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1.

Εισαγωγή
«Η μάθηση είναι πιο αποτελεσματική όταν οι
δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στη
τάξη βρίσκονται σε ισορροπία με τις σκέψεις
πάνω στις δραστηριότητες αυτές»
- Davidson, Crouch & Norton (2000: 57)

Βασικός στόχος του Προγράμματος Ευρωπαϊκός Φάκελος Μουσικής: Μια δημιουργική προσέγγιση εκμάθησης των γλωσσών είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν τις γνώσεις τους
στη μάθηση της μουσικής και της γλώσσας. Ο Φάκελος του Μαθητή σχεδιάστηκε για να δώσει
στα παιδιά την ευκαιρία να αποκτήσουν διαθεματικές μουσικές εμπειρίες και να παρουσιάσουν
την πρόοδο και τα επιτεύγματά τους. Μέσω των Δραστηριοτήτων του ΕΦΜ-Γ και τις Κάρτες
του Μαθητή, τα παιδιά είναι σε θέση: να επαναπροσδιορίσουν τις προσωπικές τους επιτυχίες
και την πρόοδό τους στη μουσική μάθηση ενισχύοντας τη μουσική τους ευαισθητοποίηση,
να μοιραστούν μουσικές εμπειρίες στην τάξη καθώς και να αποκτήσουν διαπολιτισμική κατανόηση και ευαισθησία απέναντι σε κάθε πολιτισμό. Ο Φάκελος του Μαθητή δεν σχεδιάστηκε ως εργαλείο αξιολόγησης, αλλά αντίθετα ως μέσο προώθησης της ενασχόλησης των
παιδιών με μουσικές δραστηριότητες μέσα από ένα καινοτόμο τρόπο εξαιτίας των ισχυρών
δεσμών του με τη γλωσσική μάθηση.
Ως εκ τούτου, ο Φάκελος του Μαθητή μπορεί να θεωρηθεί ως συμπληρωματικό εργαλείο
του Ευρωπαϊκού Φακέλου Μουσικής για την Προσχολική Ηλικία, ο οποίος είναι σχεδιασμένος
για να υποστηρίξει τη γλωσσική μάθηση. Έχοντας ευέλικτη δομή, κάθε παιδί μπορεί να δημιουργήσει έναν προσωπικό φάκελο (portfolio) ή, εναλλακτικά, ομάδες παιδιών ή ολόκληρη η
τάξη μπορούν να εργαστούν συνεργατικά και να δημιουργήσουν ομαδικούς φακέλους, με
σκοπό να μοιραστούν τις γλωσσικές και μουσικές τους γνώσεις και εμπειρίες. Το Εγχειρίδιο
του Εκπαιδευτικού δίνει περισσότερες για την ενοποίηση της μουσικής και της γλωσσικής μάθησης μέσα από ευχάριστες, δημιουργικές και παιγνιώδεις δραστηριότητες.
Ο Φάκελος του Μαθητή αποτελείται από ένα κουτί και κάρτες με πρωτότυπες ιδέες και
προτάσεις για την ενοποίηση της μουσικής και γλωσσικής μάθηση. Το κουτί μπορεί επίσης
να αποτελέσει ένα «μουσικό σεντούκι θησαυρού» όπου μπορούν να φυλαχθούν σημαντικές
αναμνήσεις. Οι σελίδες που ακολουθούν προσφέρουν προτάσεις, κίνητρα και έμπνευση για
τη δημιουργία ενός Γλωσσικού και Μουσικού Φακέλου. Είναι σημαντικό να διατηρηθεί η δομή
και τα περιεχόμενα του Φακέλου του Μαθητή και από τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές.

