές ομάδες από το 2ο
Γυμνάσιο Νίκαιας, το 2ο Εργαστηριακό Κέντρο Αθηνών- π. ΕΠΑΣ Καισαριανής- 1ο Επαγγελματικό Λύκειο
Καισαριανής και το Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης παρουσίασαν προγράμματα με θέμα
τις Εικαστικές τέχνες και τη σύνδεσή τους με τις νέες τεχνολογίες, αλλά και τις εμπειρίες τους από την
επαφή τους με την τέχνη της βιβλιοδεσίας.
Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με την 5η ενότητα, στην οποία συμμετείχαν μαθητές από το Γυμνάσιο
Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος-Pierce College, το Μουσικό Γυμνάσιο Ρόδου με Λυκειακές τάξεις, το 5ο
Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου και το Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού, οι οποίοι μας βοήθησαν να
διαπιστώσουμε μέσα από τις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις τους, τον τρόπο με τον οποίο οι
Εικαστικές Τέχνες, η Μουσική, το Θέατρο και η Λογοτεχνία μπορούν να παίξουν πρωταρχικό ρόλο στην
προσέγγιση θεμάτων που σχετίζονται με τη σωματική και ψυχική υγεία, τις διαπροσωπικές σχέσεις και τα
ανθρώπινα δικαιώματα, διαμορφώνοντας ή αναδιαμορφώνοντας αξίες, στάσεις και συμπεριφορές στη
σχολική καθημερινότητα.
Ίσως η πιο συγκινητική στιγμή του συνεδρίου ήταν η παρουσίαση από τους μαθητές του Ειδικού
Δημοτικού Σχολείου Τυφλών Καλλιθέας και του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Τυφλοκωφών Καλλιθέας, που
μας υπενθύμισαν πως η θέληση, η αγάπη και η αφοσίωση δεν γνωρίζουν σύνορα και πως οι αληθινές
ανθρώπινες αξίες είναι ορατές με τα μάτια της καρδιάς, όπως άλλωστε λέει και η αλεπού στον Μικρό
Πρίγκιπα, στο αριστούργημα του Αντουάν ντε Σαιντ Εξυπερύ που αποτελούσε και το θέμα του
Προγράμματος που υλοποίησαν.
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Η χαρά και ο ενθουσιασμός των ίδιων των μαθητών που συμμετείχαν ως σύνεδροι, τα θετικά σχόλια
εκπαιδευτικών και γονέων αλλά και των ενηλίκων συνέδρων που παρακολούθησαν όλο ή μέρος του
μαθητικού συνεδρίου ήταν ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά για την επιστημονική και οργανωτική επιτροπή και
μας αποζημίωσε για την ομολογουμένως απαιτητική προσπάθεια για την οργάνωση του συνεδρίου και το
συντονισμό τόσων διαφορετικών μαθητικών ομάδων.
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές που συμμετείχαν, αλλά και στους
εκπαιδευτικούς που τους ενθάρρυναν να λάβουν μέρος και τους συντόνισαν στις πρώτες προσπάθειές
τους ως νεαρών συνέδρων και ερευνητών. Τους ευχόμαστε να συνεχίσουν να ερευνούν και να γεύονται
την ομορφιά της τέχνης και της επιστήμης με έμπνευση, ενθουσιασμό, δημιουργικότητα και ομαδικό
πνεύμα.
Πιστεύουμε ότι τόσο οι εμπνευστές και οι οργανωτές του συνεδρίου όσο και οι συμμετέχουσες
μαθητικές ομάδες συνέβαλαν σημαντικά στην ανάδειξη καλών πρακτικών σύνδεσης των τεχνών με όλα τα
γνωστικά αντικείμενα σπουδών και στη διάχυση των αποτελεσμάτων εφαρμογής τους στην εκπαιδευτική
και επιστημονική κοινότητα. Επιπλέον οι συμμετέχοντες μαθητές είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν
εμπειρίες από τις διαδικασίες συμμετοχής σε ένα επιστημονικό συνέδριο και να αναπτύξουν τις δεξιότητές
τους στην παρουσίαση εργασιών με κατά το δυνατόν επιστημονική προσέγγιση.
Ευελπιστούμε ανάλογες προσπάθειες, να συνεχιστούν και στο μέλλον, ενισχύοντας τη γόνιμη
συνδιαλλαγή μεταξύ επιστημόνων, εκπαιδευτικών και μαθητών και τη σύνδεση της εκπαιδευτικής έρευνας
με τη σχολική πραγματικότητα.
Μαρία Μαγαλιού

Διεθνές επιστημονικό συνέδριο «Τέχνες και Εκπαίδευση: Διδακτικές και
παιδαγωγικές προσεγγίσεις στο σχολείο του 21ου αιώνα»
Τον Οκτώβριο του 2015 παρακολουθήσαμε το διεθνές επιστημονικό συνέδριο «Τέχνες και
Εκπαίδευση: Διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις στο σχολείο του 21ου αιώνα» που διοργάνωσε το
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
του Ιδρύματος Ωνάση, στους χώρους της οποίας διεξήχθη, με τη συμμετοχή διακεκριμένων Ελλήνων και
ξένων επιστημόνων.
Απολαύσαμε την εναρκτήρια συναυλία της παιδικής χορωδίας Rosarte υπό τη διεύθυνση και
διδασκαλία της Ρόζυ Μαστροσάββα για την οποία η «Μικρή Σκηνή» δεν ήταν αρκετή. Στην ίδια σκηνή
έλαβαν χώρα έντεκα συνεδρίες οι οποίες μαζί με τις παρουσιάσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων της
αίθουσας χορού, μας υπενθύμισαν ή μας εισήγαγαν σε σύγχρονες παιδαγωγικές προτάσεις για τη δυναμική
σχέση Τέχνης και Σχολείου. Τα βιωματικά εργαστήρια, αποτελώντας πάντα την ψυχή των συνεδρίων,
πρότειναν ρόλους που μπορούν να διαδραματίσουν οι διάφορες μορφές τέχνης στο σχολείο.
Οι κυριότερες θεματικές του Συνεδρίου ήταν: «τέχνη και κοινωνία», «τέχνη και νέες τεχνολογίες»,
«θέατρο και εκπαίδευση», «νέες προτάσεις διδασκαλίας της μουσικής, της ζωγραφικής, του θεάτρου και
του χορού», «μουσική, θέατρο και κινηματογράφος στο σύγχρονο σχολείο». Η παρουσία της κ. Ξένιας
Καλογεροπούλου από το χώρο του Θεάτρου, της κ. Μάρως Δούκα από το χώρο της Λογοτεχνίας, της κ.
Παυλίνας Βερέμη από την τέχνη του Χορού, του κ. Ανδρέα Ιωαννίδη από τον τομέα της Ιστορία της τέχνης
και του κ. Δημήτρη Σπύρου από την τέχνη του Κινηματογράφου έδωσαν πνοή και ελπίδα στην ελληνική
καλλιτεχνική έμπνευση και δημιουργία. Δυστυχώς απουσίαζε μια αντίστοιχη συμμετοχή από το χώρο της
Μουσικής.
Εμμένοντας μόνο στα θετικά στοιχεία της αποτίμησης του συνεδρίου, σημειώνουμε πως η
συμμετοχή σε αυτό ήταν δωρεάν παρόλο που η αναμονή για τη διανομή δελτίων εισόδου σε εργαστήρια
και εισηγήσεις στέρησε από πολλούς την παρακολούθηση άλλων επιθυμητών παρουσιάσεων.
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Ευχαριστούμε τους διοργανωτές και το πανταχού παρόν προσωπικό της Στέγης και ευχόμαστε να
διδαχθήκαμε όλοι τόσο από την παρουσία προσώπων και προσεγγίσεων όσο και από την απουσία τους.
Ευαγγελία Κοψαλίδου

