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Γενικά για τoν Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό
Φάκελο Μουσικής
Φιλοσοφία

Από πολύ μικρή ηλικία τα παιδιά πειραματίζονται με τους ήχους. Μουρμου-

ρίζουν, τραγουδούν, κινούν το σώμα τους και χορεύουν με έναν πολύ φυσικό
τρόπο. Επικοινωνούν μέσω της δικής τους «μουσικής γλώσσας», γεγονός

που μπορεί να θεωρηθεί ως ένας τρόπος προ-λεκτικής επικοινωνίας. Καθώς
μεγαλώνουν, αξιοποιούν αυτά τα μη-λεκτικά μουσικά στοιχεία για να δομή-

σουν και να αναπτύξουν τη μητρική τους γλώσσα. Πρόσφατες έρευνες για

τη λειτουργία του εγκεφάλου έρχονται να επιβεβαιώσουν μία βαθιά δομική

σχέση ανάμεσα στη γλώσσα και τη μουσική, καθώς οι βασικές δεξιότητες της

ακρόασης, της πρόσληψης, της μίμησης και της δημιουργίας συμβάλλουν κα-

ταλυτικά στις διαδικασίες της (εκ)μάθησης τόσο της γλώσσας όσο και της
μουσικής. Τα παιδιά πολύ μικρής ηλικίας είναι έτοιμα να μάθουν ξένες γλώσ-

σες και τονίζουν τη σημασία της εφαρμογής των παραπάνω σχέσεων κατά
την εκμάθηση των ξένων γλωσσών. Σκοπός του προγράμματος European

Music Portfolio – A creative way into languages είναι η χρήση μουσικών δρα-

στηριοτήτων για την εκμάθηση ξένων γλωσσών στην πρωτοβάθμια εκπαί-

δευση. Με αυτή την προσέγγιση μειώνονται γνωστικά εμπόδια ενώ
ταυτόχρονα υποστηρίζεται η αυτο-έκφραση των μαθητών, ενισχύεται η αυτο-

εικόνα τους, καλλιεργείται η δημιουργικότητά τους και διευκολύνεται η κοι-

νωνική ενσωμάτωση και η διαπολιτισμική κατανόηση. Μέσα από το
πρόγραμμα θα αναπτυχθεί ο Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Φάκελος Μουσικής

για την υποστήριξη της εκμάθησης ξένων γλωσσών. Η έμφαση που δίνεται

στη διαθεματική προσέγγιση της μουσικής και των ξένων γλωσσών στηρίζε-

ται στην κατανόηση της διαθεματικής προσέγγισης όλων των γνωστικών αντικειμένων.

Σκοποί

Ο Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Φάκελος Μουσικής:

•απευθύνεται σε φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων, τμημάτων ξένων γλωσσών και τμημάτων μουσικών σπουδών,

•βελτιώνει την αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης και τη συνεχή τους επαγγελματική ανάπτυξη,
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•υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς στην ανάπτυξη δεξιοτήτων διδασκαλίας
ξένων γλωσσών μέσα από τη μουσική,

•παρέχει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να έρθουν σε επαφή με άλλoυς
πολιτισμούς της Ευρώπης,

•δημιουργεί κίνητρα στους μαθητές για την ανάπτυξη γλωσσικών και
μουσικών δεξιοτήτων,

•αξιοποιεί δημιουργικά τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας,
•διερευνά και αξιοποιεί τη μουσική διαφορετικότητα στην Ευρώπη,

•προωθεί καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές από διάφορα εκπαιδευτικά
συστήματα,

•υποστηρίζει τη μουσική μάθηση.

Δραστηριότητες και παράγωγα

•Σχεδιασμός - ανάπτυξη σχετικής ιστοσελίδας (www.emportfolio.eu) και
πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning.emportfolio.eu),

που αναδεικνύουν τη δημιουργική αξιοποίηση της μουσικής στη
διδασκαλία ξένων γλωσσών.

•Σχεδιασμός και παραγωγή υποστηρικτικού υλικού για τον εκπαιδευτικό.

•Σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικού φακέλου για το μαθητή.

•Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκ-

παίδευσης για την αξιοποίηση της μουσικής στη διδασκαλία της γλώσσας,
σε συνεργασία με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

•Εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης επιμορφωτών.

Το EMP-L ως τμήμα ενός ευρύτερου EMP

To EMP-L αποτελεί το πρώτο μέρος ενός ευρύτερου European Music Portfolio.
Στο πλαίσιο του European Music Portfolio η Μουσική θεωρείται όχι μόνο ως

μια ανεξάρτητη μορφή τέχνης αλλά και ως εργαλείο μάθησης. Πιο συγκεκρι-

μένα, το EMP-L διερευνά τρόπους για τη δημιουργική αξιοποίηση της μουσι-

κής στην εκμάθηση της Γλώσσας. Μελλοντικά προγράμματα θα στοχεύουν

στη δημιουργική διασύνδεση της Μουσικής με άλλα γνωστικά αντικείμενα
έτσι ώστε να δημιουργηθεί σταδιακά ένα ολοκληρωμένο European Music
Portfolio.

Ευρωπαίοι εταίροι

To EMP-L σχεδιάζεται και υλοποιείται από μια ευρωπαϊκή ομάδα ειδικών στη

διδασκαλία της Γλώσσας και της Μουσικής και υποστηρίζεται οικονομικά από
την Ευρωπαϊκή Ένωση για το διάστημα 2009-2012, στα πλαίσια του προγράμ-

ματος Δια Βίου Μάθησης Comenius. Οι εταίροι του προγράμματος είναι οι

εξής:

•Landesinstitut für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik Ludwigsburg –
Germany

•Canterbury Christ Church University, Faculty of Education – England

•Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης– Ελλάδα

•University of Edinburgh, Institute for Music in Human and Social Development – Scotland

•Ovidius University of Constanta, Romanian Language and Literature – Romania

•Universitat Autonoma de Barcelona, Faculty of Sciences of Education –
Spain

•Pädagogische Hochschule Ludwigsburg Institut für Sprachen – Germany
•IUFM de Montpellier – France

•Fachhochschule Nordwestschweiz, Pädagogische Hochschule – Switzerland
Περισσότερες πληροφορίες για τους συντελεστές του EMP-L μπορείτε να
βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emportfolio.eu, στην κατηγορία Part-

ners.

Πιλοτική φάση

Το έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό που θα παραχθεί στο πλαίσιο του EMP-L
αξιολογείται από εκπαιδευτικούς και μαθητές σε επιλεγμένα σχολεία οκτώ
χωρών (Γερμανία, Αγγλία, Ελλάδα, Σκωτία, Γαλλία, Ρουμανία, Ισπανία, και

Ελβετία) κατά το χρονικό διάστημα φθινόπωρο 2010 - άνοιξη 2011. Η φιλο-

σοφία και το υλικό του EMP-L πρόκειται να ενσωματωθεί στη βασική εκπαί-

δευση και τη μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών της ΕΕ σύμφωνα με σχετικές
αποφάσεις της ΕΕ (βλ.http://europa.eu/legislation_summaries/culture/cu0001_el.htm).

Μουσική και Γλώσσα
Πρώιμες γλωσσικές και μουσικές δεξιότητες

Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας σε μικρή ηλικία είναι ιδιαίτερα επωφελής
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για τους μαθητές καθώς δίνεται η δυνατότητα να κατανοήσουν και να βιώ-

σουν έναν άλλο γλωσσικό κώδικα νωρίς, έτσι ώστε να αξιοποιούνται, αφε-

νός, ο χρόνος κατά τον οποίο βρίσκονται στη μάθηση, μέσω της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, και αφετέρου οι ιδιαίτερες ικανότητες των παιδιών της πρώιμης παιδικής ηλικίας. Οι μικροί μαθητές μαθαίνουν καλύτερα

μια ξένη γλώσσα πριν την εφηβεία, επειδή ο εγκέφαλος έχει την ικανότητα

να αξιοποιεί το μηχανισμό ενίσχυσης της μάθησης της μητρικής γλώσσας δι-

ευκολύνοντας παράλληλα την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων αλλά και την
αφύπνιση της επίγνωσης της λειτουργίας της γλώσσας για τη νοηματοδό-

τηση. Ενώ τα περισσότερα παιδιά μαθαίνουν να μιλούν με φυσικές διαδικα-

σίες, η εκπαίδευση σε δεξιότητες ανάγνωσης απαιτεί ειδικές πρακτικές,
αρκετό χρόνο και έχει γίνει πόλος αντιπαράθεσης ερευνητών από τα πεδία

της ψυχολογίας και της παιδαγωγικής (Κοκκίδου, 2008). Σε κάθε περίπτωση
όμως, οι περισσότεροι συμφωνούν ότι κάθε πρόγραμμα εισαγωγής στην κα-

τανόηση της γλώσσας πρέπει να περιλαμβάνει: α) διδασκαλία του συστήμα-

τος του γραπτού λόγου, του αλφαβητικού κώδικα β)εξοικείωση με τα

γράμματα της αλφαβήτου γ) κατάκτηση της σχέσης μεταξύ ήχου και γραπτού

συμβόλου (Gough & Wren 1999, Yaden et al 1999).

•Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η προαναφερόμενη αντίληψη επικράτησε στη γλωσ-

σική πολιτική και στις εφαρμογές της στο Συμβούλιο της Ευρώπης, τις δύο τε-

1. Όπως σημειώνεται και στην

ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής (http://ec.europa.eu/education/languages), είναι

εξαιρετικά σημαντικό το παιδί να
αρχίσει να μαθαίνει και άλλες

γλώσσες παράλληλα με τη μητρική του από νωρίς καθώς

«στην πρώιμη παιδική ηλικία

μορφοποιούνται οι καθοριστικές
συμπεριφορές απέναντι στις

λευταίες δεκαετίες του περασμένου αιώνα και στις ημέρες μας κερδίζει έδαφος

άλλες γλώσσες και τους πολιτι-

στα κράτη μέλη της Ε.Ε.. Ήδη από το 2001, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή1 διατυπώνει

για το πώς θα μάθει το παιδί [...].

στους χώρους του σχεδιασμού και της εφαρμογής εκπαιδευτικής πολιτικής,

τη σύσταση 1+2 (μητρική γλώσσα συν δύο ξένες γλώσσες) και επιχειρηματο-

λογεί υπέρ της έναρξης εκμάθησης ξένων γλωσσών, εντός των εκπαιδευτικών

συστημάτων, όσο το δυνατόν νωρίτερα. Η πλέον πρόσφατη έρευνα του ευρω-

παϊκού εκπαιδευτικού δικτύου «Ευρυδίκη», αποτυπώνει παραδείγματα πολι-

τικών σε κράτη-μέλη όπου η διδασκαλία και η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας

αρχίζει νωρίς, από την ηλικία των έξι έως επτά (π.χ. Αυστρία, Νορβηγία, Φι-

λανδία) ή ακόμη και πολύ νωρίς από την ηλικία των τριών (π.χ. Ισπανία). Ανά-

μεσα στα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την πρώιμη εκμάθηση μιας

ξένης γλώσσας για τους μαθητές, συγκαταλέγονται τα παρακάτω:

σμούς, ενώ τίθενται τα θεμέλια

Οι νεαροί μαθητές αρχίζουν να
καταλαβαίνουν σιγά-σιγά την

αξία και τις επιρροές του δικού

τους πολιτισμού, ενώ αρχίζουν

να εκτιμούν και το ξένο, το διαφορετικό […] και ταυτόχρονα αποκτούν μια πιο ευρεία αντίληψη

του κόσμου και της πραγματικότητας γύρω τους [...]».

