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Πρόλογος 
 
 
 
 
Η συγκεκριµένη πτυχιακή εργασία  πραγµατεύεται την σύγκλιση της µουσικής και 
της τεχνολογίας στην µουσική εκπαίδευση στο δηµοτικό (Ά/ΘΜΙΑ) καθώς και στο 
γυµνάσιο(’Β/ΘΜΙΑ). Πως δηλαδή  µπορεί ο δάσκαλος να παρέχει στους µαθητές 
του πλήθος πληροφοριών , οπτικά βοηθήµατα και εργαλεία έτσι ώστε να γίνεται 
η µάθηση βαθύτερη και όχι επιδερµική εµπειρία.  
Γίνεται µελέτη σχεδιασµού µιας εκπαιδευτικής πολυµεσικής εφαρµογής, 
βασισµένη στις σύγχρονες θεωρίες µάθησης µε σκοπό τη διευκόλυνση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, µε επιδίωξη την ταυτόχρονη αύξηση της µαθησιακής 
απόδοσης και της µεταφοράς όσο το δυνατόν µεγαλύτερου γνωστικού 
περιεχοµένου, χρησιµοποιώντας µια διεπαφή βασισµένη στο χρήστη, 
παρουσιάζοντας την πληροφορία µε όλους τους δυνατούς και χρήσιµους 
τρόπους (κείµενο, αφήγηση, φωτογραφίες, βίντεο, ακροάσεις, κ.λπ.). Η 
συνεισφορά του συνίσταται στην ανάπτυξη νέων µεθόδων διδασκαλίας, 
προσανατολισµένης στις ανάγκες του µαθητή, ενισχύοντας τις αποδεκτές µορφές 
εκπαίδευσης και συνεισφέροντας στο έργο του διδάσκοντος. 
 
Επίσης έγινε προσπάθεια να καταγραφούν εθνολογικά και τοπολογικά ιδιώµατα 
της µουσικής κουλτούρας της Ελλάδος (εθνοµουσικολογική προσέγγιση) 
συγκεντρώνοντας τα σε έναν εύχρηστο αλληλεπιδρώµενο χάρτη της έτσι ώστε µε 
ένα «κλικ» να µπορεί να ακουστεί ένα χαρακτηριστικό τραγούδι από όλες τις 
γωνιές της Χώρας µας, βοηθώντας τον µαθητή να ακούσει άµεσα και να 
µπορέσει να συγκρίνει τις διαφορές και τις οµοιότητες του κάθε τόπου στη 
µουσική του. 
 
Τέλος έγινε προσπάθεια να διερευνηθεί και η εκπαιδευτική διαδικασία που διέπει 
την εκµάθηση της εκπαίδευσης, καθώς και τη σχέση διδάσκοντα και 
διδασκόµενου. Κάτι τέτοιο εξάλλου είναι σύµφωνο και µε τις νόρµες που 
επιτάσσει (δίκαια ή όχι) και η σηµερινή διοίκηση του Υπουργείου Παιδείας. 
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Abstract 
 
 
 
The present dissertation constitutes an effort to approach, process of planning, 
growth and more generally creation of educational multimedia applications, that 
concerns in the course of music in the first degree education and the course of 
music technology in secondary education (music schools).  
Moreover, the multimedia and specifically the "digital multimedia" allow us to 
approach a subject from a lot of aspects and perspectives such as music 
technology field, digital sound and picture, video, graphic, Midi, the role of 
professor is a subject to change and the process of learning should it is faced 
with an overall way.   
The musical education at school needs to become more interactive and mainly it 
gives to the students the stimulus for essential pastime with musical education 
and training. 
For the achievement of these objective is given a spectrum of theories, and 
techniques that concern in the educational process, the layout of course in the 
school classrooms, the new form of role of professor and finally the planning of 
interactive multimedia application, which visualize the knowledge composed at 
the books of course first (book of music theory) and secondary education (music 
technology).   
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Kεφάλαιο 1o :  

  
 
Περίληψη 
 
Η διδασκαλία της µουσικής έρχεται από τα αρχαία χρόνια. Οι αρχαίοι Έλληνες 
ήταν από τους πρώτους οι οποίοι αναγνώρισαν την σηµασία της µουσικής 
εκπαίδευσης. Όπως σηµείωσε και ο Ingalls (1999,1) η αρχαία Ελληνική 
κουλτούρα ήταν µια κουλτούρα του τραγουδιού. Ακόµα περισσότερο όπως 
σηµείωσε και ο Mainzer (1985,2 σελ. 38) «...η µουσική στην Αρχαιότητα γινόταν 
κατανοητή µε την ευρύτερη έννοια του όρου, ως πνευµατική καλλιέργεια 
διάµεσου της µουσικής και της ποίησης». Η µουσική θεωρείτο ότι έπαιζε 
σηµαντικό ρόλο στην διαδικασία της διαµόρφωσης της προσωπικότητας και της 
του χαρακτήρα ενός ανθρώπου. 
 
Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελεί µια προσπάθεια προσέγγισης της 
διαδικασίας σχεδιασµού, ανάπτυξης και γενικότερα δηµιουργίας εκπαιδευτικών 
πολυµεσικών εφαρµογών, που αφορούν στο µάθηµα της  µουσικής στην 
πρωτοβάθµια και το µάθηµα της µουσικής τεχνολογίας στη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση.  
Όταν τα πολυµέσα και ειδικότερα τα «ψηφιακά πολυµέσα» µας επιτρέπουν να 
προσεγγίζουµε ένα θέµα από πολλές πλευρές όπως, ψηφιακό ήχο και εικόνα, 
βίντεο, γραφικά, midi, ο ρόλος του καθηγητή αλλάζει, και η διαδικασία της 
µάθησης πρέπει να αντιµετωπίζεται µε περισσότερο σφαιρικό τρόπο.  
Η µουσική εκπαίδευση στο σχολείο, χρειάζεται να γίνει περισσότερο διαδραστική 
και κυρίως να δίνει στους µαθητές το ερέθισµα για ουσιαστική ενασχόληση µε την 
µουσική παιδεία και επιµόρφωση.  
Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου δίδεται ένα φάσµα θεωριών,  και 
τεχνικών που αφορούν στην εκπαιδευτική διαδικασία, την δόµηση του µαθήµατος 
στις σχολικές αίθουσες, τη νέα µορφή του ρόλου του καθηγητή και τέλος το 
σχεδιασµό µιας πολυµεσικής διαδραστικής εφαρµογής η οποία θα οπτικοποιεί τη 
γνώση που απαρτίζουν τα βιβλία του µαθήµατος της πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.  
Πιο συγκεκριµένα, για να περαστεί από τη θεωρία του σχεδιασµού πολυµεσικών 
εκπαιδευτικών εφαρµογών στην πράξη, δηµιουργήθηκε µια διαδραστική 
εκπαιδευτική εφαρµογή βασισµένη σε κάποια κεφάλαια από τη σειρά των 
βιβλίων που διδάσκονται στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση.  
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Κεφάλαιο 2ο :  
 
 
Εισαγωγή 
 
 
 
2.1 Σκοποί της πτυχιακής 
 

Η πτυχιακή εργασία αφορά στη σχεδίαση µιας εκπαιδευτικής εφαρµογής που 
υποστηρίζει το µάθηµα της µουσικής στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση. Οι επιµέρους σκοποί της πτυχιακής εργασίας είναι: 

� Κατηγοριοποίηση των εκπαιδευτικών λογισµικών τα οποία έχουν σαν 
σκοπό την µουσική εκπαίδευση, 

� Η µελέτη και δηµιουργία µιας πρότυπης διαδραστικής εφαρµογής µε 
πρόθεση να λειτουργήσει επικουρικά και συµπληρωµατικά στην 
παραδοσιακή διδακτική διαδικασία . 