1.1

Ατομικός φάκελος μαθητή

Στον ατομικό φάκελο μαθητή καταγράφονται οι μουσικές και γλωσσικές εμπειρίες των μαθητών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αξιολογούν την πρόοδο τους καθώς και να μοιράζονται
πράγματα για τα οποία είναι υπερήφανοι. Χαριτολογώντας, θα λέγαμε ότι αποτελεί ένα «σεντούκι θησαυρού» καθώς δεν είναι τίποτε άλλο από ένα κουτί που περιέχει κάρτες μεγέθους
Α5, CD και DVD, τα οποία μπορεί να περιέχουν συλλογή ακουστικών και οπτικών καταγραφών,
δείγματα γραφής, μουσικής, σχέδια, στίχους τραγουδιών και φωτογραφίες. Οι εκπαιδευτικοί
έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να δημιουργήσουν έναν «Ηλεκτρονικό Φάκελο» για κάθε μαθητή (ή έναν φάκελο για ολόκληρη την τάξη) με τη χρήση των κατάλληλων λογισμικών και
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συσκευών.
Ο Φάκελος του Μαθητή επιτρέπει στους μαθητές να παρακολουθούν την πρόοδό τους
στη μουσική και γλωσσική μάθηση σε ποικίλους τομείς και μέσω ενός εύρους δραστηριοτήτων. Αξιολογώντας και απηχώντας διαφορετικές απόψεις και εμπειρίες, είναι σε θέση να ερμηνεύσουν και να αξιολογήσουν την πρόοδό τους, αποκτώντας κίνητρα που θα τους ωθήσουν
σε περεταίρω ανάπτυξη της μουσικής και γλωσσικής τους δραστηριότητας. Άλλωστε, η κυκλική εναλλαγή μεταξύ πράξης και σκέψης δομεί τον ρυθμό της μάθησης (Davidson, Crouch
& Norton, 2000).
Ο Φάκελος του Μαθητή είναι χωρισμένος σε τρείς βασικούς τομείς:
• Η μουσική κι εγώ
• Το μουσικό μου Ημερολόγιο
• Ο μουσικός μου θησαυρός
Το υλικό του Φάκελου του Μαθητή και οι Κάρτες του Εκπαιδευτικού είναι διαθέσιμες
ως κείμενο ή PowerPoint στην ακόλουθη ιστοσελίδα: www.emportfolio.eu

1.2

Φάκελος του Μαθητή για ομάδα ή τάξη

Ο Φάκελος του Μαθητή για Ομάδα ή Τάξη είναι παρόμοιος με τον ατομικό φάκελο με τη διαφορά ότι προσφέρει τη δυνατότητα σε περισσότερα παιδιά να καταγράψουν τη συλλογική
τους εμπειρία μέσω της συνεργατικής μάθησης. Τα παιδιά μπορούν συνεπώς, να ανακαλύψουν και να πληροφορηθούν σχετικά με αρκετές πολιτισμικές διαφορές αλλά και ομοιότητες
που μπορεί να έχουν. Ως εκ τούτου ένας ανάλογος Φάκελος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και
για μια ολόκληρη τάξη.
• Ένας ομαδικός φάκελος μαθητών ή φάκελος μιας τάξης μπορεί να εμπεριέχει:
• Γνώσεις και ανταλλαγές διαφόρων μουσικών με άλλους
• Ανταλλαγές διαπολιτισμικών και μουσικών εμπειριών
• Συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων για τη μουσική
• Ομαδικές αποφάσεις, σχετικές με το μουσικό ρεπερτόριο (δραστηριότητες, μουσική
ακρόαση, τραγούδι, επιπλέον βιωματικές εμπειρίες αλλά και παιχνίδια)
• Ηχογραφήσεις και παραγωγή μουσικής μέσα από ομάδες
• Τρόπους για το πώς η μουσική μπορεί να στηρίξει και να υποστηρίξει τη γλωσσική
μάθηση.
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2.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τον Φάκελο του Μαθητή

Οι δραστηριότητες του ΕΦΜ-Γ και οι Κάρτες του Φακέλου του Μαθητή (βλ. Σχήμα 1) δεν αποτελούν παρά μόνο προτάσεις, έμπνευση αλλά και δημιουργική ενθάρρυνση για να φτιάξετε
τις δικές σας κάρτες. Είναι σημαντικό για τα περιεχόμενα του Φακέλου του Μαθητή να είναι
φτιαγμένα από τον ίδιο τον μαθητή με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού. Οι εκπαιδευτικοί,
για παράδειγμα, θα πρέπει να ρωτούν τους μαθητές αν θέλουν να δουλέψουν ατομικά φτιάχνοντας τον προσωπικό τους φάκελο ή ομαδικά φτιάχνοντας έναν φάκελο τάξης.
Στις Κάρτες του Μαθητή θα βρείτε στη δεξιά πλευρά συγκεκριμένες εικόνες, που θα βοηθήσουν τα παιδιά να θυμούνται τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να αποτυπώσουν
τις εμπειρίες τους (πάνω σε χαρτί, μέσω ηχογράφησης, μέσω βιντεοσκόπησης, αξιοποιώντας
τη δική τους μνήμη μέσω των συναισθημάτων τους αλλά και μέσω της κριτικής τους σκέψης
αναφορικά με τις κάρτες που έχουν τα ίδια φτιάξει).
Σχήμα 1. Παράδειγμα Κάρτας στο φάκελο του μαθητή

