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Αξιολόγηση: Prof. Dr. Camilla Badstübner-Kizik
 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznan-Poland
 Instytut Lingwistyki Stosowanej
 www.ils.amu.edu.pl

Διαδικτυακή πύλη: www.emportfolio.eu

Επικοινωνία: Adelheid Kramer
  Landesinstitut für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik, Germany
 e-mail: info@emportfolio.eu

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για 
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.



Φιλοσοφία Προγράμματος
Από πολύ μικρή ηλικία τα παιδιά πειραματίζονται με τους 
ήχους. Μουρμουρίζουν, τραγουδούν, κινούν το σώμα τους 
και χορεύουν με έναν πολύ φυσικό τρόπο. Επικοινωνούν 
μέσω της δικής τους «μουσικής γλώσσας», γεγονός που μπο-
ρεί να θεωρηθεί ως ένας τρόπος προ-λεκτικής επικοινωνίας. 
Καθώς μεγαλώνουν, αξιοποιούν αυτά τα μη-λεκτικά μουσικά 
στοιχεία για να δομήσουν και να αναπτύξουν τη μητρική 
τους γλώσσα. Πρόσφατες, έρευνες για τη λειτουργία του 
εγκεφάλου έρχονται να επιβεβαιώσουν μια βαθιά δομική 
σχέση ανάμεσα στη γλώσσα και τη μουσική, καθώς οι βασι-
κές δεξιότητες της ακρόασης, της πρόσληψης, της μίμησης 
και της δημιουργίας συμβάλλουν καταλυτικά στις διαδικασί-
ες της (εκ)μάθησης τόσο της γλώσσας όσο και της μουσικής. 
Τα παιδιά πολύ μικρής ηλικίας είναι έτοιμα να μάθουν ξένες 
γλώσσες και τονίζουν τη σημασία της εφαρμογής των πα-
ραπάνω σχέσεων κατά την εκμάθηση των ξένων γλωσσών. 
Σκοπός του προγράμματος «Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός 
Φάκελος Μουσικής: ένας δημιουργικός δρόμος για την εκμά-
θηση των γλωσσών» είναι η χρήση μουσικών δραστηριοτή-
των για την εκμάθηση ξένων γλωσσών στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση. Με αυτή την προσέγγιση μειώνονται γνωστικά 
εμπόδια ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζεται η αυτοέκφραση 

των μαθητών, ενισχύεται η αυτοεικόνα τους, καλλιεργείται η δημι-
ουργικότητά τους και διευκολύνεται η κοινωνική ενσωμάτωση και 
η διαπολιτισμική κατανόηση. Μέσα από το πρόγραμμα θα ανα-
πτυχθεί ο Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Φάκελος Μουσικής  για την 
υποστήριξη της εκμάθησης ξένων γλωσσών. Η έμφαση που δίνεται 
στη διαθεματική προσέγγιση της μουσικής και των ξένων γλωσσών 
στηρίζεται στην κατανόηση της διαθεματικής προσέγγισης όλων 
των γνωστικών αντικειμένων.

Σκοποί του προγράμματος
Ο Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Φάκελος Μουσικής: 
• απευθύνεται στους φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων, Τμημά-

των Ξένων Γλωσσών και Τμημάτων Μουσικών Σπουδών, στους 
εκπαιδευτικούς της Α’ βάθμιας εκπαίδευσης και στους εκπαιδευτές 
εκπαιδευτικών,

• βελτιώνει την αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης και τη συνεχή τους επαγγελματική ανάπτυξη, 

• υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 
διδασκαλίας ξένων γλωσσών μέσα από τη μουσική, 

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

• υποστηρίζει τη μουσική μάθηση,

• δημιουργεί κίνητρα στους μαθητές για την ανάπτυξη γλωσσι-
κών και μουσικών δεξιοτήτων,

• αξιοποιεί δημιουργικά τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνο-
λογίας,

• διερευνά και αξιοποιεί τη μουσική διαφορετικότητα στην 
Ευρώπη, 

• προωθεί καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές από διάφορα 
εκπαιδευτικά συστήματα.

Δραστηριότητες και αποτελέσματα του Προ-
γράμματος 
• Σχεδιασμός και ανάπτυξη υλικού για τον εκπαιδευτικό, ιστο- 

σελίδας και πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με 
παραδείγματα «καλής πρακτικής».

• Σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικού φακέλου για το 
μαθητή.

• Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Α’/
βάθμιας εκπαίδευσης για την αξιοποίηση της μουσικής στη 
διδασκαλία της γλώσσας, σε συνεργασία με ανώτατα εκπαι-
δευτικά ιδρύματα.

• Εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης επιμορφω-
τών.

Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Φάκελος Μουσικής -
ένας δημιουργικός δρόμος για την εκμάθηση 
των γλωσσών