•Η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων οι οποίες ενισχύονται από διδακτικές

πρακτικές σύμφωνα με τις οποίες ο εκπαιδευτικός παρέχει στα μικρά παιδιά
άφθονο γλωσσικό υλικό, μέσω του προφορικού λόγου.

•Η παρακίνηση (Motivation) στη μάθηση, αξιοποιώντας τη φυσική τάση των

μικρών παιδιών να ανταποκρίνονται με ενθουσιασμό στις νέες εμπειρίες με

το να «παίζουν» με τη γλώσσα και τους ήχους της.

•Η διαθεματική προσέγγιση και η δημιουργική οικοδόμηση της γλώσσας

με ιστορίες και παραμύθια, τραγούδια και παιχνίδια, τα οποία παροτρύνουν

τα παιδιά να αντιληφθούν τη γλώσσα ως «όλον» και να διευκολύνουν την
προσέγγιση διαθεματικών εννοιών.

•Η ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη, μέσα από σχετικές έρευνες που έχουν

δείξει ότι ανακαλύπτοντας έναν άλλον γλωσσικό κώδικα πέραν της μητρικής
τους γλώσσας τα παιδιά αποκτούν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αναπτύσσουν θετική στάση απέναντι στις ξένες γλώσσες, στους άλλους πολιτισμούς,
στους αλλόφωνους ομιλητές και στη μάθηση γενικότερα2.

•Η ανάπτυξη γλωσσικής επίγνωσης της μητρικής γλώσσας και στρατηγι-

κών στη μάθηση: καθώς ήδη από την νηπιακή ηλικία τα παιδιά μαθαίνουν

πώς να χρησιμοποιούν το λόγο ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες του για επι-

κοινωνία. Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας στην πρώιμη παιδική ηλικία τα
βοηθά να συνειδητοποιήσουν πως λειτουργεί η μητρική τους γλώσσα σε σύγ-

κριση με την ξένη και επίσης να ενεργοποιήσουν οικίες στρατηγικές για να

επικοινωνήσουν στην ξένη γλώσσα. Η μεταφορά στρατηγικών από τη μη2. Πρόγραμμα εκμάθησης της

Αγγλικής στην πρώιμη ηλικία,

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Φι-

λοσοφική Σχολή, Τμήμα αγγλικής
γλώσσας και φιλολογίας, Κέντρο
Έρευνας για την αγγλική

τρική στην ξένη γλώσσα ενισχύει τις νοητικές διεργασίες και προωθεί τη

γλωσσική ανάπτυξη. Ωστόσο, μπορεί να είναι πολύ απαιτητική διεργασία

στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στους δύο γλωσσι-

κούς κώδικες. Για το λόγο αυτό χρειάζονται κατάλληλοι χειρισμοί από κα-

τάλληλα εκπαιδευμένους εκπαιδευτικούς.

•Η αφύπνιση της δια-πολιτισμικής συνείδησης: Η εκμάθηση μιας άλλης

γλώσσας πέραν της μητρικής, είναι πηγή πνευματικής ευεξίας και απόλαυσης

γλώσσα: διδασκαλία, μάθηση και

καθώς και δίοδος για την διεύρυνση του γνωστικού ορίζοντα του ατόμου και

Επιμ.Υπεύθυνη: Βασιλική Δενδρι-

Το ΕMP, φιλοδοξεί να αξιοποιήσει παιδαγωγικές πρακτικές προσαρμοσμένες

αξιολόγηση της γλωσσομάθειας ,
νού, ΥΠΔΜΘ

για την επίγνωση άλλων πολιτισμών.

στη δική μας πραγματικότητα και να δημιουργήσει πρωτογενές εκπαιδευτικό

υλικό, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα χαρακτηριστικά της ομάδας των μα-

θητών της πρώιμης παιδικής ηλικίας που έχουν μελετηθεί σε σχέση με την εκ-

μάθηση της ξένης γλώσσας3. Σε αυτό το σημείο, η μουσική έρχεται να

συμβάλλει επιβεβαιώνοντας τη θετική συμβολή της στις επιδόσεις των μαθη-

τών στη γλώσσα και στις κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες (Butzlaff

2000, Rauscher & Zupan 2000, Graziano, Frega 1977). Οι Dunn, Denig & Lo-

velace (2001) περιέγραψαν τη μουσική νοημοσύνη ως ένα ιδιαίτερο χάρισμα
μουσικής πρόσληψης και σκέψης, που αφορά στην ακρόαση, αναγνώριση και

απομνημόνευση ηχητικών προτύπων. Για τους μαθητές που έχουν ανεπτυγ-

μένη τη μουσική νοημοσύνη, οι μουσικές δράσεις μπορούν να προσφέρουν

ένα μοναδικό μέσο για την κατάκτηση αλλά και για την έκφραση της γνώσης.

3. Ανάμεσα στις βιβλιογραφικές

μεταξύ των σπουδών μουσικής και της οπτικής και ακουστικής αντίληψης,

Cameron, L. (2001). Teaching

Ο νευροφυσιολόγος Frank Wilson (1983) εντόπισε μία ισχυρή θετική συσχέτιση

της μυϊκής ανάπτυξης, της ικανότητας συντονισμού, της αίσθησης του χρόνου,

της διάρκειας συγκέντρωσης και της ικανότητας απομνημόνευσης και τόνισε
ότι η μουσική αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα του εκπαιδευτικού συ-

στήματος. Η Κοκκίδου (2008), αναφέρει ότι το ενδιαφέρον για την επιβεβαί-

ωση της αξίας της διδασκαλίας-μάθησης της κατανόησης γραπτού λόγου μέσα

από ένα μουσικό πλαίσιο στηρίζεται στις εξής παραμέτρους: α) παρόλο που
η μουσική και η γλώσσα χρησιμοποιούν σαφώς διαφορετικό σύστημα συμβό-

λων, και τα δύο συστήματα απαιτούν ικανότητες αποκωδικοποίησης και κα-

τανόησης (ανάγνωση από αριστερά προς τα δεξιά, σειριακή διαμόρφωση του

περιεχομένου κοκ.) β) υπάρχουν σημαντικές αναλογίες σε θεμελιώδεις έννοιες
ανάμεσα στις αναγνωστικές δεξιότητες και τη μουσική (φωνολογική ενημε-

ρότητα και τονική διάκριση) γ) η ανάγνωση μουσικού κειμένου αφορά τόσο

σε ζητήματα ανάγνωσης όσο και σε ζητήματα μουσικής γνώσης, και δ) η δι-

δασκαλία σε ένα περιβάλλον που προσφέρει πολλά κίνητρα, τόσο σε γνω-

στικό όσο και σε κοινωνικό-συναισθηματικό επίπεδο, προάγει το ενδιαφέρον

για τη μάθηση και την ενεργητική συμμετοχή (Butzlaff 2000).

Ως εκ τούτου, οι δραστηριότητες που εμπεριέχονται στο β΄μέρος - στις διδακτικές πρακτικές - έχουν ως στόχο να διαμορφώσουν ένα ευχάριστο και

παιγνιώδες κλίμα στην τάξη, αξιοποιώντας την κίνηση, το τραγούδι, το παι-

γνίδι και τον πειραματισμό.

πηγές αναφέρουμε: (α)

Languages to Young Learners,

Cambridge: Cambridge Univer-

sity Press, (β) Fisher, R. (1995).

Teaching Children to Think, Cheltenham: Stanley Thornes Ltd, (γ)
Garvie, E. (1990). Story as Vehicle, Clevedon: Multilingual Mat-

ters, (δ) Lewis, G. & Bedson, G.

(1999). Games for Children, Ox-

ford: Oxford University Press, (ε)
Manley, D. (1994). Brilliant

Things to Make and Do for 6 year
Olds, London: Kingfisher Books,
(στ) Reilly, V. & Ward, S. M.

(1997). Very Young Learners,

Oxford: Oxford University Press,
(ζ) Siegler, S. R. (2006). Πως
Σκέφτονται τα Παιδιά,

(επιμ.Σ.Βοσνιάδου). Αθήνα:

Gutenberg, (η) Slattery, M. &

Willis, J. (2001). English for Primary Teachers, OUP.

H δημιουργική διάσταση της εκμάθησης των γλωσσών
μέσω της μουσικής

Το βασικό στοιχείο που διαφοροποιεί το υλικό του προγράμματος European

Music Portfolio – A creative way into languages από προηγούμενες προσπά-

θειες για την αξιοποίηση της μουσικής στην εκμάθηση της γλώσσας (μητρικής

ή ξένης) είναι η έμφαση που δίνει στη δημιουργικότητα. Γι αυτό και οι δραστηριότητες που προτείνονται δεν είναι απόλυτα προκαθορισμένες αλλά δρα-

στηριότητες ανοικτού τύπου που δίνουν την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς και
μαθητές/τριες να εκδηλώσουν το δημιουργικό τους δυναμικό.

Ο όρος δημιουργικότητα χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα στο
χώρο της εκπαίδευσης αλλά συνήθως χωρίς να είναι σαφές το εννοιολογικό

του πλαίσιο (Καμπύλης, 2008). Είναι χαρακτηριστικό ότι ο όρος χρησιμοποι-

είται περίπου 300 φορές στα Διαθεματικά Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών

(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003) και σχεδόν 50 φορές στο Αναλυτικό Πρό-

γραμμα Σπουδών Μουσικής αλλά χωρίς πουθενά να ορίζεται το περιεχόμενό
του (Kampylis & Argyriou, 2008).

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Φακέλου Μουσικής – Ένας δημι-

ουργικός δρόμος για την εκμάθηση των γλωσσών, υιοθετούμε τον διεξοδικό

ορισμό της δημιουργικότητας στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
που προτείνει ο Kampylis (2010):

Δημιουργικότητα είναι ο γενικός όρος που χρησιμοποιούμε για να πε-

ριγράψουμε την ικανότητα δημιουργικής σκέψης ενός ατόμου που οδη-

γεί σε μια ηθελημένη, δομημένη, με νόημα και ανοικτού τύπου

δραστηριότητα (σωματική ή/και πνευματική). Αυτή η δραστηριότητα

μπορεί να είναι ατομική ή/και ομαδική, λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα
συγκεκριμένο χωροχρονικό, πολιτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό πλαί-

σιο και αλληλεπιδρά με αυτό. Η δημιουργική δραστηριότητα αποτελεί

πραγμάτωση του δημιουργικού δυναμικού του ατόμου και οδηγεί σε

συγκεκριμένα αποτελέσματα/προϊόντα που είναι πρωτότυπα, χρήσιμα
και ηθελημένα, τουλάχιστον για το άτομο που δημιουργεί. Τα αποτελέ-

σματα/προϊόντα της δημιουργικής δραστηριότητας θα πρέπει να

χρησιμοποιούνται για ηθικούς και εποικοδομητικούς σκοπούς.