� Να προωθηθεί στα σχολεία η χρήση των νέων τεχνολογιών καθώς σε 
µερικά χρόνια θα αποτελέσουν ακρογωνιαίο λίθο της σχολικής 
εκπαίδευσης και δια βίου µάθησης.  

� Να αποτελέσει µια πιο επαγγελµατική προσέγγιση στην υπάρχουσα 
διδασκαλία 

 

 
2.2 Αξιολόγηση των µέχρι τώρα δεδοµένων  
 
 
Όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφία, η διδασκαλία της µουσικής σε πολύ µικρό 
βαθµό αποτέλεσε µέχρι στιγµής αντικείµενο τη πειραµατικής έρευνας στο πεδίο 
των ερευνών της µουσικής παιδαγωγικής της Ελλάδος (ίδρυµα Ωνάση). Οι 
περισσότερες πειραµατικές έρευνες που αφορούν στη µουσική εκπαίδευση 
έχουν λάβει χώρα σε αγγλόφωνες χώρες καθώς και οι σχετικές δηµοσιεύσεις 
είναι ως επί το πλείστον επίσης αγγλόφωνες.(πχ.Sing up του Dr Welch) 
 
Στην παρούσα εργασία θα γίνει µια προσπάθεια να εξαχθούν κάποια 
συµπεράσµατα για ένα σύνολο σχεδιαστικών οδηγιών και επιλογής µεθόδων τις 
οποίες να µπορεί να χρησιµοποιήσει ο σχεδιαστής εκπαιδευτικού λογισµικού, όχι 
µόνο ως τελικές και προκαθορισµένες, αλλά έχοντας τη δυνατότητα να 
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επιστρέψει στην έρευνα και να εξετάσει πως προέκυψαν αυτές. Με αυτό τον 
τρόπο είναι δυνατή η προσαρµογή της µεθοδολογίας αυτής στα δεδοµένα του 
σχεδιαστή ανάλογα µε το πρόβληµα που έχει να αντιµετωπίσει, καθώς µπορεί να 
επέµβει και να την προσαρµόσει στις δικές του ανάγκες και απαιτήσεις καθώς και 
στις απαιτήσεις του κοινωνικοπολιτικού status στο οποίο βρίσκεται. 
 
 
 
   
 
2.3 Συνοπτική περιγραφή της µεθόδου που χρησιµοποιήθηκε για την 
εκπόνηση της πτυχιακής 
 
 

Πραγµατοποιήθηκε αναλυτική προσέγγιση του προβληµατικού χώρου, µέσω 
βιβλιογραφίας, γύρω από τις αρχές που διέπουν τη συγκεκριµένη εκπαιδευτική 
διαδικασία και όλες τις διαδράσεις που εµπεριέχονται.  

Υπάρχουν πολλές µεθοδολογίες σχεδίασης που χρησιµεύουν σαν εργαλεία, στην 
παρούσα πτυχιακή εργασία θα χρησιµοποιηθεί σαν βασική µεθοδολογία αυτή 
της σχεδίασης γενικού πλαισίου (contextual design). Επειδή όµως, οι 
µεθοδολογίες σχεδίασης δεν λειτουργούν µεµονωµένα αλλά συνδυαστικά, 
κρίνεται σκόπιµο να µελετηθούν και να εφαρµοστούν βήµατα και από άλλες 
µεθοδολογίες σχεδιασµού..  

Σχεδίαση Γενικού Πλαισίου (Contextual Design Methodology) . 
 
Η Σχεδίαση Γενικού Πλαισίου – Σ.Γ.Π. (Contextual Design) είναι άλλη µια 
µεθοδολογία που αναπτύχθηκε για να διαχειριστεί τη συλλογή και µετάφραση 
των δεδοµένων που συλλέγονται από το πεδίο και σκοπό έχουν τη δηµιουργία 
κάποιου προϊόντος λογισµικού. [Preece .,2002,3]. 
 
Ο βασικός άξονας της συγκεκριµένης µεθοδολογίας είναι η πεποίθηση ότι για να 
σχεδιάσει κανείς σωστά για ένα δεδοµένο σύστηµα ανθρώπινης δραστηριότητας 
χρειάζεται σε βάθος κατανόηση της οργάνωσης και της λειτουργίας του καθώς 
και κατανόηση των συγκεκριµένων τρόπων δουλειάς του κάθε ενός 
εµπλεκόµενου.  
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Κεφάλαιο 3 
 
 
Τα εκπαιδευτικά λογισµικά σήµερα 
 
 
3.1 Ιστορική αναδροµή και κατηγορίες της ηλεκτρονικής µάθησης 
 
Αν και αρχικά στη δεκαετία του 1950 η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών 
εισήχθη στην εκπαίδευση, εντούτοις η τεχνολογία ήταν πολύ ακριβή και δύσκολη 
για να χρησιµοποιηθεί ευρέως. Ιστορικά, η εκρηκτική ανάπτυξη της ηλεκτρονικής 
µάθησης έγινε από το 1990 έως και το 2000 µε την ταυτόχρονη ραγδαία 
ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών. Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως 
εκπαιδευτικού εργαλείου όλα αυτά τα χρόνια έλαβε εκπληκτικές διαστάσεις. Η 
εκπαίδευση µε τις νέες τεχνολογίες, που διαµορφώθηκε έτσι, θα µπορούσε να 
κατηγοριοποιηθεί σε: 
 
 
3.1.1 Εκπαίδευση-διδασκαλία βασισµένη σε υπολογιστές (computer 

based training, CBT) 
 
Με τον όρο αυτόν περιγράφονται οι σειρές µαθηµάτων που διατίθενται σε 
ηλεκτρονική µορφή. Ως διαδραστική (interactive) τεχνολογία ορίζεται 
οποιαδήποτε τεχνολογία που είναι ικανή να παρουσιάζει και να µεταδίδει 
πληροφορίες µετά από την ποικίλη εισαγωγή αυτών εκ µέρους των χρηστών. Τα 
διαδραστικά συστήµατα µάθησης επιτρέπουν στους αρχάριους εκπαιδευόµενους 
να πάρουν µεγαλύτερες πρωτοβουλίες. ∆εδοµένου ότι οι αρχάριοι χρήστες 
ανακαλύπτουν τους νέους τοµείς του ενδιαφέροντός τους, 
γίνονται πρακτικά αναζητητές της γνώσης και όχι µόνο απλοί παραλήπτες 
οδηγιών και κανόνων. 
 
