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Τι μπορείτε να βρείτε σε αυτό το εγχειρίδιο;

Το πρόγραμμα Ευρωπαϊκός Φάκελος Μουσικής: Μία δημιουργική προσέγγιση της εκμάθησης
των γλωσσών έχει ως στόχο να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
να ενσωματώσουν τη μουσική στην εκμάθηση της γλώσσας, ενισχύοντας τα μαθησιακά απο-
τελέσματα και στους δύο αυτούς τομείς. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει μία σύνοψη των
περιεχομένων του Εγχειριδίου του Εκπαιδευτικού.
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1. Εισαγωγή στον Ευρωπαϊκό Φάκελο Μουσικής: Μια δημι-
ουργική προσέγγιση της εκμάθησης των γλωσσών  

Το πρόγραμμα  Ευρωπαϊκός Μουσικός Φάκελος: Μία δημιουργική προσέγγιση της εκμάθησης
των Γλωσσών στοχεύει στην ενίσχυση της Μουσικής και της Γλωσσικής εκπαίδευσης μέσα
από μια διαθεματική προσέγγιση. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι σχεδιασμένο τόσο για δασκάλους
γενικής εκπαίδευσης όσο και για εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων.

Η ακρόαση, η πρόσληψη, η μίμηση και η δημιουργία αποτελούν δεξιότητες κοινές στη
γλώσσα και τη μουσική, συμπεριλαμβανομένης και της μουσικής χωρίς λόγια. Το πρόγραμμα
EΦΜ-Γ δίνει έμφαση στις διασυνδέσεις ανάμεσα στη μουσική και τη γλώσσα (βλ. Πίνακα 1.1
και Πίνακα 4.1)

Πίνακας 1.1
Γραφική παράσταση που εικονίζει τη θέση του EΦΜ-Γ εκεί όπου συναντιούνται οι
γλωσσικές και οι μουσικές αλληλεπιδράσεις μέσα στο πλαίσιο ενός πολιτισμού

Δημιουργία του υλικού
Το έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό του ΕΦΜ-Γ σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε πιλοτικά με δα-
σκάλους και μαθητές σε κάθε μια από τις συμμετέχουσες χώρες, το 2010 και 2011. Με βάση
την ανατροφοδότηση από την πιλοτική εφαρμογή του ΕΦΜ-Γ δημιουργήθηκε το τελικό έντυπο
και ηλεκτρονικό υλικό τόσο για την εφαρμογή του προγράμματος στην τάξη όσο και για την
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της διαρκούς επαγγελματικής ανάπτυξή τους.

Συνεργαζόμενοι φορείς
Το πρόγραμμα EΦΜ-Γ δημιουργήθηκε από μια διεθνή ομάδα ειδικών επιστημόνων (μουσικο-
παιδαγωγών, γλωσσολόγων κ.λπ.) από το 2009 μέχρι το 2012, με την επιχορήγηση της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής μέσω του προγράμματος Comenius Lifelong Learning. Οι συνεργαζόμενοι
φορείς και οργανισμοί είναι οι εξής: 

Landesinstitut für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik – Ludwigsburg, Γερμανία•
Faculty of Education, Canterbury Christ Church University – Canterbury, Ηνωμένο•
Βασίλειο

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
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Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Πειραιάς, Ελ-•
λάδα
Institut für Sprachen, Pädagogische Hochschule - Ludwigsburg, Γερμανία•
Koulutus-ja kehittämiskeskus Palmenia, Centre for Continuing Education, University•
of Helsinki – Ελσίνκι, Φιλανδία
Institute for Music in Human and Social Development, University of Edinburgh – Εδιμ-•
βούργο, Σκωτία
Romanian Language and Literature, Ovidius University of Constanţa – Κωστάντζα,•
Ρουμανία
Faculty of Sciences of Education, Universitat Autònoma de Barcelona – Βαρκελώνη,•
Ισπανία
Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Montpellier – Montpellier, Γαλλία•

Συνεργαζόμενος Εταίρος
Fachhochschule Nordwestschweiz, Pädagogische Hochschule – Aarau, Basel, Brugg,•
Liestal, Solothurn, Zofingen, Ελβετία

1.1  Γιατί να ενοποιήσουμε τη μάθηση της γλώσσας και της μουσικής;

Η μουσική και η γλωσσική ανάπτυξη είναι από τη φύση τους συνδεδεμένες
Σύμφωνα με έρευνες στον τομέα της νευροεπιστήμης υπάρχει άρρηκτη σχέση  μεταξύ της μου-
σικής και της γλώσσας. (Patel, 2008; Gruhn & Rauscher, 2008). Tα νήπια είναι πιθανό ότι μα-
θαίνουν μουσική και γλώσσα με παρόμοιο τρόπο: μέσω της εξοικείωσης τους με το πλούσιο
ηχητικό περιβάλλον στο οποίο ζουν (Bruner, 1983; Thaut, 2005; Parke & Gauvain, 2009; Hal-
lam, 2010). Οι βασικοί μηχανισμοί για την ανάπτυξη της μουσικής και της γλώσσας δημιουρ-
γούνται τους τελευταίους μήνες της κύησης και τους πρώτους μετά τη γέννα, κάτι που σημαίνει
ότι πιθανά οι μουσική και η γλωσσική ανάπτυξη συνδέονται μεταξύ τους (Μarjanen, 2009).

Η μουσική επιδρά θετικά τόσο στην εννοιολογική όσο και στη γλωσσική ανάπτυξη
των παιδιών
Μέσα από ρυθμούς, φθόγγους και παύσεις, το τραγούδι και η μουσική μπορούν να βοηθήσουν
ώστε μία ακατάσχετη ροή από λέξεις να χωριστεί σε προτάσεις με νόημα και σημασία. Κάθε
γλώσσα διαρθρώνεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο, μέσα από συγκεκριμένους τονισμούς, ρυθμούς
και μελωδίες όπου και τη χαρακτηρίζουν. Η μουσική βοηθά αυτόν που προσπαθεί να μιλήσει
κάποια ξένη γλώσσα να αποκτήσει σχετική προφορά καθώς κατά τη μεταφορά της προσωδίας
της μητρικής του γλώσσας σε μια νέα γλώσσα, δίνεται η εντύπωση ότι ο ομιλών τη διαχειρίζεται
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με άνεση. Κάτι τέτοιο συμβαίνει γιατί οι μουσικοί ρυθμοί σε μία μουσική σύνθεση τείνουν να
διατηρούν μια στενή αντιστοιχία με τα προσωδιακά στοιχεία της ομιλίας της μητρικής γλώσσας
του συνθέτη (Patel & Daniele, 2003).

Η μουσική δημιουργεί μία θετική και εποικοδομητική ατμόσφαιρα για μάθηση
Σύμφωνα με τον Μurphey (1992), οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι η μουσική μπορεί γρήγορα
να δημιουργήσει ένα ευχάριστο κλίμα μέσα στην τάξη προϊδεάζοντας θετικά τα παιδιά για το
μάθημα της γλώσσας που θα ακολουθήσει. Οι μουσικές δραστηριότητες ενισχύουν τα γνωστικά
οφέλη μαθητών όλων των ηλικιών και επιπέδων, παρακινώντας τους θετικά κατά την εκμάθηση
μιας γλώσσας (Casals, 2011). H επανάληψη των στίχων ενός τραγουδιού καθώς και η ακρόαση
ρυθμικών λεκτικών μοτίβων μέσα από το τραγούδι, μπορούν να αποτελέσουν μεθόδους που
οδηγούν στην ασφαλή εκμάθηση μιας γλώσσας μέσα αλλά και έξω από την τάξη (Krashen,
1983; Murphey, 1990; Spicher & Sweeney, 2007).

Η μουσική μπορεί να διευκολύνει την εκμάθηση μιας γλώσσας
Μελέτες έδειξαν ότι το λεξιλόγιο, ο τονισμός, οι δεξιότητες ομιλίας και η γραμματική μπορούν
να ενισχυθούν σημαντικά από την εκμάθηση τραγουδιών (Wallace, 1994; Schön, Boyer,
Moreno, Besson, Peretz, & Kolinsky, 2008; Ludke, 2010). Έρευνες δείχνουν επίσης ότι τα
μικρά παιδιά είναι ιδιαίτερα ικανά στο να μαθαίνουν ξένες γλώσσες (Muñoz, 2006; Nikolov &
Djigunovic, 2006). Επιπρόσθετα, η χρήση τραγουδιών για την υποστήριξη της γλωσσικής μά-
θησης στη τάξη (Murphey, 1992; Medina, 1993; Fomina, 2000; Spicher & Sweeney, 2007),
συμπεριλαμβανομένων τεχνικών οι οποίες ενθαρρύνουν την ενσωμάτωση της μουσικής και
του τραγουδιού στο αναλυτικό πρόγραμμα των ξένων γλωσσών (Anton, 1990; Bancroft, 1995),
ενισχύουν τα σημαντικά οφέλη που αποκομίζουν τα παιδιά μέσα από τέτοιου είδους μαθησιακές
διαδικασίες.

Η μουσική και η γλωσσική ανάπτυξη είναι δημιουργικές διαδικασίες
Το πρόγραμμα EΦΜ-Γ αποτελεί μια δημιουργική προσέγγιση της αλληλεπίδρασης της μουσι-
κής με τη γλώσσα. Οι δραστηριότητες του EΦΜ-Γ είναι ανοιχτού τύπου και δεν αποτελούν
προκαθορισμένες συνταγές, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο  σε εκπαιδευτικούς αλλά και
σε μαθητές τη δυνατότητα να εκφράσουν και να αναπτύξουν τις δημιουργικές τους ιδέες. Η
δημιουργικότητα χαρακτηρίζει το σύνολο των μουσικών δραστηριοτήτων που σχεδιάστηκαν
με σκοπό να ενισχυθεί η γλωσσική ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, το EΦΜ-Γ έχει υιοθετήσει τον
ακόλουθο ορισμό της δημιουργικότητας στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: 

Ο γενικός όρος ‘δημιουργικότητα’ χρησιμοποιείται για να περιγράψει την
ικανότητα του ατόμου για δημιουργική σκέψη η οποία οδηγεί σε μια δραστη-
ριότητα  δομημένη, οργανωμένη, ουσιώδη και ανοιχτού τύπου -πνευματική
ή σωματική. Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να είναι προσωπική ή/και συλ-
λογική ενώ λαμβάνει χώρα σε συγκεκριμένο χρονικό, πολιτικό, οικονομικό,
κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο και αλληλεπιδρά με αυτό. Η δημιουργική
δραστηριότητα έχει ως στόχο να αξιοποιήσει την ικανότητα του δημιουργού
και να οδηγήσει σε προϊόντα (απτά ή/και μη απτά) τα οποία είναι αυθεντικά,
χρήσιμα και επιθυμητά, τουλάχιστον για το δημιουργό. Το δημιουργικό προ-
ϊόν θα πρέπει να στοχεύει στην εξυπηρέτηση ηθικών και εποικοδομητικών
σκοπών (Kampylis, 2010: 92).

Ως εκ τούτου, το υλικό που δημιουργήθηκε γι’ αυτό το πρόγραμμα έχει ως στόχο να βοηθήσει
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τους μαθητές να διευρύνουν τις γνώσεις τους πάνω στη μουσική και τη γλώσσα, ενισχύοντας
ταυτόχρονα τη δημιουργικότητά τους.

1.2  Σκοποί και Αρχές 

Σκοπός του προγράμματος Ευρωπαϊκός Μουσικός Φάκελος: Μια δημιουργική προσέγγιση εκ-
μάθησης των γλωσσών (ΕΦΜ-Γ) είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να ενσωματώσουν δη-
μιουργικά μουσικές δραστηριότητες στην εκμάθηση της γλώσσας στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση. Συνδέοντας τη μουσική με τη γλωσσική ανάπτυξη και αξιοποιώντας τα κοινά τους
στοιχεία (βλ. Κεφάλαιο 4), η προσέγγιση του EΦΜ-Γ αποσκοπεί στο να μειώσει τα γλωσσικά
εμπόδια, να προωθήσει τη συνεργατική μάθηση και να ενδυναμώσει τη κοινωνική συνοχή τόσο
μέσα σε μια ευρωπαϊκή χώρα όσο και ανάμεσα σε διαφορετικές. 

Η προσέγγιση του EΦΜ-Γ θέτει σαν στόχο, επίσης, να καλλιεργήσει την αυτοπεποίθηση,
την έκφραση και τη δημιουργικότητα καθώς και να καλλιεργήσει τη διαπολιτισμική συνείδηση
και την ευαισθησία. Ειδικότερα, το πρόγραμμα ΕΦΜ-Γ αποσκοπεί: 

Να παροτρύνει τα παιδιά να μάθουν καινούριες γλώσσες ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσουν•
τις μουσικές τους δεξιότητες. 
Να καλλιεργήσει τη δημιουργικότητα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.•
Να εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να αναπτύξουν•
γλωσσικές δεξιότητες μέσα από μουσικές δραστηριότητες. 
Να συνεισφέρει στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης•
και στην δια βίου βελτίωση της επαγγελματική τους ανάπτυξης. 
Να αναπτύξει τη δημιουργική χρήση των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής στην•
εκπαίδευση.
Nα εξερευνήσει τη μουσική και τη γλωσσική ποικιλομορφία της Ευρώπης.•
Να φέρει κοντά τις Ευρωπαϊκές κουλτούρες μέσω ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού•
υλικού. 

1.3  Λειτουργία, δραστηριότητες και αποτελέσματα του ΕΦΜ-Γ

Το ΕΦΜ-Γ δημιουργήθηκε ώστε να μπορεί με ευελιξία να χρησιμοποιηθεί παράλληλα με τον
Ευρωπαϊκό Φάκελο Γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και με βάση το εθνικό πλαίσιο
που διέπει τα τρέχοντα αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας των γλωσσών στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση για κάθε χώρα. To πρόγραμμα ΕΦΜ-Γ παρέχει πλούσιο υλικό για τους μαθητές
προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας, για τους δασκάλους γενικής παιδείας της πρωτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης αλλά και για τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, περιλαμβάνοντας: 

Το Εγχειρίδιο του Εκπαιδευτικού, το οποίο παρουσιάζει αναλυτικά το πώς η μουσική•
και η γλωσσική ανάπτυξη μπορούν να ενισχυθούν μέσα από τις δραστηριότητες του
ΕΦΜ-Γ.
Συγγράμματα για κάθε χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα, τα οποία εμπεριέχουν οδη-•
γίες, υλικό και δραστηριότητες για την τάξη.
Ένα διαδικτυακό τόπο (www.emportfolio.eu) και μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης•
(http://e-learning.emportfolio.eu/)με περαιτέρω δραστηριότητες και δοκιμασμένα σχέδια
μαθήματος, στα οποία η μουσική ενσωματώνεται στο μάθημα της μητρικής αλλά και
της ξένης γλώσσας. 
Ένα Φάκελο για τον μαθητή,  ο οποίος αποτελεί ένα εργαλείο για την τάξη και υποστη-•
ρίζει την ανάπτυξη των γλωσσικών και μουσικών δεξιοτήτων των παιδιών δίνοντας,
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ταυτόχρονα, τη δυνατότητα στους μαθητές να αναστοχάζονται πάνω στους μουσικούς
τους στόχους. 
Έναν Οδηγό για το Φάκελο του μαθητή, που απευθύνεται στον δάσκαλο και οι Κάρτες•
του Δασκάλου, οι οποίες με τη σειρά τους εφοδιάζουν τους δασκάλους γενικής παιδείας
και τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων με περαιτέρω πρακτικές ιδέες για διδασκαλία και
αναστοχασμό και που μπορούν να έχουν εφαρμογή σε έναν ή περισσότερους μαθητές.  
Προγράμματα δια βίου μάθησης Comenius (CPD) ειδικά σχεδιασμένα για να υποστηρί-•
ξουν τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ώστε να ενσωματώσουν τη μου-
σική στην εκμάθηση της γλώσσας.
Εθνικά και διεθνή σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών.•
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2.  Διδάσκοντας και μαθαίνοντας Μουσική 

Η μουσική παίζει σημαντικό ρόλο στην ανθρώπινη ζωή, προσφέροντας τόσο αισθητικές συ-
ναισθηματικές, εσωτερικές, διαπροσωπικές, όσο ιστορικές αλλά και πολιτισμικές εμπειρίες.
Επίσης, η μουσική αποτελεί το σύνδεσμο πλήθους καθημερινών δραστηριοτήτων, όπως τα να-
νουρίσματα, η χορευτική μουσική μέχρι και η μουσική για θρησκευτικούς ή εθνικούς τελε-
τουργικούς σκοπούς καθώς με τον τρόπο αυτό εμπεριέχεται στην ανθρώπινη καθημερινότητα
και στις κουλτούρες διαφόρων πολιτισμών (Blacking, 1973). 

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει κάποιες ιδέες που προέρχονται από το χώρο της μουσικής
εκπαίδευσης και, επίσης, παρουσιάζει τα τέσσερα βασικά πεδία της μουσικής ανάπτυξης στο
πλαίσιο του ΕΦΜ-Γ: ακρόαση, δημιουργία, εκτέλεση και συζήτηση για τη μουσική. Αυτές οι
τέσσερις μουσικές δεξιότητες προσφέρουν ποικίλες ευκαιρίες για σύνδεση και υποστήριξη
άλλων θεματικών ενοτήτων, πέραν της μουσικής, μέσα στο πρόγραμμα σπουδών της πρωτο-
βάθμιας εκπαίδευσης. Οι συνδέσεις μεταξύ της εκμάθησης της μουσικής και της εκμάθησης
μιας γλώσσας θα αναλυθούν στα Κεφάλαια 4 και 5.

Τι είναι η μουσική;
Η μουσική δεν είναι απλά τραγούδι ή το παίξιμο ενός οργάνου. Μια γενικότερη περιγραφή ορί-
ζει τη Μουσική ως «ήχους οργανωμένους από τον άνθρωπο» (Βlacking, 1973). Ο τρόπος που
προσλαμβάνουμε και βιώνουμε τη μουσική δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τα φυσικά της χα-
ρακτηριστικά αλλά πολύ περισσότερο από τις συναισθηματικές, γνωστικές, προσωπικές και
πολιτισμικές μας καταβολές.

Είναι σημαντικό για έναν εκπαιδευτικό να διατηρεί μια ανοιχτή ερμηνεία του όρου «μου-
σική». Περιγράφοντας τη μουσική ως «οργανωμένους ήχους» έγκειται στον ακροατή ή τον
εκτελεστή να καθορίσει αν κάτι που αντιλήφθηκε ή εκτέλεσε μπορεί να ονομαστεί «μουσική».
Για το πρόγραμμα ΕΦΜ-Γ αυτή η αντίληψη του όρου «μουσική» μπορεί να αποτελέσει μια
χρήσιμη αφετηρία, καθώς παροτρύνει τους εκπαιδευτικούς να ενδιαφερθούν για τους διάφορους
τρόπους πρόσληψης της μουσικής αλλά και τις υποκειμενικές ερμηνείες των μαθητών τους για
τη μουσική.

Μουσικά χαρακτηριστικά
Στις περισσότερες μουσικές φόρμες ανά τον κόσμο τα βασικά δομικά χαρακτηριστικά είναι η
μελωδία και ο ρυθμός. Η πολιτισμικά ιδιαίτερη, κάθε φορά, φύση των δομών αυτών (που απορ-
ρέει από τα χαρακτηριστικά τους) μαθαίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας
(Paananen, 2003).

Oι μελωδίες είναι φτιαγμένες από διαφορετικούς τόνους (συχνότητες) και οι τόνοι με τη
σειρά τους είναι οργανωμένοι σε μουσικές κλίμακες, οι οποίες λειτουργούν ως σημείο αναφο-
ράς στη δημιουργία των μουσικών μοτίβων.

Τα παιδικά τραγούδια είναι συνήθως πολύ απλά στη δομή τους με πολύ ισχυρό τονικό κέν-
τρο, και συχνά διδάσκονται στα παιδιά βήμα προς βήμα σε συνδυασμό με κινητικές και δια-
σκεδαστικές δραστηριότητες (Μarjanen, 2009).

Πολλές θεωρήσεις της μουσικής πρεσβεύουν ότι η μουσική είναι μια επικοινωνιακή δρα-
στηριότητα που εκφράζει δημιουργικά διαθέσεις, συναισθήματα και ιδέες μεταξύ εκτελεστών
και ακροατών (Paynter & Aston, 1970; Juslin, 2005; Malloch & Trevarthen, 2009; Overy &
Molnar-Szakacs, 2009). Κάποιοι πιστεύουν ότι η ανθρώπινη μουσικότητα μπορεί και να προ-
ηγείται χρονικά της ανθρώπινης ομιλίας (Dissanayake, 2000; Mithen, 2005). Η θέση της UN-
ESCO (Παγκόσμια Οργάνωση για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό των
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Ηνωμένων Εθνών) είναι ότι η αισθητική εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της μουσικής εκ-
παίδευσης αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε ανθρώπου (Ruiz & Pérez, 2006). Κοινή πεποί-
θηση των συμμετεχόντων φορέων του προγράμματος αποτελεί η αντίληψη ότι η μουσική
εκπαίδευση θα πρέπει να προσφέρει ευκαιρίες για επικοινωνία, ακρόαση, δημιουργία, ανταπό-
κριση και κατανόηση της μουσικής τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η μουσική ξεκινά από το σώμα μας. Είμαστε ικανοί να παράγουμε μουσικούς ήχους δο-
νώντας τις φωνητικές μας χορδές ή χτυπώντας τα χέρια και τα πόδια μας. Οι πρώτες μουσικές
εκφράσεις είναι ενστικτώδεις, αλλά η μουσικότητα, ως μια επίκτητη δεξιότητα, καθορίζεται,
επίσης, από το περιβάλλον (Roiha, 1965). Η ανάπτυξη της ρυθμικότητας είναι ιδιαίτερα ση-
μαντική στη μικρότερη ηλικία. Σύμφωνα με έρευνα που αφορά στη ρυθμικότητα των παιδιών
μεταξύ 5 και 24 μηνών, υποστηρίζεται πως τα βρέφη προσελκύονται περισσότερο από ρυθμούς
και άλλους ρυθμικά επαναλαμβανόμενους ήχους παρά από τη γλώσσα, όπως επίσης η ικανό-
τητα παραγωγής ρυθμικών σχημάτων έχει συνδεθεί με την ανάπτυξη θετικών συναισθημάτων
(Zentner & Eerola, 2010). Σύμφωνα με τον Wood (1982), η μουσική μπορεί να αγγίξει όλους
τους τομείς της ανάπτυξης και αυτή η θέση αποτελεί τη βάση της μουσικής εκπαίδευσης.

Μουσική εκπαίδευση και δημιουργικότητα
Πολλοί πολιτισμοί υιοθετούν την άποψη πως όλοι οι άνθρωποι έχουν μουσικότητα και ότι ο
καθένας μπορεί να συμμετάσχει στη δημιουργία, εκτέλεση και αξιολόγηση της μουσικής
(Blacking, 1973; Clausen, Hemetek, & Saether, 2009; Young & Guillen, 2010). Όλοι οι πολι-
τισμοί έχουν μουσική ειδικά φτιαγμένη για παιδιά, η οποία βασίζεται σε γλωσσικά πρότυπα
(Brown, 2000).

Στα σχολικά και εξωσχολικά μαθήματα μουσικής δίνεται, συχνά, ιδιαίτερη έμφαση στην
ανάπτυξη δεξιοτήτων που καθιστούν τα παιδιά και τους νέους ικανούς να συμμετάσχουν στη
μουσική ζωή της περιοχής τους. Εφόσον η δημιουργία μουσικής και ιδιαίτερα το τραγούδι μπο-
ρεί να αποτελέσει μια βαθειά προσωπική έκφραση συναισθημάτων και ιδεών, η ανταπόκριση
των δασκάλων αλλά και των συμμαθητών στις προσπάθειες κάποιου μαθητή να εκφραστεί μου-
σικά θα πρέπει να είναι  καλοπροαίρετη και ενισχυτική. Μέσα από τη μουσική δημιουργία το
παιδί μπορεί να εκφράσει την αυθεντικότητα και την ιδιαιτερότητά του, και σε αυτό το πλαίσιο
πολλές φορές η ακρίβεια ή οι τεχνικές δεξιότητες θεωρούνται λιγότερο σημαντικές. Η μουσική
μπορεί, επίσης, να εκφράσει τοπική ή εθνική ταυτότητα (Velescu, 2001) και άρα η μουσική εκ-
παίδευση μπορεί να μας ευαισθητοποιήσει ώστε να γνωρίσουμε άλλες κουλτούρες και πολυ-
πολιτισμικές ταυτότητες.

Οι εκπαιδευτικοί μουσικής συχνά αναφέρουν «την απίστευτη δύναμη και τη δυνατότητα
της μουσικής να διαμορφώνει το νου» (Swanwick, 1988). Η αντίληψη ότι η εκμάθηση  μουσι-
κής μπορεί να προσφέρει δυναμικούς τρόπους ενίσχυσης της συνειρμικής μνήμης (Silverman,
2007), αλλά και της κινητικής, γνωστικής, κοινωνικο-συναισθηματικής, αισθητικής και κιναι-
σθητικής ανάπτυξης, είναι ευρέως αποδεκτή στην εκπαίδευση. Η μουσική παρέχει ένα ευρύ
πλαίσιο μέσα στο οποίο κανείς μπορεί να εμπλακεί κοινωνικά, προσωπικά, γνωστικά και πο-
λιτισμικά και ερευνητές απέδειξαν ότι η μουσική δημιουργία συνδέεται με τη νοητική, φυσική
και κοινωνική υγεία (Clift & Hancox, 2001; Bunt & Hoskyns, 2002; Clift, Hancox, Staricoff,
& Whitmore, 2008; MacDonald, Kreutz, & Mitchell, 2012). 