Τύπος μουσικής
δραστηριότητας

Τίτλος κάρτας
Χώρος για τα παιδιά με σκοπό να
περιγράψουν τις δικές τους εμπειρίες και ανακαλύψεις στη μουσική μάθηση (σχέδια, γελαστές
φατσούλες, μουσική σημειογραφία, γραφή)

Τρόποι καταγραφής
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Υπάρχει, επίσης, και η έκδοση του Ευρωπαϊκού Φακέλου Μουσικής: Μια δημιουργική
προσέγγιση εκμάθησης των γλωσσών, η οποία εμπεριέχει κάρτες που αντιστοιχούν στο Φάκελο του Μαθητή (Βλ. Σχήμα 2). Στις Κάρτες του Εκπαιδευτικού παρουσιάζονται ιδέες και σκέψεις για δυνατότητες μουσικής και γλωσσικής μάθησης αλλά και διαπολιτισμικής
ευαισθητοποίησης, συνδέσεις με το Εγχειρίδιο του Εκπαιδευτικού και τον Ευρωπαϊκό Φάκελο
Γλωσσών όπως και δείγματα δραστηριοτήτων του ΕΦΜ-Γ.
Σχήμα 2. Παράδειγμα κάρτας καθηγητή
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Ο Φάκελος του Μαθητή περιέχει τρία βασικά μέρη:
• Η Mουσική κι Εγώ (ή η Mουσική κι Eμείς),
• Το Μουσικό μου Ημερολόγιο (ή το Μουσικό μας Ημερολόγιο),
• Ο Μουσικός μου Θησαυρός (ή ο Μουσικός μας Θησαυρός)
τα οποία αναγνωρίζονται και από τις κωδικοποιημένες φωτογραφίες τους. Οι ακόλουθες σελίδες περιγράφουν αναλυτικά κάθε ενότητα με τη σειρά. Περισσότερες πληροφορίες θα
βρείτε στην καρτέλα του εκπαιδευτικού για κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα στο Φάκελο
του Μαθητή.

2.1

Η Μουσική και εγώ

Η συγκεκριμένη ενότητα του Φακέλου του Μαθητή ενθαρρύνει και αναπτύσσει την μουσική
ευαισθητοποίηση των παιδιών μέσω του αναστοχασμού επάνω στις μουσικές τους εμπειρίες
και προτιμήσεις. Αυτή η ευαισθητοποίηση επικεντρώνεται, επίσης, στην συνείδηση της ακουστικής αντίληψης και τους προβληματισμούς σχετικά με τους ήχους που περιβάλλουν τους
μαθητές καθημερινά.

2.1.1 Η Μουσική μέσα μου
Σε αυτό το μέρος τα παιδιά μπορούν να δουν κριτικά ένα εύρος ήχων που παράγουν με τη
φωνή και το σώμα τους. Τα παιδιά μπορούν επίσης να καταγράψουν ήχους καθώς και να μάθουν να τους δημιουργούν.

2.1.2 Αυτή είναι η Μουσική μου
Τα παιδιά μπορούν να διαλέξουν και να σκεφτούν κριτικά τις ηχητικές επιλογές τους, τα αγαπημένα τους τραγούδια, τα συγκροτήματα, τους τραγουδιστές, τα όργανα και τα μουσικά
στυλ. Επίσης, μπορούν να συνειδητοποιήσουν τη δική τους μουσική κουλτούρα (καλλιτέχνες,
χορούς, τραγούδια, ρυθμούς και παιχνίδια) και τις επιρροές άλλων πολιτισμών σε αυτή. Επιπρόσθετα, τα παιδιά μπορούν να καταγράψουν τις πιο σημαντικές μουσικές εμπειρίες τους
με σύμβολα ή σε γραπτή μορφή (π.χ. Το μουσικό μου ποτάμι).