 
 
 
3.1.2 Εκπαίδευση βασισµένη στον παγκόσµιο ιστό ή το διαδίκτυο (web 

based training, WBT) 
 
 
Πρακτικά, πρόκειται για µια επέκταση της εκδοχής της εκπαίδευσης που 
βασίζεται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ως αποτέλεσµα, τελικά, αυξάνεται 
πρακτικά και ουσιαστικά η δυνατότητα αλληλεπίδρασης µεταξύ διδασκόµενου και 
Εκπαιδευτή µε τη δυνατότητα τις πηγές του διαδικτύου να τις ελέγχει ο διδάσκων. 
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3.1.3 Εκπαίδευση βασισµένη στην τεχνολογία (technology based training, 

TBT) 
 
 
Αφορά στον εµπλουτισµό του µαθήµατος που γίνεται στην παραδοσιακή 
αίθουσα διδασκαλίας µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων, όπως τηλεόραση, 
εκτυπωτής, ήχος, video κ.λπ. Στη µορφή αυτή δεν υπάρχει µέριµνα για συνολικό 
διδακτικό σχεδιασµό αλλά µόνο ξεχωριστά για το καθένα από τα επιµέρους 
διαθέσιµα µέσα. Πρακτικά,από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 περίπου αρχίζει 
δειλά-δειλά η ανάπτυξη των συστηµάτων διαχείρισης της εκπαίδευσης 
(LMS).Μετά το 2000 αρχίζουν να παρουσιάζονται τα πρώτα προβλήµατα 
χρηστικότητας των συστηµάτων διαχείρισης της εκπαίδευσης. Αυτό συµβαίνει, 
στην πράξη, επειδή τα τελευταία δεν προσαρµόζονται απόλυτα στις απαιτήσεις 
απόδοσης ενός εκπαιδευτικού οργανισµού ή στις εσωτερικές του δοµές. Τελικά, 
σήµερα, η συστηµατική χρήση και η διάδοση τεχνολογιών ολοένα και πιο 
αποτελεσµατικών και η διεύρυνση των αναγκών τόσο της ατοµικής όσο και της 
οµαδικής µάθησης οδήγησε στη µετάβαση από τα πρώτης και δεύτερης γενιάς 
συστήµατα ηλεκτρονικής µάθησης, που παρείχαν εκπαίδευση κυρίως από 
απόσταση, σε τρίτης γενιάς συστήµατα, που παρέχουν τη δυνατότητα του 
προγραµµατισµού και της κεντρικοποιηµένης διαχείρισης συστηµάτων 
συνεχιζόµενης εκπαίδευσης και συνεργασίας µε συστήµατα διαχείρισης γνώσεων 
(knowledge management systems). 
 
 
 
3.2 Εννοιολογική προσέγγιση της ηλεκτρονικής µάθησης 
 
 
Με τον όρο ηλεκτρονική µάθηση (e-learning) εννοείται η χρήση των νέων 
τεχνολογιών πολυµέσων και του διαδικτύου για τη βελτίωση της ποιότητας της 
εκπαίδευσης, µέσω της διευκόλυνσης του τρόπου πρόσβασης σε πηγές 
πληροφοριών και υπηρεσίες, αλλά και στην από απόσταση συνεργασία και 
ανταλλαγή απόψεων µεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόµενων, καθώς και των 
εκπαιδευόµενων µεταξύ τους. Γενικά, η ηλεκτρονική µάθηση διακρίνεται σε 
σύγχρονη και ασύγχρονη µάθηση. 
  
Σύγχρονη   µάθηση. Η σύγχρονη µάθηση ή η τηλε-εκπαίδευση απαιτεί την 
ταυτόχρονη συµµετοχή όλων των εκπαιδευόµενων και των εισηγητών. Η 
αλληλεπίδραση µεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενου γίνεται σε «πραγµατικό 
χρόνο», µε ήχο και εικόνα. 
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Ασύγχρονη µάθηση. Η ασύγχρονη µάθηση, αντιθέτως, δεν απαιτεί την 
ταυτόχρονη συµµετοχή των εκπαιδευόµενων και των εισηγητών. Οι 
εκπαιδευόµενοι δεν είναι ανάγκη να βρίσκονται συγκεντρωµένοι µαζί στον ίδιο 
χώρο ή την ίδια χρονική στιγµή. Μπορούν να επιλέγουν µόνοι τους το 
προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να συλλέγουν το εκπαιδευτικό 
υλικό σύµφωνα µε αυτό. 
 
 
 
 
3.3 Οι νέες τεχνολογίες στη µουσική 
 
 
Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν πλέον µέρος του κόσµου µας.  Περιβάλλουν τη 
ζωή µας, µεταβάλλοντας ριζικά ότι γνωρίζαµε µέχρι χθες.  
Παρατηρώντας την αλλαγή αυτή, κατανοούµε τη θέση που βρισκόµαστε ή τη 
θέση της κοινωνίας µας γενικότερα προς αυτές. Γνωρίζουµε την απόσταση που 
πρέπει να διανύσουµε για να τις προσεγγίσουµε και να τις αξιοποιήσουµε ή, την 
απόσταση που έχουµε διανύσει ως άτοµα και ως κοινωνία προσεγγίζοντας και 
αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες.  
Το εύλογο ερώτηµα που εγείρεται είναι τι και ποιες είναι οι νέες τεχνολογίες. 
Για να κατανοήσουµε περισσότερο την σηµασία τους και τη δυναµική τους, 
ανατρέχοντας στο παρελθόν παρατηρούµε για παράδειγµα τη δύναµη  της 
τυπογραφίας και των εφαρµογών της, η οποία αποτέλεσε ουσιαστικά την απαρχή 
του διαφωτισµού στον κόσµο. Το τυπωµένο κείµενο αποτέλεσε νέο και ισχυρό 
µέσο ενηµέρωσης, ακόµα και κινητοποίησης πολιτών.  
∆εν µπορούσαν όλοι όµως να διαβάσουν αυτό το νέο για την εποχή µέσο ούτε 
γνωρίζανε όλοι οι πολίτες γραφή και ανάγνωση. Η εργατική τάξη δεν είχε εύκολα 
την δυνατότητα πρόσβασης στο νέο αυτό µέσο και κατά συνέπεια στη γνώση 
αυξάνοντας την παραγωγικότητα. Εδώ έχει τις ρίζες του το κίνηµα της 
εκπαίδευσης ενηλίκων, έστω κι αν η συγκεκριµένη πτυχιακή εργασία δεν 
πραγµατεύεται την εκπαίδευση ενήλικων αλλά ανηλίκων.   
Κάπως έτσι συµβαίνει και στις µέρες µας µε την είσοδο των νέων τεχνολογιών 
Ακόµη δεν έχουµε αποκτήσει βασικές δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού 
υπολογιστή ούτε γνωρίζουµε να ελισσόµαστε άριστα στον παγκόσµιο ιστό 
(internet) Μπορούµε τους παραπάνω στόχους να τους πετύχουµε µέσα από τα 
γνωστικά αντικείµενα του σχολικού προγράµµατος; 
  

Αν µεταπηδήσουµε στο πεδίο της µουσικής, τα πράγµατα γίνονται πιο 
πολύπλοκα. Από πάντα ο µουσικός στοχασµός ήταν στα χέρια ή στη σκέψη 
ορθότερα, των λίγων. Η µουσική, από την εκκλησία µεταφέρεται στις αυλές των 
ηγεµόνων και σιγά – σιγά αποκτά τον κοσµικό της ρόλο. Τι είναι µουσική; Θα 
µπορούσε να πει κανείς, µια γλώσσα, που µπορούµε να γράψουµε και να 
διαβάσουµε. Σίγουρα, είναι απείρως περισσότερα, η µουσική εκτός από τέχνη, 
είναι και επιστήµη. "η µουσική δεν είναι τέχνη αλλά επιστήµη", "… είναι το ίδιο το 
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σύµπαν , άρα και η έκφρασή του".(Βαγγέλης Παπαθανασίου),(Fabre D'Olive "Η 
µουσική ως επιστήµη και τέχνη - η εσωτερική της διάσταση” 2002,5) 

 
 
 
 