Υιοθετούμε τον συγκεκριμένο ορισμό επειδή δίνει έμφαση σε πολύ σημαντι-

κές παραμέτρους της ανθρώπινης δημιουργικότητας. Για παράδειγμα, δηλώνει ότι η δημιουργικότητα μπορεί να είναι όχι μόνο ατομική αλλά και ομα-

δική. Με τον όρο ομαδική δημιουργικότητα, ορίζονται οι κοινές προσπάθειες

δυο ή περισσότερων ατόμων να επιτύχουν ένα δημιουργικό αποτέλεσμα που
δεν μπορεί να επιτευχθεί από ένα μόνο άτομο όπως είναι η διοργάνωση μιας
σχολικής εκδήλωσης με μουσική και δραματοποιήσεις.

Επιπλέον, σύμφωνα με έρευνες (π.χ. Han & Marvin, 2002, p. 98) ακόμα και

μαθητές των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου εκφράζουν το δημι-

ουργικό τους δυναμικό με πολλούς τρόπους και σε διάφορα πεδία. Ο ορισμός

που υιοθετούμε εδώ, τονίζει το γεγονός ότι η ανθρώπινη δημιουργικότητα

είναι πολυδιάστατη και, αν και αναφερόμαστε σε αυτή συνήθως στον ενικό

αριθμό, υπάρχουν τόσες πολλές εκφάνσεις της ώστε να μπορούμε να μιλάμε

για συστήματα δημιουργικότητας (Pope, 2005, p. 68) ή πολλαπλές δημιουρ-

γικότητες (Han & Marvin, 2002; Sternberg, 2005) κατά αναλογία με τις πολ-

λαπλές νοημοσύνες (Gardner, l983, 1993). Έτσι, γίνεται σαφές ότι μια
δημιουργική δραστηριότητα είναι πολυδιάστατη και μπορεί για παράδειγμα

να είναι όχι μόνο πνευματική αλλά και σωματική. Χαρακτηριστικό παρά-

δειγμα αποτελεί η δραστηριότητα Αρχίστε τη… μουρμούρα που, αν γίνει με
τον προτεινόμενο δημιουργικό τρόπο, δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να εκ-

δηλώσουν το δημιουργικό τους δυναμικό όχι μόνο με το μυαλό τους αλλά
και με το σώμα τους.

Σύμφωνα με τον Feldman (1994), οι εποικοδομητικές θεωρίες μάθησης προ-

σφέρουν την καλύτερη βάση για την κατανόηση της ανάπτυξης των δημιουργικών ικανοτήτων των μαθητών καθώς θεωρούν τη μάθηση ως μια

διαδικασία δημιουργικού αυτοσχεδιασμού (Sawyer, 2003, 2004) και δίνουν

ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία και ανακάλυψη της γνώσης και όχι στη μετάδοσή της (Plucker, Beghetto & Dow, 2004).

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τις 12 βασικές αρχές της εποικοδομητικής μάθησης (Vygotsky, 1978, 1986), όπως έχουν συνοψιστεί από τη Vosniadou

(2001) συνοδευμένες από σύντομα σχόλια για τη σχέση τους με τις δημιουρ-

γικές δραστηριότητες του προγράμματος.

1

Ενεργητική συμμετοχή του μαθητή: Η τάση για εξερεύνηση, κατανόηση

και γνώση αποτελεί συστατικό στοιχείο της ανθρώπινης φύσης, παίζει

καθοριστικό ρόλο σε κάθε διαδικασία μάθησης και δημιουργίας και προ-

ϋποθέτει την ενεργητική συμμετοχή του μαθητή. Με βάση αυτή την αρχή,

όλες οι δραστηριότητες που προτείνονται στο πλαίσιο του προγράμματος
2

έχουν σαν στόχο να ενεργοποιήσουν δημιουργικά όλους τους μαθητές.

Κοινωνική συμμετοχή: Η δημιουργικότητα όπως και η μάθηση δεν λαμ-

βάνουν χώρα στο κενό. Οι άνθρωποι είμαστε κοινωνικά όντα που καθη-

μερινά αλληλεπιδρούμε με τους συνανθρώπους μας. Έτσι η συνεργασία
και η αλληλεπίδραση με τους άλλους παίζει κυρίαρχο ρόλο σε κάθε δρα-

στηριότητα μάθησης και δημιουργίας. Για το λόγο αυτό, οι δραστηριότη-

τες που προτείνουμε για τη δημιουργική εκμάθηση των γλωσσών μέσω

3

της μουσικής είναι στο σύνολό τους ομαδικές.

Δραστηριότητες με νόημα: Οι άνθρωποι δημιουργούν και μαθαίνουν
αποτελεσματικά όταν έχουν λόγο να το κάνουν. Με άλλα λόγια μαθαίνουν

και δημιουργούν καλύτερα όταν οι δραστηριότητες μάθησης και δημιουρ-

γίας έχουν νόημα γι’ αυτούς και υπηρετούν (ή αντικατοπτρίζουν) ανάγκες

και καταστάσεις από την πραγματική τους ζωή. Έτσι, οι περισσότερες

δραστηριότητες συνδέονται άμεσα με τα ενδιαφέροντα των παιδιών και
4

με καθημερινές τους δραστηριότητες.

Συσχέτιση νέων πληροφοριών με προηγούμενες εμπειρίες και γνώ-

σεις: Οι προηγούμενες εμπειρίες και γνώσεις αποτελούν τη βάση για την

εποικοδόμηση των νέων γνώσεων και ιδεών. Είναι λοιπόν πολύ σημαν-

τικό οι προτεινόμενες δραστηριότητες να βασίζονται σε προηγούμενες
5

γνώσεις και εμπειρίες των παιδιών και να συνδέονται με αυτές.

Αναδόμηση προϋπάρχουσας γνώσης και εμπειρίας: Σε πολλές περιπτώσεις

οι προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες των παιδιών εμπεριέχουν κενά και
χρειάζονται αναθεώρηση, συμπλήρωση ή αναδόμηση. Με τον ίδιο τρόπο,

πολλές φορές δημιουργούμε μετασχηματίζοντας ή αναδομώντας προϋπάρχουσες ιδέες. Πολλές δραστηριότητες του προγράμματος αποτελούν δημι-

ουργικό μετασχηματισμό δραστηριοτήτων που έχουν χρησιμοποιηθεί στο
6

παρελθόν από παιδιά και εκπαιδευτικούς αλλά σε διαφορετικό πλαίσιο.

Αξιοποίηση διαφόρων τεχνικών: Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν διάφορες

τεχνικές και στρατηγικές για να μάθουν νέα πράγματα, να δημιουργή-

σουν και να παραγάγουν ιδέες. Αυτές οι τεχνικές μπορούν να θεωρηθούν

ως αποτελεσματικοί τρόποι κωδικοποίησης αποτελεσματικών τρόπων
σκέψης, δράσης, συμπεριφορών. Μέσα από τις προτεινόμενες δραστη-

ριότητες οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να αξιοποι-

7

ήσουν δημιουργικά διάφορες τεχνικές.

Εμπλοκή σε δραστηριότητες αυτορύθμισης και αναστοχασμού: Νοητι-

κές δραστηριότητες υψηλού επιπέδου όπως είναι ο αναστοχασμός και η

μεταγνώση αποτελούν δομικά στοιχεία τόσο της δημιουργικής σκέψης

όσο και της αποτελεσματικής μάθησης καθώς και τα δυο δεν αποτελούν
γραμμικές διαδικασίες αλλά προϋποθέτουν αυτοέλεγχο, αναθεωρήσεις,

αυτοδιόρθωση, κριτική κ.λπ. Στις προτεινόμενες δραστηριότητες υπάρχει
πρόβλεψη ώστε οι μαθητές να μπορούν να αναθεωρήσουν τις πρακτικές

8

τους, να κάνουν αλλαγές και βελτιώσεις κ.ό.κ.

Κατανόηση και όχι απομνημόνευση: Η κατανόηση αποτελεί τη βάση για
κάθε δραστηριότητα δημιουργίας και μάθησης. Έτσι, σε κάθε δραστηριό-

τητα δημιουργικής μάθησης, όπως είναι αυτές που προτείνονται στο πλαί-

σιο του συγκεκριμένου προγράμματος, οι μαθητές θα πρέπει να έχουν

την ευκαιρία να περιγράφουν αυτό που κάνουν, να το αποσαφηνίζουν,

να ζητούν αλλά και να δίνουν διευκρινήσεις, να το συνδέουν με τις εμ-

9

πειρίες τους κ.λπ.

Μεταφορά των γνώσεων και εμπειριών: Η μεταφορά και αξιοποίηση

της προϋπάρχουσας γνώσης και εμπειρίας σε νέες καταστάσεις είναι απα-

ραίτητη όχι μόνο για την αποτελεσματική μάθηση αλλά και για κάθε δημιουργική διεργασία. Για παράδειγμα, η χρήση αναλογιών βοηθάει τους

μαθητές να κάνουν οικείο το ανοίκειο και να λύσουν με δημιουργικό

τρόπο «προβλήματα» που τα απασχολούν. Αυτό είναι και ένα από τα βα-

σικά στοιχεία των δραστηριοτήτων του προγράμματος καθώς στις περισ-

σότερες από αυτές οι μαθητές αξιοποιούν γνώσεις και εμπειρίες από τη

μουσική (π.χ. μουσικός τονισμός) στη γλώσσα (γλωσσικός τονισμός).

10 Επαρκής χρόνος για πρακτική: Ο παράγοντας χρόνος είναι πολύ βασικός για κάθε διαδικασία μάθησης και δημιουργίας. Οι δραστηριότητες

που προτείνουμε στο πλαίσιο του προγράμματος απαιτούν επαρκή χρόνο

για να γίνουν με ολοκληρωμένο και δημιουργικό χρόνο και σωστή προ-

ετοιμασία από τη μεριά του εκπαιδευτικού.

11 Αναπτυξιακές και ατομικές διαφορές: Η μάθηση όπως και η δημιουργική
σκέψη είναι δυναμικές, όχι στατικές διαδικασίες που καθορίζονται από
το αναπτυξιακό στάδιο και τις ιδιαίτερες ικανότητες κάθε ατόμου. Έτσι,

οι ατομικές διαφορές και τα αναπτυξιακά στάδια στα οποία βρίσκονται
οι μαθητές θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τον εκπαιδευ-

τικό. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες μπορούν να γίνουν από όλα τα

παιδιά, τουλάχιστον στο βασικό τους επίπεδο, αλλά μέσα σε αυτές δίνονται ευκαιρίες και στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είτε να
αναλάβουν λιγότερο απαιτητικούς ρόλους (αν αντιμετωπίζουν για παρά-

δειγμα μαθησιακές δυσκολίες) είτε αναλαμβάνοντας πιο απαιτητικούς ρό-

λους (εκδηλώνοντας ιδιαίτερες κλίσεις και ταλέντα).

12 Αξιοποίηση των κινήτρων: Ακόμα και αν ένα άτομο έχει όλες τις ικανό-

τητες που απαιτούνται για να μάθει ή να δημιουργήσει, για να γίνει αυτό
χρειάζεται κάτι πολύ ουσιώδες: το κίνητρο. Τα κίνητρα και η θέληση για
μάθηση και δημιουργία συνδέονται άμεσα με το είδος των δραστηριοτή-

των, με ψυχολογικούς παράγοντες και με πολλά άλλα στοιχεία. Σύμφωνα

με έρευνες (π.χ. Αmabile, 1983) τα πιο αποτελεσματικά κίνητρα για δη-

μιουργία και μάθηση είναι αυτά που πηγάζουν από μέσα μας αλλά και τα

εξωτερικά κίνητρα (π.χ. αμοιβές, επιβραβεύσεις κ.λπ.) μπορούν να αξιο-

ποιηθούν κατάλληλα από τους εκπαιδευτικούς ώστε να κινητοποιήσουν

τους μαθητές και να τους εμπλέξουν σε ενεργητικές διαδικασίες μάθησης
και δημιουργίας, σαν αυτές που προτείνονται στο πλαίσιο αυτού του προ-

γράμματος.