2.1.3 Οι ήχοι που με περιβάλλουν
Οι μαθητές είναι δεκτικοί σε όλους τους τύπους ήχων και θορύβων γύρω τους αλλά και σε
ό,τι μπορούν να συνδέσουν με αυτούς. Μπορούν, επίσης, να αξιοποιήσουν και άλλους τρόπους για να ηχογραφήσουν τους ήχους που ακούν καταγράφοντάς τους ή χρησιμοποιώντας
αρχεία σε υπολογιστή.

2.1.4 Τι θα ήθελα να κάνω και να μάθω στη Μουσική
Τα παιδιά μπορούν να οραματιστούν τα μουσικά όνειρα και τις φιλοδοξίες του σχεδιάζοντας
μια συμβολική εικόνα που θα τα αναπαριστά. Η εικόνα θα μπορούσε να περιέχει και χρονοδιάγραμμα, έτσι ώστε να παρουσιάζονται οι αλλαγές με τη πάροδο του χρόνου, σε περίπτωση
που κάτι τέτοιο θα ήταν επιθυμητό. Τα παιδιά μπορούν να αποφασίσουν πώς να εκφράσουν
καλύτερα τι θα ήθελαν να κάνουν και να μάθουν. Ενδεικτικά, κάποιες ιδέες μπορούν να περιλαμβάνουν: ο Μουσικός μου Κήπος, το Μουσικό μου Μαγαζί, τα Μουσικά μου Πυροτεχνήματα, το Μουσικό μου Θεματικό Πάρκο, το Μουσικό μου Κάστρο, η Μουσική Μηχανή του
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χρόνου κ.λπ.

2.2

Το Μουσικό μου Ημερολόγιο

2.2.1 Οι Μουσικές του Κόσμου
Στον παγκόσμιο χάρτη τα παιδιά μπορούν να παρακολουθήσουν τη μουσική άλλων χωρών
και πολιτισμών και να εξοικειωθούν με αυτή. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί η
διαπολιτισμική μάθηση.

2.2.2 Οι Καρτέλες στο Μουσικό μου Ημερολόγιο
Στο αριστερό μέρος της κάθε κάρτας στο Μουσικό μου Ημερολόγιο, υπάρχουν δέκα διαφορετικές εικόνες, οι οποίες συμβολίζουν τις δέκα κατηγορίες των μουσικών δραστηριοτήτων
του ΕΦΜ-Γ. Κάθε μία από τις κατηγορίες περιλαμβάνει πέντε κάρτες- παραδείγματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του ΕΦΜ-Γ. Οι κάρτες είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να αποτελούν ένα τρόπο κατανόησης και προβληματισμού όσον αφορά τις μουσικές και γλωσσικές
εμπειρίες. Οι κάρτες αυτές μπορούν να προσαρμοστούν και να εμπλουτιστούν με τη πάροδο
του χρόνου. Συμπληρωματικά, τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές μπορούν να φτιάξουν
τις δικές τους αυτοσχέδιες κάρτες.
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2.3

O Μουσικός μου Θησαυρός

3.

Σύνδεση με τον Ευρωπαϊκό Φάκελο Γλωσσών

Στο «Σεντούκι του Θησαυρού» οι μαθητές μπορούν να συλλέξουν και να γιορτάσουν τα αποτελέσματα των εργασιών τους αξιοποιώντας τις μουσικές και γλωσσικές δραστηριότητες του
ΕΦΜ-Γ. Τα περιεχόμενα μπορούν να αποτελούνται από σχέδια, φωτογραφίες, ταινίες ή DVD,
ηχογραφήσεις σε CDs, παραστάσεις, τοπικά τραγούδια ή τραγούδια της γλώσσας που μαθαίνουν, εικόνες ή ακόμα και αυτοσχέδια μουσικά όργανα αλλά και μουσική που συνθέτουν τα
παιδιά. Αντί να χρησιμοποιήσουμε ένα κουτί ή μια ηλεκτρονική έκδοση του Μουσικού Θησαυρού, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια αφίσα με σκοπό να αναπαραστήσουμε τη διάδραση της μουσικής και της γλωσσικής μάθησης.