Έρευνες αποδείξανε  πως υπάρχουν λίγοι άνθρωποι που γνωρίζουν ή γνωρίζανε 
πριν από µερικά χρόνια στη χώρα µας, για παράδειγµα, γραφή και ανάγνωση της 
µουσικής. Όπως επίσης ελάχιστοι ήταν εκείνοι που σπουδάζανε την επιστήµη 
της µουσικής. Κι όµως υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που θέλουν να 
γνωρίσουν τη µουσική.   
Μόλις πριν από δύο δεκαετίες σχεδόν στη χώρα µας, η µουσική αρχίζει να 
βγαίνει από τη βιτρίνα που ήταν ως είδος πολυτελείας. Στις µέρες µας µαθητές 
φοιτούν σε µουσικά εκπαιδευτήρια για να την γνωρίσουν µε ‘ορθό’ τρόπο, 
καθηγητές µουσικής επανδρώνουν τα σχολεία µας και η µουσική αγωγή 
περιβάλλεται από τα προγράµµατα σπουδών που καταρτίζει η πολιτεία. Νέες 
βιβλιοθήκες ιδρύονται και οι υπάρχουσες σε κάθε σχολείο µεγαλώνουν, 
δαπανώντας ένα χρηµατικό ποσό για την απόκτηση νέων βιβλίων προς επιθυµία 
µελέτης από τους µαθητές. Μοιάζει να είναι αυτό αρκετό αλλά η τεχνολογία µας 
πρόλαβε. Ίσως µερικά από τα παραπάνω να είναι µη λειτουργικά πλέον 
Από την προφορική διδασκαλία, περάσαµε στο βιβλίο και από το βιβλίο, στα 
πολυµέσα και τις νέες τεχνολογίες.  
Ελάχιστοι µαθητές  µελετούν κατά το σχολικό διάλειµµα ένα βιβλίο. Αρκετοί όµως 
προσπαθούν να αντιληφθούν τη δοµή και τη λειτουργία ενός ηλεκτρονικού 
παιχνιδιού. Ακόµη και παιδιά µε αρκετά µικρή ηλικία µαγεύονται από το µέσο και 
αναζητούν πρόσβαση σε αυτό, έστω κι αν είναι ένα απλό ηλεκτρονικό παιχνίδι 
που χωρά σε µια τσέπη ή αναδιπλώνεται µε πλούσιους χρωµατισµούς, µε 
µουσική κ.ά., στην οθόνη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η σηµασία του 
φαινόµενου είναι βαρύνουσα.  
  
Έρευνες έχουν δείξει ότι διαβάζοντας κανείς ένα κείµενο, ο βαθµός αντίληψης 
αυτού ανέρχεται σε ένα α’ ποσοστό, όταν το κείµενο συνοδεύεται και από ήχο, το 
ποσοστό αυτό αυξάνει. Για να µελετήσουµε ένα µουσικό διάστηµα ή µια µουσική 
κλίµακα, µέχρι πρότινος περιοριζόµασταν στην οπτική επαφή ή στην καλύτερη 
περίπτωση το ακούγαµε κιόλας – αν ήµασταν τυχεροί να υπάρχει ο δάσκαλος 
της µουσικής δίπλα µας, για να το εκτελέσει σε κάποιο µουσικό όργανο.  
Αν βρισκόµασταν δε, σε ένα παραδοσιακό-δηµόσιο σχολείο, θα ήµασταν 
ευχαριστηµένοι διπλά, αν είχαµε και το µουσικό όργανο για να το ακούσουµε, 
έτσι ώστε να το αντιληφθούµε πληρέστερα – µια που τα µουσικά όργανα του 
σχολείου περιορίζονται κυρίως σε κρουστά όργανα τάξης (για οικονοµικούς 
λόγους, για έλλειψη εκπαιδευτικών και υποβίβαση κατά κάποιο τρόπο, του ρόλου 
αυτών, του αντικειµένου κ.ά.).  
Μα η µουσική (ως χρονική τέχνη) εκτός των άλλων, θεωρείται η βασίλισσα των 
καλών τεχνών, ηχεί σε όλες τις στιγµές και περιπτώσεις, είναι πολιτισµός που 
αντικατοπτρίζει την κοινωνία στην οποία ανθεί.  
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Τα πολυµέσα και οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν όλα τα παραπάνω. Ο χώρος 
καταρρίπτεται ή διευρύνεται. Το τείχος που περιορίζει την πρόσβαση σε 
πληροφορίες και δεδοµένα πέφτει. Ο ρόλος του δασκάλου αλλάζει, δεν µπορεί 
πλέον να είναι ο παντογνώστης. 
Το κείµενο είναι το λιγότερο που µπορεί να έχει πρόσβαση κανείς. Tα πολυµέσα 
και ειδικότερα τα ‘ψηφιακά πολυµέσα’ (ελεγχόµενη από υπολογιστή ολοκλήρωση 
κειµένου, γραφικών, ακίνητης και κινούµενης εικόνας, animation, ήχου κτλ), µας 
επιτρέπουν να προσεγγίσουµε ένα θέµα από πολλές πλευρές όπως, ψηφιακό 
ήχο και εικόνα, video, γραφικά, midi κ.ά. Τα πολυµέσα και οι νέες τεχνολογίες 
εκτινάσσουν την δηµιουργικότητα στα ύψη και αναβαθµίζουν την διαδικασία 
µάθησης της µουσικής, η οποία περνάει πλέον σε άλλες διαστάσεις µέσα από τα 
βασικά της στοιχεία: το ρυθµό, τη µελωδία, την αρµονία.      
∆ιαδικασία η οποία µπορεί να µεταβάλει θετικά το µουσικό τοπίο της χώρας µέσα 
στα επόµενα χρόνια. 
 
  
Η αναβάθµιση του µαθησιακού περιβάλλοντος στο σχολείο, µε την αξιοποίηση 
των δυνατοτήτων των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ), δεν είναι εύκολη ούτε απλή. Απαιτούνται προϋποθέσεις οι οποίες 
αφορούν -εκτός από την αυτονόητη ύπαρξη τεχνολογικής υποδοµής- και την 
ανάλογη επένδυση σε ανθρώπινο δυναµικό. Για την υπέρβαση ορισµένων 
χαρακτηριστικών της σηµερινής σχολικής πραγµατικότητας -η οποία ίσως όχι 
άδικα υφίσταται κριτική- κρίνεται αναγκαία η ανάλογη παιδαγωγική κατάρτιση και 
διαρκής επιµόρφωση του εκπαιδευτικού, ο επαναπροσδιορισµός του ρόλου του 
σχολείου, του ρόλου του εκπαιδευτικού µέσα στο σχολείο και προφανώς η 
αλλαγή στάσεων, συµπεριφορών και αντιλήψεων των εκπαιδευτικών φορέων. 
Πρόκειται για µια προτεραιότητα που δυστυχώς δεν έχει τύχει της δέουσας 
προσοχής από τη µέχρι τώρα εκπαιδευτική πολιτική στη χώρα µας, παρ' όλο που 
έχει φανεί ότι η επένδυση στην τεχνολογική υποδοµή δεν αρκεί από µόνη της να 
προκαλέσει ουσιαστική αλλαγή για την αναβάθµιση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. 
  
Για την αποτελεσµατική χρήση των νέων τεχνολογιών από τους µαθητές 
απαιτείται η καλλιέργεια δυνατοτήτων και η ανάπτυξη ικανοτήτων τέτοιων, ώστε 
να καταστούν ικανοί να αξιοποιήσουν θετικά τις δυνατότητες που τους παρέχει η 
διαρκώς εξελισσόµενη τεχνολογία και να κατανοήσουν τις όποιες τυχόν αρνητικές 
ή και επικίνδυνες συνέπειες µπορεί να απορρέουν από τη χρήση τους. 
  