Μέσω της μουσικής εκπαίδευσης τα παιδιά μπορούν δημιουργικά και αποτελεσματικά να
αναπτύξουν τη φιλοδοξία και την ικανότητα να αποκτήσουν γνώσεις σε διάφορους τομείς:

Ακόμα και τα παιδιά που δε συγκεντρώνονται εύκολα θα δείξουν έντονο ενδιαφέρον•
σε θέματα που αφορούν το πώς δημιουργείται η μουσική (διαβάζοντας νότες, κρατών-
τας τον παλμό και το τέμπο, δίνοντας σημασία στη στάση του σώματος και τις κινήσεις
των χεριών των μουσικών, στην ακρίβεια του κουρδίσματος της φωνής, στο ρυθμό και
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την εκτέλεση). 
Η μακρά μνήμη των παιδιών μπορεί να ενισχυθεί από την ακρόαση κομματιών με δια-•
φορετική δομή, αλλά και διαφορετικών ειδών μουσικής. 
Η ακουστική αντιληπτικότητα των παιδιών διεγείρεται με την ακρόαση μουσικής και•
ήχων (από τη διάκριση των περιβαλλοντικών θορύβων ή μεμονωμένων μουσικών στοι-
χείων μέχρι σύνθετα μουσικά κομμάτια με πολλαπλούς ρυθμούς και φωνές).
Επίσης, επιτυγχάνεται ενίσχυση της δημιουργικότητας, της συνεργατικότητας και της•
αισθητικής των παιδιών, μέσα από μικρές μουσικές συνθέσεις και παιχνίδια. 

Η μουσική συνδέει τα άτομα μέσω των κοινών εμπειριών τους (Marjanen, 2009; Overy & Mol-
nar-Szakacs, 2009). Υποστηρίζεται πως ενισχύει την ικανότητα των μαθητών να συγκεντρώ-
νονται, να εστιάζουν την προσοχή τους και να ανταποκρίνονται, (Huotilainen, 2011) καθώς και
τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους (Zulauf, 1993). Oι συνεργάτες του ΕΦΜ-Γ πιστεύουν
ότι η προαγωγή της μουσικής εκπαίδευσης και η ενσωμάτωση μουσικών δραστηριοτήτων στη
γενική εκπαίδευση είναι σαφώς τεκμηριωμένη και πολύ σημαντική για τα παιδιά.

Φιλοσοφία της μουσικής εκπαίδευσης
Οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν μουσικές δραστηριότητες και στόχους βασισμένοι στην επαγγελ-
ματική τους κατάρτιση και εμπειρία, στο φιλοσοφικό ή θεωρητικό πλαίσιο, τις αξίες, το προ-
σωπικό υπόβαθρο και την εμπειρία τους (Kovanen, 2010). Στη συγκεκριμένη ενότητα, θα
περιγραφούν συνοπτικά τρεις προσεγγίσεις της φιλοσοφίας της μουσικής εκπαίδευσης: η αι-
σθητική φιλοσοφία, η πραξιακή φιλοσοφία και η σημειολογική προσέγγιση. Αυτές οι τρεις προ-
σεγγίσεις δίνουν έμφαση στην αξία της μουσικής ως σχολικό μάθημα και στην ποιότητα της
μουσικής ως μια μορφή ανθρώπινης επικοινωνίας.

Η Αισθητική ασχολείται με το ωραίο και την αντίληψη για το ωραίο. Οι φιλόσοφοι της αι-
σθητικής θεωρίας πιστεύουν ότι η μουσική έχει πολύτιμα και βαρυσήμαντα χαρακτηριστικά
εντός των δομών, των μορφών της και εντός των συναισθηματικών αποκρίσεων που προκαλεί.
Υποστηρίζουν πως η μουσική εκπαίδευση στηρίζει την ανάπτυξη της φυσικής μας κλίσης προς
το ωραίο, μέσω της οποίας μπορεί ο άνθρωπος να κατορθώσει νέες αισθητικές εμπειρίες. Το
να απολαμβάνεις ή να βρίσκεσαι κοντά στο αισθητικά ωραίο θεωρείται ότι είναι μια εμπειρία
που εξευγενίζει τα συναισθήματα και την αυτό-ανάπτυξη του ανθρώπου. Οι φιλόσοφοι της αι-
σθητικής θεωρίας (Swanwick, 1988; Reimer, 1989) τονίζουν τον συμβολικό, συναισθηματικό
χαρακτήρα της μουσικής – ενώ άλλοι συγγραφείς υπογραμμίζουν τις βαθιές εμπειρίες που μπο-
ρεί να παρέχει η μουσική, όμοιες με «κύμα» (Csikszentmihalyi, 1996). Μια αισθητική μουσική
εμπειρία κατορθώνεται μέσω της σύνθεσης, της ενεργητικής ακρόασης και εκτέλεσης, της σύλ-
ληψης και ανάλυσης της μουσικής (Swanwick, 1988; Reimer, 1989).

Οι υποστηρικτές της πραξιακής φιλοσοφίας από την άλλη μεριά υποστηρίζουν μια πιο γε-
νική θεώρηση της μουσικής και της μουσικής εκπαίδευσης, θεωρώντας την αισθητική φιλοσο-
φία ελλιπή. Για αυτούς, η μουσική αποτελεί δράση ενταγμένη σε κάποιο πλαίσιο, με
προθετικότητα, και επιτελεστικό προσανατολισμό. Η αξία της μουσικής εκπαίδευσης έγκειται
στο ότι η μουσική δράση έχει κάθε φορά συγκεκριμένη λειτουργία και νόημα (Elliott, 1995;
Regelski, 1996). Οι πραξιακοί φιλόσοφοι βλέπουν την μουσική εμπειρία ως σημαντική για το
άτομο χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τη δεξιότητα ή το ταλέντο του. Από αυτήν την οπτική, η
αξία της μουσικής είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το όφελος ή την επιπρόσθετη αξία που η
μουσική εμπειρία μπορεί να έχει στη ζωή του ανθρώπου.

Η σημειολογική προσέγγιση εξετάζει τη μουσική και τη μουσική δραστηριότητα από την
οπτική της επικοινωνίας – η δημιουργία και ανταλλαγή συμβόλων. Ο Spychiger (1997; 2001)
ανέπτυξε τη θεωρία αυτή βασιζόμενος στο «διαλογικό - εξελικτικό» ή «συστημικό» σημειωτικό
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πλαίσιο του ατόμου στην κοινωνία (Lang, 1993). Ο Spychiger προτείνει μια θεώρηση της μου-
σικής ως ένα σύστημα συμβόλων που εμπερικλείει στοιχεία πρόσληψης, αναστοχασμού, έκ-
φρασης και πολιτισμού και που συνδέεται θεμελιακά με άλλα συστήματα συμβόλων όπως είναι
η γλώσσα και η τέχνη. Συγκεκριμένα στοιχεία της μουσικής – όπως το τονικό ύψος και οι συγ-
χορδίες μέχρι τα μουσικά όργανα και οι ορχήστρες – γίνονται σύμβολα τα οποία μπορούν εν-
τοπιστούν σε τομείς πέρα από τη μουσική, όπως για παράδειγμα: οι μελωδίες μέσα σε κείμενα
και σε ποιήματα, η αρμονία και η δυσαρμονία των κοινωνικών συναναστροφών. Από αυτήν
την οπτική, η μουσική δράση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει νέες ενδιαφέρου-
σες συνδέσεις με άλλα μαθήματα οδηγώντας σε μια ευρεία διαδικασία μουσικής μάθησης.
(Cslovjecsek & Spychiger, 1998). 

Η εκμάθηση της μουσικής και η μουσική δεξιότητα 
Ο όρος «δεξιότητα» χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει τη διδακτέα ύλη στη μουσική
(cf. Knigge, Niessen, & Jordan, 2010). Ωστόσο, μια πρόσφατη ευρωπαϊκή αναφορά έδειξε πολύ
μικρή συνοχή όσον αφορά στη διδακτέα ύλη στο μάθημα της μουσικής: 

Κάποιοι αρθρώνουν καθαρά τη φιλοσοφία και τους στόχους της μουσικής εκ-
παίδευσης, ενώ αντίθετα δίνουν μικρή σημασία στον ακριβή καθορισμό συγ-
κεκριμένου διδακτικού περιεχομένου. Άλλοι παραθέτουν αναλυτικές λίστες
μουσικών δεξιοτήτων, γνώσεων και ρεπερτορίου που πρέπει να διδαχθεί με
σαφή αλληλουχία ανάλογα με την ηλικία. Αν και ο αυτοσχεδιασμός και η με-
ταγραφή – ενορχήστρωση  της μουσικής αναφέρονται συχνά στο πλαίσιο της
ανάπτυξης ρυθμικών και μελωδικών χαρακτηριστικών περισσότερο ως δε-
ξιότητες παρά ως στόχοι καθαυτοί, η σύνθεση (ειδικά στα πρώτα χρόνια)
αναφέρεται πιο σπάνια (Music Education Network, 2011). 

Το ΕΦΜ-Γ έχει συλλέξει εμπειρίες από διάφορα μέρη της Ευρώπης εστιάζοντας σε τέσσερις
βασικούς τομείς της μουσικής ανάπτυξης (ακρόαση, δημιουργία, εκτέλεση και συζήτηση για
τη μουσική), οι οποίοι θεωρούνται άρρηκτα συνδεδεμένοι μεταξύ τους στο πλαίσιο μιας ευ-
ρείας, ολιστικής προσέγγισης της μουσικής εκπαίδευσης (βλ. Σχεδιάγραμμα  2.1) 

Σχεδιάγραμμα 2.1.  Οι τέσσερις τομείς της  Μουσικής ανάπτυξης
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Πιο αναλυτικά περιγράφονται πιο κάτω οι τέσσερις συγκεκριμένοι τομείς μουσικής ανά-
πτυξης. Ποικίλες ιδέες και στόχοι περιλαμβάνουν την δυνατότητα των μαθητών να απολαμβά-
νουν την μουσική και τους ήχους, να συμμετέχουν σε μουσικές δραστηριότητες και παιχνίδια,
να μοιράζονται τις μουσικές εμπειρίες τους με άλλους και να συνεισφέρουν στην μουσική ζωή
των κοινωνιών τους. Δίνεται έμφαση σε μουσικά χαρακτηριστικά τα οποία εντοπίζονται και
στη γλώσσα, στο πλαίσιο της διαδραστικής και κοινωνικής συμπεριφοράς. Παραδείγματα δρα-
στηριοτήτων παρέχονται στα Κεφάλαια 4 και 5, όπου συνδέεται άμεσα η γλωσσική και η μου-
σική ανάπτυξη. Γενικότερα, οι τέσσερις τομείς της μουσικής ανάπτυξης μπορούν να οδηγήσουν
σε μία ουσιαστική μουσική ενσυναίσθηση και σε μια παραγωγική μουσική συμπεριφορά, τόσο
σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

2.1  Ακρόαση 

Τα παιδιά μπορούν να αναπτύξουν μια βαθύτερη αντίληψη του ακουστικού τους περιβάλλοντος
μέσω ακουστικών δραστηριοτήτων που εκτείνονται από τη διάκριση απλών ήχων μέχρι την
ανάλυση περίπλοκων μουσικών κομματιών με πολλαπλά στρώματα υφής, ηχοχρώματος και
ρυθμού. Οι δεξιότητες ακρόασης των παιδιών και η κατανόηση των διαφόρων μουσικών εν-
νοιών μπορούν να αναπτυχθούν αν οι ήχοι αναγνωρίζονται προφορικά ή οπτικά (π.χ. δίνοντας
τους ένα όνομα ή ένα γραφικό ή ένα χρώμα ώστε να αναπαρασταθούν τα διαφορετικά μουσικά
στοιχεία). Οι ευχάριστες δραστηριότητες μουσικής ακρόασης μπορούν να κινητοποιήσουν τα
παιδιά να μάθουν περισσότερα σχετικά με την μουσική και να αναπτύξουν την αισθητική τους
αντίληψη.

Κατηγοριοποιώντας και περιγράφοντας ήχους 
Το να μάθει κανείς να αντιλαμβάνεται, να κατηγοριοποιεί και να περιγράφει ήχους και αλλη-
λουχίες ήχων, είναι κάτι πολύ σημαντικό καθώς αναπτύσσεται η αντίληψή και η εκτίμησή του
για την μουσική. Η προσεκτική ακρόαση παρέχει πρώτες ύλες για δημιουργικές συνδέσεις μέσω
της μουσικής. Η διαδικασία του να ξεχωρίζει ένας μαθητής ήχους μεταξύ τους μπορεί να περι-
λαμβάνει το να μάθει για τα διάφορα ηχοχρώματα, για τις διάφορες συγχορδίες, για τη πολυ-
φωνία, ακόμα και για τα απλά «δίπολα» όπως το ψηλά-χαμηλά, το δυνατά-σιγά και το
γρήγορα-αργά. Σε αυτόν τον τομέα ανήκουν, για παράδειγμα, οι ικανότητες των παιδιών να:

Αναγνωρίζουν, εντοπίζουν και ονομάζουν διάφορους ήχους του περιβάλλοντος αλλά•
και μουσικούς ήχους.  
Ακούν και να κατανοούν στοιχεία μουσικής δομής (π.χ. ενάρξεις, τελειώματα, επανα-•
λήψεις και στερεότυπα μοτίβα, φράσεις, στοιχεία συνοδείας, σιωπές). 

Ακρόαση με στόχο την κατανόηση του στυλ και της δομής της μουσικής
Η μουσική δομή μας βοηθάει στην αντίληψη των μεμονωμένων μουσικών στοιχείων ως μέρη
μιας μεγαλύτερης μονάδας με νόημα. Τα παιδιά μπορούν να μάθουν να διαφοροποιούν μεταξύ
τους τις παύσεις, τις μελωδίες, τους ρυθμούς, τις αρμονίες, τις φόρμες και τα μουσικά είδη, και
σταδιακά μπορούν να μάθουν την ορολογία να περιγράφουν τις βασικές αρχές μιας μουσικής
σύνθεσης. Τα παιδιά μπορούν να μάθουν πώς να:

Αναγνωρίζουν, διαφοροποιούν, περιγράφουν και ονοματίζουν στοιχεία της δομής της•
μουσικής (π.χ. μελωδικά θέματα, αρμονίες, αλλαγές στο μέτρο). 
Αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τα στυλ και τα είδη των μουσικών έργων, ως προς•
την ιστορική περίοδο από την οποία προέρχονται και τις πολιτισμικές επιρροές που τα
χαρακτηρίζουν. 
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Οργανογνωσία
Τα παιδιά μπορούν να μάθουν να ξεχωρίζουν τα μουσικά όργανα μεταξύ τους, ακούγοντας προ-
σεκτικά τον ήχο που παράγουν, όπως είναι οι χορδές που τσιμπιούνται, το ξύλο ή το μέταλλο
που κρούεται, οι σωλήνες που διαπερνώνται από αέρα (έγχορδα, κρουστά, χάλκινα, ξύλινα
πνευστά). Κάθε όργανο έχει τον δικό του χαρακτηριστικό ήχο και τα παιδιά μπορούν να μάθουν
τη σημασία του ηχοχρώματος και του κουρδίσματος κάθε οργάνου καθώς αναπτύσσουν και δι-
ευρύνουν τη γνώση τους γύρω από τα μουσικά όργανα. Σε αυτό τον τομέα μουσικής ανάπτυξης,
τα παιδιά μπορούν να μάθουν να:

Αναγνωρίζουν, διακρίνουν, περιγράφουν, ονοματίζουν και κατηγοριοποιούν τα μουσικά•
όργανα και τα διαφορετικά μέρη αυτών (π.χ. κλειδιά, βαλβίδες, χορδές). 
Εξερευνούν και να δημιουργούν ηχογόνα αντικείμενα ή  μουσικά όργανα. •

2.2  Δημιουργία

Η δημιουργία μουσικής περιλαμβάνει την επιτέλεση, τον αυτοσχεδιασμό και τη σύνθεση, που
συνεπάγονται ταυτόχρονα δημιουργικές και αναλυτικές διαδικασίες.  Η δημιουργία μουσικής
στην τάξη μπορεί να περιλαμβάνει το τραγούδι ή τη συνοδεία ενός τραγουδιού, το παίξιμο ορ-
γάνων, ή και projects μέσα από τα οποία τα παιδιά ανακαλύπτουν διάφορους ήχους και υλικά.
Μια μουσική εκτέλεση προϋποθέτει ερμηνεία του μουσικού υλικού, αισθητική καλλιέργεια και
προσαρμογή στις ανάγκες κάθε φορά του ακροατηρίου, της περίστασης και των μουσικών δυ-
νατοτήτων του εκτελεστή. Μπορεί, επίσης, να παρέχει δημιουργικές δυνατότητες για τα παιδιά,
ώστε να εξωτερικεύουν τη διάθεση, τα συναισθήματα, τις ιδέες και τις δεξιότητές τους μέσα
από την μουσική.

Κάθε φορά που ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί τους μαθητές του σε μια μουσική δημιουργία,
έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο να βοηθήσει τα παιδιά να χτίσουν
πάνω σε προγενέστερες μουσικές εμπειρίες προωθώντας νέες μεθόδους διδασκαλίας. Τα παιδιά
μπορεί να ντρέπονται ή να νιώθουν εκτεθειμένα όταν παίζουν μουσική μπροστά σε άλλους,
επομένως είναι πολύ σημαντικό η ανατροφοδότηση που λαμβάνουν από τον δάσκαλο και τα
άλλα παιδιά να είναι επιμελημένη, ειδικά όταν πρόκειται για φωνητικές επιδόσεις (τραγουδών-
τας ψαλμούς, ραπ ή απλά τραγούδια) αλλά και δημιουργικούς ηχητικούς πειραματισμούς.

Η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμη στην ηχογράφηση, ξεκι-
νώντας από κάτι πολύ απλό όπως είναι η χρήση της λειτουργίας της ηχογράφησης σε ένα κινητό
τηλέφωνο. Τα μικρά παιδιά πρέπει να ενθαρρύνονται να καταγράφουν τις μουσικές τους δημι-
ουργίες και να λαμβάνουν εποικοδομητική κριτική. Μπορεί, επίσης, να επιθυμούν να κατα-
γράψουν τις δημιουργίες τους με άλλους τρόπους, όπως για παράδειγμα η καταγραφή σε
μουσική σημειογραφία, είτε με τον συμβατικό τρόπο ή εφευρίσκοντας σύμβολα για να δημι-
ουργήσουν την δική τους γραφική παρτιτούρα.

Το Τραγούδι 
Στα παιδιά αρέσει να μαθαίνουν καινούρια τραγούδια. Θέτοντάς τους, παράλληλα, νέους στό-
χους και προκλήσεις, όπως το να τραγουδήσουν σόλο, με συνοδεία ή a cappella, προσφέρονται
ευκαιρίες για επιπλέον επιβράβευση. Κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων που περιλαμβά-
νουν τραγούδι, τα παιδιά μπορούν να μάθουν να:

Μιμούνται ήχους διατηρώντας το ρυθμό και το ύφος (π.χ. ομιλία, ψιθυρίσματα, αλλαγές•
στο τονικό ύψος, την ένταση ή το ηχόχρωμα). 
Διατηρούν ένα σταθερό τέμπο (ταχύτητα) και ρυθμό.•
Συνδυάζονται αρμονικά με μια δεύτερη φωνή ή περισσότερες. •
Να ευαισθητοποιηθούν στη χρήση μουσικών φράσεων, της δυναμικής, της εκφραστι-•
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κότητας, της προφοράς και του τονισμού.

Συνοδεύοντας τραγούδια και παίζοντας μουσικά όργανα
Τα παιδιά μπορούν να εξερευνούν τη χρήση των μουσικών οργάνων μέσα από ένα μεγάλο
εύρος δραστηριοτήτων, όπως είναι η συνοδεία ενός τραγουδιού, οι σόλο εκτελέσεις, οι ομαδικές
συνθέσεις και ο αυτοσχεδιασμός. Η σύνθεση οργανικής μουσικής μπορεί να ενθαρρύνει τους
νεαρούς μαθητές να εκφράσουν τις ιδέες τους, όπως μπορεί να συμβεί για παράδειγμα σε μία
εξιστόρηση, όταν ένα συγκεκριμένο όργανο συνδυάζεται με τις πράξεις, τις εικόνες, τις χειρο-
νομίες ή τους χαρακτήρες που περιγράφονται. Με το παίξιμο ενός μουσικού οργάνου οι μαθη-
τές μπορούν επίσης να μάθουν:

Να δημιουργούν και να εκτελούν ρυθμικές, μελωδικές και αρμονικές συνοδείες. •
Να ενσωματώνουν την πρωτοτυπία και την ποικιλία στην ερμηνεία ενός κομματιού,•
τονίζοντας για παράδειγμα διαφορετικά σημεία της εκτέλεσής τους (π.χ. το φραζάρισμα,
τη δυναμική, την εκφραστικότητα). 
Να εξερευνούν τις δυνατότητες της μουσικής συνεργασίας, της ακρίβειας και της δη-•
μιουργικότητας, όντας τα ίδια μέρη ενός μουσικού συνόλου.

Η εξερεύνηση των ήχων, ο αυτοσχεδιασμός και η σύνθεση
Οι μαθητές έχουν πλούσιο δημιουργικό δυναμικό και τους αρέσει να πειραματίζονται με τον
αυτοσχεδιασμό και τη σύνθεση, όπως επίσης να επινοούν και να ερμηνεύουν γραφικές παρτι-
τούρες (Pond, 1981; Glover, 1990). Μη μουσικά ερεθίσματα, όπως για παράδειγμα η ποίηση,
οι ιστορίες, οι εικόνες και τα βίντεο μπορούν να εγείρουν ιδέες για μουσικές αλληλουχίες και
μουσικές υφές. Οι μουσικές τεχνολογίες, οι «επινοημένοι ήχοι» ή τα ασυνήθιστα μουσικά όρ-
γανα μπορούν επίσης να εμπνεύσουν τους μαθητές και να συνεισφέρουν θετικά στη διαδικασία
της σύνθεσης. Τα παιδιά μπορούν να μάθουν να:   

Πραγματοποιούν ηχητικά πειράματα με διάφορα όργανα, μόνα τους ή σε ομάδες. •
Δημιουργούν και να ερμηνεύουν μια ποικιλία από σημειογραφίες και γραφικές παρτι-•
τούρες.
Χρησιμοποιούν ειδικά λογισμικά για να υποστηρίξουν τη δημιουργία, την ανάλυση και•
την ανασύνθεση ενός μουσικού έργου. 

Μουσική και Τεχνολογία
Μέσα από το μάθημα της μουσικής τα παιδιά μπορούν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους πάνω
στην τεχνολογία μέσω μιας τεράστιας γκάμας ηχητικού εξοπλισμού και λογισμικών που είναι
στη διάθεσή τους. Σε αυτά περιλαμβάνονται ηλεκτρονικά όργανα, ηχεία, μικρόφωνα, ενισχυτές,
λογισμικά για Η/Υ, ψηφιακές ή άλλες συσκευές ηχογράφησης, συσκευές αναπαραγωγής και
προ-ηχογραφημένα μουσικά αρχεία (π.χ. τα MP3 αρχεία ή τα βίντεο στοYouTube) . Είναι ση-
μαντικό για τα παιδιά να κατανοήσουν τα βήματα ασφαλείας, τα οποία πρέπει να ακολουθήσουν
για να αποφύγουν κινδύνους που σχετίζονται με τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, χωρίς όμως αυτά
να θεωρούνται εμπόδια. Τα παιδιά μπορούν να μάθουν να:

Χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μουσικά όργανα και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και να κά-•
νουν συγκρίσεις με τα φυσικά όργανα. 
Χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα και λογισμικά για να ακούν, να αξιολογούν, να κα-•
ταγράφουν, να συνδυάζουν και να πειραματίζονται με το σχεδιασμό ηχητικών και μου-
σικών δομών.  

Μέσω της μουσικής πρόσληψης (δραστηριότητες ακρόασης) και της εξάσκησης σε διάφορα
είδη μουσικής εκτέλεσης, τα παιδιά μπορούν να μάθουν να εκφράζονται παίζοντας και φτιά-
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χνοντας τη δική τους μουσική. Οι δάσκαλοι πρέπει να ενθαρρύνουν τη δημιουργική έκφραση
και όχι μόνο την τεχνική αρτιότητα στο πλαίσιο των μουσικών δραστηριοτήτων. 

2.3  Αναπαράσταση 

Αυτός ο τομέας της μουσικής ανάπτυξης περιλαμβάνει δραστηριότητες που συσχετίζουν τον
ήχο με άλλα μέσα και συμβολικά συστήματα (π.χ. τη γλώσσα, τους αριθμούς, την κίνηση και
το χορό). Όταν διαφορετικά μέσα χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα (π.χ. ήχοι, χειρονομίες, λέξεις
και εικόνες), η μουσική ανάπτυξη μπορεί να ενισχυθεί μέσω της εμπλοκής πολλών αισθήσεων
και τρόπων μάθησης (Márquez, Izquierdo & Espinet, 2003; Young, 2009; Pérez & Malagarriga,
2010). Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην ενίσχυση όλων των αισθήσεων και στην ικανοποίηση
διαφορετικών εκπαιδευτικών αναγκών.  

Τα παραδοσιακά συστήματα μουσικής σημειογραφίας είναι σημαντικές μορφές μουσικής
αναπαράστασης, όμως οι νεαροί μαθητές μπορούν επίσης να ερμηνεύσουν και να δημιουργή-
σουν μουσικές αναπαραστάσεις με εικόνες, ιδέες, ιστορίες, περιβάλλοντα, ποιήματα, διαθέσεις
και συναισθήματα, δουλεύοντας είτε ατομικά είτε σε ομάδες. Οι δάσκαλοι μπορούν, επίσης,
να δώσουν στα παιδιά την ευκαιρία να αντιληφθούν, να κατανοήσουν και να εκφράσουν τη
μουσική, μέσω απτικών (αφή) αναπαραστάσεων που μπορούν να πραγματοποιηθούν για πα-
ράδειγμα με τη χρήση νέων τεχνολογιών (π.χ. οθόνες αφής). 