Καθώς οι δραστηριότητες του ΕΦΜ-Γ περιγράφονται με συντομία σε πίνακες, οι εκπαιδευτικοί
και μαθητές μπορούν εύκολα να καταγράψουν και να μεταφέρουν τους γλωσσικούς στόχους
που κατακτούν στον Ευρωπαϊκό Φάκελο Γλωσσών του κάθε μαθητή. Οι καρτέλες του εκπαιδευτικού αναφέρουν τις γλωσσικές δεξιότητες με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου για
ένα Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Εκμάθησης Γλωσσών (Council of Europe’s Common European
Framework for Language Learning). Με άλλα λόγια, οι πίνακες δραστηριοτήτων του ΕΦΜ-Γ
παρουσιάζουν με σαφήνεια και συντομία τους γλωσσικούς στόχους που υποστηρίζει η κάθε
δραστηριότητα (σημειώνονται με αστερίσκο όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα 3) ώστε να
μπορούν να μεταφερθούν στον Ευρωπαϊκό Φάκελο Γλωσσών αντίστοιχα.
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Σχήμα 3.
Συνδέσεις με τον Ευρωπαϊκό Φάκελο γλωσσών: Morning has come
Στρατηγικές εκμάθησης γλώσσας

*** *

*

A1 Μπορώ να κατανοήσω το χρόνο και τις
ημερομηνίες
A1 Κατέχω βασικό λεξιλόγιο
με απομονωμένες λέξεις και
φράσεις που σχετίζονται με
συγκεκριμένες καταστάσεις.

Διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση

Αναπαραγωγή κειμένου

Δημιουργική γραφή

Ανάγνωση και κατανόηση

Αντίληψη και Διαφοροποίηση

Ακουστικό και κατανόηση

Προφορά, άρθρωση

A2 Μπορώ να περιγράψω απλά κάποια
γεγονότα ή να πω μια
απλή ιστορία

***

Παραγωγή λόγου, ανάγνωση

Προφορική διάδραση, επικοινωνιακή
διαμεσολάβηση

Χρόνος: η δραστηριότητα μπορεί να γίνει σε
ολιγόλεπτες ακολουθίες
των 5 λεπτών κάθε μέρα
για πάνω από μια εβδομάδα

Γλωσσική ευαισθητοποίηση, Γνώση για τη γλώσσα

Χώρος: Ελεύθερος
χώρος να φτιάξουμε
έναν κύκλο με τη τάξη
με τα χέρια απλωμένα

Λεξιλόγιο

Αλφαβητισμός

Προφορικότητα

Λέξεις κλειδιά: Πρωινό
τραγούδι, Τραγούδι με
χειρονομίες, Επιστήμη,
Φαντασία

*

**

Η γλωσσική
μου Βιογραφία Μπορώ αν
μάθω νέες εκφράσεις μέσω
φυσικών κινήσεων.
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4.

Ποικιλία και Πρόοδος

Ενθαρρύνουμε τους εκπαιδευτικούς να δοκιμάζουν τις ποικίλες δραστηριότητες του ΕΦΜ-Γ
αντί να προσανατολίζονται σε δραστηριότητες συγκεκριμένων κατηγοριών, καθώς αυτό θα
έχει καλύτερα αποτελέσματα στη συνολική μουσική και γλωσσική μάθηση των παιδιών. Επίσης, ελπίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί θα ενθαρρύνουν τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά τις κάρτες του Φακέλου του Μαθητή, επιτρέποντας τους να ζωγραφίζουν εικόνες ή
να αυτοσχεδιάσουν, με σκοπό να θυμούνται τις δραστηριότητες, αντί να κάνουν λίστες με
λέξεις που πρέπει να μάθουν μετά το πέρας μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας. Οι κάρτες
στο Φάκελο του Μαθητή έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε τα παιδιά να σκέφτονται κριτικά και να
αναπτύσσουν προσωπικές ιδέες και απόψεις. Ακόμα και για τον Φάκελο του Μαθητή τα παιδιά θα πρέπει να προτείνουν και να αποφασίζουν για το τι θα περιλαμβάνει.
Επειδή οι δραστηριότητες του ΕΦΜ-Γ και οι κάρτες στο Φάκελο του Μαθητή είναι σχεδιασμένες ώστε να είναι ευέλικτες με σκοπό να προσαρμόζονται σε διαφορετικό διδακτικό
πλαίσιο, επανεξετάζοντας μια συγκεκριμένη δραστηριότητα του ΕΦΜ-Γ μπορούμε να οδηγηθούμε σε πρόοδο ανάπτυξης των δεξιοτήτων των παιδιών και ανάπτυξης της ικανότητας τους
σχετικά με την κατανόηση του μουσικού και γλωσσολογικού τομέα.
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