2η Συνάντηση Νικαιώτικου Χορωδιακού Τραγουδιού και Περιήγηση -καντάδες
στον πεζόδρομο Π.Τσαλδάρη από τις συμμετέχουσες χορωδίες
Η Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΕΜΑΠΕ) και η Χριστιανική
Αδελφότητα Νέων (ΧΑΝ) Νίκαιας συνδιοργάνωσαν φέτος τη 2η Συνάντηση Νικαιώτικου Χορωδιακού
Τραγουδιού την Παρασκευή 27 Μαΐου 2016 στο χώρο του κηποθέατρου Νίκαιας.
Η διοργάνωση Φεστιβάλ Νικαιώτικου Χορωδιακού τραγουδιού γεννήθηκε πριν από δύο χρόνια στο
χώρο της ΧΑΝ Νίκαιας βασισμένη σε μια ιδέα του μαέστρου και μουσικοπαιδαγωγού Ανδρέα Πριονά, για
μια κοινή καλλιτεχνική παρουσίαση και προσφορά στην πόλη όπου εδρεύει από τα χορωδιακά σχήματα
που δρουν σ’ αυτή και με κοινό στόχο την καλλιτεχνική άμιλλα και ενδυνάμωση του χορωδιακού κινήματος
στην πόλη. Φέτος η διοργάνωση φιλοδόξησε

να διοργανώσει ως καλλιτεχνικό «προπομπό» την

τραγουδιστική βόλτα- καντάδα σε κεντρικό δρόμο της πόλης και στοχεύει την προσπάθειά αυτή να
αγκαλιάσουν μελλοντικά όλο και περισσότεροι Νικαιώτες και όχι μόνο…
Ο πεζόδρομος της Παναγή Τσαλδάρη γέμισε με καντάδες από τις μελωδικές φωνές της Χορωδίας
Γονέων της ΧΑΝ Νίκαιας, του Γυναικείου Τμήματος της Ιστορικής Χορωδίας Νίκαιας, του Χορωδιακού
Εργαστηρίου ΙΑΜΒΟΣ και της Παιδικής Χορωδίας ΧΑΝ Νίκαιας. Πλήθος κόσμου ακολούθησε την
τραγουδιστική πομπή προς το Κηποθέατρο της πόλης, αγαπημένο τόπο παραστάσεων και συναυλιών,
όπου θα ακολουθούσε η 2η Συνάντηση Νικαιώτικου Χορωδιακού Τραγουδιού. Οι μαγαζάτορες γεμάτοι
έκπληξη έβγαιναν από τα καταστήματά τους για να ακούσουν τους κανταδόρους και να συμμετέχουν στην
ανοιξιάτικη μελωδική αισιοδοξία που απλόχερα σκορπούσε η πομπή… Μια όαση χαράς στην αναδουλειά
των ημερών…
Στη συνέχεια η τραγουδιστές- περιηγητές κατέληξαν στο Κηποθέατρο για την έναρξη της
Χορωδιακής Συνάντησης. Συμμετείχαν κατά σειρά εμφάνισης οι :


ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ Χ.Α.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ, στο οποίο

διδάσκει ο μουσικοπαιδαγωγός Ανδρέας

Πριονάς, με το εξής πρόγραμμα: 1) Η ΜΕΛΙΣΣΑ 2) Α ΡΑΜ ΣΑΜ ΣΑΜ.


ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ Χ.Α.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ, με το εξής πρόγραμμα: 1) ΔΕΝ ΚΟΥΡΑΣΤΗΚΑ: Δημήτρη
Κοντόπουλου –Νίκου Γρίτση 2) ΕΝΑ ΣΚΙΑΧΤΡΟ ΜΑ ΤΙ ΣΚΙΑΧΤΡΟ: Δημήτρη Μανθόπουλου-Νότη
Μαυρουδή 3) Κοινό τραγούδι : ΕΙΡΗΝΗ: Γιώργου Πυλιανίδη- Γιώργου Κοκκίνη.

Η χορωδία λειτουργεί από το 2000 και μετά, μέσα στα πλαίσια της λειτουργίας του Ωδείου της και
αποτελείται από παιδιά Δημοτικών Σχολείων της περιοχής που τα ενώνει η αγάπη για το χορωδιακό
τραγούδι. Τη χορωδία διευθύνει ο μουσικοπαιδαγωγός Ανδρέας Πριονάς, ενώ υπεύθυνη παραγωγής και
πιανίστα είναι η Κατερίνα Ανδρεαδάκη.


ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ με το πρόγραμμα:

1) ΆΣΤΡΟ

ΦΩΤΕΙΝΟ Στίχοι : Χριστιάνα Μανωλάκη Μουσική : Γιώργος Κοκκίνης 2) ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΆΝΟΙΞΗΣ
Στίχοι : Γιώργος Πηλιανίδης Μουσική : Γιώργος Κοκκίνη 3)κοινό τραγούδι : ΕΙΡΗΝΗ Γιώργου
Πυλιανίδη- Γιώργου Κοκκίνη
Το Εργαστήρι ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2015 και είναι η συνέχεια της γνωστής Παιδικής χορωδίας
του συλλόγου. Έχει τα ίδια όνειρα και φιλοδοξίες με αγάπη προς το τραγούδι και τον πολιτισμό . Το
χορωδιακό εργαστήρι διευθύνει ο Αρχιμουσικός και καθηγητής μουσικής Γιώργος Κοκκίνης ο οποίος
υπήρξε χορωδός της παλιάς παιδικής χορωδίας . Τα τραγούδια είναι ενορχηστρωμένα από τον μαέστρο.
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ΕΦΗΒΙΚΟ ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΧΑΝ ΝΙΚΑΙΑΣ» με τα: 1) «ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΝΕΒΩ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ»
Δημοτικό Δωδεκανήσου, εναρμόνιση: Φίλλιπου Τσαλαχούρη 2)«DUETTO BUFFO DI DUE GATTI»,
Gioachino Rossini, 3) «CLEAR THE LINE». Αμερικάνικο φολκλόρ, Εναρμόνιση: Mary Goetze.

ΤΟ ΕΦΗΒΙΚΟ ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΝ Νίκαιας λειτουργεί εδώ και δυο χρόνια και αποτελείται
από καλλίφωνους εφήβους που τους ενώνει η αγάπη για το χορωδιακό τραγούδι. Έχει ως αποστολή την
διερεύνηση πιο απαιτητικού ρεπερτορίου από τη jazz, κλασσική και τη μοντέρνα χορωδιακή μουσική.
Διευθύνει ο μουσικοπαιδαγωγός Ανδρέας Πριονάς, ενώ Υπεύθυνη για την οργάνωση παραγωγής είναι η
Κατερίνα Ανδρεαδάκη.


ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΙΑΜΒΟΣ» με τα το εξής Πρόγραμμα: 1)ΤΟ ΜΙΝΟΡΕ ΤΗΣ ΑΥΓΗΣ -Μ.ΜάτσαΠεριστέρη, 2) ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΣΕ ΠΑΡΩ ΕΓΩ (από τον «Κύκλο με την κιμωλία») B .Brecht-.Μ Χατζιδάκι,
3) ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ (Ενωθείτε), Μ.θεοδωράκη, 4) ΜΙΑ ΣΜΥΡΝΙΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΙ, Αιγαίου-επεξεργασία Γ.
Κωνσταντινίδη.

Το Χορωδιακό Εργαστήρι «ΙΑΜΒΟΣ» δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013 ύστερα από
πρωτοβουλία του μαέστρου Τάκη Μανιάτη και μιας ομάδας χορωδών μουσικών, πρώην μελών του
«ΧΟΡΩΔΙΑΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ» και της «ΠΕΙΡΑΪΚΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ», υπό τη διεύθυνση του
αειμνήστου μαέστρου Γιώργου Παπαθανασίου. Το χορωδιακό εργαστήρι ΙΑΜΒΟΣ διευθύνει η Άννα
Ξανθάκη.


ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ ΣΥΝΟΛΟ - «ATHENS CHOIR ENSEMBLE» με το πρόγραμμα: 1)GLORIA IN
EXELCISRV 589 - AntonioVivaldi

2) Η ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Δημήτρης Καραβέλης-

Νίκος Γκάτσος, 3) SOON AND VERY SOON - Andraé Edward Crouch 4. FAME (Michael Gore-Dean
Pitchford /Jeff Funk) (Orchestral version)
Το πολυφωνικό μικτό σύνολο ιδρύθηκε το 2002 από το μαέστρο, μουσικολόγο, συνθέτη και
πιανίστα, Δημήτρη Καραβέλη. Το ρεπερτόριό του περιλαμβάνει έργα κλασσικής, ελληνικής έντεχνης και
ξένης μουσικής. Έχει εμφανισθεί σε πάρα πολλές εκδηλώσεις και φεστιβάλ ανά την Ελλάδα και την Ιταλία.
Την φωνητική προετοιμασία, διδασκαλία, και καλλιτεχνική διεύθυνση του Συνόλου έχει από ιδρύσεώς του,
ο Δημήτρης Καραβέλης ο οποίος είναι και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου.


ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ με τα εξής κομμάτια: 1) ΤΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΝΑ ΣΟΥ
ΓΡΑΨΩ - -Μιχάλη Μπουρμπούλη -Ηλία Ανδριόπουλου 2) Η ΩΡΑΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ: Άκου
Δασκαλόπουλου -Νότη Μαυρουδή

3) ΌΤΑΝ ΑΝΘΙΖΟΥΝ ΠΑΣΧΑΛΙΕΣ - Σταύρου Κουγιουμτζή

4) ΚΑΠΟΙΟΣ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ -Γιάννη Αργύρη, Λάκη Παπά.
Τογυναικείο τμήμα της ιστορικής χορωδίας Νίκαιας ξεκίνησε τη μουσική και πολιτιστική της
διαδρομή το 2000 με πρωτοβουλία του σημερινού προέδρου της χορωδίας κ. Γεράσιμου Κασφίκη ο οποίος
και ανέλαβε τη διεύθυνσή του.


ΧΟΡΩΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ Χ.Α.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ με τα κομμάτια: 1) ΆΚΡΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ:
-Γιάννη Κακουλίδη -Νότη Μαυρουδή 2) ΚΑΠΟΤΕ ΘΑ ΡΘΟΥΝ ΝΑ ΣΟΥ ΠΟΥΝ: Λευτέρη
Παπαδόπουλου -Μίκη Θεοδωράκη, 3) ΌΤΙ ΚΙ ΑΝ ΠΩ: Βασίλη Τσιτσάνη 4) Bαποράκι του
Μπουρνόβα: Λευτέρη Παπαδόπουλου -Μάνου Λοϊζου.

Η Χορωδία Γονέων και φίλων της Χ.Α.Ν. Νίκαιας, δημιουργήθηκε το 2013 και έχει ως σκοπό την
δημιουργική χορωδιακή σύμπραξη των μελών της, τόσο για ικανοποίηση της πηγαίας ανάγκης για
τραγούδι, όσο και της στελέχωσης του παιδαγωγικού προτύπου και παραδείγματος προς τους μικρότερους
μαθητές του Ωδείου της Χ.Α.Ν. από τους γονείς και κηδεμόνες τους. Το σύνθημά της είναι: Το Τραγούδι μας
ενώνει… Διδάσκει ο μουσικοπαιδαγωγός: Ανδρέας Πριονάς.
Η 2η Συνάντηση Νικαιώτικου Χορωδιακού Τραγουδιού στέφτηκε με επιτυχία με αθρόα συμμετοχή
κοινού, με ζωηρό χειροκρότημα, ποικίλο πρόγραμμα και εξαιρετκές ερμηνείες. Ραντεβού του χρόνου…
Ανδρέας Πριονάς
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TO 1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΟ 1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ στη ΝΙΚΑΙΑ
To 1o Φεστιβάλ Χριστουγεννιάτικου τραγουδιού Σχολικών Χορωδιών και το 1o Φεστιβάλ Χορωδιών
Γυμνασίων διοργάνωσε η Χριστιανική Αδελφότητα Νέων στη Νίκαια με συνδιοργανώτρια την ΕΕΜΑΠΕ στις
19 Δεκεμβρίου 2015 και 20 Μαρτίου 2016 αντίστοιχα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Νέου Δημαρχείου του
Δήμου Νίκαιας –Αγίου Ιωάννη Ρέντη.
Η κεντρική ιδέα των διοργανώσεων
εκπαιδευτικών μουσικής που εκφράστηκε

αντλήθηκε τόσο μέσα

από την έκδηλη ανάγκη των

σε προηγούμενες συζητήσεις μέσα στα πλαίσια της

επικοινωνίας της ΕΕΜΑΠΕ με το σώμα των μελών και φίλων της, όσο και μέσα από την εστιασμένη ανάγκη
των ίδιων των μαθητών των Δημόσιων Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για
συμμετοχή σε εξωσχολικές μουσικές εκδηλώσεις και της ανάγκης τους για περαιτέρω προσφορά και
συμμετοχή στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της περιοχής.
Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τη δυνατότητα και την ανάγκη αυτή των μαθητών μέχρι το 2008
κάλυπτε ο Φεστιβαλικός θεσμός της Νομαρχίας Πειραιά που ενσωμάτωνε όλη την γκάμα των
δημιουργικών –καλλιτεχνικών δράσεων των Σχολείων της Πρωτοβάθμιας αλλά και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, ο οποίος όμως υπό το βάρος της οικονομικής διάλυσης που επέβαλε η κρίση δεν άντεξε…
Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε ένα κενό τόσο στην δημιουργική και εκπαιδευτική δυνατότητα έκφρασης των
συναδέλφων εκπαιδευτικών μουσικής αγωγής, αλλά κυρίως των ίδιων των μαθητών τους.
Απάντηση λοιπόν σ’ αυτή την ανάγκη, έστω και στον περιορισμένο εκπαιδευτικό χώρο στον οποίο
και απευθύνθηκε – Δημοτικά Σχολεία κα Γυμνάσια του Δήμου Νίκαιας –Αγίου Ιωάννη Ρέντη, έδωσαν τα δύο
αυτά φεστιβάλ: To 1o φεστιβάλ Χριστουγεννιάτικου τραγουδιού Σχολικών Χορωδιών και το 1o Φεστιβάλ
Χορωδιών Γυμνασίων.
Στην οργανωτική επιτροπή των φεστιβάλ συμμετείχαν οι: Ανδρέας Πριονάς –Γεν Γραμ. ΕΕΜΑΠΕ,
Ελισάβετ Περακάκη –Αντιπρόεδρος ΕΕΜΑΠΕ, Ντία Παπαδοπούλου – Ιστορικός και τέως Διευθύντρια
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά και ο Παντελής Μαριακάκης – Διευθύνων Σύμβουλος της ΧΑΝ στη
Νίκαια.
Τις εκδηλώσεις τίμησαν, μεταξύ άλλων, με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη
Ρέντη Γιώργος Ιωακειμίδης, η Σχολική Σύμβουλος Μουσικής Αγωγής Κατερίνα Πολυμενοπούλου, η
πρόεδρος της ΕΕΜΑΠΕ Μαρία Αργυρίου και πλήθος κόσμου.
Στο Φεστιβάλ για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση συμμετείχαν χορωδιακά σύνολα από τα εξής
Δημοτικά Σχολεία: 2ου- 5ου Νίκαιας με μαέστρο τον Ανδρέα Πριονά, 1ου- 3ου-6ου Νίκαιας με μαέστρο την
Αργυρώ Σαριμούτσου, 2ου-6ου Αγ. Ιωάννη Ρέντη με μαέστρο τον Αντώνη Κυρμπάτσο και των
Εκπαιδευτηρίων «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» με μαέστρο την Ουρανία Πρασίνου.
Στο 1o Φεστιβάλ Χορωδιών Γυμνασίων πήραν μέρος οι: Χορωδία του 10oυ Γυμνασίου Νίκαιας με
μαέστρο τη Χρυσούλα Αργυροπούλου, η Χορωδία του 3oυ Γυμνασίου Νίκαιας που διεύθυνε ο μαέστρος
Νέγρης Ιωάννης, η

Χορωδία του 2oυ Γυμνασίου Νίκαιας με μαέστρο την Ελισσάβετ Περακάκη, σε

συνεργασία με τον Χαράλαμπο Τσάτσο, η Χορωδία του 1oυ και 7ου Γυμνασίου Νίκαιας με μαέστρο τον
Αθανάσιο Ιωαννίδη και σε φιλική συμμετοχή το Χορωδιακό Εφηβικό Εργαστήρι ΧΑΝ Νίκαιας με μαέστρο
τον Ανδρέα Πριονά.
Ένα πλήθος