Ερμηνεία και Ανταπόκριση  
Τα παιδιά ανταποκρίνονται πολύ καλά σε πολυ-αισθητηριακά ερεθίσματα, και η αφή, η
όσφρηση, η γεύση και η όραση μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να εμπνεύσουν μουσικές
ιδέες. Επίσης, οι μικροί ακροατές ενεργοποιούνται από ολιστικές, αληθινές, εξωσχολικές μου-
σικές εμπειρίες, οι οποίες περιλαμβάνουν ακρόαση, παρακολούθηση, εκτέλεση και δράση μέσα
σε ένα μουσικό σύνολο. Η ομαδική και «γνήσια» δραστηριότητα σε ποικίλα περιβάλλοντα και
διάφορα πεδία του προγράμματος σπουδών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κίνητρο για τα παιδιά
ώστε να θελήσουν να αναπαραστήσουν μουσικά τις δικές τους ιδέες. Οι συνθέτες του παρόντος
και του παρελθόντος απεικόνισαν τοπία, γεγονότα, διαθέσεις, περιπέτειες, ελπίδες, ακόμα και
κτήρια, στις συνθέσεις τους.  

Οι δάσκαλοι είναι θεμιτό να βοηθούν τα παιδιά ώστε να κατανοήσουν τις προθέσεις των
συνθετών, αλλά και να δημιουργήσουν δικές τους συνθέσεις στις οποίες να αναπαριστούν ιστο-
ρίες, συναισθήματα ή τόπους. Τα παιδιά έτσι μπορούν να μάθουν: 

Να εμπλέκονται σε δραστηριότητες στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν σε συγ-•
κεκριμένα μουσικά κομμάτια εκφράζοντας το τι τους προκαλεί η μουσική μέσα από
προκαθορισμένες ή αυτοσχεδιαστικές κινήσεις και χειρονομίες. 
Να ερμηνεύουν εικόνες χρησιμοποιώντας όργανα, φωνές και ήχους.   •
Να αναπτύσσουν ένα πλούσιο λεξιλόγιο σε διάφορα θέματα που αφορούν τη μουσική.•

Μουσική και Γλώσσα 
Για  μια πιο αναλυτική παρουσίαση της ενσωμάτωσης της μουσικής στη γλωσσική εκπαίδευση
βλ. Κεφ.4.

Μουσική και Κίνηση
Η μουσική και η κίνηση συνδέονται στενά και είναι δυνατόν να εξερευνηθούν με ένα πλήθος
τρόπων, όπως οι παραδοσιακοί χοροί, ο μουσικο-κινητικός αυτοσχεδιασμός και η μετατροπή
κινήσεων του σώματος σε μουσική,  αλλά και η «γραφή» μιας μελωδίας «στον αέρα». Ο συν-
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δυασμός της κίνησης με τη μουσική δραστηριότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ανάπτυξη
του κινητικού συντονισμού των παιδιών , της συνειρμικής τους μνήμης και ενός πλήθους άλλων
μουσικών και μη μουσικών δεξιοτήτων. Τέτοιες δραστηριότητες μπορούν να περιλαμβάνουν:

Τη δημιουργία και εκτέλεση εκφραστικών κινήσεων και χορευτικών βημάτων κατά την•
ακρόαση ενός μουσικού κομματιού. 
Την εξάσκηση στην απομνημόνευση του μουσικού υλικού μέσω συγκεκριμένων κινή-•
σεων (Marjanen, 2009). 

Μουσική και Γραφικά
Οι γραφικές παρτιτούρες προσφέρουν ένα απεριόριστο εύρος οπτικών αναπαραστάσεων της
μουσικής, ενώ από την άλλη οι μουσικές εμπειρίες μπορούν πολύ όμορφα να απεικονιστούν
με τη χρήση εικόνων. Εξερευνώντας τρόπους για τη μετατροπή φωτογραφιών, εικόνων και
γραφικών παρτιτούρων σε μουσική -αλλά και το αντίθετο- είναι ένας δημιουργικός τρόπος να
ενσωματωθούν και να αναπτυχθούν καλλιτεχνικές, οπτικές, ακουστικές και μουσικές δεξιότη-
τες. Τέτοιες δραστηριότητες είναι επίσης χρήσιμες για την ανάπτυξη συνδέσεων μεταξύ οπτικών
και ακουστικών ερεθισμάτων, συνδέσεις που μπορεί να είναι ωφέλιμες στη γραφή και την ανά-
γνωση,  απαραίτητες για τον αλφαβητισμό. Τα παιδιά μπορούν να μάθουν:

Να παίζουν μουσική και να αυτοσχεδιάζουν ανταποκρινόμενα σε οπτικά ερεθίσματα. •
Να ερμηνεύουν και να απεικονίζουν στοιχεία της μουσικής (λ.χ. τη χροιά, τις παύσεις,•
το τέμπο, τους χρωματισμούς) χρησιμοποιώντας συμβολική ή γραφική παρτιτούρα
(Marjanen, 2009). 

2.4  Συζήτηση 

Ως γενικές αρχές της διδασκαλίας, ο αναστοχασμός και η διατύπωση μιας σκέψης, αποτελούν
σημαντικά στοιχεία κάθε διαδικασίας μάθησης. Μια αναστοχαστική προσέγγιση των μουσικών
δραστηριοτήτων βοηθάει τα παιδιά να συνεχίσουν να εργάζονται, να παίζουν και να πειραμα-
τίζονται μέσα σε ένα μουσικό περιβάλλον. Η συζήτηση για τη μουσική μπορεί να βοηθήσει
ώστε οι αυθαίρετες μουσικές έννοιες να γίνουν πιο συγκεκριμένες και χειροπιαστές, επίσης
μπορεί να κάνει την αόριστη γνώση πιο σαφή, να αναπτύξει τη δεξιότητα κριτικής σκέψης των
παιδιών, να οδηγήσει σε μια αύξηση του μουσικού τους λεξιλογίου και να στηρίξει τη μουσική
τους κατανόηση.  Οι Viladot, Gomez και  Malagarriga (2010) έδειξαν πως η συζήτηση στο
πλαίσιο μιας ομάδας στην τάξη, που συμπεριλαμβάνει ομαδικές δραστηριότητες και διάδραση,
μπορεί να ωφελήσει τον τρόπο με τον οποίο η μουσική γνώση κατασκευάζεται κοινωνικά μέσα
στην ομάδα. 

Η πλήρης κατανόηση της μουσικής προϋποθέτει θεωρητική γνώση αλλά και τη συνειδη-
τοποίηση της σχέσης που έχουν διαφορετικά κοινωνικά στρώματα με διαφορετικά είδη μουσι-
κής και μουσικές υποκουλτούρες. Με αυτή την έννοια, το μάθημα και η συζήτηση γύρω από
τη μουσική μπορούν να βοηθήσουν να διευρυνθούν τα μουσικά ενδιαφέροντα των παιδιών και
να ενθαρρυνθεί η ενεργή συμμετοχή τους τόσο στη μουσική όσο και την κοινωνική τους ζωή.

Λειτουργίες της Μουσικής
Είναι πολύ ενδιαφέρον να αναλογιστούμε και να συζητήσουμε το ρόλο της μουσικής σήμερα
και στο παρελθόν. Τα παιδιά μπορούν να αποκομίσουν μια κοινωνική, πολιτισμική και ιστορική
κατανόηση του κόσμου όταν μαθαίνουν για διαφορετικά είδη μουσικής, για τους ποικίλους
ρόλους που έπαιξε η μουσική αλλά και οι μουσικοί, σε διάφορες κουλτούρες και εποχές, όπως
επίσης και για την προσωπική σημασία της μουσικής για κάθε μέλος της κοινωνίας. Μια
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συζήτηση με θέμα την αναγνώριση και την ανάλυση των διαφορετικών λειτουργιών της
μουσικής, με θέμα τα διάφορα μουσικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα και με θέμα την
περιγραφή της μουσικής από διαφορετικές εποχές ή χώρες μπορεί, φυσικά, να πραγματοποιηθεί
στη μητρική γλώσσα των παιδιών αλλά και στη διδασκόμενη γλώσσα. Επίσης, θεωρείται πολύ
σημαντικό να γίνονται συζητήσεις για τη μουσική στο πλαίσιο «αυθεντικών» δραστηριοτήτων
μάθησης (π.χ. ως μέρος μιας συζήτησης σχετικά με τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα
διαφόρων εποχών και περιοχών). Τα παιδιά μπορούν να μάθουν να:

Να αναστοχάζονται πάνω στην κοινωνική και πολιτισμική διάσταση της μουσικής στο•
παρελθόν σε σύγκριση με το παρόν. 
Να ξεχωρίζουν τα διάφορα είδη μουσικής, όπως αυτά εμφανίζονται σε άλλες κάθε φορά•
συνθήκες και να προσπαθούν να αναγνωρίσουν την προέλευσή τους.

Μουσικές φόρμες, είδη και δομές
Η κατανόηση και η συζήτηση θεμάτων που αφορούν απλές και σύνθετες μουσικές φόρμες και
τις παραλλαγές τους, ανάλογα με το μουσικό είδος και την κουλτούρα στην οποία αναπτύσ-
σονται, είναι εξαιρετικά ωφέλιμες για τη μουσική εκπαίδευση. Τα παιδιά μπορούν να ξεκινή-
σουν μαθαίνοντας να περιγράφουν μεμονωμένα μουσικά στοιχεία και τον τρόπο με τον οποίο
αυτά συνδυάζονται (π.χ. παλμός, διάρκεια, μέτρο, ρυθμός, τονικό ύψος, τονικότητα, μελωδία,
συγχορδίες, αρμονία) και μετά μπορούν να προχωρήσουν σε έννοιες όπως είναι η μίμηση, η
επανάληψη, η αντιστροφή, η πολυφωνία αλλά και σε πιο σύνθετες δομές όπως είναι το θέμα
και απάντηση ή η μορφή σονάτας. Οι μικροί μαθητές μπορούν να κατασκευάσουν εικόνες ή
πλάνα της δομής των διαφορετικών μουσικών κομματιών που ακούν, χρησιμοποιώντας τη συμ-
βατική σημειογραφία αλλά και διάφορες μορφές γραφικής παρτιτούρας. Τα παιδιά μπορούν να
μάθουν:

Να αναγνωρίζουν, να περιγράφουν και να εκτελούν συγκεκριμένες μουσικές δομές•
μέσω της μίμησης ή διαβάζοντας μια παρτιτούρα.  
Να αναγνωρίζουν, να σημειώνουν, να περιγράφουν και να δημιουργούν μουσικές δομές•
και να τις αντιστοιχίζουν με γραφήματα ή κινήσεις. 

2.5  Μουσικές Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και στόχοι

Έχοντας προσδιορίσει το μεγάλο εύρος των θεματικών της μουσικής εκπαίδευσης, οι οποίες
θεωρούνται ωφέλιμες για το ΕΦΜ-Γ, είναι σημαντικό να αντιστοιχήσουμε τον μεγάλο αυτό
όγκο με ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο ώστε να προσφέρουμε ενδεικτικές μουσικές δραστηριότητες
για την τάξη. Αυτή η ενότητα περιγράφει βασικές προσεγγίσεις και στόχους, που το ΕΦΜ-Γ
θεωρεί σημαντικούς.  Παραδείγματα μουσικών δραστηριοτήτων περιγράφονται αναλυτικά στα
κεφάλαια 4 και 5, στα Teacher’s Booklets και στη διαδικτυακή βάση δεδομένων (βλ. κεφ. 5).

Αναπτύσσοντας την προσωπικότητα και την μουσικότητα των παιδιών
Οι στόχοι της μουσικής εκπαίδευσης, έχει νόημα να συζητούνται μόνο μέσα σε ένα πλαίσιο,
στο οποίο η ανάπτυξη του ανθρώπου αντιμετωπίζεται ολιστικά. Η μουσικότητα προϋποθέτει
κάποιες έμφυτες μουσικές ικανότητες, οι οποίες αναπτύσσονται στον άνθρωπο κατά τη διάρκεια
των πρώτων χρόνων της ζωής του. Αυτές οι ικανότητες μεταμορφώνονται αργότερα σε μουσική
μνήμη και μουσική φαντασία, ενώ, ταυτόχρονα, τα φυσικά χαρακτηριστικά του ήχου (ηχό-
χρωμα, ένταση, μελωδία, ρυθμός και διάρκεια) επηρεάζουν τη συναισθηματική και φυσική του
οντότητα. 

Όλα τα είδη μουσικής μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να υποστηρίξουν την μουσική
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εκπαίδευση των παιδιών, αλλά οι μουσικές προτιμήσεις και οι εμπειρίες του ίδιου του δασκάλου
μπορούν να αποτελέσουν σημαντικές αφετηρίες για τη δημιουργία ενός θετικού και ήρεμου
κλίματος μέσα στην τάξη. Η μουσική εκπαίδευση πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε μια
ατμόσφαιρα ασφάλειας και θετικής ενέργειας, η οποία θα παροτρύνει τον κάθε μαθητή να ταυ-
τίζεται, να μοιράζεται και να δημιουργεί, αλλά και να πραγματοποιεί υπεύθυνες επιλογές. 

Στόχοι και πορεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας
Οι μουσικές δραστηριότητες πρέπει να σχεδιάζονται βάσει ευδιάκριτων στόχων. Οι στόχοι κα-
θοδηγούν τη μουσική διαδικασία και τις δραστηριότητες, συντελώντας στην επίτευξη των γε-
νικότερων στόχων του μαθήματος της μουσικής. Παρόλα αυτά, το εύρος των μουσικών
ικανοτήτων και των εμπειριών αλλά και το υπόβαθρο της μουσικής εκπαίδευσης κάθε τάξης
μπορεί να διαφέρει σε μεγάλο βαθμό, επομένως οι στόχοι πρέπει να είναι κάθε φορά διαφορο-
ποιημένοι. 

Η Marjanen παραδίδει μια προσέγγιση της στοχοθεσίας, η οποία περιλαμβάνει την ολιστική
ενσωμάτωση συγκεκριμένων μουσικών, γνωστικών, κοινωνικο-συναισθηματικών, ψυχικών και
αισθητικών στόχων (βλ. Marjanen, 2009). Χρησιμοποιώντας αυτήν την προσέγγιση, ένας συγ-
κεκριμένος μουσικός στόχος, όπως για παράδειγμα η ακριβής αναπαραγωγή ενός ρυθμού, μπο-
ρεί να συνδεθεί με γνωστικές δεξιότητες, όπως η ρυθμική μνήμη καθώς και με κινητικές και
κοινωνικές δεξιότητες, όπως το συγχρονισμένο χειροκρότημα σε μια ομάδα, οι οποίες μπορούν
να ακολουθούνται από συζητήσεις στην τάξη με θέμα την αισθητική ή συναισθηματική εντύ-
πωση που άφησαν στα παιδιά λ.χ. διαφορετικοί ρυθμοί και ταχύτητες εκτέλεσης.

Οι στόχοι μπορεί να είναι εστιασμένοι στο αποτέλεσμα ή τη διαδικασία. Οι γενικότεροι
στόχοι μπορούν να διαιρεθούν σε επιμέρους, οι οποίοι θα αναπτύσσονται ξεχωριστά στο κάθε
μάθημα ή σε ολόκληρη τη σχολική χρονιά. Τέτοιοι στόχοι μπορούν να περιλαμβάνουν αναστο-
χασμό, αξιολόγηση και μελλοντικό σχεδιασμό. Λόγω του ότι οι μουσικές εμπειρίες είναι συ-
ναισθηματικές και προσωπικές, είναι πολύ σημαντικό να ληφθούν υπ’ όψιν, κατά τον ορισμό
των στόχων, τα ακόλουθα:

Η προσωπικότητα του κάθε ατόμου •
Η εξασφάλιση μιας θετικής ατμόσφαιρας •
Τα κίνητρα για να μάθει κανείς μουσική •
Η ταυτόχρονα ατομική και ομαδική εκπαίδευση •
Η σημασία των ιδεών που μπορεί να έχουν τα ίδια τα παιδιά και η γενικότερη συνει-•
σφορά τους. 

Οι μουσικές δραστηριότητες και η μουσική ανάπτυξη μπορούν να ξεκινήσουν δουλεύοντας με
τη φωνή και τις κινήσεις του δασκάλου, κατόπιν με τις φωνές και τις κινήσεις των παιδιών και
στη συνέχεια με μουσικά όργανα, λογισμικά και άλλες δραστηριότητες. Ερευνητές έχουν εκ-
φράσει την άποψη ότι οι μουσικές δραστηριότητες έχουν σημαντική ικανότητα στο να υπο-
στηρίζουν τη μάθηση (Overy, 1998), την ικανότητα να συνδέουν το δάσκαλο με τους μαθητές
του, μέσω της κοινής βιωμένης τους εμπειρίας, (Marjanen, 2009), την ικανότητα να αυξάνουν
την προσοχή, τη συγκέντρωση και την κατανόηση και απόκριση των μαθητών (Milavanor,
2009, Huotilainen, 2011) και την ικανότητα να συνδυάζουν τη γνώση από διαφορετικούς τομείς
καθώς και να ενδυναμώνουν την ομαδική εργασία και την επικοινωνία (Cslovjecsek and Spy-
chiger, 1998, Cslovjecsek and Linneweber-Lammerskitten, 2011). 
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2.6  Κατηγορίες Μουσικών Δραστηριοτήτων του ΕΦΜ-Γ

Μέσα από το πλήθος των ιδεών, των προσεγγίσεων και της βιβλιογραφίας που παρουσιάστηκαν
παραπάνω, διαπιστώνεται ότι οι μουσικές δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν στην τάξη
είναι απεριόριστες και άρα ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να κάνει επιλογές προκειμένου να δια-
μορφώσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων.  

Η μουσική σε ένα μάθημα γλώσσας γίνεται συνήθως αντιληπτή ως μια δραστηριότητα που
να περιλαμβάνει κάποιο τραγούδι, αλλά για τον ΕΦΜ-Γ, το τραγούδι είναι ένα μόνο από τα
είδη των δραστηριοτήτων που εδώ προτείνονται. Στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΦΜ-Γ, ανα-
πτύχθηκαν δέκα κατηγορίες  δραστηριοτήτων με σκοπό την οργάνωση του μουσικοεκπαιδευ-
τικού υλικού:

Ρυθμική απαγγελία 1
Τραγούδι 2
Κρουστά Σώματος 3
Παίξιμο μουσικών οργάνων 4
Χορός και κίνηση  5
Μουσική εξερεύνηση, αυτοσχεδιασμός και δημιουργία 6
Μουσική ακρόαση 7
Απεικόνιση, καταγραφή και ανάγνωση της μουσικής  8
Χρήση ΤΠΕ  9
Μουσική διεύθυνση και διδασκαλία10

Γύρω από τις συγκεκριμένες κατηγορίες οργανώνεται ένα πλήθος δραστηριοτήτων, οι οποίες
είναι προσανατολισμένες στην ενεργητική μουσική εκπαίδευση παρέχοντας ένα πλήθος δυ-
νατοτήτων για την ενσωμάτωση της μουσικής στη διδασκαλία της γλώσσας. Αυτές οι κατη-
γορίες αλληλεπιδρούν και αλληλεπικαλύπτονται. Για παράδειγμα, όταν τα παιδιά παίζουν
κάποιο μουσικό όργανο, ταυτόχρονα ακούνε, και πιθανόν και να διαβάζουν, να αυτοσχεδιά-
ζουν και να πειραματίζονται. Η ρυθμική απαγγελία και το τραγούδι περιλαμβάνουν παιχνίδι
με τη φωνή που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή φωνητικών, τραγουδιού ραπ,
αστείων φωνών και αντικρουόμενων ρόλων.

Για πληρέστερη κατανόηση και εξερεύνηση αυτών των ιδεών μπορείτε να δείτε το παρά-
δειγμα μιας τέτοιας δραστηριότητας, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 5. Στο επόμενο κεφά-
λαιο θα αναπτυχθούν οι στόχοι της σύγχρονης γλωσσικής εκπαίδευσης στη πρωτοβάθμια
εκπαίδευση.
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3.  Διδάσκοντας και Μαθαίνοντας Γλώσσες

Από το 1990 οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δεσμευτεί αμοιβαία για
την προώθηση της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών σε μαθητές κάτω των έντεκα ετών (Eury-
dice, 2002). Βέβαια, τα χαρακτηριστικά μιας αποτελεσματικής διδασκαλίας καθορίζονται τόσο
από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό όσο και από διάφορες εθνικές και πολιτισμικές επιδράσεις
(Blondin, Candelier, Edelenbos, Johnstone, Kubanek-German, & Taeschner, 1998; Driscoll,
2000; Driscoll, Jones, Martin, Graham-Matheson, Dismore, & Sykes, 2004). Ωστόσο, βασική
προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωση αποτελεί η επένδυση σημαντικών οικονομικών κονδυ-
λίων και γλωσσολογικών πηγών ώστε να ενισχυθεί η εκμάθηση των ξένων γλωσσών, υπηρε-
τώντας την αρχή πως κάθε πολίτης θα πρέπει να σε θέση να ομιλεί δύο τουλάχιστον ξένες
γλώσσες, στο επίπεδο της μητρικής του γλώσσας (COM 590, 1995). 

Αυτό το κεφάλαιο πραγματεύεται κάποια βασικά στοιχεία και θεωρίες που σχετίζονται με
την τρέχουσα παιδαγωγική για τη διδασκαλία της γλώσσας καθώς, επίσης, εξερευνά συγκεκρι-
μένα στοιχεία σχετικά με τη διδασκαλία των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων (ακούω, μιλώ,
γράφω και διαβάζω) μέσα από επίσημα έγγραφα, ερευνητικά άρθρα και αναφορές. 

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (Common European Framework
of Reference for Languages (CEFR)) παρέχει ένα βασικό άξονα στους εκπαιδευτικούς και τους
σχεδιαστές εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον τομέα της γλώσσας καθώς αποτελεί μια κοινή
βάση για τη σαφή περιγραφή των στόχων, του περιεχομένου αλλά και των μεθόδων διδασκαλίας
των γλωσσών στην Ευρώπη. Στο Πλαίσιο αυτό υποστηρίζονται τρεις βασικές αρχές:

«ότι η πλούσια κληρονομιά των διαφορετικών γλωσσών και των πολιτισμών στην Ευ-1
ρώπη αποτελεί πολύτιμο και κοινόχρηστο πλούτο που θα πρέπει να προστατεύεται και
να εξελίσσεται…» 
«ότι μόνο μια καλύτερη γνώση των σύγχρονων ευρωπαϊκών γλωσσών μπορεί να κατα-2
στήσει δυνατή την επικοινωνία και αλληλεπίδραση των Ευρωπαίων με διαφορετική μη-
τρική γλώσσα, με στόχο να προαχθεί η κινητικότητα των πολιτών μέσα στα όρια της
Ευρώπης, η αμοιβαία συνεννόηση και  συνεργασία, αλλά και η καταπολέμηση κάθε προ-
κατάληψης και διάκρισης».  
«ότι τα κράτη-μέλη, όταν υιοθετούν ή αναπτύσσουν εθνικές πολιτικές στον τομέα της3
εκμάθησης και της διδασκαλίας σύγχρονων γλωσσών, μπορούν να επιτυγχάνουν μεγα-
λύτερη σύγκλιση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω των κατάλληλων συμφωνιών για διαρκή
συνεργασία και συντονισμό της εκπαιδευτικής τους πολιτικής» (Council of Europe, 2001;
2007a). 

Υπάρχει ένα σύνολο από διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά με τη διδασκαλία της γλώσσας
και κάθε προσέγγιση διέπεται από διαφορετικές και ξεχωριστές θεωρίες και ιδεολογίες.
(Mitchell & Myles, 1998). Παγκοσμίως, η τάση της διδασκαλίας να επικεντρώνεται στην επι-
κοινωνιακή επάρκεια των μαθητών είναι η πιο διαδεδομένη προσέγγιση (βλ. Hymes, 1972;
Canale & Swain, 1980; Canale, 1983).   Η Επικοινωνιακή Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών (Com-
municative Language Teaching (CLT)) συνδυάζει αρκετά στοιχεία: τη γλωσσολογία, την κοι-
νωνιογλωσσολογία και τον πραγματισμό (Council of Europe, 2006). Στο πλαίσιο αυτών των
τριών στοιχείων εμπεριέχεται ένα πλήθος ανεξάρτητων δεξιοτήτων, όπως η ικανότητα χρήσης
κατάλληλου λεξιλογίου και γραμματικής, η γλωσσική και πολιτισμική ευαισθητοποίηση, η
εξοικείωση με πολλές γλώσσες και πολιτισμούς, η εκμάθηση μιας γλώσσας, καθώς και ένα
πλήθος γνωστικών στρατηγικών αλλά και στρατηγικών γλωσσικής εκμάθησης. 
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Διδάσκοντας διαφορετικές δεξιότητες μέσω μιας δραστηριότητας
Μια δραστηριότητα μπορεί να βοηθήσει στην ταυτόχρονη εξέλιξη πλήθους περιοχών της γλωσ-
σικής ανάπτυξης. Ένα πλούσιο πλαίσιο διδασκαλίας που να προσομοιάζει τις πραγματικές συν-
θήκες ζωής και διάφορες ολιστικές γλωσσικές εμπειρίες μπορούν να αναπτυχθούν τόσο μέσα
όσο και έξω από το σχολικό περιβάλλον. Για παράδειγμα, η ανάγνωση ενός βιβλίου με ιστορίες
δεν κινητοποιεί μόνο την ακουστική δεξιότητα και την κατανόηση, αλλά και παρακινεί τη διε-
νέργεια ερωτήσεων, προκαλεί σχόλια, μη λεκτικές αντιδράσεις και εγείρει τη φαντασία των
παιδιών. Τα παιδιά μπορούν να κοιτάζουν τις εικόνες, να συγκρίνουν ιστορίες που ήδη ξέρουν
από διαφορετικούς πολιτισμούς  και να παρατηρούν τις διαφορές μεταξύ γραπτής και προφο-
ρικής έκφρασης μιας λέξης. Συμπερασματικά, η ανάγνωση μιας ιστορίας μπορεί να συνδεθεί
με την καλλιέργεια του ακουστικού, προφορικού και γραπτού λόγου, καθώς και με την ανα-
γνωστική δεξιότητα του παιδιού, με την ανάπτυξη γλωσσικής και πολιτισμικής ευαισθητοποί-
ησης όπως, επίσης, και με την περαιτέρω εξοικείωσή του με πολλές γλώσσες και πολιτισμούς. 