Οι μουσικές δραστηριότητες ως όχημα για μάθηση στον
τομέα της γλώσσας.
Στο Ελληνικό Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ)

για την προσχολική και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η Μουσική Αγωγή
αντιμετωπίζεται ως ένα γνωστικό αντικείμενο που βρίσκεται σε διαρκή δια-

θεματική διασύνδεση με άλλους τομείς (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003). Οι

μουσικές δραστηριότητες μπορούν να παίξουν έναν ενοποιητικό ρόλο στο
αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου και των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου. Το τραγούδι, το παίξιμο απλών μουσικών οργάνων, ο πει-

ραματισμός με τους ήχους, ο μουσικός αυτοσχεδιασμός, η ρυθμική επεξερ-

γασία φράσεων ή μικρών κειμένων, τα ρυθμικά χτυπήματα στο σώμα και τα
κρουστά όργανα, τα παιχνίδια με τα χαρακτηριστικά της μουσικής, η αντα-

πόκριση στη μουσική με κίνηση μπορούν να αποτελέσουν άριστες αφορμές
για δραστηριότητες, οι οποίες συνδέουν τη μουσική με άλλους τομείς της μά-

θησης (Μωραΐτη & Κουρκουρίκα, 2006). Η μουσική αποτελεί το κατεξοχήν

γνωστικό αντικείμενο, μέσα στο πλαίσιο του οποίου είναι δυνατόν να υλο-

ποιηθούν προσεγγίσεις προωθημένης διαθεματικότητας, με τη μορφή οργα-

νωμένων

σχεδίων

εργασίας

συλλογικής

μορφής,

που

έχουν

συμπληρωματικό και όχι ανταγωνιστικό ρόλο προς τα άλλα μαθήματα (Αργυρίου, Τσούτσια-Λουλάκη, & Μαγαλιού, 2010).

Στο πλαίσιο τέτοιου είδους διαθεματικών προσεγγίσεων, κατάλληλα σχεδια-

σμένες μουσικές δραστηριότητες μπορούν να αποτελέσουν το όχημα για μά-

θηση στον τομέα της γλώσσας, άλλοτε λειτουργώντας ως μέσο διδασκαλίας
και άλλοτε ως μέσο εμπέδωσης. Η διαθεματική διασύνδεση μουσικής και γλώσ-

σας απορρέει από την άρρηκτη σχέση που συνδέει τα δύο αυτά συστήματα.

Η σχέση μεταξύ γλώσσας και μουσικής έχει απασχολήσει την επιστημονική
κοινότητα, προκαλώντας το διάλογο ανάμεσα σε διαφορετικές επιστημονικές

περιοχές. Ιδιαίτερα κατά τις τελευταίες δεκαετίες, τα νέα ερευνητικά δεδο-

μένα από το χώρο της γλωσσολογίας, της μουσικής ψυχολογίας, της ανα-

πτυξιακής και γνωστικής ψυχολογίας και των νευροεπιστημών έχουν
πυροδοτήσει γόνιμες συζητήσεις, αλλά και αντιπαραθέσεις, σχετικά με την

ακριβή σχέση γλώσσας και μουσικής, καθιστώντας το σχετικό πεδίο έρευνας
«αχανές και ακανθώδες» (Μακροπούλου & Βαρελάς, 2005, σ. 18).

Ωστόσο, παρ’ όλη τη διάσταση απόψεων, είναι αναμφισβήτητο ότι γλώσσα

και μουσική έχουν πολλά κοινά δομικά στοιχεία, καθώς και οι δύο είναι αν-

θρώπινα επιτεύγματα που έχουν παγκόσμια εφαρμογή και αφορούν αποκλειστικά τον άνθρωπο (Μακροπούλου & Βαρελάς, 2005). Το κοινό φυσικό

μέσο μετάδοσης της γλώσσας και της μουσικής είναι το ακουστικό-προφο-

ρικό. Πολλοί από τους νευρικούς μηχανισμούς που εμπλέκονται κατά την εί-

σοδο και την παραγωγή των ήχων είναι κοινοί για τη γλώσσα και τη μουσική,

αν και τα νεότερα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι υπάρχουν και αρκετές

διαφοροποιήσεις (Peretz, 2010). Η πιο διαδεδομένη παγκοσμίως μουσική

φόρμα είναι το τραγούδι, ο συνδυασμός δηλαδή λόγου και μουσικής. Επίσης,
παρ’ όλο που ο πρωταρχικός τρόπος μετάδοσης της γλώσσας και της μουσι-

κής είναι προφορικός, σε πολλές κοινωνίες έχουν αναπτυχθεί συστήματα καταγραφής της μουσικής και της γλώσσας (Μακροπούλου & Βαρελάς, 2005,
σ.19-20).

Τα φυσικά χαρακτηριστικά του ήχου είναι κοινά στη γλώσσα και στη μουσική.

Οι ιδιότητες του ύψους, της έντασης, της χροιάς και της διάρκειας παίζουν
ουσιαστικό ρόλο και στα δύο αυτά συστήματα, όπως και το φραζάρισμα (Μα-

κροπούλου & Βαρελάς, 2005, σ. 18). Τέλος, τόσο στη μουσική όσο και στη
γλώσσα είναι δυνατή η παραγωγή ενός απεριόριστου αριθμού προτάσεων με

τη χρήση ενός περιορισμένου αριθμού δομικών στοιχείων (φωνήματα και λέ-

ξεις για τη γλώσσα, φθόγγοι για τη μουσική). Και τα δύο συστήματα κατη-

γοριοποιούνται με βάση τη φόρμα. Τόσο στη γλώσσα όσο και στη μουσική
απαντώνται διαφορετικοί βαθμοί μορφικής διαφοροποίησης (ο.π.).

Η άρρηκτη σχέση που συνδέει τη μουσική και τη γλώσσα αντικατοπτρίζεται
και στην παράλληλη ανάπτυξη των δύο συστημάτων κατά τα πρώτα αναπτυ-

ξιακά στάδια. Οι πρώιμοι φωνητικοί σχηματισμοί ενός παιδιού εμπεριέχουν

τόσο γλωσσικά όσο και μουσικά χαρακτηριστικά. Συχνά είναι δύσκολος ο
προσδιορισμός ενός αμιγώς προμουσικού ή προγλωσσικού φωνητικού σχη-

ματισμού (Μακροπούλου & Βαρελάς, 2005, σ. 21). Οι μικροαναλύσεις των

φωνητικών αλληλεπιδράσεων των βρεφών με τις μητέρες τους έχουν δείξει

ότι οι μητέρες χρωματίζουν το λόγο που απευθύνουν στα βρέφη με διακυμάνσεις της δυναμικής και χρησιμοποιούν ρυθμικά και μελωδικά μοτίβα για

να επικοινωνήσουν μαζί τους (Papousek, H., 1996). Αυτή η ειδική μορφή
«μουσικού λόγου» που οι ενήλικοι απευθύνουν στα βρέφη έχει χαρακτηριστεί

ως «μητρικός λόγος» ( “motherese speech”) (Hodges, 2002, σ. 2) και ως το

πρώτο «προγλωσσικό αλφάβητο» (“prelinguistic alphabet”) (Papousek, M.,
1996). Τα βρέφη μαθαίνουν από πολύ νωρίς να επικοινωνούν, χρησιμοποι-

ώντας τα ίδια αυτά ηχητικά-μουσικά χαρακτηριστικά, για να εκφράσουν την

ανάγκη ικανοποίησης των αναγκών τους ή τις συναισθηματικές τους διαθέ-

σεις (Hodges, 2002). Επομένως, κατά τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης, η
μουσική και η γλώσσα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Κατά τη μετέπειτα ανά-

πτυξη, τα παιδιά αφομοιώνουν τους κανόνες που διέπουν τη μουσική και τη

γλώσσα και κατακτούν τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την ομιλία

και το τραγούδι μέσα από την έκθεσή τους στη γλώσσα και τη μουσική της

κοινωνίας στην οποία αναπτύσσονται. Και στα δύο συστήματα η προσλη-

πτική ικανότητα προηγείται αναπτυξιακά της παραγωγικής ικανότητας.

Όπως τα παιδιά είναι σε θέση να κατανοήσουν λέξεις και προτάσεις προτού

μπορέσουν να παράγουν δικές τους προτάσεις, έτσι και στη μουσική είναι

σε θέση να αντιδρούν στα μουσικά ερεθίσματα προτού αρχίσουν να παράγουν τη δική τους μουσική.

Όπως το παιδί προχωρά από τους φωνητικούς σχηματισμούς στη σταδιακή

κατάκτηση του λόγου, συνδέοντας τους συνδυασμούς ήχων με συγκεκριμένες έννοιες, έτσι και στη μουσική προχωρά από το φωνητικό παιχνίδι στα

τραγούδια. Το αρχικό «μουσικό βάβισμα» (musical bubble), που συνίσταται
σε εξερεύνηση και απόλαυση του ήχου σταδιακά δίνει τη θέση του σε αυθόρ-

μητα τραγούδια, που το παιδί αφομοιώνει από το περιβάλλον στη δική του

πραγματικότητα (Hargreaves, 1986) και τα οποία μπορούν να θεωρηθούν ως
μια μορφή ελέγχου της κίνησης και των νοητικών διεργασιών, κατά αντι-

στοιχία με τον εγωκεντρικό λόγο (Μακροπούλου & Βαρελάς, 2005, σ. 23).

Το αυτοσχέδιο τραγούδι των παιδιών ηλικίας δύο ετών αποτελείται από επαναλήψεις της ίδιας μελωδίας, πολλές φορές σε διαφορετικό τονικό ύψος.

Μέσα από την επανάληψη και τη μεταβολή τα παιδιά αποκτούν αυξανόμενο
έλεγχο της μορφής και θέτουν τις βάσεις για τα μεταγενέστερα τραγούδια.

Ο Dowling μάλιστα προτείνει ότι αυτές οι λειτουργίες είναι παρεμφερείς με

εκείνες της απόκτησης του συντακτικού στη γλώσσα (στο Μακροπούλου &

Βαρελάς, 2005, σ. 23). Αντίστοιχα με τον κοινωνικό λόγο, που αναπτύσσεται

αμέσως μετά, στα προσχολικά χρόνια, εμφανίζονται τα πρώτα τραγούδια

που είναι πιο οργανωμένα και διαμορφώνονται σύμφωνα με τους μουσικούς

κώδικες κάθε κουλτούρας. Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο ότι τα πρώτα τρα-

γούδια που κατακτούν τα παιδιά χαρακτηρίζονται από κάποια κοινά στοιχεία

σε όλους τους πολιτισμούς, όπως η επανάληψη, η παρουσία ρίμας και η πα-

ρήχηση (Trehub, 2003).