πλέον των 250 μαθητών πλημμύρισαν το Δημαρχείο της Νίκαιας και στις δύο

εκδηλώσεις, ενώ το πλήθος του κόσμου χάρηκε τα τραγούδια των μαθητών που γέμισαν με μουσική μαγεία
την ατμόσφαιρα αλλά προπάντων χάρισαν τα χαμόγελα της συμμετοχής και της επιτυχίας σε κάθε χορωδό.
Σε όλους τους συμμετέχοντες δόθηκαν δωράκια και αναμνηστικά συμμετοχής.
Πιστεύουμε ότι τα Φεστιβάλ θα καλύψουν εν μέρει την μουσικοπαιδαγωγική ανάγκη εκφράσεως των
μαθητών αλλά και αυτή της κοινής δημιουργίας -προσφορά στην ανοιχτή κοινωνία που είναι
αναπόσπαστο στοιχείο της μουσικής εκπαίδευσης και δημιουργίας.
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ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
Επίσης θα δημιουργήσει ένα θεσμό που θα ενισχύσει τη δημόσια σχολική μουσική εκπαίδευση,
προσθέτοντάς της ένα νέο στοιχείο, ικανό να συμβάλει ουσιαστικά στην απαιτούμενη ανέλιξη της,
κινητοποιώντας μαθητές και εκπαιδευτικούς.
Η οργανωτική επιτροπή έδωσε ραντεβού για την επόμενη φεστιβαλική σεζόν και για τα ... 2 α
Φεστιβάλ

φιλοδοξώντας να ανοιχτεί περισσότερο η αγκαλιά της σε περισσότερες συμμετοχές και

συμμετέχοντες.
Ανδρέας Πριονάς

…ΆΚΡΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ, ΑΡΧΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ Η ΔΥΣΗ
ΤΕΛΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ Ο ΚΑΗΜΟΣ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΙΟ ΘΛΙΨΗ…
ΈΝΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΣΥΝΘΕΤΗ NOTH ΜΑΥΡΟΥΔΗ
Η εκδήλωση που διοργάνωσε η ΧΑΝ Νίκαιας και η ΕΕΜΑΠΕ στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα
εκδηλώσεων του Δημαρχείου Νίκαιας το Σάββατο 14 Μαΐου 2016 ήταν αφιερωμένη στον Νότη Μαυρουδή,
ο οποίος για πάνω από έξι δεκαετίες, έχει μία δυναμική παρουσία σε όλα τα μουσικά δρώμενα της χώρας
μας.
Την εκδήλωση πλαισίωσαν με την απόδοση ρεπερτορίου από το έργο του συνθέτη οι παρακάτω
χορωδίες:


Παιδική Χορωδία ΧΑΝ Νίκαιας, που τραγούδησε τα: ΕΝΑ ΣΚΙΑΧΤΡΟ ΜΑ ΤΙ ΣΚΙΑΧΤΡΟ (στίχοι:
Δημήτρη Μανθόπουλου) ΕΓΩ ΚΙ ΕΣΥ (σε στίχους Νανάς Νικολάου) σόλο: η μαθήτρια Λίνα Κέλλη,
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑΤΙΚΗ ΝΥΧΤΑ (στίχοι Δημήτρη Μανθόπουλου) , ΟΙ ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΩΣ (στίχοι:
Άλκη Χριστοφέλη) σόλο: οι μαθήτριες Αλεξάνδρα Αβραμίδου, Μαρία Απαλίδου, ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ (σε
στίχους: Μέλπως Ζαρώκωστα. (Το τραγούδι απέσπασε το 1o Διεθνές βραβείο σε διαγωνισμό
παιδικού χορωδιακού τραγουδιού στη Λισαβόνα το 1990), σόλο: οι μαθήτριες Κωσταντίνα
Σιφνάκη και Ειρήνη Κούρουπα.



Εφηβική Χορωδία ΧΑΝ Νίκαιας, που ερμήνευσε τα τραγούδια: ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑ (στίχοι:
Νανάς Νικολάου), ΠΡΩΙΝΟ ΤΣΙΓΑΡΟ ( σε στίχους Άλκη Αλκαίου- αφιερωμένο στη μνήμη του
Μάνου Λοϊζου), και το ΘΑ ΒΡΕΘΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ( στίχοι: Τάσου Σαμαρτζή).



Χορωδία Γονέων και Φίλων ΧΑΝ Νίκαιας υπό τη

διεύθυνση του Μουσικοπαιδαγωγού

Ανδρέα Πριονά από την οποία ακούστηκαν τα : ΓΕΡΟΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ

(στίχοι Δημήτρη

Μανθόπουλου), Ο ΠΑΝΑΗΣ ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΣ (στίχοι: Άκου Δασκαλόπουλου), ΙΣΩΣ ΦΤΑΙΝΕ ΤΑ
ΦΕΓΓΑΡΙΑ (σε στίχους Τάσου Σαμαρτζή), ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ( σε στίχους: Τάσου Σαμαρτζή) που
ερμήνευσε ο Κώστας Φράγκος, Η ΣΚΥΤΑΛΗ (στίχοι: Γιώργου Κορδέλλα) ,και το ΑΚΡΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ
Ο ΟΥΡΑΝΟΣ (στίχοι: Γιάννη Κακουλίδη) με τον ερμηνευτή Κώστα Φράγκο.


Γυναικείο Τμήμα της Ιστορικής Χορωδίας Νίκαιας που διεύθυνε ο μαέστρος Γεράσιμος
Κασφίκης, το οποίο απέδωσε τα: Η ΩΡΑΙΑ ΑΝΤΡΙΑΝΑ (στίχοι: Άκου Δασκαλόπουλου), ΗΤΑΝ
ΜΕΓΑΛΗ Η ΝΥΧΤΑ (σε στίχους Γιάννη Κακουλίδη- Η σύνθεση είχε πάρει το πρώτο βραβείο στο
Φεστιβάλ τραγουδιού Θεσσαλονίκης του 1965 με ερμηνεύτρια την Σούλα Μπιρμπίλη) Στην
εκδήλωση ερμήνευσε η σοπράνο Κωνσταντίνα Θανοπούλου, ΕΙΝΑΙ ΑΒΑΣΤΑΧΤΟ ΝΑ ΦΕΥΓΕΙΣ (
σε στίχους: Άκου Δασκαλόπουλου) που ερμήνεύσε επίσης η Κωνσταντίνα ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ.

Στο αφιέρωμα παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά, με την άδεια του συνθέτη, και νέες χορωδιακές
εναρμονίσεις των τραγουδιών του, που επιμελήθηκε ο μαέστρος Ανδρέας Πριονάς.
Στην προσωπικότητα και το έργο του τιμώμενου συνθέτη αναφέρθηκαν ο Δήμαρχος Νίκαιας- Αγ
Ιωάννη Ρέντη κ. Γιώργος Ιωακειμίδης, ο Διευθύνων σύμβουλος της ΧΑΝ Νίκαιας και θεολόγος κ. Παντελής
Μαριακάκης και ο μαέστρος της ΧΑΝ Νίκαιας κ. Ανδρέας Πριονάς. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την
απονομή τιμητικής διάκρισης στον κ Νότη Μαυρουδή.
Ανδρέας Πριονάς
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Markus Cslovjecsek, Samuel Ιnniger

SOUND LEARNING IN MATH CLASSROOMS: HOW CHILDREN
TEACH US TO TEACH
Abstract
Sound and motion highly comply with the way young children learn and with their unremitting
inquiry of function and coherence. Many important steps in children’s ways of exploring the
world are anchored in the manner they deal with sound and motion. Even later on, when they
grow up, musical activity is nearly always experience-related and connected with cognitive
processes. Math textbooks use visual art tables and specific other learning materials to involve
pupils in mathematical situations. However, as a rule they do not encourage activities with
sound or motion. In this paper, we discuss why and how musical (sound), kinaesthetic
(motion), and tactile (touch) impulses are of value to learning and show how we further intend
to develop this approach in a transdisciplinary EU Comenius Project.

Keywords:
Music, Κinesthetic, Tactile, Learning, Mathematics, Inter-Disciplinary Teaching.
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Markus Cslovjecsek holds a Chair for Music Education. He shares his experience and perspectives
as a visiting professor at the Universitat Autonoma de Barcelona. As a coordinator, teacher, researcher and
author he is particularly interested in the development of an integrated perspective for music in schools.
Markus is Co-Editor of the book series Mousikae Paideia for Lang Publishers and he coordinates the
international network Practice and Research in Integrated Music Education. Markus initiated the European
Music Portfolio EU-Comenius Project. He develops innovative learning materials (i.e. creafon, soundOscope),
provides workshops for organisations and enterprises and leads the Choir Kantorei Solothurn and viatores
cantantes.