3.1  Προφορικότητα (Ακρόαση και ομιλία) 

Οι συνεργάτες του ΕΦΜ-Γ υποστηρίζουν ότι η εκμάθηση της γλώσσας θα πρέπει να προσανα-
τολίζεται στη μάθηση μέσω της συνεχούς συμμετοχής και της αλληλεπίδρασης και ότι οι μα-
θητές θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να επικοινωνούν τόσο μεταξύ τους όσο και με τον
εκπαιδευτικό στη νέα γλώσσα όσο το δυνατόν περισσότερο. Η ανάπτυξη της προφοράς των
παιδιών είναι, επίσης, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για το οποίο γίνεται εκτενής αναφορά στο
επόμενο κεφάλαιο.

Ακουστική δεξιότητα και κατανόηση
Θεωρείται μεγάλη πρόκληση από τα παιδιά η κατανόηση μιας ξένης γλώσσας με σκοπό να την
καταλάβουν. Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποστηρίξουν τους μαθητές τους
- ως προς την εκμάθηση της γλώσσας -  με προσεχτικά σχεδιασμένα βήματα αλλά και την ορ-
γάνωση ακουστικών δραστηριοτήτων, που θα τους βοηθήσουν να αναγνωρίζουν συγκεκριμέ-
νους ήχους και μοτίβα αξιοποιώντας τις δικές τους πρότερες  γνώσεις (Choate & Rakes, 1987).

Με σκοπό να κατανοήσουν τα παιδιά τι ακούν, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διευρύνουν
τις γλωσσολογικές γνώσεις τους, σχετικά με τις φωνολογικές (σύστημα ήχου), τις προσωδιακές
(ρυθμός, δυναμικός τονισμός και σύστημα τονισμού) και τις συντακτικές (το σύστημα της γραμ-
ματικής) δομές της γλώσσας, όπως επίσης και με τη σημασία των λέξεων (σημασιολογικό σύ-
στημα). Ως ένα παράδειγμα προσωδιακής γνώσης, τα παιδιά μπορούν να μάθουν ότι οι
ερωτήσεις στα γαλλικά έχουν έναν αυξανόμενο τονισμό στο τέλος της φράσης, ενώ στα γερ-
μανικά ο τονισμός εγείρει ένα αίσθημα έκπληξης ή ειρωνείας.

Επιπλέον στόχοι που μπορούν να εκπληρωθούν μέσω των ακουστικών ασκήσεων είναι:
η κατανόηση ενός μηνύματος (π.χ. τι θέλει ο δάσκαλος να κάνουν τα παιδιά στη συνέχεια•
του μαθήματος; πώς είναι ο καιρός σήμερα; ή τι ώρα αναχωρεί το τρένο;) 
η ανάπτυξη ακουστικών στρατηγικών (π.χ. η αναζήτηση λέξεων κλειδιά ή η αναγνώριση•
λέξεων που έχουν παρόμοιο άκουσμα σε μια γλώσσα ήδη γνωστή στο παιδί.) 
η καθαρή εκμάθηση νέου λεξιλογίου (π.χ. η χρήση φράσεων με μία καινούρια λέξη και•
η κατανόηση της σημασίας τους μέσω του γενικότερου νοήματος)

Οι ακουστικές ασκήσεις για την εκμάθηση μιας γλώσσας μπορεί να περιλαμβάνουν: 
διενέργεια δράσεων ή χειρονομιών κατά τη διάρκεια ακρόασης μιας ιστορίας ή ενός•
ποιήματος, 
συσχέτιση λέξεων και ήχων με την κατάλληλη εικόνα ή σκίτσο,  •
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κατανόηση μιας ιστορίας ή ενός ποιήματος σε μία μη οικεία γλώσσα και προβληματι-•
σμός πάνω στο νόημα που έχει για τα παιδιά στην τάξη αλλά και για τα παιδιά της συγ-
κεκριμένης κουλτούρας στην οποία αναφερόμαστε, 
απευθείας ακρόαση από μέσα επικοινωνίας στην ξένη γλώσσα όπως, το ραδιόφωνο, η•
τηλεόραση ή οι κινηματογραφικές ταινίες (CILT, 2006). 

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε το CEFR: Ακρόαση  (Listening): σσ.
65–8, 233–4, 237, 242.

Ομιλία και Προφορά
Ο προφορικός λόγος μπορεί να υποστηριχτεί μέσα από την εκμάθηση λέξεων, φράσεων και
‘chunks’ (συνηθισμένες εκφράσεις του λόγου όπως για παράδειγμα η έκφραση “in my
opinion”). Στην τάξη δίδονται πολλές ευκαιρίες για να αναπτυχθεί ο προφορικός λόγος σε μία
ξένη γλώσσα. Τέτοιες ευκαιρίες είναι οι χαιρετισμοί, οι παρακλήσεις, οι «τελετουργίες» της
τάξης – όπως για παράδειγμα η αναφορά της ημερομηνίας καθημερινά – αλλά και τα διάφορα
παιχνίδια, όπως οι «Κινέζικοι Ψίθυροι» (Chinese Whispers). Αυτά τα είδη δραστηριοτήτων δί-
νουν τη δυνατότητα στα παιδιά να βιώσουν τα τρία στάδια της ομιλίας: τη μίμηση, την αναπα-
ραγωγή με ποικίλους τρόπους και την ελεύθερη έκφραση. Οι μαθητές μπορούν ακόμη να
βοηθηθούν στην πρόοδό τους στην εκμάθηση μιας νέας γλώσσας με τους εξής τρόπους:

αναπαράγοντας ήχους με τη φωνή τους, •
μαθαίνοντας παιδικούς ρυθμούς ή ποιήματα,•
παίζοντας θέατρο ή λαμβάνοντας μέρος σε θεατρικό παιχνίδι,•
ρωτώντας και απατώντας ερωτήσεις (CILT, 2006).•

Όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω παραδείγματα, μέσω των δραστηριοτήτων παραγω-
γής προφορικού λόγου μπορούν να αναπτυχθούν ποικίλες μορφές προφορικών δεξιοτήτων
όπως:

η έκφραση νοήματος: Ο μαθητής που μαθαίνει μια γλώσσα γίνεται ικανός να χρησιμο-•
ποιήσει αποτελεσματικά τη γλώσσα ώστε να μεταφέρει τις δικές του ιδέες, τα συναι-
σθήματα και τις ανάγκες του (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2007a), ή  με σκοπό να
εκπληρώσει κάποιον στόχο.
η ανάπτυξη επικοινωνιακών δραστηριοτήτων: Οι δραστηριότητες ομιλίας μπορούν να•
μάθουν στα παιδιά πώς να εμπλέκονται σε  διαδραστικούς διαλόγους και πως να πα-
ρουσιάζουν πληροφορίες μέσω του λόγου.
η εξάσκηση της προφοράς: Η επανάληψη λέξεων ή φράσεων από ένα ποίημα ή μια ιστο-•
ρία μπορεί να βελτιώσει την προφορά, το ρυθμό και την προσωδία των μαθητών και
να τους βοηθήσει να αναπτύξουν μια μεγαλύτερη ευχέρεια λόγου.

Το να καταλαβαίνει κανείς αλλά και το να γίνεται κατανοητός εξαρτάται από την ικανότητά
του να ξεχωρίζει τους ήχους της νέας γλώσσας και να παρατηρεί τις μικροδιαφορές μεταξύ πα-
ρόμοιων ήχων στη μητρική του γλώσσα – και στη συνέχεια να τους αναπαράγει. Εκτός από το
σύνολο των φωνολογικών χαρακτηριστικών τους (όλοι οι ήχοι που εμπεριέχονται σε μια
γλώσσα), οι γλώσσες χαρακτηρίζονται, επίσης, σε ένα βασικό επίπεδο από την προσωδία τους
(ρυθμός, έκφραση και τονισμός του λόγου). Σύμφωνα με κάποιους ερευνητές, η αναπαραγωγή
του σωστού τονισμού είναι πιο σημαντική στο να κατανοήσει ένας ντόπιος κάποιον ξένο που
προσπαθεί να μιλήσει τη γλώσσα του, από την τέλεια προφορά συγκεκριμένων ήχων ή συλλα-
βών. (White & Mattys, 2007). (White & Mattys, 2007). Η εξερεύνηση των φωνητικών και φω-
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νολογικών μοτίβων και δομών μιας νέας γλώσσας, μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να γίνουν
επιτυχημένοι και ικανοί ομιλητές (Dodane, 2000; Mertens, 2003).  Η προφορά και η άρθρωση
είναι πολύ σημαντικά στοιχεία αυτής της δεξιότητας και συνεισφέρουν σημαντικά στην βελ-
τίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας. Παραδείγματα δραστηριοτήτων που βελτιώνουν την προ-
φορά περιλαμβάνουν:

την εκμάθηση ομοιοκατάληκτων στίχων και ρυθμικών γλωσσοδετών (όπως για παρά-•
δειγμα ‘BEtty BOTter BOUGHT some BUTter, put it in the BITter BATter,’ κ.λπ. (βλ.
Mertens, 2003),  
το περπάτημα στο ρυθμό ή την κίνηση των χεριών κατά το άκουσμα ενός κειμένου•
στην υπό διδασκαλία γλώσσα και εφόσον το κείμενο διαβάζεται αργά και εκφραστικά.
Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να οδηγήσουν στη διαπίστωση πως υπάρχουν γλώσ-
σες στις οποίες οι συλλαβές είναι μακρύτερες ή βραχύτερες (πιο ‘βαριές’ ή πιο ‘ελα-
φριές’), ανάλογα με τον τονισμό τους (όπως π.χ. τα Γερμανικά ή τα Αγγλικά), και άλλες
γλώσσες που παρουσιάζουν συλλαβές ως επί το πλείστον ισόχρονες (όπως π.χ. τα Γαλ-
λικά, τα Ιταλικά ή τα Ισπανικά).  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες προφορικού λόγου, συμβουλευ-
τείτε το CEFR: δραστηριότητες ομιλίας (σελ. 58–61), ευχέρεια ομιλίας (σελ. 129), διαδραστικές
δραστηριότητες (σελ. 73–82), δραστηριότητες επικοινωνίας (σελ. 25, 57–90, 180–181, 222),
προφορά (σελ. 153, 117–118, 132). 

3.2  Εγγραμματισμός (Ανάγνωση και Γραφή) 

Οι δραστηριότητες ανάγνωσης και γραφής μπορούν να ενισχύσουν τις γνώσεις των παιδιών
και την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν λεξιλογικές και γραμματικές δομές, οι οποίες δυνη-
τικά μπορούν να ενδυναμώσουν το προφορικό τους λόγο. Η ανάγνωση και η γραφή μπορούν
να διδαχτούν ταυτόχρονα με τον προφορικό λόγο, παρόλο που αυτές οι δεξιότητες βασίζονται,
συνήθως, στην ανάγνωση και τη γραφή στη μητρική γλώσσα ή στη γλώσσα διδασκαλίας στο
σχολείο (Cumming, 1989). Το αν οι δεξιότητες του γραπτού λόγου θα διδάσκονται πριν, κατά
τη διάρκεια ή μετά τις αντίστοιχες του προφορικού εξαρτάται από τη γενικότερη διδακτική φι-
λοσοφία που εφαρμόζεται, αλλά και από τις συνθήκες και τα μέσα διδασκαλίας. (Driscoll et
al., 2004). Οι ειδικοί του ΕΦΜ-Γ λαμβάνουν, βέβαια, υπόψη τους πως υπάρχουν δύο αντι-
κρουόμενες τρέχουσες απόψεις στο θέμα αυτό. Από τη μια βρίσκονται ερευνητές οι οποίοι πι-
στεύουν ότι η εκμάθηση μιας γλώσσας σε μικρή ηλικία πρέπει να προσανατολίζεται,
τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια, στην ανάπτυξη μόνο ακουστικών και προφορικών δεξιοτήτων
και από την άλλη εκείνοι οι οποίοι υποστηρίζουν την ανάπτυξη και των τεσσάρων βασικών πε-
δίων της γλώσσας (ακούω, μιλώ, γράφω, διαβάζω) από την αρχή (Blondin et al., 1998; Hood,
Conlon, & Andrews, 2008; Cable et al., 2010). Η ακόλουθη ενότητα υπογραμμίζει κάποια από
τα βασικά στοιχεία που θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν κατά την  εισαγωγή της ανάγνωσης και
της γραφής στο μάθημα.

Ανάγνωση
Η ανάγνωση είναι μία διαδικασία που χαρακτηρίζεται από την αλληλεπίδραση του αναγνώστη
με το κείμενο (Rosenblatt, 1978; Kucer, 2001) και περιλαμβάνει διεργασίες που εκκινούν τόσο
από τον πρώτο (βασιζόμενες στη πρότερη γνώση του αναγνώστη) όσο και από το δεύτερο (βα-
σιζόμενες στις πληροφορίες που δίνονται στο κείμενο). Καθώς οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν
περισσότερες γνώσεις για τον κόσμο, μπορούν πιο εύκολα να κατανοήσουν το κείμενο το οποίο
διαβάζουν και να έρθουν σε επαφή μαζί του (Butcher & Kintsch, 2003; Schallert & Martin,
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2003; Pardo, 2004). Ο Bredella (1990) ενισχύει τους αναγνώστες να δώσουν περισσότερη έμ-
φαση στο περιεχόμενο και όχι  στη μετάφραση και τη λέξη προς λέξη κατανόηση του ξένου
κειμένου. Διάφοροι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μέσω των δραστηριοτήτων ανάγνωσης,
όπως για παράδειγμα:

η απόκτηση νέων πληροφοριών σχετικά με τον κόσμο (π.χ. σχετικά με φεστιβάλ ή•
εορτασμούς σε άλλες κουλτούρες,
η ανάπτυξη στρατηγικών ανάγνωσης (π.χ. η ανάγνωση για το κύριο νόημα),•
η έμμεση απόκτηση νέου λεξιλογίου (π.χ. το να μάθει ο μαθητής ένα νέο ρήμα δια-•
βάζοντας ένα διάλογο ή, σε γενικές γραμμές, ένα κατανοητό κείμενο) (Krashen,
1985). 

Όταν το νέο γλωσσικό υλικό εντοπίζεται μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο (π.χ. «ο καιρός»
ή τα διάφορα μαθήματα του σχολείου) είναι πολύ πιο εύκολη η κατάκτησή του από τους μα-
θητές. Η γνωριμία με ένα μη συνηθισμένο συνδυασμό γραμμάτων που δεν απαντάται στη μη-
τρική γλώσσα των μαθητών (π.χ. η λέξη <night>  στα αγγλικά, όπου τα γράμματα <g> και <h>
δεν προφέρονται) βοηθά στην αποκωδικοποίηση της νέας γλώσσας και ενισχύει τις δεξιότητες
ομιλίας και γραφής. Μερικά παραδείγματα δραστηριοτήτων ανάγνωσης είναι:

η ανάγνωση των ονομάτων διάφορων αντικειμένων σε ένα βιβλίο με εικόνες,•
η ανάγνωση οδηγιών και η εφαρμογή τους (CILT, 2006),•
η ανάγνωση και κατανόηση ενός άρθρου, ενός ποιήματος ή μιας σύντομης παιδικής•
ιστορίας.

Για περισσότερες ιδέες που σχετίζονται με τις δεξιότητες ανάγνωσης μπορείτε να συμβου-
λευτείτε το CEFR: σελ. 68–71, 235, 239.

Γραφή
Η γραφή είναι μια ηθελημένη, αυτόνομη ενέργεια που τα παιδιά συνήθως εκτελούν μόνα τους
και με το δικό τους ρυθμό. Η διαδικασία της γραφής παρέχει χρόνο για έναν βαθύτερο και πιο
εστιασμένο αναστοχασμό σχετικά με το περιεχόμενο και τη μορφή του νέου υλικού, ο οποίος
υποστηρίζει και άλλες γλωσσικές δεξιότητες ενώ ταυτόχρονα προωθεί την απομνημόνευση
(Ulrich, 1993). Οι δραστηριότητες γραφής μπορούν να τονίσουν τους δεσμούς μεταξύ της ομι-
λούμενης γλώσσας (ήχοι ή φωνήματα) και της γραπτής (γράμματα ή γραφήματα).  Για παρά-
δειγμα, το να μάθει ο μαθητής ποια φωνήεντα απαιτούν διαλυτικά στη γερμανική γλώσσα
μπορεί να ενισχύσει την κατάκτηση νέου λεξιλογίου και τη βελτίωση της προφοράς του.  Διά-
φοροι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μέσω των δραστηριοτήτων γραφής, από τους οποίους
ξεχωρίζουμε:

την έκφραση πληροφοριών και μηνυμάτων, την έκφραση της προσωπικής γνώμης,•
των ιδεών και των συναισθημάτων ( π.χ. η σύνταξη μιας πρόσκλησης σε πάρτι γε-
νεθλίων), 
την ανάπτυξη στρατηγικών γραφής (π.χ. η σύνταξη και εκ νέου σύνταξη ενός προ-•
σχέδιου κειμένου, η απεικόνιση μιας άγνωστης λέξης ή η γραφή στη μητρική
γλώσσα με σκοπό τη διατήρηση της ροής της γραφής),
την απευθείας κατάκτηση νέου λεξιλογίου, κανόνων γραμματικής, ιδιωματισμών•
και ούτω καθεξής (Swain & Lapkin, 1995).

Η εξάσκηση στο γράψιμο επιτρέπει στους μαθητές να καταγράφουν τις σκέψεις τους σύμφωνα
με τους κανόνες της νέας γλώσσας. Τέτοιες δραστηριότητες στο δημοτικό σχολείο μπορεί να
περιλαμβάνουν τη γραπτή επικοινωνία (π.χ. την αποστολή email σε έναν φίλο σε μια άλλη
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χώρα) και τη γραπτή παραγωγή (π.χ. την τοποθέτηση λεζάντων σε μια ιστορία με εικόνες).  Η
αντιγραφή λέξεων (γνωστή και ως αναπαραγωγική γραφή) μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να
θυμηθούν το νεοαποκτηθέν λεξιλόγιο και να ενισχύσει το υλικό που έχει ήδη κατακτηθεί.

Επιπλέον, ένα σημαντικό πλεονέκτημα της γραφής είναι ότι τα παιδιά μπορούν να πάρουν
δουλειά για το σπίτι. Αυτό προσφέρει ευκαιρίες για τη συμμετοχή των γονέων στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία και επίσης ενισχύει και επεκτείνει το χρόνο της εκπαιδευτικής διαδικασίας
καθώς τα παιδιά μπορούν να συμβουλεύονται κείμενα σχετικά με το μάθημά τους πριν πάνε
στην τάξη. Μια δημιουργική δραστηριότητα γραφής μπορεί να ζητά από τα παιδιά να συντά-
ξουν 2-3 προτάσεις στο περιοδικό του σχολείου ή της τάξης τους σχετικά με ένα συγκεκριμένο
θέμα, όπως είναι για παράδειγμα η περιγραφή του τι τους αρέσει να τρώνε για βραδινό ή μια
παρατήρηση για κάτι ασυνήθιστο που βίωσαν στο δρόμο για το σχολείο. Άλλα παραδείγματα
δημιουργικής γραφής είναι:

η ονομασία αντικειμένων,•
η συμπλήρωση σύντομων ερωτηματολογίων,•
η δημιουργία ενός γρίφου (π.χ. είναι ζώο, τρέχει γρήγορα και έχει μαύρες και άσπρες•
ρίγες – ζέβρα),
η δημιουργική και με φαντασία γραφή, όπως για παράδειγμα η σύνταξη ενός θεατρικού•
έργου (CILT, 2006).

Περισσότερες ιδέες για τις δραστηριότητες γραφής μπορείτε να βρείτε στο CEFR: παραγωγή
γραπτού λόγου (σελ. 61–62) και γραπτή επικοινωνία (σελ. 82–84). Έχοντας μελετήσει μέχρι
τώρα και τις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες μάθησης, το επόμενο κεφάλαιο θα επικεντρωθεί
σε άλλα σημαντικά στοιχεία της διδασκαλίας της  γλώσσας. Αρχικά, θα μελετηθεί ο ρόλος των
άλλων γλωσσών (συμπεριλαμβανομένης και της μητρικής γλώσσας) στην εκμάθηση μιας νέας
γλώσσας. 

3.3  Λεξικολογική ικανότητα (Λεξιλόγιο) 

Η ανάπτυξη του λεξιλογίου της επιδιωκόμενης γλώσσας είναι φυσικά ένα θεμελιώδες στοιχείο
στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Κατά τη διδασκαλία του λεξιλογίου είναι σημαντικό να
επιλέγονται θέματα τα οποία τα παιδιά βρίσκουν ενδιαφέροντα και σχετικά με τη ζωή τους.
Στο δημοτικό σχολείο είναι σημαντικό τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με διάφορες πτυχές του
λεξιλογίου, όπως: 

Το τι σημαίνει η λέξη (εννοιολογική γνώση) •
Το πώς ακούγεται η λέξη (προφορά)•
Το πώς γράφεται η λέξη (ορθογραφία). •

Η διαδικασία μάθησης και απομνημόνευσης λέξεων είναι πιο αποδοτική όταν γίνονται συνδέ-
σεις μεταξύ γραμμάτων (γραφήματα) και ήχων (φωνήματα), οι οποίες «δένουν» την ορθογρα-
φία μιας λέξης με την προφορά και το νόημά της. (Craik & Tulving, 1975; Booth, Perfetti, &
MacWhinney, 1999). Ένα πλούσιο λεξιλόγιο μπορεί να αποκτηθεί τόσο με την εκμάθηση με-
μονωμένων λέξεων όσο και καθιερωμένων εκφράσεων, ως εξής:

Μεμονωμένες λέξεις. Στην εκμάθηση μιας γλώσσας, τα παιδιά χρειάζεται να θέτουν ερω-
τήσεις σχετικά με το νόημα των λέξεων και να χτίζουν τις λεξιλογικές τους γνώσεις με τα δικά
τους μέσα, με την υποστήριξη του δασκάλου, του λεξικού και των συμμαθητών τους. 

Καθιερωμένες εκφράσεις. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να κατασκευάσει κανείς και να εκφρά-
σει μια ιδέα και αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές όταν συγκρίνουμε δύο γλώσσες. Χαιρετισμοί και
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«συστάσεις» μπορούν να γίνουν κτήμα των μαθητών μέσω των καθιερωμένων εκφράσεων. Τα
παιδιά μπορούν επίσης να μάθουν πώς οι διαφορετικοί συνδυασμοί λέξεων μπορούν να δώσουν
περισσότερες λεπτομέρειες ή ενδιαφέρουσες αποχρώσεις στον τρόπο που εκφραζόμαστε, μέσα
από τη μελέτη, για παράδειγμα, μεταφορών και ιδιωματισμών (π.χ. λευκός σαν το χιόνι) της
νέας γλώσσας και προσπαθώντας να βρουν φράσεις με παρόμοιο νόημα στη μητρική τους
γλώσσα.

Θεωρείται χρήσιμο να γίνει διάκριση μεταξύ του εν δυνάμει, του δεκτικού και του ενεργού
λεξιλογίου (Leupold, 2003). Το εν δυνάμει λεξιλόγιο αποτελείται από λέξεις που μπορούν να
γίνουν κατανοητές επειδή η ρίζα τους ή η προφορά τους είναι ήδη γνωστές στο μαθητή (γνω-
στές, επίσης, και ως «συγγενείς» λέξεις). Το δεκτικό λεξιλόγιο περιλαμβάνει λέξεις που μπορούν
να αναγνωριστούν και να κατανοηθούν μέσα στο γενικότερο πλαίσιο ενός κειμένου ή μιας
ακουστικής δραστηριότητας. Το ενεργό λεξιλόγιο αποτελείται από λέξεις τις οποίες ο μαθητής
μπορεί να ανακαλέσει ή να παράγει κατάλληλα στο λόγο ή στη γραφή του. 

Υπάρχουν και άλλες σημαντικές πτυχές του λεξιλογίου και των γλωσσικών δεξιοτήτων σε
μία γλώσσα, όπως είναι η γραμματική της (π.χ. το συντακτικό, οι κατηγορίες των λέξεων), η
μορφολογία της (η δομή μιας λέξης) και η καταγραφή της (η επιλογή των κατάλληλων λέξεων
και προτάσεων για συγκεκριμένες καταστάσεις, π.χ. at school ή at home). Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τις λεξιλογικές δεξιότητες, απευθυνθείτε στο CEFR (σελ. 110–112).