  
Πιο συγκεκριµένα, οι µαθητές πρέπει να καταστούν ικανοί να διαχειρίζονται και 
να παράγουν τον «πολυµεσικό λόγο», να µαθαίνουν αυτόνοµα, να επικοινωνούν 
και να αλληλεπιδρούν κριτικά, να γίνονται περισσότερο ενεργοί λύτες 
προβληµάτων και ανοιχτοί στις καινοτοµίες. Οι δεξιότητες αυτές όµως έχουν 
νόηµα και αξία εφόσον συντελούν στην ολόπλευρη προσωπική και κοινωνική 
ανάπτυξη των µαθητών και στη δηµιουργία µιας περισσότερο δηµοκρατικής, 
ανθρωπιστικής, οικουµενικής και οικολογικά προσανατολισµένης κοινωνίας. 
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Ο ραγδαίος ρυθµός εξέλιξης της τεχνολογίας είναι δεδοµένος, ενώ οι δυνατότητές 
της παραµένουν ακόµη σε µεγάλο βαθµό αναξιοποίητες. Ζητούµενο παραµένει η 
δυνατότητα ελέγχου, χειρισµού και αξιοποίησής της από τη θεσµοθετηµένη 
εκπαίδευση και τους φορείς της. 
 
3.4 Τι είναι τα εκπαιδευτικά παιχνίδια   
 
Σε αυτό το κεφάλαιο πραγµατοποιείται επισκόπηση, κάποιων εκ των 
σηµαντικότερων χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Τι δηλαδή 
µετουσιώνει µια δραστηριότητα σε εκπαιδευτικό παιχνίδι. Τα χαρακτηριστικά 
αυτά είναι τα εξής:  

 
� Σύνολο κανόνων: Θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι θα  
βοηθούν τον «παίκτη» να κατανοήσει το παιχνίδι. 

 
� Μαθησιακοί στόχοι: Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια έχουν κάποιο στόχο (Αν για 
παράδειγµα υπάρχει κάποιο παιχνίδι µαθηµατικών, τότε σκοπός του είναι 
να µάθουν τα παιδιά κάποιες µαθηµατικές πράξεις , προκαθορισµένες 
από την τάξη στην οποία βρίσκονται και το µαθησιακό επίπεδο της κάθε 
τάξης) 

 
 
� Αλληλεπιδραστικότητα (interactivity): η επίτευξη του στόχου από τους 
παίκτες εξαρτάται αποκλειστικά από τις δικές τους ενέργειες. Χωρίς την 
ενεργή συµµετοχή των παικτών στο παιχνίδι, δεν µπορεί να υφίσταται  η 
έννοια του παιχνιδιού.  

 
� Ανατροφοδότηση (feedback): το παιχνίδι θα πρέπει να επιβραβεύει µια 
σωστή απόφαση και να τιµωρεί µια λανθασµένη. Μ’ αυτό τον τρόπο, οι 
παίκτες θα µπορούν να διακρίνουν τις επιτυχηµένες από τις αποτυχηµένες 
ενέργειες και να επικεντρωθούν στο στόχο τους.  

 
� Στοιχείο διασκέδασης και κινήτρου: Σύµφωνα µε την έρευνα (Romiszowski 

1974,6), η ίδια η ενασχόληση µ’ ένα παιχνίδι φαίνεται να ελκύει τα παιδιά 
και να τα ψυχαγωγεί τόσο όσο και η επίτευξη του στόχου του παιχνιδιού.  
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Γενικά, ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι µπορεί να δώσει τη δυνατότητα επικοινωνίας 
τόσο µεταξύ των µαθητών, όσο και µεταξύ µαθητών και δασκάλων (Bousquet 
1986,7). Το είδος του παιχνιδιού όπως επίσης και η φύση της δραστηριότητας 
που έχει ανατεθεί στους µαθητές, παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο στην ποιότητα 
της επικοινωνίας και της συνεργασίας των µαθητών (Mercer 1994,8). Για τα 
ελληνικά δεδοµένα υπάρχει µόνο ιδιωτική πρωτοβουλία για τη δηµιουργία 
εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Ένα σηµαντικό παράδειγµα είναι το περιοδικό 
Kidepedia που κυκλοφορεί µαζί µε το περιοδικό RAM και περιέχει πλήθος 
εκπαιδευτικών παιχνιδιών µε τη µορφή πολυµέσων. Ένα τέτοιο µοντέλο δεν έχει 
αναπτυχθεί από το Υπουργείο Παιδείας 
 
 
 
3.5 Τι είναι οι εκπαιδευτικές εφαρµογές 
 

Οι εκπαιδευτικές εφαρµογές χαρακτηρίζονται από το περιβάλλον διεπαφής τους. 
Περιέχουν ευδιάκριτα και κατανοητά εικονίδια και θα πρέπει να είναι απλές αλλά 
δυναµικές, επιτρέποντας την οπτική επεξεργασία των βασικών ενεργειών του 
χρήστη. Επίσης, συνηθίζεται να εµπεριέχουν φωτογραφικό υλικό , ώστε να 
γίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο οπτικοποιηµένη η εκάστοτε πληροφορία.  

Όσον αφορά στον ρόλο του καθηγητή, θα πρέπει να είναι διακριτικά επικουρικός, 
ενθαρρύνοντας την επαναπροσπάθεια των µαθητών µετά από τυχόν 
αποτυχηµένες απόπειρες. Επίσης, είναι καλό να συνδράµει στην επικοινωνία 
των µαθητών και του Η/Υ, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.  

 

3.6 Εκπαιδευτικά πολυµέσα 

Η βασική δοµή των εκπαιδευτικών προγραµµάτων αρθρώνεται πάνω σε έναν 
κεντρικό άξονα που περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:  

Την κύρια διαχειριστική εργασία: πρόκειται για το κυρίως πρόγραµµα στο οποίο 
ενσωµατώνονται η διαχείριση και ο έλεγχος των διαφόρων µορφών της 
πληροφορίας, ο έλεγχος ροής και η πλοήγηση, η εξασφάλιση των επιστροφών 
στα κοµβικά σηµεία και η αναίρεση σε περίπτωση σφάλµατος  
 
Το σύνολο των δεδοµένων: τις έννοιες και τις πληροφορίες που θέλουµε να 
αποκτηθούν και οι οποίες θα είναι δυνατό να παρουσιασθούν µε διάφορες 
µορφές ανάλογα µε τη στρατηγική και τις παιδαγωγικές αρχές που εφαρµόζονται 
την εκάστοτε φορά. 
 
Τη δυναµική της αλληλεπίδρασης (Interaction): ο τρόπος που αλληλεπιδρά ο 
χρήστης ανάµεσα στα αντικείµενα που απαρτίζουν το πρόγραµµα και τους  
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τρόπους ανάκτησής τους από αυτόν, καθώς και ο έλεγχος των διαθέσιµων 
επιλογών αλλά και η αξιολόγηση που επιτυγχάνονται µε την κατάλληλη 
επικοινωνία µε το χρήστη.  
 

 

3.7 Εκπαιδευτικό λογισµικό 
 

Ο γενικότερος όρος λογισµικό (λογισµικό εφαρµογών) χρησιµοποιείται για τα 
προγράµµατα που εκτελούνται από ένα υπολογιστικό σύστηµα. Μια ειδική 
κατηγορία του είναι το εκπαιδευτικό λογισµικό (educational software), δηλαδή το 
πρόγραµµα που σχεδιάζεται και χρησιµοποιείται για εκπαιδευτικούς σκοπούς.  

Το εκπαιδευτικό λογισµικό διαχωρίζεται σε: εργαλεία γενικής χρήσης, λογισµικά 
τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν για εκατοντάδες ώρες διδασκαλίας, ενώ 
κάποια αφορούν συγκεκριµένες, ειδικές και περιορισµένες σχολικές χρήσεις.  