Samuel Inniger is a research associate at the School of Teacher Education of the University of Applied
Sciences and Arts at Northwestern Switzerland. He holds a BA in Musicology and History and an MA in Music
Pedagogy. As project coordinator of the European Music Portfolio EU-Comenius-Project "Sounding Ways
into Mathematics" (2013-2016), his work and research focuses on the integrated perspective of Music
Education. Furthermore, he has experience in long-term evaluation of early education projects.
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Carmen Carrillo, Laia Viladot, Cristina González-Martín, Albert Casals

EUROPEAN MUSIC PORTFOLIO – MATHS:
THEORETICAL AND PRACTICAL CONTRIBUTIONS IN
THE CATALAN AND SPANISH CONTEXT

Abstract
Music and mathematics have a very close relationship and over the years many professionals
from these and other scientific fields have underscored the numerous connections between
the two disciplines. Nonetheless, few contributions have been made as yet on a scientific and
educational level with the aim of promoting a more integrated approach to learning music and
mathematics, especially in the Spanish context. In order to cover this shortfall and, ultimately,
to contribute to a more integrated and holistic kind of education, the implementation of the
European Music Portfolio: Sounding Ways into Mathematics (EMP-M) project began in Spain and
the other European countries involved in 2013. This paper is intended to summarise some of
the most important contributions made by the EMP-M in the Catalan and Spanish panorama.
To this end, we present the state of affairs of the current relationship between music and
mathematics in education, first referring to the international perspective, then focusing on the
Spanish context and later describing training strategies and transfer activities that have been
carried out to enhance integrated work in both subjects among Catalan primary school
teachers. This paper concludes with a reflection on how the EMP-M is helping to address the
challenges of the Spanish educational landscape, not only with respect to music and
mathematics education but also the process of change and educational improvement needed
overall.

Keywords:
Music education, Μathematics Εducation, Rrimary School, Teacher Training, Interdisciplinarity.
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Dr Carmen Carrillo holds a Eu. PhD in Music Education. She is head of the Arts area of the Faculty of
Education and Senior Lecturer in Music and Music Education at the Universitat Internacional de Catalunya
and has also been a visiting scholar in Australia and Portugal. Carmen is currently participating in several
researches and teaching projects. Her research interests focus on different aspects of the training and
professional practice of music teachers, teachers’ identities, narrative research and the interdisciplinary
learning through Music. Her studies have been published in journals such as “Teaching and Teacher
Education” and the “International Journal of Music Education”.
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centre on interaction in the music classroom, educational discourse analysis and collective music
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publications in national and international journals. Among others, she participated as a steering group
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projects.

Dr Albert Casals is Senior Lecturer in the Music Education Department where he is working in preservice and in-service teacher education for more than ten years. Currently, he is Vice-Dean in Faculty of
Education at Universitat Autònoma de Barcelona. He leads courses and seminars for in-service music and
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networks and research groups and authored several publications in national and international journals.
Among others, he participated in the board of experts of two Comenius European (Erasmus+) projects
focused on interdisciplinary learning.
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Cristina González-Martín, Jèssica Pérez-Moreno, Montserrat Prat

MATHS & MUSIC IN SEARCH OF THE LOWEST COMMON MULTIPLE
Abstract
The purpose of this paper is to present the experience of implementing an interdisciplinary
activity that combines music and mathematics as part of the Comenius European Music Portfolio:
Sounding ways into Mathematics project. The activity was carried out in four schools where
members of the Musicomàtics group of teachers are working, a group which aims to develop
and implement crosscutting activities involving these two disciplines. Apart from describing
the activity, we present the reflections made by each participating school in their answers to a
questionnaire prepared by the working group coordinators. This joint assessment serves to
strengthen activities and develop strategies to create new ones, while also identifying common
features in the activities linking music and mathematics.

Keywords:
Μusic Εducation,Μaths Εducation, Ιnterdisciplinarity, Primary School, European Project.

1. INTRODUCTION
As explained in another paper of this same monograph (see European Music Portfolio-Maths:
Theoretical and Practical Contributions in the Catalan and Spanish Context by Carrillo et al.) the Comenius
European Music Portfolio: Sounding Ways into Mathematics (EMP-M) project focuses on the pedagogical
relationship between music and mathematics, exploring new possibilities that can generate activities,
materials and strategies for teachers working in primary and secondary education. For further information
about the project, see Casals, Carrillo & González-Martin (2014) and http://maths.emportfolio.eu/ . The
activities developed by the EMP-M do not propose a dependent relationship between music and
mathematics – for example, how music can help to learn mathematics – but rather an interdependent
association. Consequently, these activities target both music and mathematics teachers, and they have a
beneficial impact, first and foremost, on pupils’ global education, and, in second place, specifically on the
results obtained in the two subjects concerned, thus achieving an interdisciplinary, holistic approach
learning.
As far as the EMP-M project is concerned, the Spanish partner considered right from the start that
one of the mechanisms crucial to the proper development of the project and effective teacher training (a
part of the project they lead) was the creation of a working group. This working group, which is called
Musicomàtics, is formed by music and mathematics teachers from eight primary schools in Catalonia, Spain,
and it is coordinated by Drs González-Martín and Prat (to find out how it operates and what type of training
it entails for teachers, see Carrillo at al. article in this same monograph). One of the main objectives of this
working group is to implement the educational activities designed by the project members and provide data
for joint discussion. The reflections made by this group of professionals serve to improve the activities, they
learn to create new ones, and a dossier is made available for teachers who want to implement these activities
in their classes.
Taking into account previous works on an interdisciplinary approach to education, such as An &
Capraro (2011), Casals and Viladot (2010), Johnson & Edelson (2003), Cslovjecsek (2001/2004; 2011), the
purpose of this paper is to present the experience of implementation of one of these interdisciplinary,
combined music and maths activities in four schools that are part of the working group and see what kind
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of observations they obtained for subsequent reflection and evaluation of the activity. Before that, however,
we present the activity.

2. WHAT IS THE LCM OF THE NUMBERS 2, 3 AND 5? LET’S BEAT IT OUT!
GUIDELINES


Goal: to find the lowest common multiple of 2, 3 and 5 using body percussion.



Competencies:







Aspects of mathematics competency: reasoning, testing and making connections



Aspects of music competency: listening and performing.

Key points:


Maths: numbers, multiples (and divisors), lowest common multiple (LCM)



Music: timbre, rhythmic reading, beat, rhythmic regularity and precision, body percussion.

Description of the activity:


We start working with the number 2 (see example in the Annex). We present students with
a body percussion score with thirty beats. We explain to them that each symbol
corresponds to percussion on a different part of the body (different timbre), as follows:
Pat chest, right hand, and then left hand.
Clap hands.

Pat thighs, right hand, and then left hand.

Stamp with foot.
If the level of the students allows it, we can perform a rhythmic reading of the score, where the beats
have to be marked with numbers so as to always match up the clapping with the multiples, in this case the
number 2 (2, 4, 6, 8 ... up to 30).
If students cannot read the score, teach them by imitation, which develops rhythmic memory. Once
learned, apart from performing the body percussion we have to count to 30 (following the beat).
We next teach the body percussion for number 3, where the multiples of number three (3,6,9 ... up to
30) also match up with the clapping.
Divide the class into two groups, facing each other in two lines. One group performs the body
percussion for number 2, and the other, for number 3. Whenever there is a common multiple they will clap
hands at the same time. The first time they do it, they will find the LCM of 2 and 3, i.e. the number 6.
If they continue clapping instead of stopping the first time they clap their hands at the same time,
the children will discover the other common multiples of the numbers, in this case, of 2 and 3: 12, 18, 24 and
30. This activity will enable them to understand the idea of the lowest common multiple, because they will
discover by experience that the most common multiple does not exist.
They then learn the body percussion for the number 5, where the common multiples also coincide
with the clapping. Facing each other in two rows they can identify the LCMs of 2 and 5 (10) and 3 and 5 (15).
Finally, we arrange the pupils in three lines, two in parallel and one at right angles, and each line
performs the body percussion of one of the numbers (2, 3, 5). When all the children clap at the same time
they will have found the LCM of the numbers 2, 3 and 5 (30). Remember that they must count to 30 following
the beat to find out what number all three lines have reached when they clap at the same time.
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We can make a graph of the rhythms (see Annex) and the three superimposed body percussion
scores can be observed to find out what numbers coincide when clapping, thus identifying the LCM of the
numbers 2, 3 and 5.
The possible variations of this activity are explained in the teachers’s Handbook of the EMP-Maths
(Mall et al. 2016).