Είναι αναμφισβήτητο ότι οι μουσικές εμπειρίες μπορούν να οξύνουν την αν-

τίληψη του παιδιού όσον αφορά την κατανόηση του προφορικού και γραπτού
λόγου και τη λεκτική επικοινωνία. Όπως επισημαίνουν οι Shehan Cambell &

Scott-Kassner (1995) υπάρχει μια στενή σχέση ανάμεσα στις τέχνες του λόγου
και τη Μουσική, καθώς και οι δύο είναι τέχνες του χρόνου και του ήχου. Οι

λέξεις χαρακτηρίζονται από πολλά μουσικά στοιχεία, όπως ο ρυθμός, το τονικό ύψος, και ο τονισμός. Ο συνδυασμός ποίησης και μουσικής έχει ως απο-

τέλεσμα το τραγούδι. Σύμφωνα με τις Shehan Cambell & Scott-Kassner
(1995) η ευαισθησία απέναντι στα στοιχεία των τεχνών του λόγου μπορεί να

αναπτυχθεί στο πλαίσιο ενός μαθήματος μουσικής πολύ πιο εύκολα απ’ ότι
σε οποιοδήποτε άλλο μαθησιακό πλαίσιο. Μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένες
μουσικές δραστηριότητες τα παιδιά μπορούν να ενθαρρυνθούν να παρατη-

ρήσουν πώς συνδέονται ο λόγος και η μουσική, αλλά και να τους δοθούν

κίνητρα ώστε να συνδυάσουν το λόγο και τη μουσική, μέσα από τις δικές

τους δημιουργικές εξερευνήσεις.

Στη συνέχεια παρατίθεται μια κατηγοριοποίηση προτάσεων για μουσικές δρα-

στηριότητες που μπορούν να ενισχύσουν την επίτευξη των στόχων στον

τομέα της γλωσσικής διδασκαλίας, όπως αυτές προκύπτουν από τη σχετική
βιβλιογραφία.

•Δραστηριότητες φωνητικού πειραματισμού. Μέσα από τέτοιου είδους δρα-

στηριότητες τα παιδιά ανακαλύπτουν τη λειτουργία της αναπνοής, ασκούν-

ται σε διαφοροποιημένες κινήσεις του στόματος (χειλιών, γλώσσας, γνάθου),

και μαθαίνουν να χρησιμοποιούν διάφορα ηχεία- κοιλότητες του θώρακα ή
του κεφαλιού (Μακροπούλου & Βαρελάς, 2005, σ. 47). Οι παραπάνω ικανότητες είναι σημαντικές όχι μόνο για την ανάπτυξη των μουσικών δεξιοτήτων,

αλλά και για την ορθή εκφορά του προφορικού λόγου. Παραδείγματα τέ-

τοιων δραστηριοτήτων είναι η παραγωγή φωνητικών ήχων με βάση γραφικές

παραστάσεις, η μίμηση, η παραγωγή και ο αυτοσχεδιασμός φωνητικών ήχων
στην ομάδα, καθώς και παιχνίδια που βασίζονται σε διαφορετικούς τρόπους

εκφοράς μιας λέξης (π.χ. με διαφορετικές εντάσεις, τραγουδιστά με χρήση

διαφορετικών τονικών υψών, ρυθμικά με μορφή ρίμας, κ.λπ.).

•Δραστηριότητες με στόχο την ανάπτυξη της ικανότητας προσεκτικής

ακρόασης. Μουσικές δραστηριότητες κατά τις οποίες τα παιδιά καλούνται
να ακούσουν με προσοχή τη μουσική και να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένα

στοιχεία της με ένα συγκεκριμένο τρόπο αναπτύσσουν την ικανότητα ενερ-

γητικής ακρόασης. Η ενεργητική ακρόαση είναι μία από τις σπουδαιότερες

μουσικές συμπεριφορές, που προσπαθούμε να αναπτύξουμε στα παιδιά,

αλλά παράλληλα αποτελεί ένα σημαντικό προσόν για την ανάπτυξη του προ-

φορικού και γραπτού λόγου (Παπαζαρής, Πατσαντζόπουλος & Μαγαλιού,

2007, σ. 37).

•Το τραγούδι αποτελεί το κατεξοχήν πεδίο σύνδεσης γλώσσας και μουσικής.
Πρόκειται για μια δραστηριότητα στην οποία, όπως επισημαίνουν οι εθνο-

μουσικολόγοι, γλώσσα και μουσική εμφανίζονται αδιαχώριστες (Μακροπού-

λου & Βαρελάς, 2005, σ. 13). Το τραγούδι αποτελεί ένα μοναδικό είδος

συνδυασμού λόγου-ρυθμού-μελωδίας και συνιστά σημαντικό κομμάτι της
μουσικής δημιουργίας κάθε πολιτισμού, αλλά και της παιδικής κουλτούρας.
Ένα τραγούδι μπορεί να αποτελέσει αφορμή για εμπλουτισμό του λεξιλογίου,

εισάγοντας στα παιδιά καινούριες λέξεις. Το θέμα του τραγουδιού ή η ιστορία

που πιθανόν διηγείται, αλλά και η πιθανή σχέση του με τον κύκλο του χρόνου

και της ζωής ή με θέματα δημοφιλή στα παιδιά (όπως ζώα, αγαπημένες δρα-

στηριότητες, αγαπημένα πρόσωπα, κ.λπ.) μπορούν να πυροδοτήσουν σχετι-

κές συζητήσεις, αναπτύσσοντας έτσι το λεξιλόγιο και τις ικανότητες
προφορικής επικοινωνίας των παιδιών (Μωραΐτη & Κουρκουρίκα, 2006, Πα-

παζαρής, Πατσαντζόπουλος & Μαγαλιού, 2007). Τραγούδια με «πλοκή» μπο-

ρούν να παίξουν σημαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον, τα
παιδιά μπορούν να επινοήσουν δικούς τους τίτλους για τα τραγούδια, να

συνδυάσουν τα τραγούδια με καρτέλες των τίτλων τους, να κατασκευάσουν
πίνακες με τους τίτλους των τραγουδιών, που μαθαίνουν ή να γράψουν τίτ-

λους ή και στίχους των τραγουδιών, αναπτύσσοντας μ’ αυτό τον τρόπο και
τις ικανότητές τους στη χρήση του γραπτού λόγου (γραφή και ανάγνωση)
(Μωραΐτη & Κουρκουρίκα, 2006). Τέλος, κατάλληλα τραγούδια ή «παραφρά-

σεις» γνωστών τραγουδιών μπορούν να «διδάξουν» στα παιδιά γραμματικούς
κανόνες ή να βοηθήσουν στην εμπέδωσή τους (Γέραλη. Κ. & Γέραλη Α., 2010).

•Μια ιδιαίτερη κατηγορία τραγουδιού, που κατέχει σημαντική θέση στην παιδική κουλτούρα διεθνώς είναι τα λαχνίσματα. Απομεινάρια παλιών τύπων

επίκλησης τα λαχνίσματα χρησιμοποιούνται από τα παιδιά για να «βγάλουν

τον κλήρο» (Μακροπούλου & Βαρελάς, 2005). Το γεγονός ότι τα λαχνίσματα
απαγγέλλονται συλλαβιστά και ρυθμικά, συνδυαζόμενα με ρυθμικό άγγιγμα

των παιδιών από αυτόν που τα βγάζει, καθώς και η παρουσία τους στο αυθόρμητο παιχνίδι των παιδιών, ιδιαίτερα της προσχολικής και πρωτοσχολι-

κής ηλικίας, τα καθιστά πυρήνα για δραστηριότητες που περιλαμβάνουν και

εμπλέκουν το λόγο, την κίνηση, τη μελωδία και τη ρυθμική συνοδεία, συ-

σχετίζοντας και συνενώνοντας τους μαθησιακούς στόχους της μουσικής και
της γλώσσας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η δημιουργία από τα παιδιά των

δικών τους πρωτότυπων λαχνισμάτων, που μπορεί να χρησιμοποιούν ακα-

τανόητες λέξεις, όπως αυτές που χρησιμοποιούν και πολλά από τα παραδοσιακά λαχνίσματα.

•Δραστηριότητες που συνδυάζουν λέξεις με ρυθμικά μοτίβα είναι σημαν-

τικές τόσο για την εξοικείωση των παιδιών με αυθαίρετα μουσικά σύμβολα

ή και την καθιερωμένη μουσική σημειογραφία, όσο και για την αντίληψη της
συλλαβικής δομής και του τονισμού των λέξεων. Δραστηριότητες τέτοιου εί-

δους μπορεί να σχετίζονται με το συνδυασμό λέξεων ή φράσεων με γραφικές

αναπαραστάσεις των αντίστοιχων ρυθμικών μοτίβων ή και με επινόηση λέ-

ξεων ή φράσεων που ταιριάζουν με συγκεκριμένα ρυθμικά μοτίβα.

•Η μουσική επεξεργασία γλωσσοδετών ή παροιμιών μπορεί να συνδέσει

το ρυθμό, τη ρίμα, τον ήχο και το νόημα που η παροιμία ή ο γλωσσοδέτης
μεταφέρει, βοηθώντας τα παιδιά να αποκτήσουν μια ουσιαστικότερη πρό-

σβαση στην πλούσια κληρονομιά της προφορικής γλώσσας και παράδοσης

(Μακροπούλου & Βαρελάς, 2005). Μέσα από τη χρήση των γλωσσοδετών ή

των παροιμιών σε μουσικές δραστηριότητες, τα παιδιά μαθαίνουν να διακρίνουν τα φωνήματα ως συστατικά των λέξεων, ενώ παράλληλα αντιλαμβά-

νονται διαισθητικά τις αναλογίες τονισμού μεταξύ λόγου και μουσικής
(Μωραΐτη & Κουρκουρίκα, 2006).

•Βιβλία, ιστορίες και ποιήματα, που τα παιδιά επεξεργάζονται στο μάθημα

της Γλώσσας μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για να δημιουργήσουν τα

παιδιά τις δικές τους ηχητικές/μουσικές συνθέσεις. Στην κατηγορία αυτή

ανήκουν και οι ηχοϊστορίες, που κατέχουν σημαντική θέση στο νέο διδακτικό
πακέτο για τη Μουσική στην Α΄ και Β΄ Δημοτικού (Αργυρίου, Τσούτσια-Λου-

λάκη & Μαγαλιού, 2010). Ακόμη, λογοτεχνικά κείμενα, όπως παραμύθια,

ποιήματα ή πεζά κείμενα μπορούν να συνδυαστούν με τραγούδια ή μουσικά

κομμάτια, που αποδίδουν το ύφος ή την ατμόσφαιρα που υποβάλλει το κεί-

μενο (Shehan Cambell & Scott-Kassner, 1995) ή να αποτελέσουν αντικείμενο
ηχητικής, ρυθμικής ή/ και μελωδικής επεξεργασίας. Επιπλέον, κείμενα ή

ποιήματα που γράφουν τα παιδιά μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ρυθμικής ή/και μελωδικής επεξεργασίας ατομικά ή σε ομάδες και να μετατρα-

πούν σε ρίμες ή τραγούδια («ρυθμοποίηση»-μελοποίηση) (Shehan Cambell

& Scott-Kassner, 1995). Τέτοιου είδους δραστηριότητες είναι ιδιαίτερα ση-

μαντικές καθώς βασίζονται στις δημιουργικές ικανότητες των ίδιων των παι-

διών τόσο στον τομέα της μουσικής όσο και σ’ αυτόν της γλώσσας,
συνδέοντας και αλληλοδιαπλέκοντάς τες.