Απόδοση ενός κειμένου (Ερμηνεία και Μετάφραση)  
Ολοένα και μεγαλώνει το μέρος εκείνο της βιβλιογραφίας που αναδεικνύει το σημαντικό ρόλο
της μητρικής γλώσσας (αναφέρεται επίσης ως Γ1) στην εκμάθηση μιας νέας γλώσσας (Hagen,
1992; Cohen, 1998; Macaro, 2000).  Η εκμάθηση και η κατανόηση μιας νέας γλώσσας μπορεί
ως εκ τούτου να μην αφορά μόνο τη γλώσσα αυτή. Σε αντίθεση με τους τομείς που προανα-
φέρθηκαν, στον τομέα της απόδοσης ενός κειμένου, η χρήση της γλώσσας δεν αφορά στην έκ-
φραση των ιδεών του συγγραφέα ή του ομιλητή. Στην απόδοση, μια γλώσσα που ήδη γνωρίζει
ο μαθητής, λειτουργεί ως μέσο για να κατανοηθεί πώς λειτουργεί και νοηματοδοτείται μία νέα
γλώσσα. Μία γλώσσα μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως μεσάζων για την αποτελεσματικότερη
επικοινωνία ατόμων που αλλιώς δε θα ήταν σε θέση, για τον έναν ή τον άλλο λόγο, να επικοι-
νωνήσουν μεταξύ τους. Έτσι, η απόδοση μπορεί να οριστεί ως η μετάφραση ενός μέρους ή του
όλου ενός γραπτού κειμένου από μια γλώσσα σε μια άλλη ή η ερμηνεία του προφορικού λόγου
από μία νέα γλώσσα στη μητρική γλώσσα του συνομιλητή. 

Οι μαθητές που αρχίζουν να μαθαίνουν μια νέα γλώσσα είναι πρόθυμοι να κατανοήσουν
τι συμβαίνει μέσα στην τάξη, τι λέει μια μαριονέτα, τι είναι αυτό που ακούν στο CD και ούτω
καθεξής.  Ωστόσο, δεν είναι ακόμα έτοιμοι να ανταποκριθούν σε όλες τις καταστάσεις που
προκύπτουν χρησιμοποιώντας τη γλώσσα που μαθαίνουν. Τα παιδιά θα θέλουν να σχολιάζουν
αυτά που έχουν μάθει και θα θέλουν να μεταφέρουν τις ιδέες τους στους συμμαθητές τους, στο
δάσκαλο και στους γονείς τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτά τα σχόλια θα κοινοποι-
ούνται στη μητρική τους γλώσσα. 

‘Οι αρχάριοι μαθητές χρησιμοποιούν τη μητρική τους γλώσσα (Γ1) για να
τους βοηθήσει στην αποκωδικοποίηση του κειμένου… Οι αρχάριοι και οι
προχωρημένοι μαθητές χρησιμοποιούν τη Γ1 για να τους βοηθήσει να συν-
τάξουν ένα κείμενο…. Η Γ1 τείνει να είναι η γλώσσα της σκέψης, εκτός
και αν ο μαθητής είναι πολύ προχωρημένος ή βρίσκεται στη χώρα της
γλώσσας που μαθαίνει’ (Macaro, 2000).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόδοση ενός κειμένου βλ. CEFR, την ενότητα
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σχετικά με την προφορική επικοινωνία (σελ. 73-82) και σχετικά με τα κείμενα και τις δραστη-
ριότητες (σελ. 97-100). 

3.4  Γλωσσική Ευαισθητοποίηση 

Ως «γλωσσική ευαισθητοποίηση» χαρακτηρίζεται η ευαισθητοποίηση ενός μαθητή στη γλώσσα
και στη χρήση της, η οποία περιλαμβάνει τη γνώση και την κατανόηση των αρχών σύμφωνα
με τις οποίες οι γλώσσες οργανώνονται και χρησιμοποιούνται (Council of Europe, 2001). Η
ανάπτυξη της γλωσσικής ευαισθητοποίησης στο σχολικό περιβάλλον σχετίζεται με την ενθάρ-
ρυνση της ευαισθησίας και της συνειδητότητας γύρω από τις γλώσσες, τη μορφή και τη δομή
τους, καθώς επίσης και τις γλωσσικές λειτουργίες τους (Donmall, 1985; James & Garrett, 1991;
Carter, 2003; Tomlinson, 2003).

Η ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να κάνουν μια συνειδητή σύνδεση ανάμεσα στις
ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ δύο ή περισσότερων γλωσσών μπορεί να κεντρίσει την πε-
ριέργεια των μαθητών και να επηρεάσει θετικά τα κίνητρά τους για την εκμάθηση μιας γλώσ-
σας.  Δεδομένου ότι η γλωσσική ευαισθητοποίηση είναι μια δεξιότητα που αφορά τόσο τη
γνώση όσο και τη συμπεριφορά, δίνουμε έμφαση στην αυτενέργεια και την επαγωγική διδα-
σκαλία. 

Διάφορες τεχνικές παρατήρησης, σύγκρισης και προβληματισμού με αντικείμενο τη
γλώσσα μπορούν να ενισχύσουν αυτή τη διαδικασία (π.χ. να ζητήσουμε από τα παιδιά να είναι
εξερευνητές μιας γλώσσας “language detectives”). Συνεπώς, σύμφωνα με τον Hawkins (1984,
1999) η γλωσσική ευαισθητοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει:

απόκτηση ευαισθητοποίησης σχετικά με τη γλώσσα ως μέσο επικοινωνίας,•
επίγνωση του ότι υπάρχει τόσο προφορική όσο και γραπτή γλώσσα, όπως επίσης ότι•
υπάρχουν και διάφορα συστήματα γραφής, 
προβληματισμό σχετικά με το πώς λειτουργεί μια γλώσσα, ανακάλυψη των κανόνων•
της γραμματικής και του σχηματισμού νέων λέξεων, 
χρήση της γλώσσας σε διάφορες καταστάσεις της καθημερινής πρακτικής και αναζή-•
τηση των γλωσσών που μιλούν τα παιδιά μέσα στην τάξη, 
συνειδητοποίηση του ότι η γλώσσα μετασχηματίζεται με τον καιρό, σε διαφορετικά πε-•
ριβάλλοντα και πολιτισμούς και κατανόηση του γιατί κάποιες γλώσσες είναι παρόμοιες
με κάποιες άλλες (π.χ. οι οικογένειες γλωσσών),
αναζήτηση του τρόπου με τον οποίον τα παιδιά μαθαίνουν μια γλώσσα και των στρα-•
τηγικών με τις οποίες οι μαθητές μπορούν να έρθουν σε επαφή με ένα νέο γλωσσικό
υλικό. 

Οι δραστηριότητες σχετικές με τη γλωσσική ευαισθητοποίηση στο δημοτικό σχολείο περιλαμ-
βάνουν:

τη σύγκριση της ονοματοποιίας διαφορετικών γλωσσών με σκοπό την ανάδειξη του ξε-•
χωριστού τρόπου με τον οποίο παρόμοιοι ήχοι ακούγονται ή γράφονται σε κάθε γλώσσα. 
την υπογράμμιση των άρθρων των ουσιαστικών σε ένα κείμενο και τη διατύπωση ενός•
κανόνα που θα μπορούσε να εξηγήσει πότε χρησιμοποιείται το κάθε άρθρο ή η κάθε
μορφή του (π.χ. στην αγγλική γλώσσα ‘a’ ή ‘an’) και ο εντοπισμός διαφορών σε σύγ-
κριση με άλλες γλώσσες τις οποίες γνωρίζουν.  
την ανάπτυξη ενός προβληματισμού σχετικά με τη καθημερινή χρήση της γλώσσας,•
όπως για παράδειγμα το να ζητήσει κανείς μια χάρη σε διαφορετικές περιπτώσεις (π.χ.
από έναν καλό φίλο, από τη μητέρα του ή από έναν γείτονα). Επίσης, την συγκέντρωση
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διαφορετικών λέξεων με το ίδιο νοηματικό περιεχόμενο (π.χ. χρήμα). 

Πολυγλωσσική και Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση 
Η πολυγλωσσική και η πολυπολιτισμική εκπαίδευση είναι δύο τάσεις στην εκπαίδευση που
προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την ποικιλομορφία του γλωσσικού και πολιτισμικού υπόβα-
θρου των παιδιών που ζουν στην Ευρώπη. Στόχος τους είναι να ενισχυθούν οι δεξιότητες επι-
κοινωνίας των ατόμων σε πολλές διαφορετικές γλώσσες και με ανθρώπους από διαφορετικά
πολιτισμικά περιβάλλοντα (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2006). Ως πολυγλωσσική επάρκεια ορίζε-
ται «η ικανότητα απόκτησης και χρήσης ενός πλήθους δεξιοτήτων σε διαφορετικές γλώσσες,
σε διαφορετικά επίπεδα επάρκειας, για διαφορετικές λειτουργίες» (Συμβούλιο της Ευρώπης,
2007β). Οι έννοιες της πολυγλωσσικής και πολυπολιτισμικής επάρκειας στοχεύουν στην απο-
φυγή του διαχωρισμού μεταξύ πρώτης και δεύτερης γλώσσας, υπογραμμίζοντας αντίθετα την
σημασία της πολυγλωσσικότητας και της πολυπολιτισμικότητας. Επίσης, υποστηρίζεται ότι η
πολυγλωσσικότητα συνδέεται με την ιδιότητα των ανθρώπων να διαθέτουν κάτι παραπάνω από
μια απλή συλλογή δεξιοτήτων σε διάφορες γλώσσες: κατέχουν μια πολυπολιτισμική και πολυ-
γλωσσική δεξιότητα, σύμφωνα με την οποία ολόκληρο το γλωσσικό τους ρεπερτόριο βρίσκεται
κάθε στιγμή στη διάθεσή τους.

3.5  Διαπολιτισμική Ευαισθητοποίηση 

Η έννοια «κουλτούρα» ορίζεται ως η συνάθροιση ενός συνόλου στοιχείων του τρόπου ζωής
ενός ατόμου, σύνολο το οποίο συναποτελούν στάσεις και επιτεύγματα, παραδόσεις, συνήθειες
και έθιμα, κανονικότητες στη συμπεριφορά, τα συναισθήματα και οι αντιδράσεις των ανθρώ-
πων, καθώς οι κοσμοθεωρίες τους. Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες
(2001) διαφοροποιεί την κοινωνικοπολιτισμική γνώση (γνώση του κοινωνικού και πολιτισμικού
ιστού μιας κοινότητας ή κάποιων κοινοτήτων) από τις διαπολιτισμικές δεξιότητες. Οι διαπολι-
τισμικές δεξιότητες περιλαμβάνουν «την ικανότητα να φέρνει κανείς τον  πολιτισμό καταγωγής
του και το νέο πολιτισμό σε σχέση μεταξύ τους» και «την πολιτισμική ευαισθησία και ικανό-
τητα κάποιου να αναζητά και να βρίσκει τρόπους επικοινωνίας με ανθρώπους άλλων πολιτι-
σμών» (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2001). Στόχοι της διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης και της
πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης θα μπορούσαν να είναι: 

η απόκτηση γνώσης γύρω από τη διαφορετικότητα των τόπων και των κοινωνιών σε•
διάφορα μέρη, 
η ανάπτυξη θετικής συμπεριφοράς και αναπαραστάσεων με σεβασμό προς τις διαφο-•
ρετικές κουλτούρες και γλώσσες, 
η ενίσχυση της ευαισθησίας απέναντι σε άλλους πολιτισμούς και στις δομές τους (όπως•
είναι για παράδειγμα η γλώσσα, η μουσική, η τέχνη, ο χορός), στη κοινωνική τους συγ-
κρότηση, στις  κοινωνικές λειτουργίες τους (όπως π.χ. η αίσθηση του ‘ανήκειν’, η αί-
σθηση της εθνικότητας και της υπηκοότητας) και στο κοινωνικό τους πλαίσιο (τοπική
διαφοροποίηση),
η ανάπτυξη ενδιαφέροντος και ανοιχτού μυαλού σχετικά με τη διαφορετικότητα των•
γλωσσών και των πολιτισμών και η ενίσχυση της ανάπτυξης κινήτρων για την εκμά-
θηση μιας γλώσσας, 
η συνειδητοποίηση του πόσο διαφορετικές εμφανίζονται οι κοινότητες από τη σκοπιά•
του άλλου -  ξεπερνώντας τα στερεότυπα, 
η χρήση ευαίσθητων και κατάλληλων τρόπων διάδρασης με τους άλλους (συμπεριλαμ-•
βανομένου του σεβασμού για τις αξίες, τα πιστεύω, τις συμπεριφορές, τη γλώσσα του
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σώματος και τις κοινωνικές δεσμεύσεις των άλλων) με στόχο την αποφυγή των διαπο-
λιτισμικών παρανοήσεων. 

Η πολιτισμική ευαισθητοποίηση των νέων μαθητών αρχίζει με τη κατανόηση του τι σημαίνει
να είσαι μέλος μιας οικογένειας και μιας κοινωνίας. Συμπεριλαμβάνει, επίσης, τους διαφορε-
τικούς ρόλους και τις ευθύνες που έχουν τα άτομα, όπως είναι τα πιστεύω και οι αξίες, καθώς
και ευρύτερες έννοιες όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα (Lee,2005). Σε αυτή τη διαδικασία σχη-
ματισμού ταυτότητας, οι δάσκαλοι μπορούν να υποστηρίξουν την «ανοιχτή προσέγγιση» και
την ενσυναίσθηση των παιδιών ως προς τους άλλους πολιτισμούς δημιουργώντας ευκαιρίες
για αναστοχασμό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ενός project γλωσσικής ευαισθητοποίησης
(Evlang, 2002-2003), τα παιδιά ανέπτυξαν θετικές συμπεριφορές με σεβασμό  προς τις γλώσσες
που παρουσιάστηκαν στην τάξη και προς τα παιδιά που η οικογένειά τους μιλούσε κάποια άλλη
γλώσσα. Όσο για τα παιδιά που μιλούσαν κάποια άλλη γλώσσα, το πρόγραμμα τους κέντρισε
το ενδιαφέρον και ενδυνάμωσε το σεβασμό για τη γλώσσα που διδάσκεται στο σχολείο. Ο Ευ-
ρωπαϊκός Φάκελος για τη Γλώσσα (European Language Portfolio) παρέχει τo πλαίσιο για τη
δημιουργία ενός συμβολικού χώρου αλληλεπίδρασης, όπου συνεκτιμώνται οι εμπειρίες των
μαθητών μέσα και έξω από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ενθαρρύνεται η ενσωμάτωση διαφο-
ρετικών εμπειριών και διαφορετικών τρόπων προσέγγισης του μαθησιακού περιβάλλοντος
(Byram,2003). Οι δραστηριότητες διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης που υποστηρίζουν την
εκμάθηση της γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνουν:

παρατήρηση και σύγκριση των διαφορετικών εκφάνσεων της γλώσσας του σώματος,•
των χειρονομιών, των ήχων και των ρυθμών, και της εμπειρίας της φυσικής και αισθη-
τικής διάστασης των άλλων γλωσσών από διάφορα πολιτισμικά πλαίσια, 
σύγκριση και αναστοχασμό πάνω στις ομοιότητες και τις διαφορές που υπάρχουν ανά-•
μεσα στις καθιερωμένες γιορτές, τις ειδικού περιεχομένου ή τις θρησκευτικές περιστά-
σεις, ή ακόμα και ανάμεσα στις τυπικές καταστάσεις της καθημερινής ζωής (αυτό που
θεωρείται, για παράδειγμα, «καλή» συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού
φαγητού), 
το να είναι ο μαθητής ένας πολιτισμικός εξερευνητής και να ανακαλύπτει το διαπολι-•
τισμικό μαθησιακό διαθέσιμο οπτικό και ακουστικό υλικό στο περιβάλλον των συμμα-
θητών του (π.χ. τα κόμικς, τις τηλεοπτικές σειρές, τις ταινίες, άλλο υλικό για τη
διδασκαλία της γλώσσας, τα μουσικά βιντεοκλίπ κ.α.) και να διακρίνει τις διαφορές
στη διάλεκτο και την προφορά συγκεκριμένων λέξεων και φράσεων. 

Η Ευρώπη είναι τόσο πολυγλωσσική όσο και πολυπολιτισμική και είναι αισθητή η ανάγκη να
είναι ικανοί οι πολίτες της να επικοινωνούν ο ένας με τον άλλον πέρα από γλωσσικά και πολι-
τισμικά σύνορα (Συμβούλιο της Ευρώπης 2001, Βyram, 2003). Αναγνωρίζοντας ότι η γλώσσα
αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία του πολιτισμού η παρακάτω διατύπωση σχετίζεται με τη
πολυπολιπολιτισμική ευαισθητοποίηση του ατόμου «οι κουλτούρες στις οποίες εκτίθεται το
άτομο (εθνικές, τοπικές, κοινωνικές) δεν υπάρχουν απλά παράλληλα. Τίθενται σε σύγκριση,
αντίθεση και ενεργή διάδραση ώστε να παράγεται ένα πλούσιο και ενιαίο πολυπολιτισμικό πε-
ριβάλλον» (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2001). Για να είναι αποτελεσματική η διάδραση και να
ενισχύει την ατομική γλωσσική ανάπτυξη, πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι πολιτισμικές (όσον
αφορά στον πολιτισμό προέλευσης του ατόμου) και οι διαπολιτισμικές (ανάμεσα στους διάφο-
ρους πολιτισμούς που συνυπάρχουν) πτυχές της επικοινωνίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στη διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση, τη πο-
λυπολιτισμική και πολυγλωσσική δεξιότητα βλ. http://carap.ecml.at/Resources/tabid/425/lan-
guage/en-GB/Default.aspx και CEFR (2006): σελ. 4-6, 43, 103-105, 133, 168.
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3.6  Στρατηγικές Εκμάθησης Γλώσσας 

Οι στρατηγικές διδασκαλίας για το πώς μαθαίνουμε πιο αποτελεσματικά μπορούν να ενισχύ-
σουν τις πιθανότητες των παιδιών για μια μελλοντικά επιτυχημένη πορεία στους διάφορους το-
μείς της εκπαίδευσης. Μελετητές που έχουν επηρεάσει σημαντικά τη παιδαγωγική επιστήμη
ερεύνησαν το τι πραγματικά συμβαίνει στο μυαλό του μαθητή όταν μαθαίνει μια ξένη γλώσσα
(Long & Richards, 1987; Pienemann, 1998; Pienemann & Keßler, 2011) και κατέληξαν στον
προσδιορισμό ενός πλήθους γλωσσικών στρατηγικών μάθησης (cf. Rubin, 1987; Oxford, 1990;
Stern, 1992). Περισσότερες πληροφορίες για τις στρατηγικές μάθησης, μία συνοπτική περίληψη
και πλήθος ορισμών παρέχονται στο Hismanoglu (2000). Εδώ υιοθετούμε τον ορισμό του Ox-
ford (1990): «Στρατηγικές μάθησης είναι τα βήματα που κάνει ο μαθητής για να πραγματώσει
τη προσωπική του μάθηση». Υπάρχουν τρόποι κλειδιά για την επίτευξη αυτονομίας, ελέγχου
και περισσότερης ουσίας στη διαδικασία της μάθησης. 

Στη συγκεκριμένη ενότητα, εστιάζουμε στο πώς να βελτιώσει κανείς τις γνωστικές, μνη-
μονικές  και μεταγνωστικές καθώς επίσης και τις συναισθηματικές και κοινωνικές στρατηγικές
μάθησης.

Γνωστικές, μνημονικές και μεταγνωστικές στρατηγικές μάθησης
Η απομνημόνευση είναι απαραίτητη για τη μάθηση. Οι μαθησιακές στρατηγικές για το πώς
απομνημονεύεται αποτελεσματικά ένα νέο υλικό είναι ιδιαίτερα σημαντικές στην εκμάθηση
των γλωσσών. Οι γνωστικές στρατηγικές και οι στρατηγικές απομνημόνευσης περιλαμβάνουν
την επανάληψη, την κατανόηση και αποστολή μηνυμάτων, την ανάλυση και την αιτιολόγηση,
την περίληψη και την υπόθεση του νοήματος από ένα γενικότερο πλαίσιο και τη δημιουργία
μιας γνωστικής δομής για την εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων.

Ένα παράδειγμα αυτών των στρατηγικών θα ήταν να προσπαθήσουμε να μαντέψουμε και
να καταλάβουμε το γενικό νόημα ενός μηνύματος ή τις πληροφορίας που προσπαθεί κάποιος
να μεταδώσει, παρά να εστιάσουμε στην ακριβή μετάφραση των λέξεων του μηνύματος του. 

Οι στρατηγικές που διευκολύνουν την απομνημόνευση σημαντικού λεξιλογίου και γραμ-
ματικών δομών είναι επίσης σημαντικές. Το να έχει κάποιος καλή μνήμη ενός αντικειμένου
μπορεί να τον βοηθήσει να ανακαλέσει και να εφαρμόσει την κεκτημένη γνώση του σε άλλα
περιβάλλοντα και καταστάσεις. Η χρήση εικόνων, mind maps και πολύτροπης μάθησης (π.χ. η
αντιστοίχιση μιας κίνησης ή χειρονομίας με κάθε λέξη) μπορεί να ενισχύσει την απομνημό-
νευση. 

Η μεταγνωστική διαδικασία περιλαμβάνει τις δράσεις προ-σχεδιασμού, εκτέλεσης, παρα-
κολούθησης και επιδιόρθωσης που σχετίζονται με τις διάφορες επικοινωνιακές δραστηριότητες
στην εκμάθηση μιας γλώσσας: την κατανόηση, την αλληλεπίδραση, την παραγωγή και την από-
δοση ενός κειμένου (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2006). Παραδείγματα μεταγνωστικών στρατη-
γικών αποτελούν: η οριοθέτηση των στόχων της μάθησης, η οργάνωση του υλικού που πρέπει
να διδαχθεί, η αυτοαξιολόγηση της προόδου προς τους στόχους που έχουν τεθεί και η ρύθμιση
του εκπαιδευτικού πλάνου που έχει καταστρωθεί με τη βοήθεια της διαρκούς ανατροφοδότησης. 

Κοινωνικές και συναισθηματικές στρατηγικές μάθησης
Οι αποτελεσματικές κοινωνικές και συναισθηματικές στρατηγικές μάθησης μπορούν να κάνουν
την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία ευκολότερη και πιο διασκεδαστική. Μια θετική εικόνα
του εαυτού μας και η έλλειψη αναστολών συμβάλλουν στην επιτυχή μάθηση. Το επίπεδο ανα-
στολών του μαθητή μπορεί να επηρεαστεί από διάφορες καταστάσεις και απαιτήσεις, ενώ αν-
τίθετα η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης του μπορεί να φέρει επιμονή στην πραγματοποίηση
απαιτητικών δραστηριοτήτων και προθυμία στο να κάνει ο μαθητής ερωτήσεις και να αναλαμ-
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βάνει ρίσκα. Η συναισθηματική και η φυσική κατάσταση του μαθητή επηρεάζει και αυτή με
τη σειρά της την εκπαιδευτική διαδικασία, αφού ένας μαθητής που είναι ταυτόχρονα χαλαρός
αλλά και σε εγρήγορση είναι πιο πιθανόν να επιτύχει από ότι ένας κουρασμένος και αγχωμένος
μαθητής (Krashen, 1985). 

Η αποτελεσματικότητα της μάθησης είναι επίσης άρρηκτα συνδεδεμένη με τη προσωπι-
κότητα και τα κίνητρα του μαθητή καθώς και με το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό (Συμβούλιο
της Ευρώπης, 2007a). Υψηλά επίπεδα εσωτερικού κινήτρου μπορεί να δημιουργηθούν από το
προσωπικό ενδιαφέρον του μαθητή για το αντικείμενο μελέτης ή από την αίσθηση ότι το αντι-
κείμενο αυτό με κάποιο τρόπο σχετίζεται μαζί του, όπως για παράδειγμα όταν μια δραστηριό-
τητα ή δράση επιλύει μία ανάγκη της αληθινής καθημερινής του ζωής. Τα εξωτερικά κίνητρα
επίσης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, όπως όταν για παράδειγμα υπάρχουν εξωτερικές πιέ-
σεις για την επιτυχή ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας (π.χ. έπαινος, ανταγωνισμός). 

Η δυσκολία ενός εγχειρήματος που εισάγει νέα κοινωνικοπολιτισμική γνώση και εμπειρίες
μπορεί να αρθεί από παράγοντες που έχουν να κάνουν με τα ενδιαφέροντα του μαθητή και την
αποδοχή της διαφορετικότητας. Σημαντική είναι, επίσης, η πρόθεση του μαθητή να δει τη δική
του πολιτισμική σκοπιά και το δικό του αξιακό σύστημα ως μία πιθανότητα ανάμεσα σε ισο-
δύναμες άλλες, αλλά και η πρόθεσή του να αναλάβει το ρόλου του  ‘διαπολιτισμικού μεσολα-
βητή’ ανάμεσα στη δική του και τη νέα κουλτούρα, με σκοπό την αποφυγή παρεξηγήσεων και
συγκρούσεων (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2007b).

Η ανάπτυξη ενός πλήθους στρατηγικών μάθησης για τις γλώσσες μπορεί να διευκολύνει
τους μαθητές στο να επιλέγουν ενεργά την κατάλληλη στρατηγική ανάλογα με τη περίσταση
ώστε σύντομα να μαθαίνουν μόνοι τους και με το δικό τους τρόπο. Παρακάτω διατίθεται ένα
συγκεκριμένο ρεπερτόριο στρατηγικών μάθησης προς χρήση των μαθητών. (cf. Reinmann-
Rothmeier & Mandl, 2001). Αυτό το ρεπερτόριο περιλαμβάνει: 

την μοντελοποίηση (modelling): Ο δάσκαλος έχει το ρόλο του προτύπου που κατα-•
δεικνύει και εξηγεί την εσωτερική διαδικασία αυτού του οποίου διδάσκει στους μαθητές
του.
τη συμβουλευτική (coaching): Οι μαθητές προσπαθούν να λύσουν ένα πρόβλημα•
μόνοι τους, και ο καθηγητής λειτουργεί υποστηρικτικά όταν αυτοί αδυνατούν να προ-
χωρήσουν τη διαδικασία της μάθησης. Αυτή η υποστήριξη ονομάζεται «σκαλωσιά»
(scaffolding) ,
την υποχώρηση (fading): Όσο οι μαθητές αποκτούν όλο και περισσότερη γνώση και•
μπορούν να λύσουν ευκολότερα τα ζητήματα που προκύπτουν, ο καθηγητής υποχωρεί,
τον αναστοχασμό (articulation/reflection): Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της μά-•
θησης, οι μαθητές ενθαρρύνονται να αναστοχάζονται και να συζητούν τις σκέψεις τους
και τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν για τη λύση προβλημάτων και να τις συγκρίνουν
με αυτές που χρησιμοποιούν οι συμμαθητές τους. 
την εξερεύνηση (exploration): Αυτή είναι η τελική φάση, όπου ο μαθητής παροτρύ-•
νεται να χρησιμοποιήσει τις στρατηγικές μάθησης χωρίς την υποστήριξη του δασκάλου
ή των συμμαθητών του.

Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται η μουσική με την εκμάθηση
μιας γλώσσας και θα αναζητήσουμε την πρακτική εφαρμογή των στρατηγικών μάθησης με
στόχο την ενίσχυση του ρόλου του κάθε αντικειμένου (γλώσσας και μουσικής) στη διδασκαλία
του άλλου.
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4.  Ενσωματώνοντας τη Μουσική στην Εκμάθηση της Γλώσ-
σας
Αυτό το κεφάλαιο αποτελεί μια σύνοψη των συνδέσεων που μπορούν να γίνουν μεταξύ της
μουσικής και της γλωσσικής εκπαίδευσης. Επίσης, παρουσιάζει κάποια παραδείγματα για το
πώς μπορούν τα δύο αυτά εκπαιδευτικά αντικείμενα να συσχετιστούν μαθησιακά, μέσα από
συγκεκριμένες δραστηριότητες σχεδιασμένες από τους συνεργάτες του προγράμματος.

Η μουσική και η γλώσσα είναι και οι δύο επικοινωνιακές δραστηριότητες και η κάθε μία
εμπεριέχει την ανάπτυξη δεξιοτήτων πρόσληψης αλλά και δημιουργίας. Μέσω μιας δυναμικής
σχέσης, τόσο η μουσική όσο και η γλωσσική ανάπτυξη μπορούν να υποστηρίξουν και να ενι-
σχύσουν η μία την άλλη, καθώς συχνά παρατηρούνται κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ των δύο
αυτών συστημάτων επικοινωνίας (βλ. γράφημα 4.1.). Η μουσική εκπαίδευση μπορεί να βελ-
τιώσει την πρόοδο του παιδιού στον αλφαβητισμό (Douglas & Willatts, 1994; Lowe, 1998).
Για παράδειγμα, το τραγούδι σε μια άλλη γλώσσα μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην από-
κτηση δεξιοτήτων στη γραμματική, το λεξιλόγιο και τον προφορικό λόγο (Ludke, 2010). Στα
πρώτα, ειδικά, στάδια της ανάπτυξης του παιδιού, οι γλωσσικές δεξιότητες μπορούν να υπο-
στηριχθούν από την απομνημόνευση μικρών παιχνιδοτράγουδων, ενώ με παρόμοιο τρόπο ενι-
σχύεται και η εκμάθηση θεωρητικών γνώσεων (Calvert & Billingsley, 1998). Άλλωστε, ένα
κείμενο που συνδυάζεται με μουσική μπορεί να απομνημονευθεί (και να ανακληθεί) ευκολό-
τερα (Calvert & Tart, 1993; Wallace, 1994). Έχει, επίσης, υποστηριχθεί πως η ενασχόληση με
τη μουσική μπορεί να επιφέρει ευεργετικά αποτελέσματα στην ανάγνωση και τον προφορικό
λόγο, καθώς  βελτιώνει τις ακουστικές δεξιότητες (Fujioka, Ross, Kakigi, Pantev, & Trainor,
2006; Ho, Cheung, & Chan, 2003).

Γράφημα 4.1. Κοινά χαρακτηριστικά και δομές μεταξύ γλώσσας και μουσικής 
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Η κατανόηση της προφανούς σχέσης μεταξύ της μουσικής και της γλώσσας διερευνήθηκε
πρόσφατα από πολλές επιστήμες – νευροφυσιολογία, νευροεπιστήμες, ψυχολογία, μουσική,
γλωσσολογία και εκπαίδευση (Welch, 2005; Patel, 2008; Ludke, 2010; Meyer, Elmer, Ringli,
Oechslin, Baumann, & Jancke, 2011). Αυτή η σχέση συνδέεται με τις απόψεις των αρχαίων
Ελλήνων φιλοσόφων Πλάτωνα και Αριστοτέλη, που μίλησαν για την αλληλεπίδραση του «μέ-
λους» (μουσική) με τον «λόγο» (γλώσσα, ως το εργαλείο της σκέψης ή ως ο νους) στην ανθρώ-
πινη φύση, και που από κοινού υποστηρίζονται από την «κίνησις» (κίνηση), όπως περιγράφεται
από τον Καϊμάκη (2005).

Χαρακτηριστικές μουσικές ασκήσεις που εξασκούν τη φωνή, την ακρόαση και τη ρυθμι-
κότητα – δεξιότητες που στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μπορούν να αναπτυχθούν μέσω δημι-
ουργικών μουσικών παιχνιδιών – μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συνεισφέρουν στην
αντιληπτικότητα της μελωδίας και των ρυθμών της γλώσσας. Η μουσική διαδραματίζει, επίσης,
σημαντικό ρόλο στην απόκτηση γνώσεων γραμματικής και λογοτεχνίας (Velescu, 2001) και
στον εμπλουτισμό του μουσικού λεξιλογίου (Buhl & Cslovjecsek, 2010).  Η ομιλία και το τρα-
γούδι μοιράζονται το ίδιο μέσο έκφρασης: τη φωνή. Πράγματι, οι πρώτες μουσικές και γλωσ-
σικές εμπειρίες ενός παιδιού είναι, συχνά, συνδεδεμένες μεταξύ τους, τόσο μέσα από τον τρόπο
με τον οποίο οι γονείς μιλούν στα βρέφη («μαμαδίστικα» - απλοποιημένη και υπερτονισμένη
γλώσσα) όσο και μέσα από τα παιδικά τραγούδια (Malloch, 1999/2000). Η μουσική και η
γλώσσα έχουν πιθανότατα κοινές ρίζες και παρόμοια εξέλιξη (Mithen, 2005) και χρησιμοποιούν
πολλές κοινές παραμέτρους εκφραστικότητας σε επίπεδο ήχου, κίνησης και επικοινωνίας, με-
ταξύ των οποίων είναι η δυναμική, ο ρυθμός, το τονικό ύψος και το ηχόχρωμα. Επιπλέον, πολ-
λοί άνθρωποι χρησιμοποιούν τη μουσική για να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους, αλλά
και να ανταποκριθούν σύμφωνα με αυτά (Juslin & Sloboda, 2001), γεγονός που καθιστά τη
μουσική ιδιαίτερα αποτελεσματική στο να δημιουργεί την κατάλληλη ατμόσφαιρα σε ιστορίες,
σενάρια ή συζητήσεις. 

Αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει ένα σύνολο διαφορετικών τρόπων μέσω των οποίων η εκ-
μάθηση της μουσικής προωθεί τη γλωσσική μάθηση. 

Εκπληρώνοντας μουσικούς και γλωσσικούς στόχους
Η μουσική είναι ένα μη λεκτικό σύστημα που χρησιμοποιείται για να εκφράσει και να επικοι-
νωνήσει ιδέες και συναισθήματα. Όταν χρησιμοποιούμε μουσικές δραστηριότητες ως εκπαι-
δευτικό εργαλείο στη διδασκαλεία της γλώσσας, επιτυγχάνονται ταυτόχρονα και μουσικοί
στόχοι. Αυτοί περιλαμβάνουν την ανάπτυξη της ακουστικής δεξιότητας, της μουσικότητας, της
μουσικής ευαισθητοποίησης και κατανόησης, και της μουσικής δημιουργικότητας – σύνθεσης.
Η μουσική είναι δυνατό να υποστηρίξει την κριτική και ενεργό συμμετοχή των παιδιών μέσα
σε μια κοινωνία πολιτισμικά πολυποίκιλη, προωθώντας την κοινωνική και διαπολιτισμική ευαι-
σθητοποίηση. Έχει, επίσης, υποστηριχθεί πως η μουσική, ως ένα μέσο επικοινωνίας, είναι κα-
τάλληλη στο να ενισχύει την αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών, εξαιτίας της ικανότητας της
να δημιουργεί μια ατμόσφαιρα φυσική και χωρίς περιορισμούς, καθώς και να αναπτύσσει δε-
ξιότητες όπως η εκφραστικότητα, η ακρόαση και η αυτοσυγκέντρωση  (Murphey, 1992; Mar-
janen, 2009).

Πιστεύουμε ότι τα παιδιά, μαθαίνοντας μια νέα γλώσσα με τη βοήθεια μουσικών δραστη-
ριοτήτων, μπορούν να εμπνευστούν, να κινητοποιηθούν και να επωφεληθούν πολλαπλά, καθώς
αναπτύσσουν, ταυτόχρονα, τις μουσικές τους δεξιότητες. Η δημιουργική και ευφάνταστη χρήση
της γλώσσας μπορεί να είναι σημαντική για τα μικρά παιδιά. Η μουσική εκπαίδευση έχει πίσω
της μια βαθιά παράδοση συνεργατικής μάθησης, η οποία μπορεί να κεντρίσει το ενδιαφέρον
των παιδιών και να οδηγήσει σε μια ευρύτερη χρήση της γλώσσας (Barrett, 1990), συμπερι-
λαμβανομένων της έρευνας (διερεύνηση των δυνατοτήτων του ήχου και της μουσικής), της
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υπόθεσης (υπόθεση και πρόβλεψη των πιθανών αποτελεσμάτων συγκεκριμένων συνδυασμών
ήχων) και της σύγκρισης (διαχωρισμός ήχων).

Μια σφαιρική μουσική και γλωσσική εκπαίδευση μπορεί να διευρύνει τη φαντασία των
παιδιών και να προωθήσει συνεργατικές και υπεύθυνες σχέσεις. Παρέχοντας σε κάθε παιδί τη
δυνατότητα να βιώσει ένα εύρος μουσικών εμπειριών ο εκπαιδευτικός μπορεί να ενδυναμώσει
τα θεμέλια της μουσικότητάς του γενικότερα, καλλιεργώντας τα μουσικά του ενδιαφέροντα και
τις δεξιότητές του. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, δεξιότητες αντίληψης και παραγωγής της
γλώσσας μπορούν να αναπτυχθούν πιο αποτελεσματικά όταν χρησιμοποιούνται μουσικές δρα-
στηριότητες ως υποστηρικτικό εργαλείο στο μαθησιακό περιβάλλον (Dodane, 2003; Marjanen,
2009; Ludke, Osborne & Overy, submitted).

Προωθώντας την πολιτισμική ευαισθητοποίηση και κατανόηση μέσω της μουσικής
και γλωσσικής ανάπτυξης
Το να δίνουμε στα παιδιά ευκαιρίες να βιώσουν τις διάφορες συναισθηματικές ποιότητες της
μουσικής μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω συζήτηση σχετικά με τα συναισθηματικά χαρα-
κτηριστικά του λόγου, όπως είναι ο τονισμός και τα ρυθμικά μοτίβα που εμφανίζονται σε διά-
φορες γλώσσες.

Επίσης, το να δίνουμε τη δυνατότητα στα παιδιά να ακούσουν και να δουλέψουν πάνω στη
μουσική άλλων εποχών, τόπων και πολιτισμών ανοίγει «ένα παράθυρο μέσα από το οποίο μπο-
ρούμε να ρίξουμε μια ματιά σε έναν διαφορετικό κόσμο» (Swanwick, 1999). Αυτού του είδους
η μουσική ακρόαση μπορεί να οδηγήσει σε μια καλύτερη γνωριμία με τα μουσικά έργα διάφο-
ρων πολιτισμών, και να ενισχύσει την ικανότητα των παιδιών να ξεχωρίζουν τα μουσικά είδη,
μέσω του εντοπισμού των ειδοποιών τους χαρακτηριστικών. Επιπλέον, η μουσική ακρόαση
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δώσει τη δυνατότητα στα παιδιά να συγκρίνουν διάφορα στυλ
τραγουδιών και στίχων σε διαφορετικές γλώσσες.

Ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στα μουσικά και γλωσσικά στοιχεία
Υπάρχουν αρκετές ομοιότητες ανάμεσα στα στοιχεία και τις βασικές δομές της μουσικής και
της γλώσσας, όπως φαίνεται στους ομόκεντρους κύκλους στο Γράφημα 4.1. (βλ. σελ. 30). Μία
άλλη οπτική της μουσικής και γλωσσικής ανάπτυξης παρουσιάζεται από το «μουσικογλωσ-
σικό» (musilanguage) μοντέλο, το οποίο δίνει έμφαση στα κοινά χαρακτηριστικά της μουσικής
και της γλώσσας, τα οποία και αποδίδει στην απαρχή της ανθρώπινης γλωσσικής επικοινωνίας,
δηλαδή την επικοινωνία μητέρας-μωρού (Brown, 2000; Dissanayake, 2000; Marjanen, 2009).

Η γνώση των μουσικών δομών και η ανάπτυξη της απαιτούμενης γλωσσικής ευχέρειας
είναι από κοινού σημαντικές για τη κατανόηση του τρόπου που φτιάχνεται μια μουσική. Στα
πρώτα χρόνια της μουσικής τους ανάπτυξης τα παιδιά δεν περιμένουμε να γνωρίζουν τους κα-
νόνες της μουσικής, αλλά αντίθετα να είναι ικανά να χρησιμοποιήσουν την έμφυτη μουσική
τους γνώση για να φέρουν εις πέρας δημιουργικές δραστηριότητες. Όσο η κατανόηση του πώς
δομείται η μουσική αναπτύσσεται, τα παιδιά θα γίνονται ολοένα και ικανότερα να παρακολου-
θούν ένα μουσικό κομμάτι αλλά και να εκφράζονται μέσα από αυτό, καθώς θα έχουν βαθύτερη
επίγνωση των στοιχείων που το απαρτίζουν. Αυτή η μουσική κατανόηση μπορεί να αναπτυχθεί
ακόμα περισσότερο όταν τα παιδιά θα είναι σε θέση να θέτουν τα ίδια τους στόχους και τα αν-
τικείμενα εργασίας τους (Velescu, 2001).

Ομοίως, στα πρώτα χρόνια της εκμάθησης της γλώσσας, τα παιδιά δεν περιμένουμε να
γνωρίζουν τους κανόνες της γραμματικές, αλλά να μπορούν να χρησιμοποιούν τις γραμματικές
τους δεξιότητες ασυναίσθητα ώστε να μπορούν να επικοινωνούν ικανοποιητικά σε διάφορες
περιστάσεις (βλ the CEFR, 2006).  Είναι γενικά αποδεκτό από τους συνεργάτες του ΕΦΜ-Γ,
ότι αφήνοντας τα παιδιά να ανακαλύψουν μέσω στοχευμένων δραστηριοτήτων τους κανόνες
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και τις δομές μιας νέας γλώσσας, αυτά θα οδηγηθούν σε μία βαθύτερη κατανόηση από ότι αν
μάθαιναν τους κανόνες παπαγαλία. 

Εξερευνώντας τα κοινά στοιχεία μεταξύ μουσικής και γλώσσας, όπως είναι ο ρυθμός και
η μελωδία, τα παιδιά μπορούν να εκμεταλλευτούν την πολυσύνθετη ικανότητα του νου να κω-
δικοποιεί κεκτημένες γνώσεις και να μάθουν να τις μεταφέρουν από τη μια γνωστική περιοχή
στην άλλη. Εμπειρικές μελέτες έχουν δείξει πως τα παιδιά συχνά καταφεύγουν στη χρήση ενός
μουσικού πλαισίου, μέσα στο οποίο είναι δυνατό να αναπτύξουν παιγνιώδεις τρόπους ώστε να
κατακτήσουν μια γλώσσα (Buhl & Cslovjecsek, 2010). 

Οι επόμενες ενότητες παρέχουν χαρακτηριστικά παραδείγματα του ΕΦΜ-Γ, σχετικά με
τον τρόπο που οι εν λόγω γνωστικές περιοχές, μουσική και γλώσσα, μπορούν να συσχετιστούν.

4.1  Προφορικότητα (ακούω και μιλώ) μέσω μουσικών δραστηριοτήτων 

Μέσα από μουσικές δραστηριότητες είναι δυνατό να ενισχυθούν οι δεξιότητες της ομιλίας. Η
συμμετοχή σε τέτοιες δραστηριότητες βοηθά τα παιδιά να ξεπεράσουν λεκτικά και γλωσσικά
προβλήματα, καθώς και να αναπτύξουν και / ή να βελτιώσουν:

την ανάπτυξη πλούσιου λεξιλογίου την άρθρωση, τον τονισμό, και την καθαρότητα του•
λόγου
την σωστή προφορά και την ευγλωττία, μέσω του τραγουδιού, του ραπαρίσματος κ.λπ.•
την ικανότητά τους στο να εξωτερικεύουν τα συναισθήματά τους με μη λεκτικό τρόπο•
τις δεξιότητες της παρουσίασης και της εκτέλεσης.•
την αναγνώριση ρυθμικών μοτίβων και άλλων τέτοιων χαρακτηριστικών που εμφανί-•
ζονται σε ποιήματα ή τραγούδια, καθώς και την διάθεσή τους να συζητούν για ανάλογα
θέματα.

Οι ακόλουθες δραστηριότητες του ΕΦΜ-Γ καταδεικνύουν μουσικούς τρόπους εξάσκησης της
ακουστικής και προφορικής δεξιότητας των παιδιών.

Η μουσικοκινητική δραστηριότητα H μέρα έφτασε (κατηγορίες μουσικών δραστηριο-•
τήτων που εμπλέκονται: χορός, κίνηση, τραγούδι) 
Το παιχνίδι Τακ-Τακ (κατηγορίες μουσικών δραστηριοτήτων που εμπλέκονται: ρυθμική•
απαγγελία, μουσική εξερεύνηση, αυτοσχεδιασμός, σύνθεση) 
Το Μουσικό σκραμπλ (κατηγορίες μουσικών δραστηριοτήτων που εμπλέκονται: μου-•
σική ακρόαση)  
Η μουσική διεύθυνση (κατηγορίες μουσικών δραστηριοτήτων που εμπλέκονται: σύν-•
θεση, διδασκαλία μουσικής)

Σύνδεσμοι στον Ευρωπαϊκό Φάκελο για τη Γλώσσα: My Language Biography: Languages I
know; Listening; Speaking; Talking to someone. My Language Dossier. My Language Passport:
My progress in learning languages.

Ακρόαση και Κατανόηση
Η ενεργητική ακρόαση της μουσικής μπορεί να προωθήσει τις δεξιότητες της κατανόησης, της
αντίληψης και της κριτικής σκέψης. Έχει υποστηριχθεί πως τέτοιες μουσικές δραστηριότητες,
οι οποίες ενισχύουν την ακουστική αντίληψη, ενδυναμώνουν την διαδικασία εκμάθησης μιας
ξένης γλώσσας (Welch, 2007). Οι σχετικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν:

την εξοικείωση των παιδιών με ένα πλήθος ήχων και την ηχογόνο πηγή τους, την διά-•
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κριση μεμονωμένων ήχων και την περιγραφή τους με την μεγαλύτερη ακρίβεια. 
το να ακούν και να μπορούν να παράγουν τα ίδια διαφορετικές ποιότητες του ήχου,•
συγκεκριμένους τρόπους εκφοράς και προφοράς όταν τραγουδούν, καθώς και να δια-
κρίνουν ομοιότητες και διαφορές στα φωνήματα των τραγουδιών ή των ομοιοκατάλη-
κτων ποιημάτων.
την γνωριμία των παιδιών με ένα ευρύ φάσμα μουσικών έργων από διάφορες χρονικές•
περιόδους και πολιτισμούς, με τα ειδοποιά χαρακτηριστικά τους και τους σημαντικό-
τερους δημιουργούς, αναπτύσσοντας κριτήρια αξιολόγησης της μουσικής και κατα-
κτώντας την ειδική – κάθε φορά – ορολογία.
την ανάπτυξη της «αντοχής» τους στο άκουσμα εκτενών κειμένων, μέσω της ακρόασης•
μουσικών κομματιών μεγάλης διάρκειας. Επίσης, την κατανόηση της ιστορίας που αφη-
γείται ένα τραγούδι, καθώς και ιστορικούς ή άλλους λόγους για τους οποίους τα κείμενα
συνδυάζονται με τη μουσική (π.χ. προφορική παράδοση / απομνημόνευση). 

Ομιλία και Προφορά
Έχει υποστηριχθεί ότι η συμμετοχή των μαθητών σε μια χορωδία μειώνει το άγχος τους στο
τραγούδι (σε σχέση με μια σόλο εκτέλεση) και συνεπώς, πιθανά ψυχολογικά εμπόδια που μπο-
ρεί να δυσκολέψουν την εκμάθηση μιας γλώσσας (Krashen, 1985). Επίσης,. η διαδικασία επι-
λογής της κατάλληλης μουσικής που θα επενδύσει μια ιστορία ή ένα σενάριο, καθώς και
γενικότερα οι συζητήσεις στην τάξη με αντικείμενο τη μουσική, μπορούν με τη σειρά τους να
ωφελήσουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του λόγου και της παρουσίασης. Οι δραστηριότητες
που υποστηρίζουν προφορικές δεξιότητες είναι δυνατό να περιλαμβάνουν:

την εκτέλεση μουσικών διαλόγων, πιστά ή αυτοσχεδιαστικά, με έμφαση στην ποικιλία•
του τονισμού της φωνής ώστε τα παιδιά να εκφράζουν ένα μεγάλο εύρος διαφορετικών
συναισθημάτων τόσο λεκτικά όσο και μουσικά.   
την αξιολόγηση μουσικών συνθέσεων και εκτελέσεων (ανάπτυξη κριτηρίων), αλλά και•
την χαλαρή ανταλλαγή απόψεων για τη μουσική γενικότερα. 
την ανάγνωση ενός ποιήματος ή μιας ιστορίας όλα τα παιδιά μαζί «εν χορώ», δίνοντας•
βάση στο ρυθμό και στον τονισμό του λόγου.
την σύνθεση μουσικής και τον αυτοσχεδιασμό στην παρουσίαση του νοήματος ενός•
κειμένου ή της διάθεσης που ένα έργο προκαλεί.  

Ακόμη, δεξιότητες όπως η σωστή προφορά και η ευγλωττία, συμπεριλαμβανομένων του ρυθ-
μού, του τονισμού και της διακύμανσης της φωνής, μπορούν να βελτιωθούν μέσω τραγουδιών
και ραπαρισμάτων (Vinzentius, 2007). Η ακρόαση τραγουδιών, μπορεί να είναι πολύ ωφέλιμη
στο σωστό τονισμό συγκεκριμένων φράσεων μιας ξένης γλώσσας (Fomina, 2000). Τα παιδιά
μπορούν, τέλος, να αναπτύξουν βαθύτερη κατανόηση ορισμένων φαινομένων όπως η ομοι-
οκαταληξία ή η παρήχηση, αλλά και της ορθογραφίας και του συντακτικού μέσα από:

ρυθμικά παιχνίδια, όπως το να λένε τα ονόματα των συμμαθητών τους πάνω σε ένα•
συγκεκριμένο ρυθμό ή να ταιριάζουν λέξεις και φράσεις σε διαφορετικούς ρυθμούς
την εξερεύνηση της ονοματοποιίας – συλλέγοντας και χρησιμοποιώντας λέξεις σε διά-•
φορες ξένες γλώσσες των οποίων το νόημα αποτυπώνεται στον ήχο τους (π.χ. splash,
plop, bang κτλ) 
την αναγνώριση της ομοιοκαταληξίας, της παρήχησης και άλλων φαινομένων του•
λόγου, εξερευνώντας τα με παιγνιώδη τρόπο ώστε να παραχθεί διαφορετικό κάθε φορά
ηχητικό αποτέλεσμα ή χρησιμοποιώντας συλλαβές στη σειρά ως υλικό δημιουργίας
μιας ρυθμικής βάσης.  
τη χρήση επαναληπτικών ηχητικών μοτίβων ώστε να ξεπεράσουν τυχόν δυσκολίες στο•
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λόγο τους ή να μάθουν γλωσσοδέτες. 

4.2  Αλφαβητισμός (διαβάζω και γράφω) με τη βοήθεια μουσικών δρα-
στηριοτήτων

Οι δραστηριότητες γραφής και ανάγνωσης είναι καθοριστικές για την εκμάθηση μιας γλώσσας.
Η ικανότητα κατανόησης ενός κειμένου μπορεί να ενδυναμωθεί με την επεξεργασία γνήσιων,
μεστών νοήματος κειμένων τα οποία περιέχουν επαναλαμβανόμενες λέξεις και φράσεις, όπως
για παράδειγμα τα τραγούδια και ποιήματα. Οι δε δεξιότητες της γραφής μπορούν να αναπτυχ-
θούν μέσω της αντιγραφής, της αντιμετάθεσης των λέξεων ενός τραγουδιού ή της δημιουργίας
νέων στίχων για ένα τραγούδι. Μουσικές δραστηριότητες θα μπορούσαν, επίσης, να επιστρα-
τευτούν ώστε να παιδιά:

να βελτιώσουν την ικανότητά τους στο να συμβολίζουν τους ήχους και να αποκωδικο-•
ποιούν μουσικά σύμβολα,  
να κατανοήσουν το πώς η τοποθέτηση ήχων ή λέξεων στη σειρά μπορεί να οικοδομήσει•
μια ευρύτερη αφήγηση (σύντομες ιστορίες) ή μια μουσική δομή (μουσικά κομμάτια),
να διευρύνουν το λεξιλόγιό τους και να αναπτύξουν την εκφραστική τους ευχέρεια,•
να είναι διατεθειμένα να συγκεντρωθούν και να επιμείνουν στην ανάγνωση του συνόλου•
ενός κειμένου ακόμα κι όταν δεν καταλαβαίνουν πολλά από τα επιμέρους κομμάτια του.
(π.χ. να μπορούν να ανακαλύψουν το βασικό νόημα),
να αναπτύξουν την ικανότητά τους να αναγνωρίζουν ρυθμικά σχήματα, ομοιοκαταληξίες•
και άλλα φαινόμενα του ήχου μέσα σε τραγούδια και ποιήματα.