3. EXPERIENCE IN SCHOOLS
Once the activity had been presented and implemented – by the working group in four schools – the
coordinators of this group issued questionnaires to track the experience and assess the effectiveness of its
implementation. They asked what level it was used at; in how many sessions and with what modifications;
how the teachers valued the experience a scale of 1 (low) to 4 (very high) and their justification of this
evaluation; what difficulties and/or facilities they encountered; what impressions they had during its
application, what benefit they thought it gave the pupils; possible feedback from pupils; and a space was
left for comments and feedback. They were also asked what changes could be made with a view to later
deployment, and what possibilities the activity offers for exploring other music and/or maths content. Table
1 shows the data extracted from the questionnaires in the schools, where the teachers, in their own words,
described their experience when carrying out this activity.

School 1

School 2

Age group

10 to 12 year olds

11 to 12 year olds

Sessions

Five sessions, with a music teacher and a
maths teacher together.

Three sessions: two with a maths teacher and a
music teacher together, one with a music
teacher.

Evaluation

4

3

Justification of
evaluation

We rate the activity very highly, because
everyone, both the teachers and the pupils,
was able to experiment with a new way of
working, especially in the field of mathematics,
which has prompted us rethink our teaching
approach to certain issues.

During the first session the pupils found it very
difficult to clap the rhythm properly and so were
unable to reach any mathematical conclusions.
After making adjustments, the second session
went much better and we were able to relate
the rhythms we were working with to some
mathematical content. We think we would have
probably made faster progress if the body
percussion had been easier.

Modifications
made to the
activity

None

We rewrote the rhythms without a stave. We
drew all the rhythms with a black circle except
the clapped ones. We only used two body parts
to mark the rhythms: thighs and hands.

Difficulties/
Facilities
encountered
when putting
the activity into
practice

The diversity of the three groups allowed us to
experiment with three distinct realities. There
was little time for coordination between the
two teachers. The suitability of the activity to
the pupils’ level and possibilities made for
smooth implementation, but there were also
certain difficulties.

Discussed above
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Impressions
during
implementation

Teacher 1: Good, in a field that I cannot work
in normally at school (mathematics), but which
I like a lot. I liked trying out activities with a
different approach, as well as having to think
up new ones and find new ways to work on
maths content, in this case in relation to music.
Teacher 2: Relating the two areas was very
interesting, and the planned activities worked
well overall. I was already encouraged by the
approach taken in the first Musicomàtics
workshop and being able to experience all this
at school was a very positive experience. On
the other hand, it remains to be seen whether
this will be considered an isolated
"experiment" at the school or will lead to some
methodological
changes,
especially
in
mathematics, which would allow more realistic
development of the project.

First session: Disappointed by the difficulties.
Second session: Much better because we were
able to make progress thanks to the
modifications introduced. Third session:
Surprises, because we did not expect the pupils
to remember so much of the maths content and
to find so many relationships between music
and maths.

Benefit to pupils

We think the pupils have found a new way of
working and learning by using two subjects
that they had not initially related to each other.

We think so because their reasoning was valid.

Feedback from
pupils

We thing they were initially surprised, in
general, to discover that the subjects can be
related and studied together.

They related to the number of beats in each bar
with the number in each rhythm. They saw that
all three rhythms had 30 beats and coincided at
this point. - Maths helped us count the value of
each note and determine the value of a bar. –
“We have to count the steps to perform a dance
properly.” - The vibration of sound is measured
by physical and mathematical procedures. - A
student mentions a story his father had told
him, explaining that there is a school in one
European country where the pupils explore the
relationship between mathematics and music.

Observations
and comments

When observing the pupils’ level of rhythmic
performance, a question comes to mind in
view of the fact that many of the pupils who
initially had some difficulties in working with
body percussion and coordination (at least at
the beginning) were also those who usually
struggle most at maths. Is there a link? Is this
just a coincidence? (Can it be “investigated”?).

None

Changes

Owing to some unexpected changes in the
timetable we had to change the dates of some
of the sessions.

We will retain the adjustments we made.

Possibilities of
going deeper
into other
musical/
mathematical
content

Both subjects serve equally well to develop the
activity. First, the students wanted to perform
body percussion for the multiples of seven and
so found new LCMs. Second, they added
musical loops to this invented body
percussion, thereby creating experimenting
with new technologies and sounds.

Yes. In our case it enabled us to refresh the
pupils’ memories as regards maths and see
what meaningful learning had taken place,
because the pupils had worked on the least
common multiple during the first term.

Table 1: Experience in schools part 1/2
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School 3

School 4

Age group

11 to 12 year olds

11 to 12 year olds

Sessions

Two sessions: one with a maths teacher and a
music teacher together, and one with a music
teacher

Two sessions: both with a music teacher. Next
year we intend to adopt an interdisciplinary
approach.

Evaluation

4

3

Justification of
evaluation

We felt very comfortable working together.
The music teacher had a thorough
understanding of the subject matter (in the
maths teacher’s opinion) and the maths
teacher had some musical knowledge, so we
understood each other very well and were able
to think up extensions and variations on the
theme with relative ease. However, we found
it difficult to find time to work together owing
to timetable problems and we will ask the
school to facilitate some time in common for
this purpose next year.

The children loved the body percussion but
quite a lot of them had difficulties with
performance and reading.

Modifications
made to the
activity

We worked with new rhythms and new forms
of body percussion created by students.

None

Difficulties/
Facilities
encountered
when putting
the activity into
practice

Students understood it very well, but we think
it would be useful if there was more than one
teacher supervising the different groups when
performing the polyrhythms (or failing that,
students with the ability to do so ).

Some children had difficulty keeping time in a
large group. This caused them to get lost during
the performance of the musical phrase.
Working in small groups would favour the
results.

Impressions
during
implementation

We felt very comfortable and confident. We
were particularly surprised at the ease with
which students related what they were doing
to the mathematical concepts under study.

Good, but limited time.

Benefit to pupils

Without any doubt, they benefited from the
activity. They checked on a sensory level what
they had already studied. The activity made
the LCM concept more tangible.

On a music level, I think so.

Feedback from
pupils

The pupils themselves asked questions and
answered them; they wanted to be able to
check whether what they already knew in
theory – because they had studied it or been
taught how to calculate it – became a reality
through practice.

In each session they wanted to do it again.

Observations
and comments

None

None

Changes

We would situate this work before the
presentation of the LCM concept rather than
afterwards.

We will repeat the activity next year relating it to
maths.

Possibilities of
going deeper
into other
musical/
mathematical
content

Yes. From the moment learning becomes
more experiential greater interest is shown by
students and they adopt a more participatory
and reflective attitude than in an ordinary
maths class. On a music level it makes it
possible to introduce new songs and practice
polyrhythms, for example.

We didn't have enough time.

Table 2: Experience in schools part 2/2
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4. FINAL REFLECTIONS
The data in Tables 1 and 2 highlights several points. On the one hand, the high ratings given to
implementation, and the proof of the transformation of the work dynamics, show that the activity was a
success in the four centres. At the same time the data shows that although all the schools began with the
same instructions, they each adapted the activity to their own needs to make it valid and possible in their
particular contexts. On the other hand, the data reflects the teachers’ concerns about some aspects of
internal organization: they didn’t have enough time to coordinate and thus properly plan and track the
activities (we will return to this point later). However, all the schools agreed that working with activities such
as this one fosters the inclusion of pupils, because these proposals are entertaining and stimulating, in no
way abstract, and certainly creative and experimental. Therefore, they are significant activities for pupils,
offering new methodologies and including multiple intelligences.
The reflections made within the framework of the working group, after carrying out this and other
activities in schools, led to the identification of certain characteristics of combined mathematics and music
activities: they are adaptable, both to different contexts and the pupils’ level; they are scalable, i.e. rather
than being restricted to and designed for a certain level they can be used with different age groups following
minor modifications; and in all cases, these activities are straightforward in their approach while also
creative and experimental. Therefore, as Musicomàtics the challenge is to develop and implement activities
with these characteristics.
It is also important to underscore the teachers’ role in these activities. Form tutors and specialist
music teachers involved in the project had to plan strategies to work together on the proposals. This turned
their attention to co-teaching dynamics, which has enriched their daily teaching practice (Bautista, Tan,
Ponnusamy & Yan, 2015; Gately & Gately, 2001).
We can see how the combination of mathematics and music in this activity has had an impact on both
teachers and students. The common thread running through this experience is the door that it opens. It
demonstrates the need to develop new ways of teaching and learning, to seek synergies within schools in
order to provide meaningful, motivating learning experiences that familiarise pupils with the holistic, global
reality in which they live.
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Anna Balatsiou, Petros Tzanakis, Eleni Tsagka