Για να χαρακτηριστεί ένα λογισµικό, εκπαιδευτικό, θα πρέπει να λάβουµε υπόψη 
τόσο την παιδαγωγική όσο και την τεχνολογική του υπόσταση. ∆ηλαδή εξετάζεται 
κατά πόσο είναι εύχρηστο για τους µαθητές και καθηγητές και κατά πόσο 
πετυχαίνει τους µαθησιακούς στόχους για τους οποίους δηµιουργήθηκε.                           
Το εκπαιδευτικό λογισµικό από την τεχνική του πλευρά, εξετάζεται ως προς την 
ποιότητα του περιβάλλοντος, το είδος αλληλεπίδρασης που επιτρέπει, τα 
χρησιµοποιούµενα µέσα (εικόνα, ήχος, κ.λπ.) αλλά και την αισθητική του.  

3.8 Κατηγορίες λογισµικών µε κριτήριο τη χρήση του υπολογιστή στη 
διδασκαλία/µάθηση 

Τα εκπαιδευτικά λογισµικά µε χρήση πολυµέσων είναι κάτι περισσότερο από ένα 
συνονθύλευµα από ήχο, εικόνα, βίντεο και συνθετική κίνηση (animation). Είναι 
ένας δυναµικός επιστηµονικός κλάδος ο οποίος προσφέρει πολλές ευκαιρίες, 
δίνει ενδιαφέρουσες λύσεις σε προβλήµατα και αποτελέσµατα καθώς και 
ευφάνταστες εφαρµογές (Rubert Gonzalez 1998,9).  
Με πολλά µέσα και τρόπους παρουσίασης, γίνεται προσπάθεια για να προκληθεί 
το ενδιαφέρον, προκαλώντας και ερεθίζοντας το µυαλό του µαθητή ώστε η 
πληροφορία να έχει µεγαλύτερη διεισδυτικότητα. Το εκπαιδευτικό λογισµικό 
ωστόσο, ως µέσο διδασκαλίας και µάθησης, είναι ένας τοµέας ο οποίος, όπως 
φαίνεται από την βιβλιογραφική έρευνα, έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και 
η παραγωγή του γίνεται από εµπορικές εταιρίες και όχι από φορείς σχετικούς µε 
την εκπαιδευτική διαδικασία. Λόγω του γεγονότος ότι η παραγωγή του γίνεται 
από εµπορικές εταιρίες, δεν υπάρχει η σχέση που θα πρέπει να υπάρχει µεταξύ 
ενός προϊόντος που αποσκοπεί στην εκπαίδευση και του ίδιου του εκπαιδευτικού 
χώρου και έργου. Σε µια προσπάθεια να θέσει τα γενικά χαρακτηριστικά του 
εκπαιδευτικού λογισµικού, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προτείνει ότι το 
εκπαιδευτικό λογισµικό πρέπει να συµβάλει:  
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� Στη φιλικότερη, ελκυστικότερη, πλουσιότερη και πολύπλευρη 
παρουσίαση της ύλης  

 
� Στη βιωµατική προσέγγιση της γνώσης  
� Στην ενεργοποίηση του µαθητή µέσα από δηµιουργικές δραστηριότητες, 
πειραµατισµό και διερεύνηση  

 
� Στη συµπύκνωση πολλών µακροσκελών κειµένων σε οπτικοακουστικά 
µηνύµατα µε µεγάλη περιεκτικότητα πληροφορίας  

 
� Στη µείωση του χρόνου που αφιερώνει ο µαθητής και του κόπου που 
καταβάλλει για την αφοµοίωση της ύλης-περιεχοµένου  

 
� Στην προώθηση της συνεργατικής αλλά και της εξατοµικευµένης µάθησης 

(οι µαθητές στο πλαίσιο κοινών δραστηριοτήτων µαθαίνουν να 
συνεργάζονται αλλά και ο κάθε µαθητής ξεχωριστά µπορεί να 
ακολουθήσει τους δικούς του ρυθµούς µάθησης)  

 
Σύµφωνα µε την έρευνα(Κωστάκης 2007,10), στην οποία αναφέρεται σε ένα 
πολυµεσικό εκπαιδευτικό λογισµικό το οποίο στοχεύει να βοηθήσει τους µαθητές 
του γυµνασίου να καταθέσουν την προσωπική τους εκδοχή για έναν ιστορικό 
τόπο και την αντίστοιχη ιστορική εποχή, οι λειτουργίες του εκπαιδευτικού 
λογισµικού εντάσσονται σε δύο κατηγορίες: τη δηµιουργία προσωπικών 
αφηγήσεων από µαθητές, οι οποίες περιγράφουν έναν εικονικό κόσµο και την 
ενσωµάτωση οδηγιών µε τη µορφή υποδείξεων ή φύλλων έργου από τον 
εκπαιδευτικό, καθώς επίσης και την ενσωµάτωση εργασιών των µαθητών οι 
οποίες γίνονται σε ανταπόκριση των υποδείξεων και των φύλλων έργου του. Το 
λογισµικό δηλαδή, θεωρεί πως πρέπει να λειτουργεί σαν βασική πλατφόρµα 
πάνω στην οποία «κτίζονται» οι προσωπικές νοητικές αναπαραστάσεις των 
µαθητών µε σηµείο εκκίνησης τα φύλλα έργου και την σχετική καθοδήγηση από 
τον εκπαιδευτικό.  

 

3.8.1 Ο υπολογιστής σε ρόλο δασκάλου (καθοδηγούµενη διδασκαλία) 
Προγράµµατα εξάσκησης και πρακτικής (drill and practice): 
 
 Ένα λογισµικό αυτού του τύπου θα πρέπει να προσφέρει στο µαθητή, 
απεριόριστη πρακτική άσκηση, να παρέχει συνεχή ανάδραση, να εξηγεί πώς να 
βρεθεί η σωστή απάντηση σε ένα πρόβληµα, και να περιλαµβάνει ένα 
υποσύστηµα παρακολούθησης της προόδου του µαθητή. Πρέπει να 
προσδιορίζει τις προαπαιτούµενες γνώσεις, να προσαρµόζει τις ασκήσεις και τις 
επεξηγήσεις του στις ανάγκες του κάθε µαθητή βασιζόµενο στην ανταπόκριση 
του µαθητή, και να παρέχει εύχρηστο σύστηµα λεξιλογίου και βιβλιογραφικής 
αναφοράς.  
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Τα προγράµµατα αυτά έχουν ως στόχο την εξάσκηση των µαθητών σε επιµέρους 
ενότητες διδαγµένης ύλης. Θα µπορούσαµε να παραλληλίσουµε την ύλη που 
προσφέρεται µε ένα αντίστοιχο βιβλίο ασκήσεων, µε τη διαφορά πως στα 
προγράµµατα εξάσκησης δεν είναι επιτακτική η παρέµβαση του δασκάλου. Η 
διόρθωση και η ανατροφοδότηση γίνεται από το πρόγραµµα, το οποίο είναι 
δυνατό να προσαρµοστεί στις δυνατότητες του ασκούµενου και να παρουσιάσει 
στο τέλος την πορεία και την επίδοσή του. Πολλές φορές επίσης έχουν τη µορφή 
των ασκήσεων πολλαπλής επιλογής ή της συµπλήρωσης κενών κ.λπ. Συχνά τα 
τελευταία χρόνια εµφανίζονται ενσωµατωµένα σε άλλου τύπου λογισµικά και όχι 
αυτόνοµα.  
 
Προγράµµατα εξατοµικευµένης διδασκαλίας (tutorials): Αυτού του τύπου τα 
λογισµικά κατά κανόνα µοιάζουν περισσότερο µε τα ηλεκτρονικά βιβλία, τα οποία 
παρουσιάζουν νέες ιδέες και επιδεξιότητες µέσω πολυµεσικής πληροφορίας, 
ερωτήσεων, και προβληµάτων. Κατά κανόνα επαναλαµβάνουν τον κύκλο 
«πληροφορία, ερώτηση, ανάδραση». Τα προγράµµατα αυτά είναι διεθνώς 
γνωστά µε τον όρο Tutoring Systems (ΤS). Στην ιδανική περίπτωση ένα tutorial 
λογισµικό θα πρέπει να προσαρµόζει το διδακτικό υλικό στις ιδιαίτερες ανάγκες 
και ικανότητες του µαθητή.  
 