Οι ακόλουθες δραστηριότητες του ΕΦΜ-Γ αποτελούν παραδείγματα του τρόπου με τον οποίον
μπορεί η μουσική να ενισχύσει την ανάγνωση και τη γραφή:

Ο Υποτιτλισμός ενός έργου (κατηγορίες μουσικών δραστηριοτήτων που εμπλέκονται:•
μουσική ακρόαση, τραγούδι) 
Το χάρτινο Kazoo (κατηγορίες μουσικών δραστηριοτήτων που εμπλέκονται: παίξιμο•
μουσικών οργάνων, τραγούδι, χορός και κίνηση, μουσική εξερεύνηση, αυτοσχεδιασμός,
σύνθεση) 
Το παιχνίδι Tak Tak (κατηγορίες μουσικών δραστηριοτήτων που εμπλέκονται: Ρυθμική•
απαγγελία, μουσική εξερεύνηση, αυτοσχεδιασμός, σύνθεση) 
Η χρήση μιας ιστορίας ως μουσική έμπνευση (κατηγορίες μουσικών δραστηριοτήτων•
που εμπλέκονται: μουσική εξερεύνηση, αυτοσχεδιασμός, σύνθεση, τραγούδι, ρυθμική
απαγγελία) 
Τα ίχνη της ιστορίας (κατηγορίες μουσικών δραστηριοτήτων που εμπλέκονται: απει-•
κόνιση, μουσική γραφή και ανάγνωση) 
Το μουσικό σκραμπλ (κατηγορίες μουσικών δραστηριοτήτων που εμπλέκονται: μου-•
σική ακρόαση) 

Σύνδεσμοι με τον Ευρωπαϊκό Φάκελο για τη Γλώσσα: My Language Biography: Reading; Writ-
ing; My Language Passport: My progress in learning languages.

Ανάγνωση
Η δεξιότητα της ανάγνωσης βελτιώνεται καθώς οι μαθητές αντιμετωπίζουν κριτικά τις ιδέες,
τις πράξεις, τις διαθέσεις ή τους χαρακτήρες που συναντούν σε ένα κείμενο και όταν κατορθώ-
νουν να συνδέουν  τις νέες πληροφορίες  που συναντούν με την πρότερη γνώση τους για τον
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κόσμο (Butcher & Kintsch, 2003). Η κατανόηση ενός μουσικού ή γραπτού κειμένου μπορεί
να είναι βαθύτερη όταν οι μαθητές επικεντρωθούν στο γενικό νόημα ή το κλίμα που αποπνέει
το κείμενο, καθώς και όταν τους ζητηθεί να αναζητήσουν κάποια συγκεκριμένη πληροφορία
μέσα σε αυτό  (Bredella, 1990). Επίσης, η γνωριμία με διάφορες μουσικές σημειογραφίες μπο-
ρεί να βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν καλύτερα τη σύνδεση ανάμεσα στο σημαίνον και
το σημαινόμενο (μουσικό σύμβολο – ήχος) (Hébert & Cuddy, 2006). Οι ακόλουθες δραστη-
ριότητες αποτελούν παραδείγματα του τρόπου με τον οποίον μπορεί η μουσική να ενισχύσει
τις δεξιότητες ανάγνωσης των μαθητών:

Η τοποθέτηση ιδεών στη σειρά, ή γεγονότων στο χρόνο, ή αντικειμένων από αριστερά•
προς τα δεξιά 
Η οπτική αναγνώριση τμημάτων ενός μουσικού έργου ή γεγονότων μιας σύντομης ιστο-•
ρίας (χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, διαφορετικό χρώμα για να αναπαραστήσει
κάθε τμήμα)
Η ανάγνωση και η εκτέλεση ενός ρυθμού από μια μουσική παρτιτούρα ή απαγγελία•
των στίχων ενός τραγουδιού
Η εξερεύνηση της μουσικότητας των λέξεων σε ομοιοκατάληκτους στίχους, ποιήματα,•
σειρές αριθμών, ραπ τραγούδια, σύντομες ιστορίες και άλλα είδη κειμένων. 

Γραφή
Τα παιδιά μπορούν να αναπτύξουν νέο λεξιλόγιο και νέες γλωσσικές δομές με πολλούς διαφο-
ρετικούς τρόπους, από τους οποίους η αντιγραφή (αναπαραγωγική γραφή) και η παραγωγική
γραφή είναι οι πλέον παραδοσιακοί. Τα παιδιά, όμως, επωφελούνται ιδιαίτερα και παίζοντας
με τη γλώσσα (Crystal, 1998; Wohlewend, 2008). Μπορούν να χρησιμοποιούν μουσικές ιδέες
για να ενισχύουν τις δεξιότητες τους στη γραφή μέσα από:

την καταγραφή του ρυθμού ή της μελωδίας μιας φράσης του προφορικού λόγου με μου-•
σική σημειογραφία. 
την περιγραφή των ήχων και της μουσικής του περιβάλλοντος, αναζητώντας την ακριβή•
περιγραφή τους με σκοπό την καθιέρωση μια σαφούς ορολογίας για τις ειδικές έννοιες
που προκύπτουν ( π.χ. δυνατά, μέτρια δυνατά, πιο δυνατά, πολύ δυνατά) και την εξε-
ρεύνηση ζευγαριών αντωνύμων (π.χ. πιο δυνατά – πιο σιγά, πιο  ψηλά – πιο χαμηλά) 
την αναζήτηση λέξεων για τη δημιουργία νέων στίχων σε ένα απλό τραγούδι,  •
τη δημιουργική μετατροπή ενός κειμένου σε μουσική ή τη μετατροπή μιας μουσικής σε•
κείμενο (το κάθε παιδί μόνο του/ή σε μικρές ομάδες). 

4.3  Λεξιλογική Ικανότητα (Λεξιλόγιο) με τη βοήθεια μουσικών δραστη-
ριοτήτων 

Η μνήμη μπορεί να παρακινηθεί από μελωδίες, ρυθμούς και στίχους τραγουδιών που έχουν
προηγούμενα διδαχθεί στα παιδιά (Rubin & Wallace, 1989; Wallace, 1994). Έχει αναφερθεί
από εκπαιδευτικούς πως, όταν τα διάφορα μουσικά στοιχεία συνδυάζονται με κινήσεις ή εικό-
νες, τα παιδιά επιτυγχάνουν υψηλότερες επιδόσεις απομνημόνευσης. (Iwata, 2005; Medina,
1993). Το ΕΦΜ-Γ προτείνει την διδασκαλία του μουσικού λεξιλογίου στη μητρική γλώσσα και
κατόπιν τη μετάφρασή του σε μία ή περισσότερες νέες γλώσσες. Πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί
να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν εκφραστικές και αναλυτικές ικανότητες, καθώς, επίσης,
και να διευρύνουν τις μουσικές τους γνώσεις.  Τα παιδιά μπορούν με διάφορους τρόπους να
ανακαλύψουν νέες λέξεις σε μια ξένη γλώσσα με τη βοήθεια της μουσικής:

ακούγοντας ένα τραγούδι και αναγνωρίζοντας σε αυτό συγκεκριμένες λέξεις,•
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αντικαθιστώντας λέξεις ενός τραγουδιού με ζωγραφιές ή εικόνες •
τραγουδώντας ή ραπάροντας και δημιουργώντας νέους στίχους που να ταιριάζουν στο•
ρυθμό ή τη μελωδία του τραγουδιού
φτιάχνοντας ένα λεξικό κι ένα ευρετήριο δεξιοτήτων – αναζητώντας πρωτότυπες και εν-•
διαφέρουσες νέες λέξεις για την περιγραφή της μουσικής και της κουλτούρας άλλων
εποχών και περιοχών  (για παράδειγμα οι λέξεις κλίμακα, φάλτσο, μετατροπία, μακάμι
κ.α.).

Απόδοση ενός κειμένου (Ερμηνεία και Μετάφραση)
Η απόδοση του νοήματος ενός «κειμένου» συμβαίνει τελείως φυσιολογικά μέσα στο πλαίσιο
μιας συζήτησης ή γενικότερα στο πλαίσιο μιας ανθρώπινης επικοινωνίας. Για μια αποτελεσμα-
τική μεταφορά και απόδοση των μηνυμάτων που ανταλλάσσουν στην τάξη οι μαθητές, σίγουρα
απαιτούνται πολλές συναισθηματικές, γνωστικές και σωματικές εμπειρίες. Οι μουσικές δρα-
στηριότητες δημιουργούν άφθονες ευκαιρίες για τέτοιου είδους αλληλεπιδράσεις. Μερικά πα-
ραδείγματα του πώς η ενσωμάτωση της μουσικής στη γλωσσική εκπαίδευση μπορεί να
βοηθήσει στην επιτυχημένη απόδοση του νοήματος ενός «κειμένου», θα μπορούσαν να περι-
λαμβάνουν: 

την επεξήγηση του νοήματος των λέξεων, των στίχων και των τραγουδιών σε διαφορε-•
τικές γλώσσες 
την αντιστοίχηση οπτικών, κιναισθητικών ή ρυθμικών στοιχείων του λόγου με μουσική•
(πχ. την αναζήτηση ή τη δημιουργία μουσικής για τη συνοδεία μιας μικρής ταινίας ή
ενός χορού), αποδεικνύοντας ότι μπορούμε να μεταδώσουμε νοήματα και συναισθήματα
στους άλλους χωρίς τη βοήθεια της γλώσσας (μέσω μουσικής, εικόνων, κινήσεων και
χειρονομιών)
τη διευκρίνηση των στοιχείων ενός ρυθμού ή μιας αλληλουχίας κινήσεων σε ένα συμ-•
μαθητή, ο οποίος δεν κατάλαβε την εξήγηση του δασκάλου
την προσπάθεια περιγραφής των συναισθημάτων που προκαλεί και του νοήματος που•
μεταφέρει ένα τραγούδι στους στίχους του. 

Οι ακόλουθες δραστηριότητες του ΕΦΜ-Γ για τη Γλώσσα αποτελούν χαρακτηριστικά παρα-
δείγματα του πώς μπορούν τα παιδιά με τη βοήθεια της μουσικής να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό
τους:

Ο υποτιτλισμός ενός έργου (μιας μουσικής, ενός τραγουδιού) •
Το χάρτινο Kazoo (η εκτέλεση του μουσικού οργάνου σε συνδυασμό με τραγούδι, χορό•
και κίνηση, μουσική εξερεύνηση, αυτοσχεδιασμό, σύνθεση) 
Το παιχνίδι Tak Tak (κατηγορίες μουσικών δραστηριοτήτων που εμπλέκονται: ρυθμική•
απαγγελία, μουσική εξερεύνηση, αυτοσχεδιασμός, σύνθεση) 
Η χρήση μιας ιστορίας ως αφορμή για μουσική δημιουργία (κατηγορίες μουσικών δρα-•
στηριοτήτων που εμπλέκονται: μουσική εξερεύνηση, αυτοσχεδιασμός, σύνθεση, τρα-
γούδι, ρυθμική απαγγελία)
Τα κρουστά σώματος  (κατηγορίες μουσικών δραστηριοτήτων που εμπλέκονται: χορός•
και κίνηση, ρυθμική απαγγελία, μουσική εξερεύνηση, αυτοσχεδιασμός, σύνθεση) 
Το παίξιμο κρουστών ή άλλων αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων (κατηγορίες μουσικών•
δραστηριοτήτων που εμπλέκονται: παίξιμο μουσικών οργάνων, μουσική εξερεύνηση,
αυτοσχεδιασμός, σύνθεση)  
Η χρήση μια γνωστής ιστορίας ως αφορμή για μουσική δημιουργία (κατηγορίες μουσι-•
κών δραστηριοτήτων που εμπλέκονται: μουσική εξερεύνηση, αυτοσχεδιασμός, σύν-
θεση)  
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Η απεικόνιση μιας μουσικής (κατηγορίες μουσικών δραστηριοτήτων που εμπλέκονται:•
ζωγραφική, ανάγνωση, μουσική γραφή, μουσική ακρόαση) 
Η χρήση οπτικοακουστικών μέσων στη δημιουργία μουσικής (κατηγορίες μουσικών•
δραστηριοτήτων που εμπλέκονται: χρήση ΤΠΕ, μουσική εξερεύνηση, αυτοσχεδιασμός,
σύνθεση)

Σύνδεσμοι στον Ευρωπαϊκό Φάκελο για τη Γλώσσα: My Language Biography και My Lan-
guage Passport: My progress in learning languages.

4.4   Γλωσσική Ευαισθητοποίηση με τη βοήθεια μουσικών δραστηριο-
τήτων

Η έννοια της γλωσσικής ευαισθητοποίησης περιλαμβάνει την καλή γνώση ενός λεξιλογίου, τη
σωστή προφορά των λέξεων, και το σωστό συνδυασμό τους ώστε οι συνομιλητές να συνεννο-
ούνται καλά (Adams, Foorman, Lundberg, & Beeler, 1998; Ehri, Nunes, Willows, Schuster,
Yaghoub-Zadeh, & Shanahan, 2001). Η γλωσσική ευαισθητοποίηση των παιδιών μπορεί να
ενισχυθεί από τις παρακάτω διαδικασίες μάθησης:

την παρουσίαση του ίδιου τραγουδιού σε περισσότερες από μια γλώσσες και τη σύγ-•
κριση των λέξεων και της σειράς που αυτές εμφανίζονται στο τραγούδι,
τη χρήση ενός τραγουδιού με επαναλαμβανόμενους στίχους και το παιχνίδι της αντικα-•
τάστασης των φωνηέντων ή της προσθήκης νέων ομοιοκαταληξιών (πχ. ‘I like to eat
apples and bananas’ or ‘Down by the Bay’),
την ακρόαση μιας ιστορίας στη γλώσσα που διδάσκουμε και τη συμμετοχή των παιδιών•
στην εξιστόρηση με την αναφώνηση λέξεων σε προκαθορισμένα σημεία,
την εύρεση μουσικών λέξεων (πχ. όργανα, όροι, χοροί) που είναι δανεισμένες από άλλες•
γλώσσες και τη σύγκριση τους με τις αντίστοιχες σε άλλες γλώσσες (πχ. βιολί, violin,
violon κλπ). 

Οι ακόλουθες δραστηριότητες του ΕΦΜ-Γ αποτελούν παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο
μπορεί η μουσική να ενισχύσει τη γλωσσική ευαισθητοποίηση. 

Ο Υποτιτλισμός ενός έργου (κατηγορίες μουσικών δραστηριοτήτων που εμπλέκονται:•
μουσική ακρόαση, τραγούδι) 
Μουσικό σκραμπλ (κατηγορίες μουσικών δραστηριοτήτων που εμπλέκονται: μουσική•
ακρόαση) 
Ο παραβάτης της… ταχύτητας (κατηγορίες μουσικών δραστηριοτήτων που εμπλέκον-•
ται: χρήση ΤΠΕ, μουσική εξερεύνηση, αυτοσχεδιασμός, σύνθεση, παίξιμο μουσικών
οργάνων, τραγούδι)  
Το παιχνίδι τακ Τακ (κατηγορίες μουσικών δραστηριοτήτων που εμπλέκονται: ρυθμική•
απαγγελία, απεικόνιση, ανάγνωση, μουσική καταγραφή, μουσική εξερεύνηση, αυτο-
σχεδιασμός, σύνθεση) 
Άνα Μπέλλα (κατηγορίες μουσικών δραστηριοτήτων που εμπλέκονται: τραγούδι, απει-•
κόνιση, μουσική ανάγνωση και γραφή) 
Φυτεύουμε λαχανικά; (κατηγορίες μουσικών δραστηριοτήτων που εμπλέκονται: χορός•
και κίνηση, τραγούδι) 

Σύνδεσμοι στον Ευρωπαϊκό Φάκελο για τη Γλώσσα: My Language Biography: What I know
and can do in languages; My Language Passport: Languages I know.
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4.5  Διαπολιτισμική Ευαισθησία με τη βοήθεια μουσικών δραστηριοτή-
των 

Τα παιδιά μας είναι πολίτες της Ευρώπης και του κόσμου. Επομένως, η ευαισθησία στην πολι-
τισμική ποικιλία είναι μία σημαντική δεξιότητα. Η ευαισθησία των παιδιών απέναντι στους
άλλους μέσα στην ίδια τους τη χώρα, αλλά και οπουδήποτε αλλού, μπορεί να αναπτυχθεί όσο
αυτά αποκτούν βαθύτερη κατανόηση του κόσμου. Οι αναζητήσεις και ο αναστοχασμός γύρω
από τις μουσικές και πολιτισμικές παραδόσεις μιας άλλης περιοχής ή χώρας μπορούν να βοη-
θήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν τις εν λόγο ευαισθησίες (Council of Europe, 2006).

Με την εισαγωγή της μουσικής διαφορετικότητας, οι δάσκαλοι σιωπηρά προωθούν και τι-
μούν την πολιτισμική διαφορετικότητα που υπάρχει στην τάξη. Καθώς θα αναπτύσσουν τα παι-
διά τις γνώσεις τους γύρω από τις ευρύτερες μουσικές αντιλήψεις που υπάρχουν στον κόσμο,
θα ανακαλύπτουν σιγά σιγά τον τρόπο που η μουσική αντανακλά το πολιτισμικό περιεχόμενο
από το οποίο προέρχεται. (Failoni, 1993). Η μουσική από άλλους πολιτισμούς παρέχει, επίσης,
μια ισχυρή και ευχάριστη βάση για ένα διαπολιτισμικό αναλυτικό πρόγραμμα. Οι ευχάριστες
μουσικές εμπειρίες μπορούν να ενισχύσουν την επιθυμία των παιδιών να μάθουν νέες γλώσσες.
Η διαπολιτισμική ευαισθησία των παιδιών μπορεί να ενισχυθεί από τις παρακάτω διαδικασίες
μάθησης: 

τη συνειδητοποίηση της πολιτισμικής διαφορετικότητας που υπάρχει μέσα στην εκπαι-•
δευτική τους κοινότητα
την ακρόαση διαφορετικών ειδών μουσικής και μουσικών οργάνων από διαφορετικά•
μέρη του κόσμου προκειμένου να αναδειχθεί η σημασία της  θετικής στάσης και προ-
διάθεσης απέναντι στην απόκτηση γνώσεων με αντικείμενο άλλες γλώσσες και πολιτι-
σμούς 
τη συλλογή μουσικής, χορών και τραγουδιών και τον εντοπισμό εκείνων που χρησιμο-•
ποιούνται σε παρόμοιες κοινωνικές περιστάσεις διαφορετικών πολιτισμών ( πχ. διακο-
πές, φεστιβάλ, γάμους κ.λπ.) 
τη χρήση παιδικών στίχων, ιστοριών και εικόνων από την κουλτούρα που μας ενδιαφέ-•
ρει ως πηγή έμπνευσης για μια μουσική δημιουργία
τη συλλογή αγαπημένων παιδικών τραγουδιών, μουσικών βίντεο, ποιημάτων και κομ-•
ματιών μουσικής για τη δημιουργία ενός ανθολογίου που θα αποκαλύπτει τη γνωριμία
των παιδιών με ένα νέο πολιτισμό 
την ανάπτυξη μουσικών συμβόλων και την οργάνωσή τους σε σειρά, χρησιμοποιώντας•
υπάρχοντα σύμβολα της μουσικής σημειογραφίας της περιοχής που μελετάμε ή ακόμα
και δημιουργώντας νέα, εμπνευσμένα από τα όσα ήδη γνωρίζουν τα παιδιά για τον εν
λόγο πολιτισμό. 

Οι ακόλουθες δραστηριότητες του ΕΦΜ-Γ αποτελούν παραδείγματα του τρόπου με τον οποίον
μπορεί η μουσική να ενισχύσει τη διαπολιτισμική ευαισθησία. 

Η μέρα έφτασε (κατηγορίες μουσικών δραστηριοτήτων που εμπλέκονται: χορός και κί-•
νηση, τραγούδι) 
Μουσικό σκραμπλ (κατηγορίες μουσικών δραστηριοτήτων που εμπλέκονται: μουσική•
ακρόαση) 
Περνά-περνά η… πέτρα (κατηγορίες μουσικών δραστηριοτήτων που εμπλέκονται: τρα-•
γούδι, κρουστά σώματος, χορός και κίνηση, ρυθμική απαγγελία) 
Το χάρτινο Kazoo (κατηγορίες μουσικών δραστηριοτήτων που εμπλέκονται: παίξιμο•
μουσικών οργάνων, τραγούδι, χορός και κίνηση, μουσική εξερεύνηση, αυτοσχεδιασμός,
σύνθεση) 
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Σύνδεσμοι στο Ευρωπαϊκό Γλωσσικό Χαρτοφυλάκιο: My Language Biography: Things I notice
about language and culture; Intercultural understanding; My Language Passport: My intercul-
tural experiences and contacts.

4.6  Γνωστικές στρατηγικές για την εκμάθηση μιας γλώσσας με τη βοή-
θεια μουσικών δραστηριοτήτων

Μαθαίνουμε πιο αποτελεσματικά όταν μπορούμε να αναλύουμε τις δικές μας στρατηγικές μά-
θησης και να χτίζουμε πάνω σε αυτές (Adey & Shayer, 2002). Οι δραστηριότητες που συνδυά-
ζουν τη γλώσσα με τη μουσική μπορούν να υποστηρίξουν κάποιες από τις στρατηγικές
μάθησης, που σύμφωνα με την Οξφόρδη (1990) είναι: οι γνωστικές, οι μνημονικές και οι με-
ταγνωστικές στρατηγικές καθώς και οι κοινωνικές και συναισθηματικές στρατηγικές.  

Γνωστικές, μνημονικές και μεταγνωστικές στρατηγικές 
Όταν οι μαθητές συμμετέχουν με ευχαρίστηση σε μουσικές δραστηριότητες εκτός της τάξης,
τα τραγούδια που από μόνα τους ακούν σε μια νέα γλώσσα μπορούν να παραμείνουν στο μυαλό
τους για το υπόλοιπο της ζωής τους και να γίνουν κομμάτι του δικού τους πολιτισμού (Kramer,
2001). Τα παιδιά μπορούν να αναπτύξουν μνημονικές στρατηγικές και την ικανότητά τους να
κατανοούν μια νέα γλώσσα:

δημιουργώντας και τοποθετώντας νέους στίχους σε ραπ και κανονικά τραγούδια  (πχ.,•
‘The Hokey Cokey’) με στόχο το νόημα του τραγουδιού να τα βοηθήσει να μάθουν νέες
λέξεις (π.χ. παλάμη, πόδι, χέρι)  
δείχνοντας με κινήσεις εκφράσεις που έχουν πρόσφατα μάθει (π.χ. «το να είσαι ευτυχι-•
σμένος και να το ξέρεις») με στόχο να ενισχυθεί το λεξιλόγιό τους μέσα από πολλαπλούς
τρόπους κωδικοποίησης
αποστηθίζοντας μέρη ενός ποιήματος ή ολόκληρα τμήματα από ένα μουσικό έργο, μα-•
θαίνοντάς τα κομμάτι-κομμάτι και προσθέτοντας κάθε φορά και λίγο περισσότερο ή ξε-
κινώντας από το τέλος και προχωρώντας προς την αρχή. 
διαβάζοντας, τραγουδώντας, ψέλνοντας ή ραπάροντας φωναχτά και απαγγέλλοντας απ’•
έξω στίχους, με στόχο να μπορούν αργότερα να χρησιμοποιήσουν λέξεις και φράσεις
από τους στίχους αυτούς στο λόγο τους (π.χ. ‘Salut Ça va ? και παρόμοια τραγούδια
διαλόγου) 
εφαρμόζοντας στοιχεία μιας γλώσσας που γνωρίζουν καλά (από απλές λέξεις και φρά-•
σεις μέχρι κανόνες της γραμματικής και του συντακτικού) σε μια άλλη, αναζητώντας,
για παράδειγμα, μουσικούς όρους, οι οποίοι έχουν το ίδιο νόημα ή παρόμοια ορθογραφία
(π.χ. το ρεφραίν the refrain, der Refrain, le refrain, el estribillo). 

Οι μεταγνωστικές στρατηγικές περιλαμβάνουν διαδικασίες όπως η τοποθέτηση στόχων για την
εκπαιδευτική διαδικασία, η σύνδεση του προς διδασκαλία υλικού με το προηγούμενα αποκτη-
θέν, η παρακολούθηση της προόδου της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η πραγματοποίηση αλ-
λαγών σε αυτήν κατόπιν αξιολόγησής της. Οι μεταγνωστικές στρατηγικές συχνά
περιλαμβάνουν:  

τη συζήτηση για το πώς η γλωσσική και η μουσική ανάπτυξη μπορούν να πραγματωθούν•
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για κάθε μαθητή ξεχωριστά, 
τον αναστοχασμό πάνω στις δραστηριότητες για τη μουσική και γλωσσική ανάπτυξη•
που προτείνονται στις κάρτες του Φακέλου του Μαθητή, 
την αυτοαξιολόγηση της μουσικής και γλωσσικής προόδου των μαθητών και τη νέα•
στοχοθεσία. 
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Κοινωνικές και Συναισθηματικές στρατηγικές μάθησης
Η μουσική μπορεί να χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης και την αίσθηση του ανήκειν ανάμεσα σε
δασκάλους και παιδιά (Marjanen, 2009). Η μουσική δημιουργία σε ομάδες προσφέρει τη δυ-
νατότητα στα παιδιά να συνεργάζονται επιτυχημένα μεταξύ τους και ενδυναμώνει την κοινω-
νικότητά τους (Kirschner & Tomasello, 2010). Η επιτυχημένη ομαδική μουσική συνεργασία
μπορεί να εισάγει ομαλά τα παιδιά σε ζητήματα όπως η αλληλεγγύη, οι ιδιαίτερες ικανότητες
του καθενός, το θάρρος, η αυτοπεποίθηση και οι στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων (Cslov-
jecsek, 2009). 