SOUND –OPERATIONS: COUNTING (WITH) MUSIC
Abstract
The perception and understanding of the composition-analysis of numbers and the value of the
position of figures challenge children in the first grade of Primary school. However, children’s engagement
in situations and problems that are familiar and come from their experiential environment leads to
increased motivation and effective learning. The playful form of teaching ensures the activation and the
active participation of all stakeholders. Moreover, their interaction in group collaborative processes helps to
achieve better results. Rhythm seems to connect the activities: movement in space, performing on
percussion instruments, listening. The timbres are associated with mathematical concepts and “unit-ten”,
as the number of unit-tens is defined by tapping on musical instruments that are based on pulse. Several
games are created in many variations with extensions in music and mathematics. This process excites,
entertains and educates children.

Keywords
Double Digit Νumbers, Decimals, Units, Rhythmic Performance, Musical Instruments, Listening.

CV
Anna Balatsiou is a teacher, a graduate of the Department of Primary Education of the National
University of Athens and holds a Masters Degree specialization in Language Teaching. She also holds the
"Athena Test" diploma certificate on the Diagnosis and Interpretation of Learning Disabilities and
certification on using technology in Education. She also holds a Diploma in Journalism. She has conducted
and published research in the field of science, and has written a series of academic works and translations.
She has attended courses in Maraslio Academy and numerous seminars, programs and conferences in the
fields of Psychology, Sociology, Psychology and Psychiatry. She speaks English and German, as well as sign
language.

Peter Tzanakis has completed his undergraduate studies in Primary School Education at the
Teacher’s College of Heraklion and the University of Ioannina as well as in Music Theory and Harmony at
the Music School of Crete. He specializes in music education as well as teachers’ continuing professional
development. He has written the books: “The Music Alphabet: Zouzounohorio”, “A broad project for music
education” and “The music box with activities for students”. He has also spoken in education conferences
concerning teaching methodologies and practices. He is a primary school teacher, he teaches music
education at the Institute of vocational education “Morfi” and music at the Pagkritio Conservatoire. He is a
member of the Greek Society for Music Education.

Eleni Tsagka was born and lives in Ioannina. She graduated from the Department of Primary
Education of the University of Ioannina. She also holds the University of Nicosia Postgraduate title "Arts and
Education", with a specialization in Music. Besides numerous seminars and workshops related to music
education, her involvement with this field is active and practical. As a member of the Musical Workshop of
the Education Department of the University of Ioannina, she participates in primary music teaching and
organizing celebrations during the school year. Since 2011, she is a member of the choir of Ioannina
University and takes part in various events in collaboration with the Experimental Schools of Ioannina.
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Sophia Zioga, Maria Goula, Machi Giannakoudaki

WE LISTEN TO, PLAY AND “WALK” THE FRACTIONS
Abstract
The concept of fraction has multiple meanings in mathematics and is difficult for students to
understand. In this activity we attempt to apply a different teaching approach not only based
on Mathematics but also on other disciplines, while simultaneously requiring the active
participation of students.
Taking into account that movement and Music enhance learning effectiveness, we present a
kinaesthetic activity involving Μusic and Mathematics, through which children understand the
concept of fraction as part of the whole, the equivalence between fractions and the improper
fraction as a repetition of a fractional unit while simultaneously, learning the duration and the
symbolism of rhythmic values in music.

Keywords
Fractions, Fraction Unit, Equivalent Fractions, Improper Fractions, Representation of Fractions in the
Number Line, Musical Rhythmic Values.

CVs
Mrs. Sophia Zioga is a music teacher at Primary School Education since 1999. She has a Piano Diploma
and Fugue Certificate from the National Conservatory and also holds a degree in electronics of the TEI
Piraeus. She is a member of EEMAPE and has attended numerous seminars on the teaching of music in
primary education.

Mrs. Maria Goula graduated from the department of Primary Education of the Athens University. She
is a teacher since 1989 (music teacher) and since 1990 a general classroom teacher. She studied Music
Harmony at the “Protipo Music School of South Attica” and obtained certification in the annual training
program in Musico-kinetic Education ORFF and in Informatics. She taught classical guitar and Music Preeducation at music schools. She has published, attended and given talks at workshops, seminars and
conferences about Education, the Environment, and Music. She is a member of the “Greek Association of
Primary Music Education” and the editorial board of “Regional Science Inquiry”

Mrs. Giannakoudaki Machi has worked as a piano teacher and a teacher of advanced theory at
various schools/institutions and conservatories since 1993. She has worked as a music teacher in primary
education since 1998 and she has been a deputy of the Hellenic Ministry of Culture and Sports for the final
exams of conservatories since 2014. She holds degrees in piano playing, fugue, special training of basic
education of music and music teaching from the Northern Conservatory of Greece. In addition, Mrs
Giannakoudaki holds a degree certificate of specialization in Music-Pedagogy approaches in both regular
and special education from the University of Macedonia. She is a GAPMET member and has participated in
many conferences as a reporter. Finally, she has attended seminars about music teaching in primary
education.
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Maria Goula, Sophia Zioga

WITH A TIMER AND MUSIC AS A “GUIDE”
I LEARN ABOUT FRACTIONS
Abstract
The combinations of several techniques are employed in educational procedures in order to
achieve certain learning goals. Students’ familiarization with musical expression and the
overcoming of learning difficulties are expected to be achieved through the use of music as a
pedagogic means and through the encouragement of the active participation of students.
In the present activity, an alternative approach is suggested for teaching fractions in primary
education, employing music as a main tool for understanding mathematical concepts. In this
way, the children are expected to understand the concept of fraction as “part of the whole”,
the equivalence between fractions as well as the improper fraction as a repetition of a
fractional unit. Simultaneously, they can learn the duration and the symbolism of rhythmic
values in music.

Keywords
Fractions, Fractional Unit, Equivalent Fraction, Improper Fractions, Musical Rhythmic Values.

CVs
Mrs. Sophia Zioga is a music teacher at Primary School Education since 1999. She has a Piano Diploma
and Fugue Certificate from the National Conservatory and also holds a degree in electronics from the
Technological Education Institute of Piraeus. She is a member of EEMAPE and has attended numerous
seminars on the teaching of music in primary education.

Mrs. Maria Goula graduated from the department of Primary Education of the National University of
Athens. She is a teacher since 1989 (music teacher) and a general classroom teacher since 1990. She studied
Music Harmony at the “Protipo Music School of South Attica” and obtained certification in the annual
training program in Musico-kinetic Education ORFF and in Informatics. She taught classical guitar and Music
Pre-education at music schools. She has published, attended and given talks at workshops, seminars and
conferences about Education, the Environment, and Music. She is member of the “Greek Association of
Primary Music Education” and the editorial board of “Regional Science Inquiry”
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Lilly Kotsira

PYTHAGORA’S MONOCHORD
Abstract
In this educational scenario, fifth grade primary school pupils learn through acoustic
observation and critical comparison of the relationship between Maths and Harmony,
particularly between mathematical fractions and musical intervals of eighth, fifth, and fourth.
They study how mathematics connect with pitch/harmony. They use geometry instruments
and classroom musical instruments. The duration of the educational scenario is two months.

Keywords
Harmony, Number, Interval, Fractions, Resonance.