• Η ακρόαση μουσικής, και ιδιαίτερα προγραμματικής μουσικής μπορεί να

αποτελέσει αφορμή για την προφορική ή και γραπτή ανταπόκριση των παι-

διών με λέξεις ή φράσεις, οι οποίες, μάλιστα, μπορούν στη συνέχεια να χρη-

σιμοποιηθούν ως «πρώτη ύλη» για να δημιουργήσουν τις δικές τους σύντομες

ιστορίες ή ποιήματα.

Η συνεισφορά της μουσικής ως πολιτισμικό φαινόμενο
στη διδασκαλία της γλώσσας.

Το εγχείρημα της διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας και της διδασκαλίας

μίας ξένης γλώσσας στις πολύ νεαρές ηλικίες των 6 ως 8 ετών με τη βοήθεια

της μουσικής, είναι ένα θέμα που μπορεί να ειδωθεί από πολλές οπτικές γω-

νίες. Στο κεφάλαιο αυτό, θα μας απασχολήσει η πολιτισμική διάσταση του

θέματος, μία διάσταση που μπαίνει στη συζήτηση a priori. Πρώτον, γιατί το

υπό συζήτηση γνωστικό αντικείμενο είναι η γλώσσα και δεύτερον γιατί αυτό
που έρχεται να το υποστηρίξει είναι η μουσική. Αν αναλογιστεί κανείς τι είναι

η γλώσσα και τι η μουσική στην καθημερινή μας ζωή, το τελευταίο που θα
σκεφτεί θα είναι σίγουρα: δύο γνωστικά αντικείμενα του ελληνικού σχολείου.

Οι πρώτες σκέψεις μας ασφαλώς θα έχουν να κάνουν ανεπιφύλαχτα με τον

πολιτισμό και την ιστορία του τόπου μας, την εθνική μας ταυτότητα, τις καλ-

λιτεχνικές ή ψυχαγωγικές μας αναζητήσεις, την επικοινωνία και τα νέα μέσα

και την εξέλιξη γλώσσας και μουσικής μέσα στις νέες συνθήκες της αυξημέ-

νης κινητικότητας των πληθυσμών και της παγκοσμιοποίησης. Είναι, λοιπόν,
εκ των πραγμάτων, δύο γνωστικά αντικείμενα με τεράστιο κοινωνικοπολιτι-

σμικό υπόβαθρο στο οποίο αξίζει ένας ιδιαίτερος λόγος. Είναι, επίσης, δύο

αντικείμενα με ανθρωπιστικό περιεχόμενο και προσανατολισμό που μπορούν

να αγγίξουν σε ένα βαθύτερο πολιτισμικό επίπεδο τους μαθητές.

Η μητρική γλώσσα και η μουσική, μαθαίνονται αυτόματα από τα παιδιά σε

πολύ μικρή ηλικία. Ο πολιτισμός, γενικότερα, εγγράφεται πάνω στο σώμα,

τη σκέψη, τις αισθήσεις και τα συναισθήματα των παιδιών μέσα από συνει-

δητές και ασυνείδητες διαδικασίες. Αυτές οι διαδικασίες οδηγούν στην πολι-

τισμικοποίηση (enculturation) των νέων ανθρώπων. Η πολιτισμικοποίηση
είναι μία διαδικασία μοναδική για κάθε άνθρωπο που έχει, ταυτόχρονα,

κοινά σημεία αναφοράς με την αντίστοιχη διαδικασία των υπόλοιπων μελών

της ίδιας πολιτισμικής ομάδας - κουλτούρας. Είναι η διαδικασία αυτή που
κάνει δυνατή την επικοινωνία και την ομαλή συνύπαρξη των μελών μιας ομά-

δας ή κοινωνίας. Η γλώσσα και η μουσική είναι, και πάντα ήταν, κατεξοχήν

εργαλεία πολιτισμικοποίησης των νέων ανθρώπων στην κουλτούρα που ανή-

κουν. Ως τέτοια, έχουν τεράστια δύναμη και σημασία για τον «τρόπο που

υπάρχουν» στον κόσμο τα παιδιά. Η γλώσσα, όχι μόνο εκφράζει αλλά και
δημιουργεί τη σκέψη στο μυαλό του ανθρώπου. Η μουσική έχει ένα τεράστιο
συμβολικό περιεχόμενο για τη ζωή του ανθρώπου και την κουλτούρα στην

οποία ανήκει. Και δεν αναφερόμαστε εδώ μόνο στην παραδοσιακή μουσική
ενός λαού.

Πώς όμως όλος αυτός ο λόγος περί πολιτισμού και πολιτισμικοποίησης μπο-

ρεί να βοηθήσει στην προσπάθεια ανάπτυξης των γλωσσικών φαινομένων

μέσω της μουσικής; Οτιδήποτε βρίσκεται μέσα στο πολιτισμικό πλαίσιο ενός

παιδιού είναι αυτομάτως οικείο και ευχάριστο γι’ αυτό. Η μουσική, που όπως
είδαμε κουβαλά ένα τεράστιο πολιτισμικό φορτίο, δημιουργεί ένα ασφαλές
και ταυτόχρονα πλούσιο σε συναισθήματα, αναμνήσεις, και φαντασιακές πα-

ρορμήσεις πλαίσιο μέσα στο οποίο τα παιδιά μπορούν να κινηθούν με μεγάλη

ευχαρίστηση. Ειδικά η μουσική εκείνη, που βρίσκεται μέσα στις πολιτισμικές

αναφορές τους μπορεί να γίνει ένα αναπάντεχα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια

του εκπαιδευτικού. Όταν το μάθημα της γλώσσας «αφεθεί» στη μουσική,

τότε και τα ίδια τα παιδιά θα «αφεθούν» χωρίς κόπο στις αισθήσεις, στα συ-

ναισθήματα, στα βιώματα, στις αναμνήσεις που έχει εγγράψει το μυαλό και
το σώμα τους καθώς οι διδακτικοί στόχοι θα κατακτηθούν πιο γρήγορα, πιο

ευχάριστα και σε πιο στερεή βάση. Σημαντικό ρόλο παίζει και η επιλογή της

μουσικής που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων,

καθώς κριτήριο του εκπαιδευτικού θα πρέπει να αποτελέσει το πλαίσιο των

πολιτισμικών αναφορών των παιδιών. Γι αυτό το λόγο, προτείνουμε στον

εκπαιδευτικό να επιλέξει προσεκτικά τα ηχητικά αποσπάσματα / τις μουσικές

αναφορές / και τα παιχνιδοτράγουδα που θα συνδυάσει στη διδασκαλία του.

Ένας επίσης σπουδαίος λόγος που καθιστά τη μουσική σημαντικό εργαλείο
στα χέρια του εκπαιδευτικού που διδάσκει γλώσσα, είναι ο τελεστικός της
χαρακτήρας. Οι τελεστικές τέχνες επιφυλάσσουν τη χαρά στους συμμετέχον-

τες να παίρνουν μέρος σε δράσεις όπου μπορούν να είναι ταυτόχρονα δρών-

τες, παρατηρητές – αξιολογητές και οργανωτές της δράσης τους. Με
δραματουργικούς όρους, μπορούν τα παιδιά να είναι ταυτόχρονα ηθοποιοί,

θεατές και σκηνοθέτες της δράσης στην οποία συμμετέχουν. Αυτή η συνθήκη

καθιστά τα παιδιά και τον εκπαιδευτικό το ίδιο υπεύθυνους για τη δημιουργία

δράσεων όπου όλοι θα έχουν έναν ρόλο, θα ακολουθούν τους κανόνες που
μαζί έχουν θέσει και θα αξιολογούνται για την ικανοποιητική ή μη, ενσάρ-

κωση του ρόλου τους. Είναι, επίσης, μία ιδανική συνθήκη διυποκειμενικής
δράσης και επικοινωνίας, όπου όλοι μαζί ισότιμα αλληλεπιδρούν και παράγουν γνώση.

Η ισότητα των υποκειμένων που εμπλέκονται στις μουσικές πρακτικές, μας

φέρνει κατευθείαν στο επόμενο θέμα που είναι ο σεβασμός του πολιτισμικού
Άλλου. Το πολιτισμικό Άλλο μπαίνει στην κουβέντα μας, πρώτον, μέσω της

πραγματικότητας που όλοι αντιμετωπίζουμε στις πολυπολιτισμικές τάξεις μας
και, δεύτερον, μέσω του ιδιαίτερου εγχειρήματος που επιχειρείται στην πα-

ρούσα εργασία και που είναι η διδασκαλία της ξένης γλώσσας με τη βοήθεια

της μουσικής. Για το πρώτο πολιτισμικό Άλλο, έχουν ανεπιφύλαχτα γραφτεί

πάρα πολλά. Αν η ετερότητα μας βοηθά και μας οδηγεί πιο κοντά στην κατανόηση της οντότητάς μας τότε δεν έχουμε παρά να βγούμε όλοι πολύ κερ-

δισμένοι από τη συνύπαρξη μιας κυρίαρχης εθνικής ομάδας με μέλη από
άλλες εθνικές ομάδες. Όσον αφορά το δεύτερο, δηλαδή, τη διδασκαλία μιας

ξένης γλώσσας με έμφαση στο πολιτισμικό της περιεχόμενο, δεν μπορούν να
ειπωθούν πολλά εφόσον οι γλώσσες για τις οποίες γίνεται λόγος ανήκουν

όλες στην κυρίαρχη και ηγεμονική δυτική κουλτούρα. Το πολιτισμικό Άλλο

στην περίπτωση των αγγλικών, γαλλικών κτλ είναι οπωσδήποτε ένα τουλά-

χιστον ισότιμο Άλλο, που φυσικά θα ήταν πολύ χρήσιμο να προσεγγισθεί και

μέσω των πολιτισμικών του χαρακτηριστικών. Η μουσική, σε αυτή την περί-

πτωση, θα πρέπει να λειτουργεί όπως και στη διδασκαλία της μητρικής

γλώσσας, ως ένα πεδίο συμβολικών αναφορών και σχέσεων, όπου οι μαθη-

τές θα μπορούν να αναπτύσσουν τη φαντασία, την κριτική - αναστοχαστική

τους σκέψη και τον πλούσιο συναισθηματικό τους κόσμο.

Μέσα από τα παραπάνω ελπίζουμε να έχει καταδειχθεί η σημασία της μουσικής
στο εγχείρημα της διδασκαλίας της μητρικής και μίας ξένης γλώσσας σε παιδιά
ηλικίας από 6 ως 8 ετών από την οπτική της μουσικής ως πολιτισμικό φαινόμενο.