Όταν εµφανίστηκαν αρχικά, τα συστήµατα αυτά ήταν ιδιαίτερα απλοϊκά, στη 
συνέχεια, κυρίως λόγω των κατακτήσεων της τεχνητής νοηµοσύνης, εξελίχθηκαν 
σηµαντικά, κυρίως ως προς τη δυνατότητα επεξεργασίας της απάντησης που 
πληκτρολογεί ο κάθε µαθητής και τη διατήρηση των σχετικών πληροφοριών. Κάτι 
τέτοιο υποδηλώνει την παρουσία µέσα στο λογισµικό µοντέλων µαθητή, 
µοντέλων διδακτικών στρατηγικών, και παραπέµπει σε ιδιαίτερη κατηγορία 
εκπαιδευτικού λογισµικού το οποίο αναφέρεται σαν «Έµπειρο Εκπαιδευτικό 
Λογισµικό» (Intelligent Tutoring System – ITS) (Κακαβάκης 1992,11)  
 
Οι πληροφορίες αυτές διαµορφώνουν το «µοντέλο του µαθητή» και µε βάση αυτό 
χαράσσουν στη συνέχεια την πορεία µάθησης που θα ακολουθηθεί. Το κρίσιµο, 
βέβαια, θέµα, στην προκειµένη περίπτωση, είναι ότι «η εµφυτευµένη στον 
υπολογιστή γνώση, δε µπορεί να δηµιουργήσει αφ' εαυτής νέα γνώση» 
(Κακαβάκης 1992,11) και εποµένως το βάρος πέφτει στα κριτήρια ταξινόµησης 
των µαθητικών απαντήσεων, που είναι όµως προαποφασισµένα.  
Τα προγράµµατα εξατοµικευµένης διδασκαλίας αναλαµβάνουν τη διδασκαλία 
µιας ενότητας µε την παράλληλη εξάσκηση. Η ύλη παρουσιάζεται κατά µικρές 
ενότητες και µε κατάλληλες ερωτήσεις καταβάλλεται προσπάθεια να προκληθεί η 
συµµετοχή του µαθητή, από τις απαντήσεις του οποίου εξαρτάται η συνέχιση της 
διδασκαλίας. Επιδιώκεται, δηλαδή, η δυνατότητα εξατοµικευµένης µαθησιακής 
διαδικασίας που στηρίζεται στο διάλογο και παρακολουθεί την πορεία και 
ικανότητα του κάθε µαθητή.  
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3.8.2 Περιβάλλοντα µάθησης µε την υποστήριξη του υπολογιστή (Ο 
υπολογιστής ως µέσο εργασίας) 

 
 
Προγράµµατα προσοµοίωσης (simulations) : 
 
 Τα προγράµµατα προσοµοίωσης είναι σηµαντικά εκπαιδευτικά προγράµµατα, 
γιατί αναπαριστούν την πραγµατικότητα και έτσι µας επιτρέπουν να 
παρακολουθήσουµε κάποια φαινόµενα, τα οποία είναι δύσκολο, χρονοβόρο ή και 
ασύµφορο οικονοµικά να παρακολουθήσουµε στην πραγµατικότητα. Πολλά 
τέτοια προγράµµατα υπάρχουν για την παρατήρηση φυσικών φαινόµενων, για τα 
µαθηµατικά, την ιατρική κλπ. Αυτού του τύπου το λογισµικό χρησιµοποιείται για 
την προσοµοίωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων οι οποίες χαρακτηρίζονται 
από κάποιο βαθµό επικινδυνότητας (π.χ. πειράµατα Χηµείας), έχουν υψηλό 
κόστος, είναι δύσκολα ή µη πρακτικά για κάποιο λόγο. Έτσι, το λογισµικό 
δηµιουργεί µια κατά το δυνατόν ρεαλιστική προσοµοίωση ενός πραγµατικού 
συστήµατος ή φαινόµενου µε ασφαλή, φθηνό και αποτελεσµατικό τρόπο µέσω 
του οποίου ο µαθητής αποκτά εµπειρία και γνώση.  
Υπάρχουν προγράµµατα που δίνουν στα παιδιά διάφορους ρόλους, του 
δηµοσιογράφου, του µουσικού, του γεωλόγου (Ανθουλιάς 1989,12) κ.λπ. και 
µέσω της συµµετοχής τους εξοικειώνονται µε την αντίστοιχη επιστηµονική 
ορολογία.  
Συµπερασµατικά, τα συστήµατα πρακτικής και εξάσκησης (drill and practice), 
υποστηρίζουν την επανάληψη και την εξάσκηση, ενώ τα συστήµατα εξοµοίωσης 
προσοµοίωσης (simulations) υποστηρίζουν τη µάθηση που προέρχεται από την 
εξερεύνηση και την ανακάλυψη. Τέλος, τα συστήµατα εξατοµικευµένης 
διδασκαλίας (tutorial) είναι κατάλληλα για την απόκτηση της γνώσης σε µικρές, 
καλά δοµηµένες περιοχές.  
 
Προγράµµατα Επίλυσης Προβληµάτων (Problem Solving): 
 
 Το λογισµικό αυτού του τύπου παρέχει ένα περιβάλλον µέσω του οποίου βοηθά 
το µαθητή να βελτιώσει τις ικανότητες του στην επίλυση προβληµάτων. Το 
περιβάλλον µπορεί να περιέχει ή όχι, κάποια προσοµοίωση ενός φαινοµένου του 
πραγµατικού κόσµου. Το λογισµικό πρέπει να δίνει στο µαθητή τη δυνατότητα να 
δηµιουργεί ή να αναλύει παραλλαγές του προβλήµατος µέσω αλλαγών των 
δεδοµένων του προβλήµατος. Να περιλαµβάνει επεξηγηµατικές γραφικές 
απεικονίσεις των δραστηριοτήτων του µαθητή στην προσπάθεια του για επίλυση 
του προβλήµατος, να τον υποστηρίζει στην κατανόηση αλγοριθµικών µεθόδων, 
και να τον αποθαρρύνει από προσεγγίσεις τύπου «δοκιµή και σφάλµα» - “trial 
and error”. 
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Προγράµµατα µε λογισµικό εκπαιδευτικού παιχνιδιού (Educational 
Games): 
 
 Το λογισµικό του τύπου εκπαιδευτικό παιχνίδι εκµεταλλεύεται τον ενθουσιασµό, 
την υποκίνηση, και την προσοχή του µαθητή στο παιχνίδι για να του µεταφέρει 
γνώση, εµπειρία και ικανότητες. Προσφέρεται ιδιαίτερα για συνεργατική µάθηση. 
Στοιχεία εκπαιδευτικού παιχνιδιού είναι σηµαντικό να υπάρχουν και στους 
υπόλοιπους τύπους εκπαιδευτικού λογισµικού. Είναι σηµαντικό το εκπαιδευτικό 
παιχνίδι να ενθαρρύνει την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων και να 
αποθαρρύνει κάθε άλλη χρήση που συνήθως σχετίζεται µε τα ειδικά πολυµεσικά 
εφέ του παιχνιδιού.  
 