CV
Lilly Kotsira was born in Thessalonica in 1965. She has a degree in Piano, Harmony and Counterpoint.
She studied Art History in Oslo University. Since 1991 she has worked as a music teacher at Athens College
Elementary School. She has attended many seminars and educational programs on the subject of music
teaching. She is a founding member of the Hellenic Union for Music Education and she has participated in
conferences of the Union as a speaker or coordinator. She took part in the E.E.C. educational program
Socrates-Comenius “Meeting my new borders”, the Harvard Graduate School of Education program and a
number of Macedonia University research programs. In 2009 she won the “Restis Award” in the competition
for educational programs organized by Lilian Voudouri Musical Library. She has translated into Greek the
book “Me and my recorder” by M. Hobsbawn (Edition Nikolaides).
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Joanna Triantafyllidou, Charalampos Tsatsos, Georgios Polychronakos

MUSICAL FUNCTIONS
Abstract
Students engage with the concept of function and its symbolism. In particular they deal with
linear function f (x) = ax + b. The domain of function is derived based on a given song where
every note has been corresponded to an integer. After performing the song, students
transform it into new songs using given linear functions. Finally, students draw the graphs of
the given functions, perform the new songs and compare them with the given one. The activity
aims to familiarize students with the, quite difficult for them, symbolism of function and cope
with its process of correspondence and depiction. This is accomplished in a pleasant way
through music as students perform songs, compose new ones and compare their melodic
lines.

Keywords
Function, Function Value, Cartesian Co-ordinates, Graph, Pitch, Melodic Line.

CVs
Joanna Triantafyllidou is a mathematician. She studied in the Department of Mathematics of the
Aristotle University of Thessaloniki, where she pursued her postgraduate studies in Statistics and
Operational Research (2003-2005). She was a member of "Yiannis Mantakas" choir in Aristotle University of
Thessaloniki. Since 2006 she is a permanent teacher in Secondary Education. The research she has dealt with
is teaching of Statistics at Gymnasium and she has published in several conferences of the Greek
Mathematical Society and the Greek Statistical Institute. Since 2014 she teaches in the 1st Experimental High
School of Thessaloniki (five-year term) and is in charge of the school’s Mathematics and Astronomy club.
She is experimenting with interdisciplinary approaches to teaching mathematics with other subjects such
as music, physics, computer science, foreign languages.

Charalampos Tsatsos is a musicologist. He studied at the National and Kapodistrian University of
Athens (Department of Music Studies). He is currently studying at the Hellenic Open University (master
program: "Acoustic Design and Multimedia"). Since 2009 he teaches music in secondary education.

Georgios Polychronakos received his B.Sc. in Mathematics from the National and Kapodistrian
University of Athens and a Diploma in Byzantine Music from Nikos Skalkotas conservatory in Athens. He is
currently a graduate student at the Technical University of Athens in Mathematical Modeling in Modern
Technologies and Economics. He has worked as a Mathematics private tutor for 5 years and a volunteer
teacher of mathematics at the after-school support center of the Greek Church since its establishment
(September 2012). He has sung for several years in the Greek Byzantine Choir. He currently works as a junior
data analyst in National Bank of Greece.
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Evanthia Kontogouri, Paraskevas Maropakis

THE MATHS OF MUSIC
Abstract
This project describes the way the students discover the existence of patterns in music, find
the formulas governing the shifts of functions and compose their own piece of music, using
graphs shifts. They are also involved in the music produced by Fractal functions and thus come
into contact with fractal objects after an introduction to the theory of complex numbers.
Finally, they learn about the golden section and construct the monochord of Pythagoras with
which they play their own composition.

Keywords
Musical Patterns, Music and Mathematics, Complex numbers and Music, Functions and Music.

CVs
Evanthia Kontogouri is α mathematician with a Masters degree in the Didactics of Mathematics. Her
research interest is mainly focused on issues of didactics and pedagogy. She is an amateur musician and
plays the guitar.

Paraskevas Maropakis is a mathematician with a research interest in algebraic structures of sets as
well as in geometrical constructions of regular and gold polygons with or without a ruler and a compass. He
is an amateur musician and plays the mandolin.
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Evanthia Anagnostara, Georgia Skalochoritou, Barbara Koukouta

THE GOLDEN RATIO THROUGH THE WORLD OF MUSIC
Abstract
The current plan of work seeks to link the mathematical concept of "golden ratio" to Music,
through experiential and collaborative processes, based on pupils' active participation. The
paper investigates the theoretical framework and meaning of the "golden ratio", extracts from
classical and Greek music, as well as the construction of musical instruments whereby the
"golden ratio" appears to be used.

Keywords
Golden Section, Golden Ratio, Music, Musical Compositions, Musical Instruments.

CVs
Evanthia Anagnostara was born in Athens. She holds diplomas in piano and Byzantine music. She
also studied traditional music (theory, oud and singing). She completed (1982) her studies at the Agricultural
University of Athens (M.Sc.).She has worked as a piano teacher in conservatories and music schools in
Athens (1980-1990) as well as in schools of primary and secondary education in Thessaloniki. Since 19952007 she has worked as a piano teacher and as a vice principal of music studies (since 2002) in the Music
School of Thessaloniki.Since 2007 she lives in Lesvos and works as Advisor in Music Education in the Northern
Aegean region. Her research work mainly focuses on the preservation of forgotten songs and music
especially from Lesvos.

Georgia Skalochoritou was born in Mytilene, on the island of Lesvos, Greece. She studied
Mathematics at the University of Patras and she has a Master’s degree in Cultural Informatics and
Communication from the Department of Cultural Technology and Communication (DCTC), of the University
of the Aegean. She has been teaching Mathematics in Secondary schools since 1991 and she been director
in the Experimental General High School of Mytilene since 2012. She is the president of the branch of the
Greek Mathematical Society of Lesvos.

Barbara Koukouta is a teacher of economics in the Experimental General High School of Mytilene
since 2001. She studied Economcs at the Aristotle University of Thessaloniki, School of Economics, Faculty of
Law, Economics and Political Sciences. She also holds a Master’s degree from the same Univesity.
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Antonis Kyrmpatsos

OPERA IN SCHOOLS (D)
THE CREATION AND PERFORMANCE
OF AN OPERA FOR STUDENTS:
“A MAP AS TREASURE”
Abstract
This article refers to the planning and implementation of a project that was completed with
the performance of the opera for students “A map as treasure”. This project was prepared and
fulfilled by a music educator and the teachers and students of 5th and 6th grade in a Greek
primary school, within the Flexible Zone framework, under the supervision of the Greek
National Opera’s Educational Programmes Sector. The focal points of the achievement of
particular goals, according to the time schedule, are described such as the pedagogical
theories and practices which became fields of inspiration, rehearsal, reflection and final
evaluation of this effort as a whole. How the Greek National Opera’s Educational Programmes
Sector operated not only in pedagogical terms, but also in purely artistic – aesthetic terms is
presented too.

Keywords:
Project, Flexible Zone, Learning Theories, Performance, Team Teaching.

CV
Antonios Kyrmpatsos is a permanent music teacher in Primary Education. He is a PhD 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
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Spiros Petritis

“THE CIRCUS THAT SLEPT”: A CRITICAL REFLECTION ON THE
ROLE OF ARTS IN A SOCIETY IN CRISIS
Abstract
In our time, physical and emotional contact between people are both discouraged. New
technologies have facilitated communication between people who would not be able to
communicate otherwise. However, it is true that new technologies can also be an addiction
and make us stay home, alienated from our local communities, for the benefit of a sometimes
false vision of world community. The modern school, continuing its humanistic tradition,
should not ignore the rapid technological development. However, it is also necessary to
promote the cultivation of communication and physical expression. With this in mind, the
interactive "Ek-plixi" with the title: The circus that slept, was and remains an outstanding
artistic contribution for those who were lucky enough to watch it in one of the few places where
kids still have the opportunity to gather, especially in large urban centers.

Keywords:
Communication, Humanistic Teaching, Alternative Dance Theater.
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educational/pedagogical activity.
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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
πλήρεις 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
συγγραφέων 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 ό,τι 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]
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(ηλεκτρονική πηγή)
Knoll, M. (1997). The Project Method: Its Vocational Education Origin and International Development. Journal
of

Industrial

Teacher

Education

34(3).

Διαθέσιμο

στον

ιστότοπο

http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JITE/v34n3/Knoll.html (προσπελάστηκεστις 2.6.2013).

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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Κυκλοφορεί η ανοικτή ηλεκτρονική επιστημονική έκδοση

Ελληνικό Περιοδικό για τη Μουσική, την Εκπαίδευση
και τον Πολιτισμό (HeJMEC)
ελεύθερα προσβάσιμη στον ιστοχώρο http://hejmec.eu/
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