Γλώσσα μαζί με Μουσική: Μιλάς… Μουσική;

μια … ευρωπαϊκή καλημέρα

Στην καθημερινή μας ζωή γλώσσα και μουσική συνυπάρχουν αδιάκοπα και
η συνύπαρξή τους αυτή καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινής

λεκτικής επικοινωνίας. Η διαχωριστική γραμμή μεταξύ τους είναι πολύ συχνά
δυσδιάκριτη μιας και μια κεφάτη τραγουδιστή «καλημέρα» για παράδειγμα
συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του μελοποιημένου λόγου,

ίσως και περισσότερα, θα έλεγε κανείς, από ένα ραπ τραγούδι. Τούτο απο-

δεικνύει ακριβώς την άρρηκτη μεταξύ τους σχέση και την ευκολία με την

οποία η γλώσσα επηρεάζει τη μουσική κάθε φορά και αντίστροφα. Τη σχέση

αυτή, τώρα, εκμεταλλεύεται η παιδαγωγική και, όσο μας αφορά εδώ, τα διάφορα συστήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών. Τα παιδιά μαθαίνουν γρηγο-

ρότερα, πιο ευχάριστα και σε βάθος, όταν η γνώση που καλούνται να

αποκτήσουν τους δίνεται με τη μορφή παιχνιδιού. Στην περίπτωσή μας το

παιχνίδι γίνεται μουσικό παιχνίδι, μια δραστηριότητα που εμπεριέχει κάθε

φορά διαφορετικές μορφές ανάπτυξης της λεκτικής δημιουργικότητας των
παιδιών όπως εκμάθηση τραγουδιών, κατασκευή ομοιοκατάληκτων στίχων,

ρυθμική απαγγελία (ραπ) και λοιπά.

Στο πρόγραμμα αυτό οι γλωσσικοί και ο μουσικοί στόχοι είναι εξίσου σημαντικοί, κάτι που σημαίνει πως κάθε δραστηριότητα αναπτύσσει ταυτόχρονα

τόσο τις καθαρά γλωσσικές όσο και τις μουσικοκινητικές δυνατότητες του

κάθε παιδιού. Η μουσική, ως μια πανάρχαια πολιτισμική και καλλιτεχνική

έκφραση του ανθρώπου παρέχει το ευχάριστο πλαίσιο, τη χαλαρή ατμόσφαιρα και την αίσθηση της ψυχαγωγίας, δίνει «ρυθμό» στο μάθημα και γε-

νικά διαμορφώνει ένα περιβάλλον ελευθερίας μέσα στο οποίο οι γλωσσικοί
στόχοι θα επιτευχθούν πιο εύκολα. Από την άλλη πάλι, η απομάκρυνση της

μουσικής από το επίκεντρο του μαθήματος (όπως σε ένα κατεξοχήν μάθημα
μουσικής) επιστρέφει στη μουσική τη λειτουργικότητα που αυτή έχει απολέ-

σει στη σύγχρονη εποχή, την χρησιμότητά της, δηλαδή, στην καθημερινότητα

των ανθρώπων – ως ένα καλαίσθητο εργαλείο της κουλτούρας τους και όχι

μονάχα ως μια στείρα καλλιτεχνική ατομική δημιουργία. Ας μιλήσουμε… τη

μουσική, λοιπόν, κι ας τραγουδήσουμε… τη γλώσσα, σε μια νέα προσπάθεια
να οδηγηθεί η διδακτική της ξένης γλώσσας ένα βήμα εμπρός. Τέτοιες απόπειρες έχουν πραγματοποιηθεί πολλές φορές στο παρελθόν, ποια είναι, λοιπόν, η καινοτομία το ευρωπαϊκού αυτού προγράμματος;

Οι δραστηριότητες που θα βρείτε στο φάκελο αυτό και που αποτελούν την
ουσία του προγράμματος σε πρακτικό επίπεδο είναι στη βάση τους νέες πρω-

τότυπες δημιουργίες των συντελεστών του. Με οδηγό το θεωρητικό πλαίσιο

που καθορίστηκε τόσο οι συνάδελφοι στη χώρα μας όσο και αυτοί των άλλων
κρατών – εταίρων του προγράμματος προτείνουν ένα σύνολο δραστηριοτήτων που φιλοδοξεί να υποστηρίξει τη διδακτική της γλώσσας στο σχολείο.

Έγινε προσπάθεια οι προτάσεις αυτές να εκμεταλλεύονται τη βαθιά σχέση

γλώσσας – μουσικής με διαφορετικούς κάθε φορά τρόπους, ώστε να μπορεί
ο κάθε εκπαιδευτικός να επιλέξει αυτές που ταιριάζουν στους μαθητές του,
στη διδακτική του φιλοσοφία, αλλά και την αισθητική του. Έτσι, θα συναν-

τήσουμε τραγούδια πρωτότυπα, διασκευασμένα (όπως η… ευρωπαϊκή κα-

λημέρα στην προηγούμενη σελίδα) και τραγούδια απαράλλαχτα, διαλεγμένα

προσεκτικά από τον αστείρευτο πλούτο της ελληνική μουσικής. Επίσης, θα
δούμε να προτείνονται δράσεις που απαιτούν από τα παιδιά να βιώσουν, να

συναισθανθούν, να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, να δημιουργήσουν τα ίδια,

να αφουγκραστούν, να ερευνήσουν και να εξερευνήσουν, να κρίνουν, να μά-

θουν από το δάσκαλο, αλλά και να παίξουν μαζί του. Κι ακόμη, θα κληθούμε
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να λειτουργήσουμε διαθεματικά, διδάσκοντας στα παιδιά μουσική και
γλώσσα την ίδια στιγμή, μεταφέροντας σε αυτά θεμελιώδεις έννοιες της
γλώσσας και της μουσικής (όπως αυτές του ρυθμού, της εκφραστικότητας,

της ρητορικής, του τονισμού, του ηχοχρώματος κλπ) εκμεταλλευόμενοι την

ιδιαίτερη τροπικότατα της καθεμιάς.

Κλείνοντας το θεωρητικό αυτό μέρος, δε θα ήταν υπερβολή να υποστηρί-

ξουμε πως γλώσσα και μουσική συναποτελούν σε μεγάλο βαθμό τον κόσμο

μας και αλληλεπιδρούν με κάθε ψυχική και νοητική μας διεργασία. Όπως

φαίνεται και στο παραπάνω σχήμα η κοσμοθεωρία και η βιοαντίληψη του

κάθε ανθρώπου είναι υπεύθυνες για την δράση του στον κόσμο, τον οποίο

και συνδιαμορφώνει μαζί με τους άλλους ανθρώπους. Πρόσληψη, λοιπόν,

ερμηνεία και δημιουργικότητα είναι οι λειτουργίες που το πρόγραμμα αυτό

προσπαθεί να ενεργοποιήσει στους μαθητές, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα

να δράσουν ενεργητικά, συμμετέχοντας στην εκπαιδευτική διαδικασία κι όχι

παρακολουθώντας τη.To EMP-L δεν είναι σε καμία περίπτωση μία καινούρια

ιδέα στην εκμάθηση της Γλώσσας. Το ξεχωριστό του στοιχείο, παρόλα αυτά,
είναι ότι χρησιμοποιεί τις ευκαιρίες για δημιουργικότητα της μουσικής στην

εκμάθηση της γλώσσας, έτσι ώστε να αναπτύσσονται κάθε φορά τόσο γλωσ-

σικές όσο και μουσικές ικανότητες. Φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα «εργαλείο»

το οποίο θα συνδέει τα δύο διδακτικά αντικείμενα με έναν τρόπο φυσικό,
για το μαθητή αλλά και τον εκπαιδευτικό.

Το ΕΜΡ στην πράξη
Σχεδιασμός και αξιολόγηση Μουσικών και Γλωσσικών
Δραστηριοτήτων

Το Πρόγραμμα στοχεύει σε μία γεμάτη κίνητρα, ευχάριστη πρώτη επαφή με
τις ξένες γλώσσες και τις άλλες κουλτούρες, επιδιώκοντας να προετοιμάσει
και να καλλιεργήσει τις βασικές ικανότητες επικοινωνίας με τη βοήθεια ποι-

κίλων γλωσσικών και μουσικών δραστηριοτήτων. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν
να βελτιώσουν τις ικανότητές τους μέσα από τις μουσικές και γλωσσικές δρα-

στηριότητες με τις οποίες θα έρθουν σε επαφή σε σχετική επιμόρφωση τους

σχεδιάζοντας παράλληλα και δικά τους μαθήματα. Το Πρόγραμμα στοχεύει

να παροτρύνει τους εκπαιδευτικούς να δοκιμάσουν, να πειραματιστούν και

να αναστοχαστούν πάνω στις προτεινόμενες μουσικές και γλωσσικές δρα-

στηριότητες, να ανταλλάξουν εμπειρίες αλλά και να παράγουν καινούργιες
ιδέες.

Στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο, οι δραστηριότητες που υπάρχουν είναι ενδει-

κτικές. Η ιστοσελίδα του EMP-L περιέχει πολλές δραστηριότητες και υλικό,

οι οποίες προτείνονται από κάθε εταίρο και μπορούν να ενσωματωθούν σε
διαφορετικές ξένες γλώσσες, μορφές μαθήματος και περιεχόμενα μάθησης.

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει, αφενός, να αισθάνονται ελεύθεροι κατά τη
χρήση του υλικού και, αφετέρου, να προσαρμόζονται στα δεδομένα και στις
απαιτήσεις της τάξης τους. Θα ήταν, μάλιστα, ιδιαίτερα χρήσιμο τόσο για

την εξέλιξη του προγράμματος όσο και για τη διδακτική διαδικασία να ενσωματώνονται στις δραστηριότητες εποικοδομητικά οι ιδέες των παιδιών.

Η αποτελεσματική εφαρμογή των δραστηριοτήτων προϋποθέτει την εξοικείωση των εκπαιδευτικών με μουσικές δραστηριότητες, όπως το τραγούδι,

η κίνηση με τη μουσική, η εκτέλεση απλών ρυθμικών μοτίβων με ηχηρές κι-

νήσεις του σώματος ή με μουσικά όργανα, η ρυθμική απόδοση λέξεων και

φράσεων, ο χορός και ο αυτοσχεδιασμός. Αν και η άνεση με τις παραπάνω

δραστηριότητες είναι δεδομένη για τους εκπαιδευτικούς μουσικής αγωγής
αποτελεί ζητούμενο για τους δασκάλους και τους εκπαιδευτικούς ξένων

γλωσσών και συνεπώς βασικό στόχο της εκπαίδευσής τους στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα. Επίσης, η επίγνωση της φιλοσοφίας που διέπει τη γλωσσική δι-

δασκαλία στις μικρές ηλικίες και των μαθησιακών στόχων της αποτελούν

προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση των προτεινόμενων δραστηριοτή-
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των, αλλά και για το σχεδιασμό νέων πρωτότυπων δραστηριοτήτων που ακο-

λουθούν το ίδιο σκεπτικό.

Για να μπορέσει να είναι επιτυχές ένα τέτοιο εγχείρημα (για πολλούς εκπαιδευτικούς ίσως να είναι η πρώτη φορά που εντάσσουν τέτοιες δραστηριότη-

τες στο μάθημά τους), η προσεκτική οργάνωση του μαθήματος από πριν είναι

σημαντική. Όταν ο εκπαιδευτικός γνωρίζει σε ποιο στάδιο της διδασκαλίας

του θα πραγματοποιήσει τη δραστηριότητα (στην αφόρμηση, στην εξάσκηση,

στην ανακεφαλαίωση, στην αξιολόγηση κλπ.) και τι περιμένει να επιτύχει με
αυτήν, τότε οι πιθανότητες «κάτι να μην πάει καλά» ελαχιστοποιούνται. Είναι

δεδομένο ότι εάν ένας εκπαιδευτικός δεν είναι εξοικειωμένος με τέτοιου
τύπου δραστηριότητες, καλό θα ήταν να τις ενσωματώσει σταδιακά, βήμα-

βήμα, περιμένοντας τόσο τις αντιδράσεις και την ανταπόκριση των μαθητών,

όσο και την προσαρμογή του στο «νέο του ρόλο».