Επίσης, η συμμετοχή των παιδιών σε μουσικές δραστηριότητες μπορεί να ενισχύσει την
αυτοεκτίμηση τους: οι δραστηριότητες που συνδυάζουν τη μουσική με τη γλώσσα παρέχουν
ευκαιρίες στα παιδιά να εμπλακούν με το νέο διδακτικό υλικό με γνώριμο και προβλέψιμο
τρόπο, πράγμα που μπορεί να γεννήσει συναισθήματα επιτυχίας και την αίσθηση προόδου στους
μαθητές. Η συμμετοχή σε μουσικές δραστηριότητες, όπως το τραγούδι και το ραπάρισμα, μπο-
ρεί επίσης να δώσει ισχυρά κίνητρα και να εμπλέξει συναισθηματικά τα παιδιά στη διαδικασία
μάθησης μιας νέας γλώσσας (Vinzentius, 2007).

Οι μουσικές δραστηριότητες συχνά δημιουργούν «μια χαλαρή και ευχάριστη ατμόσφαιρα
στην τάξη» (Jolly, 1975). Μέσω της μουσικής τα παιδιά μπορούν να προϊδεαστούν και να το-
ποθετηθούν θετικά απέναντι στο νέο γλωσσικό υλικό μειώνοντας το άγχος και τα ψυχικά εμ-
πόδια τα οποία θα μπορούσαν διαφορετικά να επηρεάσουν αρνητικά τη διαδικασία της μάθησης
(Krashen, 1985; Kramer, 2001). 
Μερικά παραδείγματα κοινωνικών και συναισθηματικών στρατηγικών μάθησης, στα οποία
συνδέεται η γλώσσα με τη μουσική είναι

η χρήση της κλιμακούμενης χαλάρωσης, της βαθιάς αναπνοής, του διαλογισμού ή η•
ακρόαση μουσικής για τη μείωση του άγχους των παιδιών πριν από τη συνέχιση της δι-
δασκαλίας
η ανάληψη ενός μικρού ρίσκου μέσα σε ένα μάθημα, όπως το να εκτελέσει  ένας μαθη-•
τής  ένα κομμάτι μόνος του μες την τάξη με τη συνοδεία των υπόλοιπων μαθητών
η δημιουργία ενός αυτοσχέδιου διαλόγου χρησιμοποιώντας λέξεις χωρίς νόημα καθώς•
και κινήσεις και συναισθηματικές εκφράσεις 
η εξάσκηση των παιδιών στο να περιμένουν τη σειρά τους όταν παίζουν ένα ρυθμικό ή•
μουσικό παιχνίδι καθώς ή όταν εκτελούν ένα κομμάτι ατομικά ή σε ομάδες, μαθαίνοντας
να ακούν τα άλλα παιδιά και να δρουν την κατάλληλη στιγμή.

Οι ακόλουθες δραστηριότητες του ΕΦΜ-Γ, συνδέουν τις γνωστικές με τις γλωσσικές στρατη-
γικές μάθησης: 

Η μέρα έφτασε (κατηγορίες μουσικών δραστηριοτήτων που εμπλέκονται: χορός και κί-•
νηση, τραγούδι)
Ο υποτιτλισμός ενός έργου (κατηγορίες μουσικών δραστηριοτήτων που εμπλέκονται:•
μουσική ακρόαση, τραγούδι) 
Η χρήση μιας γνωστής ιστορίας ως μουσική πηγή έμπνευσης (κατηγορίες μουσικών•
δραστηριοτήτων που εμπλέκονται: μουσική εξερεύνηση, αυτοσχεδιασμός, σύνθεση)  
Άννα Μπέλλα (κατηγορίες μουσικών δραστηριοτήτων που εμπλέκονται:  τραγούδι,•
απεικόνιση, μουσική ανάγνωση και γραφή) 
Φυτεύουμε λαχανικά; (κατηγορίες μουσικών δραστηριοτήτων που εμπλέκονται: χορός•
και κίνηση, τραγούδι).

Σύνδεσμοι στο Ευρωπαϊκό Φάκελο της Γλώσσας: My Language Biography: How I learn lan-
guages.
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Σε αυτό το κεφάλαιο αναδείξαμε ένα πλήθος πιθανών τρόπων διασύνδεσης της μουσικής
με τη γλωσσική ανάπτυξη με στόχο να εμπλουτισθεί η εκπαιδευτική διαδικασία και στους δύο
αυτούς τομείς. Το επόμενο κεφάλαιο παρέχει μια περιγραφή του εκπαιδευτικού υλικού που
προτείνει για χρήση στην τάξη το ΕΦΜ-Γ και οδηγίες για το πως μπορεί κανείς να βρει όλες
τις διαθέσιμες πηγές. 
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5.  Εισάγοντας τον ΕΦΜ-Γ στην τάξη 

Το πρόγραμμα Ευρωπαϊκός Φάκελος της Μουσικής: Μια δημιουργική προσέγγιση της γλώσσας
έχει ως στόχο να παράσχει στα παιδιά μια δημιουργική προσέγγιση της μάθησης μιας νέας
γλώσσας, και την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων όπως η επικοινωνία, η συνεργασία και η δια-
πολιτισμική επίγνωση. Το εκπαιδευτικό υλικό που παρέχει ο ΕΦΜ-Γ κατασκευάστηκε έτσι
ώστε να παρέχει στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρακτικές ιδέες που
να συνδέουν τη μουσική με τη γλωσσική ανάπτυξη και να εφαρμόζονται εύκολα στη σχολική
καθημερινότητα.  

Η Δημιουργικότητα  στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Φακέλου Μουσικής. 
Στο πλαίσιο του ΕΦΜ-Γ η δημιουργικότητα θεωρείται ως βασική παράμετρος τόσο της διδα-
κτικής διαδικασίας (δημιουργική διδασκαλία) όσο και της αντίστοιχης μαθησιακής (δημιουρ-
γική μάθηση) (Kampylis, 2010).  Υιοθετώντας την κοινά αποδεκτή άποψη ότι κάθε παιδί (όπως
και κάθε ενήλικας) έχει την ικανότητα για δημιουργία (Craft, 2003), ο ΕΦΜ-Γ προσφέρει ποι-
κίλες δραστηριότητες  για δημιουργική διδασκαλία και μάθηση. Η διαδραστική και επικοινω-
νιακή φύση της μουσικής δημιουργίας παρέχει το κατάλληλο υπόβαθρο για συν-δημιουργία
μεταξύ των ατόμων. Η δυνατότητα αυτή οδηγεί τους μαθητές στο να επιτυγχάνουν στόχους
χρησιμοποιώντας τη φαντασία τους και να τους ενσωματώνουν στη διαδικασία της μάθησης,
να δημιουργούν νέα γνώση μέσω της ενεργούς συμμετοχής τους στο μάθημα και να αναπτύσ-
σουν κριτική ικανότητα σε ποικίλα περιβάλλοντα και γνωστικά πεδία (Jeffrey & Woods, 2009).
Είναι αλήθεια πως οι μαθητές αποκτούν με ευκολία λόγο σε θέματα που αφορούν την εκπαι-
δευτική διαδικασία στην οποία εμπλέκονται, όταν αυτή είναι διαδραστική και δημιουργική. Οι
δημιουργικές δραστηριότητες συχνά προσφέρουν την ενίσχυση των εσωτερικών κινήτρων των
παιδιών, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στην περαιτέρω άνθιση της δημιουργικότητάς τους
στη μουσική και τη γλώσσα, αλλά αδιαμφισβήτητα και σε άλλα γνωστικά πεδία.

Ο ΕΦΜ-Γ εναρμονίζεται με ένα πλήθος μαθησιακών και διδακτικών προσεγγί-
σεων.
Οι κύριες μαθησιακές και διδακτικές προσεγγίσεις, που ενέπνευσαν το πρόγραμμα του ΕΦΜ-
Γ, είναι: η μάθηση που είναι βασισμένη σε συγκεκριμένο περιεχόμενο ή/και  έργο, η συνεργα-
τική μάθηση,  η κοινωνική - κονστρουκτιβιστική μάθηση, η αναστοχαστική μάθηση, η ολιστική
μάθηση, και η μάθηση με τη στήριξη της τεχνολογίας και των ψηφιακών μέσων, όπως ανα-
λύονται παρακάτω.

Στην μάθηση που είναι βασισμένη σε συγκεκριμένο περιεχόμενο ή/και  έργο, «οι εργασίες
που τίθενται έχουν τη μορφή δραστηριοτήτων όπου η γλώσσα-στόχος  χρησιμοποιείται από το
μαθητή για επικοινωνιακούς σκοπούς, προκειμένου να κατορθώσει το επιδιωκόμενο αποτέλε-
σμα» (Willis, 1996).  Τα παιδιά εμπλέκονται στη διαδικασία της μάθησης της γλώσσας μέσω
μουσικών δραστηριοτήτων (π.χ. τραγουδιών), που να έχουν παιγνιώδη χαρακτήρα και να είναι
μεστά νοήματος. Με τον τρόπο αυτό, είναι σε θέση αντιλαμβάνονται και να αναπτύσσουν γλωσ-
σικές και μουσικές δομές μέσα στο σχετικό τους λειτουργικό πλαίσιο. 

Η ανάπτυξη μιας σχέσης συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων για τις μουσικές δραστη-
ριότητες μεταξύ παιδιών και εκπαιδευτικών μπορεί να αποδειχθεί πολύ ωφέλιμη για τις μουσι-
κές και τις γλωσσικές δεξιότητες. Μέσα από τις δυνατότητες που δίνονται στα παιδιά να
αλληλεπιδρούν κοινωνικά μεταξύ τους, ευνοείται η οργάνωση της σκέψης και η εκφραστικό-
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τητά τους, καθιστώντας ρητή και συνειδητοποιημένη την εν δυνάμει και εσωτερική γνώση και
κατορθώνοντας την μεταξύ τους αλληλοϋποστήριξη κατά τη διαδικασία της μάθησης (Vygot-
sky, 1978). Κατά αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές μπορούν να χτίσουν μέσα τους τις γλωσσικές
και μουσικές έννοιες που καλούνται να μάθουν – και οι οποίες σχηματίζονται πάνω στη βάση
της προηγούμενης γνώσης τους – καθώς αναπτύσσουν παράλληλα κοινωνική συνείδηση. Η
ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων δεν ωφελεί μόνο στο να βοηθά τα παιδιά να μάθουν και
να καταλάβουν το νέο γλωσσικό και μουσικό περιεχόμενο, αλλά, επίσης, στο να στηρίζουν την
ανάπτυξη των στρατηγικών της σκέψης τους, όπως είναι για παράδειγμα η στρατηγική επίλυσης
προβλημάτων. 
      Ο αναστοχασμός οδηγεί στην βαθύτερη και ουσιαστικότερη γνώση. Τα παιδιά μπορούν να
αναστοχάζονται όχι μόνο πάνω στα προϊόντα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και στη δια-
δικασία καθαυτή (Reinmann-Rothmeier & Mandl, 2001). Τα παιδιά «μαθαίνουν πώς να μαθαί-
νουν» μέσω ενός κύκλου που περιλαμβάνει αναστοχασμό, πειραματισμό και αλλήλο- ή
αυτό-παρατήρηση, ο οποίος ακολουθείται από περαιτέρω αναστοχασμό. Επομένως, ο αναστο-
χασμός μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αυτογνωσία, η οποία αποτελεί σημαντικό κομμάτι
της ενεργούς μάθησης. Παρέχοντας στα παιδιά κατάλληλες ευκαιρίες και χρόνο για αναστοχα-
σμό κατά τη διάρκεια της μαθησιακής ή δημιουργικής διαδικασίας, οι εκπαιδευτικοί μπορούν
να διευκολύνουν την ανάπτυξη μεταγνωστικών ικανοτήτων,  δίνοντας, αφενός, τη δυνατότητα
στα παιδιά να συνειδητοποιήσουν ποιες μέθοδοι και προσεγγίσεις της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας έχουν δουλέψει καλά και αφήνοντάς τα. αφετέρου, να αναπτύξουν τα προσωπικά τους μο-
νοπάτια προς τη μάθηση και τη δημιουργία στα δύο πεδία – γλώσσα και μουσική. Γι’ αυτούς
τους λόγους, ο Φάκελος του Μαθητή στον ΕΦΜ-Γ επιμένει ιδιαίτερα στον αναστοχασμό. 

Η ολιστική μάθηση αναφέρεται στην ιδέα ότι ο συναισθηματικός κόσμος, το σώμα και ο
νους είναι από τη φύση αδιαίρετα (Damasio, 1994) και ότι η σχέση ανάμεσα στην εγκεφαλική
λειτουργία και τη διαδικασία της μάθησης καθορίζεται από τις σωματικές, συναισθηματικές
και γνωστικές/λογικές εμπειρίες του ανθρώπου (Hannaford, 2004). Επομένως, η συμμετοχή σε
ένα παιχνίδι μπορεί να θεωρηθεί ως θεμελιώδης κινητήρια δύναμη για φυσική, νοητική, κοι-
νωνική και συναισθηματική ανάπτυξη. Η θετική ατμόσφαιρα μπορεί, επίσης, να φέρει σημαν-
τικά μαθησιακά αποτελέσματα. Η προσέγγιση της ολιστικής μάθησης μπορεί να αποφέρει
βαθύτερη γνώση γιατί η αλληλεπίδραση της πολυτροπικότητας των αισθητικών, συναισθημα-
τικών και γνωστικών λειτουργιών μπορεί να οδηγήσει στην αναβάθμιση των εμπειριών της εκ-
παιδευτικής διαδικασίας (D’Esposito, 2008).   

Η ψηφιακή τεχνολογία εισβάλλει ολοένα και περισσότερο στις ζωές των παιδιών. Οι εκ-
παιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να εκμεταλλευτούν το γεγονός κάνοντας
χρήση του Διαδικτύου, των διάφορων μουσικών λογισμικών, του ηλεκτρονικού εξοπλισμού
και των ψηφιακών μουσικών οργάνων προκειμένου να ενισχύσουν το σχεδιασμό και την ανά-
πτυξη των μουσικών δραστηριοτήτων που οργανώνουν στην τάξη τους, χρησιμοποιώντας το
τεχνολογικό υλικό για να υποστηρίξουν είτε τη διάδραση των μαθητών με την τεχνολογία είτε
τη διάδραση των μαθητών μεταξύ τους. Οι ψηφιακές τεχνολογίες παρέχουν στα παιδιά τη δυ-
νατότητα να αλληλεπιδρούν ως ακροατές, εκτελεστές και δημιουργοί με πλούσια πολυτροπικά
περιβάλλοντα, τα οποία μπορούν να παρέχουν άμεση ανατροφοδότηση στις πράξεις τους και
να ενθαρρύνουν την βαθύτερη γνώση (diSessa, 2000). Η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί, επίσης,
να εκτοξεύσει τη δημιουργικότητα των εκπαιδευτικών, παρέχοντας νέα εργαλεία και ιδέες για
καινοτόμες γλωσσικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Piazza, 2007). Η τεχνολογία μπορεί να
επιτρέψει στους εκπαιδευτικούς να σχεδιάσουν το δικό τους υλικό προκειμένου να ανταποκρι-
θούν στις απαιτήσεις ενός μεγάλου φάσματος γλωσσικών και μουσικών αντικειμένων και δρα-
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στηριοτήτων.  

5.1  Ο Φάκελος του Μαθητή

Ο Φάκελος του Μαθητή είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να παρέχει στα παιδιά τη δυνατότητα
να αναπτύσσουν, να χαίρονται και να μοιράζονται τις μουσικές τους εμπειρίες, την πρόοδο και
τα επιτεύγματα τους.  Με τη βοήθεια των δραστηριοτήτων του ΕΦΜ-Γ και των καρτών από
τον Φάκελο του Μαθητή, τα μικρά παιδιά μπορούν να καταγράψουν, να αναθεωρήσουν και να
επεκτείνουν τη μουσική τους επίγνωση καθώς και τις δεξιότητες, τα προσωπικά τους επιτεύγ-
ματα και την πρόοδό τους, τις από κοινού μουσικές εμπειρίες τους και την ενδο/διαπολιτισμική
τους ευαισθητοποίηση και κατανόηση. Ο Φάκελος τους Μαθητή δεν είναι ένα εργαλείο αξιο-
λόγησης. Αντί αυτού, προωθεί τη συμμετοχή των παιδιών στις μουσικές δραστηριότητες ενι-
σχύοντας με έναν μοναδικό τρόπο την γλωσσική τους ανάπτυξη. Επομένως, ο Φάκελος του
Μαθητή του ΕΦΜ-Γ μπορεί να θεωρηθεί ως συμπλήρωμα της Junior εκδοχής του Ευρωπαϊκού
Φακέλου της Γλώσσας, η οποία έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει και να παρακολουθήσει
την πορεία της γλωσσικής ανάπτυξης των παιδιών. Η ευέλικτη δομή του Φακέλου παρέχει τη
δυνατότητα στο κάθε παιδί ξεχωριστά να μπορεί να δημιουργήσει τον προσωπικό του φάκελο,
και σε ολόκληρη την τάξη να μπορεί να συμπράξει σε ομαδικές μουσικές και γλωσσικές δρα-
στηριότητες. 

Ο Φάκελος του Μαθητή έχει τρία μέρη: 
Τις κάρτες Μουσική και εγώ, οι οποίες ενθαρρύνουν και βοηθούν τα παιδιά να συ-1
νειδητοποιήσουν τι γνωρίζουν γύρω από τη μουσική, μέσω του αυτοβιογραφικού
αναστοχασμού, δηλαδή του αναστοχασμού πάνω στις δικές τους εμπειρίες και προ-
τιμήσεις. 
Τις κάρτες του Μουσικού μου Περιοδικού, οι οποίες λειτουργούν ως ένα ατομικό2
λεύκωμα όπου θα εμφανίζεται η αλληλεπίδραση της μουσικής με την γλωσσική
ανάπτυξη, και οι οποίες μπορούν να φανούν χρήσιμες στους μαθητές κάθε φορά
που επιθυμούν να ανατρέξουν σε προηγούμενη γνώση.   
Τον Μουσικό μου Θησαυρό,  που αποτελείται από ένα μικρό κουτί ή ένα ντοσιέ,3
το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ενός αρχείου που να περι-
λαμβάνει τις εκδηλώσεις και τα υπόλοιπα επιτεύγματα των μαθητών (πχ. CD, απο-
κόμματα εισιτηρίων συναυλιών, φωτογραφίες, μουσικές συνθέσεις, κ.λπ.). 
Ο Οδηγός και τα Φυλλάδια του Εκπαιδευτικού του ΕΦΜ-Γ. 4

Ο Φάκελος του Μαθητή συνοδεύεται από έναν Οδηγό του Εκπαιδευτικού και τις Κάρτες των
Εκπαιδευτικών. Οι κάρτες αυτές βρίσκονται σε αντιστοιχία με το παρόν Εγχειρίδιο του Εκ-
παιδευτικού και με τον Ευρωπαϊκό Φάκελο για τη Γλώσσα. Περιλαμβάνουν προτάσεις για την
ενίσχυση της μουσικής και γλωσσικής ανάπτυξης των παιδιών, αλλά και της διαπολιτισμικής
τους ευαισθητοποίησης, προτείνουν διάφορες στρατηγικές μάθησης και ταυτόχρονα συνδέον-
ται με παραδείγματα δραστηριοτήτων του ΕΦΜ-Γ. Ο Φάκελος του Μαθητή είναι φτιαγμένος
έτσι ώστε να χρησιμοποιείται ευέλικτα και δημιουργικά, σε συνάρτηση με τις απαιτήσεις του
εθνικού αναλυτικού προγράμματος κάθε χώρας και τις ειδικές συνθήκες κάθε τάξης. Το υλικό
διατίθεται σε διαφορετικές γλώσσες σε αρχεία Word και Powerpoint έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί
να μπορούν να επιλέγουν και να προσαρμόζουν τα στοιχεία εκείνα του Φακέλου του Μαθητή
που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν στην τάξη. Για να κατεβάσετε το υλικό του Φακέλου του
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Μαθητή, που εμπεριέχει και τον αντίστοιχο Οδηγό του Εκπαιδευτικού και στον οποίο θα βρει
κανείς περαιτέρω πληροφορίες για τις κάρτες, παρακαλώ επισκεφθείτε τον κάτωθι σύνδεσμο: 
www.emportfolio.eu

5.2  Οι διαδικτυακές δραστηριότητες του ΕΦΜ-Γ

Δεδομένης της διαφορετικότητας και της ποικιλίας που, σε πολλά επίπεδα, μπορεί εύκολα να
παρατηρηθεί ανάμεσα στα σχολεία διαφορετικών περιοχών της Ευρώπης – αλλά, ακόμα και
μέσα σε κάθε σχολείο ξεχωριστά – το υλικό του ΕΦΜ-Γ πρέπει να ειδωθεί ως κάτι εύπλαστο,
ικανό να προσαρμόζεται και να αφομοιώνεται ανάλογα με τις συνθήκες, παρά ως ένα σύνολο
«συνταγών» που απαιτούν την βήμα προς βήμα εκτέλεσή τους. Με άλλα λόγια, οι εκπαιδευτικοί
θα πρέπει να προσαρμόζουν το υλικό του ΕΦΜ-Γ στις ανάγκες των μαθητών τους αλλά και να
δημιουργούν το δικό τους υλικό. 

Στην κεντρική σελίδα του ΕΦΜ-Γ και συγκεκριμένα στη διεύθυνση που δίνεται παρακάτω
μπορεί κανείς να βρει έναν κατάλογο με τίτλους συμπληρωματικής βιβλιογραφίας, συμπερι-
λαμβανομένων και άρθρων που έχουν συντάξει οι συνεργάτες του προγράμματος. 
www.emportfolio.eu/emp/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=70

5.3  Activity grid για την ενσωμάτωση των μουσικών δραστηριοτήτων
στους γλωσσικούς μαθησιακούς στόχους 

Αν αναλογιστούμε τη φιλολογία και τις ιδέες που συζητήθηκαν στο παρόν εγχειρίδιο, κα-
θίσταται φανερό ότι οι συντελεστές του ΕΦΜ-Γ στόχευαν στο σχεδιασμό μιας συλλογής δρα-
στηριοτήτων, οι οποίες θα είναι ευέλικτες, διασκεδαστικές και θα κινούν το ενδιαφέρον των
μαθητών και εκπαιδευτικών. Οι δραστηριότητες αυτές βασίζονται και εκπηγάζουν από ένα ευρύ
φάσμα ερευνητικών και πρακτικών εμπειριών (βλ. σχήμα 5.1).  
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Σχήμα 5.1: Διάγραμμα που δείχνει τις επιρροές που δεχτήκαμε κατά την ανάπτυξη των
μουσικών δραστηριοτήτων και του Activity Grid του ΕΦΜ-Γ 

(στο κέντρο) Οι Δημιουργικές δραστηριότητες του ΕΦΜ-Γ:
(Από το πάνω κέντρο και δεξιόστροφα):
Οι Θεωρίες Μάθησης για τη Μουσική
Το Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πλαίσιο
Οι Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις της Μουσικής
Οι Εκπαιδευτικοί Στόχοι
Οι Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις της Γλώσσας
Οι Θεωρίες Ανάπτυξης για την Παιδική Ηλικία
Οι Θεωρίες Μάθησης για τη Γλώσσα

Η διαδικτυακή βάση δεδομένων για τις δραστηριότητες 
Η διαδικτυακή βάση δεδομένων για τις δραστηριότητες προσφέρει ενδεικτικά παραδείγματα

δραστηριοτήτων που μπορούν να εφαρμοσθούν σε διάφορες γλώσσες και διαφορετικά διδα-
κτικά και μαθησιακά πλαίσια: www.emportfolio.eu

Κάθε δραστηριότητα στην διαδικτυακή βάση δεδομένων πληροί έναν ή περισσότερους στό-
χους για τη μουσική και γλωσσική εκπαίδευση. Ο πίνακας που συνοδεύει κάθε μουσική δρα-
στηριότητα καταδεικνύει το πώς η δραστηριότητα αυτή μπορεί να υποστηρίξει τους διάφορους
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εκπαιδευτικούς στόχους που τίθενται στην πρωτοβάθμια γλωσσική και μουσική εκπαίδευση.
Η λίστα των δέκα τύπων μουσικών δραστηριοτήτων (σελ.18, κεφάλαιο 2) εμφανίζεται στην
αριστερή στήλη του πίνακα, ενώ οι εκπαιδευτικοί στόχοι που είναι σχετικοί με την διδασκαλία
της γλώσσας βρίσκονται στην κορυφή του:  

Προφορικότητα.•
Αλφαβητισμός.•
Λεξιλόγιο (λεξιλογική ικανότητα).•
Γλωσσική ευαισθητοποίηση και γνώση για την γλώσσα.•
Διαπολιτισμική ευαισθησία.•
Γνωστικές και γλωσσικές στρατηγικές μάθησης.•

Ελπίζουμε ότι η προσέγγιση και το υλικό του Ευρωπαϊκού Φακέλου της Μουσικής για την
Γλώσσα θα εμπνεύσουν τους εκπαιδευτικούς στην Ευρώπη ώστε να χρησιμοποιούν στην τάξη
δραστηριότητες όπου η μουσική και η γλώσσα αλληλεπιδρούν δίνοντας ευκαιρίες για δημι-
ουργική διδασκαλία και μάθηση. 
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