Οι εκπαιδευτικοί, μέσα από το πρόγραμμα, θα εξοικειωθούν με το προτεινό-

μενο εποπτικό, οπτικοαουστικό εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και με ηλεκτρονικό υλικό από το διαδίκτυο, ώστε να είναι σε θέση να το χρησιμοποιήσουν

αποτελεσματικά για τη διδασκαλία της γλώσσας με όχημα τη μουσική. Επίσης

θα γνωρίσουν τρόπους με τους οποίους μουσικές δραστηριότητες, όπως το

τραγούδι, ή κίνηση με τη μουσική, το παίξιμο απλών μουσικών οργάνων, η

εκτέλεση απλών ρυθμικών μοτίβων με ηχηρές κινήσεις του σώματος ή με τα

μουσικά όργανα και ο συνδυασμός τους με ρυθμικό λόγο, καθώς και ο μου-

σικός αυτοσχεδιασμός μπορούν να αξιοποιηθούν για την ενεργοποίηση του

ενδιαφέροντος και της συμμετοχής των παιδιών κατά τη διάρκεια της γλωσ-

σικής διδασκαλίας, αλλά και να χρησιμοποιηθούν ως μέσο μάθησης και εμ-

πέδωσης λεξιλογίου, καθώς και γραμματικών ή συντακτικών κανόνων.

Επίσης, θα βρουν τρόπους ενσωμάτωσης των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων στο δικό τους τρόπο οργάνωσης της διδασκαλίας, λαμβάνοντας υπόψη

την ηλικία των παιδιών, τις ικανότητές και τα ενδιαφέροντα τους.

Η οργάνωση των γλωσσικών και μουσικών δραστηριοτήτων διαφέρει από
τις προοδευτικά δομημένες δραστηριότητες, οι οποίες βρίσκονται σε βιβλία

αξιοποιώντας μέσα μάθησης με συγκεκριμένα πρότυπα και ασκήσεις εξάσκη-

σης. Το θεματικό περιεχόμενο των δραστηριοτήτων περιέχει διάφορες ιδέες,

όπως: τα χρώματα, οι αριθμοί, οι ημέρες της εβδομάδας, οι μήνες, κ.ά. Η

οργάνωση των μουσικών και γλωσσικών δραστηριοτήτων γίνεται με βάση

το ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ (βλ. επόμενη σελίδα), με σκοπό για κάθε δρα-

στηριότητα να σημειώνονται από τη μία πλευρά ένα με τρία σημεία, τα οποία

αφορούν τους γλωσσικούς στόχους μάθησης και από την άλλη πλευρά να

καταδεικνύεται για ποιον τύπο μουσικής δραστηριότητας πρόκειται.
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8. Χρησιμοποιούμε

Νέες Τεχνολογίες και
μαγνητοφώνηση

9.Παίζουμε μουσικά
όργανα τάξης

Μεταγνώση (μαθαίνω πώς να μαθαίνω)

6. Ακούμε Μουσική
7. Ζωγραφίζουμε
και γράφουμε νότες

Λεξιλόγιο

φορους ρυθμούς

Παραγωγή γραπτού λόγου

5. Παράγουμε διά-

Σύνταξη και Γραμματική

4. Χορός και κίνηση

Δημιουργική γραφή

3. Body percussion

Αναδιήγηση/ περιγραφή
Εξάσκηση του φωνητικού

2.Τραγούδι

μηχανισμού

Προφορά-Κατανόηση

Γλώσσα

τητα

Διαπολιτισμικές
διασυνδέσεις
Γνώση της γλώσσας

Γραπτός Λόγος

Προφορικός

Λόγος
1. Δημιουργικό-

Ανατροφοδότηση

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προβληματίζονται διαρκώς σχετικά με την

προσαρμογή και την παραλλαγή των προτεινόμενων δραστηριοτήτων, ανά-

λογα με το ηλικιακό επίπεδο και το επίπεδο προηγούμενων γνώσεων και εμ-

πειριών των παιδιών, ώστε οι δραστηριότητες να είναι εφικτές και
ταυτόχρονα ελκυστικές και ενδιαφέρουσες για τα παιδιά. Μέσα από αυτόν
τον προβληματισμό, οι εκπαιδευτικοί συνειδητοποιούν την ανάγκη να σχεδιάζουν τις δικές τους πρωτότυπες δραστηριότητες, στις οποίες θα χρησιμο-

ποιούν το τραγούδι, το ρυθμό, την κίνηση, το χορό και το μουσικό

αυτοσχεδιασμό ως μέσα ενεργοποίησης, μάθησης και εμπέδωσης στον τομέα

της γλωσσικής διδασκαλίας. Καθώς ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων προ-

ϋποθέτει και την επιλογή του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, οι εκπαι-

δευτικοί θα προβληματιστούν επίσης σχετικά με τους τρόπους ανεύρεσης

κατάλληλου και ελκυστικού για τα παιδιά εποπτικού, ηχητικού και οπτικοαουστικού υλικού, καθώς και υλικού από το διαδίκτυο. Η σταδιακή ενσω-

μάτωση των δραστηριοτήτων θα βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να αξιολογεί

κάθε φορά τον τρόπο διεξαγωγής της, την αντίδραση και τη συμμετοχικότητα
των μαθητών καθώς και το βαθμό επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί.

Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής, θα μπορέσει να προετοι-

μάσει και να οργανώσει την επόμενη δραστηριότητα.

Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής, είναι χρήσιμο να αξιοποιήσουμε τον

αναστοχασμό, παρόλο που το εισαγωγικό θεωρητικό τμήμα, όπως και οι
δραστηριότητες βρίσκονται ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Υποδείξεις και

σχολιασμοί για κάθε δραστηριότητα μπορούν άμεσα με τη μορφή κειμένου

να συμπληρώνονται στο τέλος.

Οι ακόλουθες παρατηρήσεις ή ερωτήσεις είναι κατευθυντήριες και μπορούν

να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό ως επισημάνσεις για την αξιολόγηση των

δραστηριοτήτων:

•Γενικά σχόλια για την προτεινόμενη δραστηριότητα.

•Πόσο συχνά εφαρμόστηκε η δραστηριότητα στην τάξη; (αριθμητική ανα-

φορά)

•Πώς εφαρμόστηκε η δραστηριότητα; (τρόπος εφαρμογής)

•Σε ποιο βαθμό η διεξαγωγή της δραστηριότητας ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Αναλυτικού Προγράμματος; (συγκριτική αναφορά)

•Ποιες αντιδράσεις προέκυψαν από την πλευρά των μαθητών κατά τη διάρ-

κεια της δραστηριότητας; π.χ. τα παιδιά διεξήγαν τη δραστηριότητα μόνα
τους κατά τη διάρκεια του διαλείμματος; Οι μαθητές τροποποίησαν τη δρα-

στηριότητα; Οι μαθητές την επανέλαβαν σε επόμενα μαθήματα; (αντίδραση
μαθητών)

•Πώς αξιοποιήθηκαν τα οφέλη από τη δραστηριότητα σε σχέση με τους μουσικούς στόχους μάθησης; (μουσική μάθηση)

•Πώς αξιοποιήθηκαν τα οφέλη από τη δραστηριότητα σε σχέση με τους
γλωσσικούς στόχους; (βλ. Φύλλο Παρατήρησης: προφορικές ικανότητες,
ικανότητες γραφής, λεξιλόγιο, ευαισθητοποίηση για τη γλώσσα/γνώση για
τη γλώσσα, διαπολιτισμικές γνώσεις, στρατηγικές μάθησης) (γλωσσική μάθηση)

•Ποια είναι τα παράγωγα που προέκυψαν από τους μαθητές και τις μαθήτριες

από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα; (CD, φωτογραφίες, Video, από τα ίδια
τα παιδιά δημιουργία «εφημερίδας», άλμπουμ, κτλ.) (τεκμηρίωση)

•Σε ποιο βαθμό θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία με εκπαιδευτικούς
άλλων σχολείων για τη διεξαγωγή της δραστηριότητας;

•Σε ποιο βαθμό είναι κατάλληλες οι δραστηριότητες για τους εκπαιδευτικούς
και τους μαθητές σε μια σχολική τάξη με έντονο διαπολιτισμικό χαρακτήρα;

•Πώς κρίνετε το αποτέλεσμα της δραστηριότητας με γνώμονα την κινητοποίησή σας / την κινητοποίηση και τα συναισθήματα των μαθητών /τη συνερ-

γατική μάθηση; (κίνητρο, συναίσθημα, συνεργασία)

•Θα θέλατε να υπάρχουν περισσότερες δραστηριότητες αυτού του τύπου;

Προτάσεις για τις δραστηριότητες θα είναι ευπρόσδεκτες. Μπορείτε να φω-

τοτυπήσετε τα ΦΥΛΛΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ των δραστηριοτήτων. Επεκτείνετε τη

συλλογή σας και προτείνετε τις δικές σας δραστηριότητες στο συντονιστή
του προγράμματος.

Μεταγνώση

Οι Meichenbaum (1985), Eggen και Kauchal (1996) ορίζουν τη Μεταγνώση ως

την ικανότητα του ατόμου να γνωρίζει και να ελέγχει τις γνωστικές του λει-

τουργίες. Μαθαίνει τη διαδικασία μάθησης και σταδιακά την ελέγχει. Μετα-

γνωστικές δεξιότητες καλλιεργούνται μέσα από το σχεδιασμό, την
πρόβλεψη, τον έλεγχο, την εξακρίβωση της πραγματικότητας, της παρακο-

λούθηση και τον έλεγχο μιας σειράς προσπαθειών προκειμένου να εκτελεσθεί

ένα απαιτητικό καθήκον (Nickerson et al., 1985). Στις μικρές ηλικίες (5-8

ετών) η καλλιέργεια των δεξιοτήτων αυτών μπορεί να επιτευχθεί μεταξύ
άλλων, μέσα από δραστηριότητες που να περιέχουν στοιχεία αυτοελέγχου
και επίλυσης προβλήματος (το κάνω σωστά; αν όχι, τι πρέπει να κάνω;),

καθώς και περιγραφή των βημάτων της δραστηριότητας (για μεγαλύτερα
παιδιά). Για παράδειγμα, σε μια δραστηριότητα όπου οι μαθητές θα τραγου-

δήσουν έναν τρίφωνο κανόνα θα πρέπει να κατανοήσουν ότι κατά τη διάρ-

κεια της προσπάθειάς τους ακολουθούνται κάποιοι «κανόνες», όπως ο

σταδιακός χωρισμός των ομάδων σε φωνές (πρώτα θα το τραγουδήσουμε

δίφωνο συντονισμένοι και μετά τρίφωνο). Η καλλιέργεια αυτή θα πρέπει να

λαμβάνει χώρα με τη μορφή παιχνιδιού και να είναι ενταγμένη μέσα στη δρα-

στηριότητα, χωρίς να διακόπτεται η διεξαγωγή της. Με τον τρόπο αυτό θα

μπορούν οι μαθητές να ελέγχουν τη μάθησή τους και μακροπρόθεσμα να είναι
ανεξάρτητοι καθοδηγώντας οι ίδιοι τους εαυτούς τους σε μουσικά μονοπάτια

γνώσης, έκφρασης και δημιουργίας (Περακάκη, 2009).
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