 

 

3.9 Το λογισµικό Sing up του καθηγητή Welch 

Ο καθηγητής Graham Welch έχει την έδρα της «Εκπαίδευσης Μουσικής» στο 
Ίδρυµα Εκπαίδευσης, στο πανεπιστήµιο του Λονδίνου. Είναι επίσης ο νέος 
Πρόεδρος της διεθνούς κοινωνίας για την εκπαίδευση µουσικής (ISME),  

Κατέχει επίσης έδρα της «Κοινωνίας για την έρευνα εκπαίδευσης», «µουσικής και 
ψυχολογίας» (SEMPRE) και έχει ένα ισόβιο ενδιαφέρον για το τραγούδι των 
παιδιών.   

Το εθνικό πρόγραµµα τραγουδιού (2007-2011) "Sing up" είναι µέρος µιας 
πρωτοβουλίας της βρετανικής κυβέρνησης να υποστηρίξει την ανάπτυξη των 
µουσικών δραστηριοτήτων κάτω από την οµπρέλα του "µανιφέστου της µουσικής 
του".  

Στις προθέσεις του προγράµµατος περιλαµβάνεται ότι αρχικά στα σχολεία τα 
παιδιά θα δοκιµάζουν το υψηλής ποιότητας τραγούδι, σε καθηµερινή βάση στο 
σχολικό πρόγραµµα σπουδών τους, και ότι κάθε σχολείο θα έχει έναν δάσκαλο 
δεσµευµένο στη διευκόλυνση του υψηλής ποιότητας τραγουδιού και της 
φωνητικής εργασίας για ολόκληρο το σχολείο.  

Tο εθνικό πρόγραµµα τραγουδιού "Sing up"  προωθήθηκε τον Νοέµβριο του 
2007 και µια οµάδα από το ίδρυµα εκπαίδευσης, του πανεπιστήµιου του 
Λονδίνου, που οδηγήθηκε από τον καθηγητή Graham Welch, διορίστηκε για να 
αναλάβει µια ερευνητική αξιολόγηση των βασικών στοιχείων του προγράµµατος.  

∆ύο πρωταρχικές εστιάσεις είχαν προσδιοριστεί:  
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(ι) για να αναλάβει έναν αρχικό έλεγχο βασικών γραµµών του τραγουδιού στα 
τυχαία επιλεγµένα σχολεία και  

(II)να συνδέσει αυτήν την συλλογή δεδοµένων µε την αλληλεπίδραση και τον 
αντίκτυπο που δηµιουργήθηκε στην εκπαιδευτική κοινότητα  

 

Κατά τη διάρκεια των πρώτων δύο ετών του λογισµικού Sing up, οι ερευνητές 
από το πανεπιστήµιο Λονδίνου επισκέφτηκαν  155 σχολεία σε ολόκληρη την 
Αγγλία για να µετρήσουν τον αντίκτυπο του προγράµµατος. Αξιολόγησαν τη 
µεµονωµένη συµπεριφορά τραγουδιού και την ανάπτυξη 8.162 παιδιών, ηλικίας 
7-10 ετών. Επίσης σηµειώθηκε η στάση των παιδιών απέναντι στο τραγούδι σε 
διαφορετικά πλαίσια (όπως στο σχολείο ή το έξω από αυτό) και επίσης εάν το 
τραγούδι ασκεί οποιαδήποτε επίδραση στην αίσθηση του κοινωνικού 
συνυπολογισµού τους. Τα βασικά συµπεράσµατα είναι τα ακόλουθα: 

Όταν συγκρίθηκαν τα αποτελέσµατα για τα παιδιά που είχαν την επαφή µε το 
λογισµικό Sing up µε εκείνους που δεν είχαν, έγινε σαφές ότι το λογισµικό ασκεί 
ευεργετική επίδραση. 
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Xωρίς Sing up

 
Σχήµα 1:  

Παιδιά τα οποία χρησιµοποίησαν το λογισµικό Sign up έχουν καλύτερα σκορ σε σχέση µε τα 
παιδιά τα οποία δεν το χρησιµοποίησαν 

Ένα ευρύ φάσµα των στοιχείων συµπεριφοράς από τις απαντήσεις στο 
ερωτηµατολόγιο των συµµετεχόντων έδειχνε πως : 
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(α) τα κορίτσια τείνουν µε συνέπεια να έχουν τη θετικότερη στάση απέναντι στο 
τραγούδι από τα αγόρια και  

(β) τα πιο µικρά παιδιά να τείνουν να είναι θετικότερα από τα µεγαλύτερα 

 

Εντούτοις, εάν τα παιδιά δοκιµάζουν τις δυνατότητες τραγουδιού που έχουν  
Από πολύ µικρά , τότε µεγαλώνοντας αποκτούν ένα πλούσιο ρεπερτόριο καθώς 
και αρκετές δεξιότητες ώστε αργότερα να µπορούν να αποκτήσουν κριτική σκέψη 
πάνω στην ενασχόληση τους µε τη µουσική. Όποια και να είναι αυτή. 
 
Το τραγούδι των παιδιών είναι µέρος της ταυτότητάς τους, και το πώς φαίνονται 
σε σχέση µε τον κόσµο γύρω από αυτά. Εάν οι συµπεριφορές τραγουδιού τους 
αναβαθµίζονται και προωθούνται µε µια συλλογική µορφή, όπως γίνεται µε το 
πρόγραµµα Sing up, όπου η εκπαιδευτική εµπειρία είναι συναρπαστική, κοινή και 
αποτελεσµατική, τότε δεν θα αποτελέσει έκπληξη εάν ο συγκεκριµένο λογισµικό 
έχει επίδραση όχι µονό στη µουσική εκπαίδευση αλλά και στη ζωή γενικότερα. 
 
 
 
3.11 Sing and See 

Το λογισµικό αναπτύχθηκε αρχικά από µια οµάδα των έµπειρων 
προγραµµατιστών και τραγουδιστών στο πανεπιστήµιο του Σύδνευ, στην 
Αυστραλία. Κατασκευάστηκε για να επιτρέπει στους δασκάλους την άµεση 
ανατροφοδότηση στους σπουδαστές ως προς τον τρόπο µε τον οποίο η φωνή 
τους εκτελούσε τις φωνητικές ασκήσεις.  

Η επαγγελµατική έκδοση περιλαµβάνει την προηγµένη φασµατογραφική 
ανάλυση και είναι σαφές ότι στοχεύει σε σοβαρότερη ενασχόληση από τους 
τραγουδιστές καθώς και από τους δασκάλους. 
 

Ο κύριος σκοπός του προγράµµατος είναι να επιτρέπει στο χρήστη  να πάρει τον 
καλύτερο δυνατό τόνο της φωνής του µέσα από καθοδηγούµενες ασκήσεις. Κατά 
χρησιµοποίηση ενός δασκάλου φωνητικής κάποιες φορές µπορεί να υπάρχουν  
προβλήµατα  ως προς τις ακριβείς οδηγίες του  για το τι ακριβώς  κάνει λάθος ο 
µαθητής.   

 

Όµως , µε  το Sing & See µπορεί ο χρήστης να πάρει αµέσως  µια "οπτική" 
ένδειξη  µε το τι ακριβώς  κάνει λάθος και µπορεί να διορθώσει  τη φωνή του έως 
ότου να παίρνει τον ήχο ακριβώς όπως πρέπει. Με αυτό τον τρόπο ο χρήστης 
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µπορεί χωρίς κάποιον δάσκαλο φωνητικής να µάθει να χρησιµοποιεί σωστά τη 
φωνή του. Επίσης µε αυτόν τον τρόπο περιορίζεται το κόστος της εκπαίδευσης. 

Συνδεµένος µε ένα καλό µικρόφωνο το  Sing & See είναι βεβαίως ένα λογισµικό 
τόσο για τραγουδιστές όσο και για καθηγητές. 

 

 

 

Σχήµα 2 : Το περιβάλλον του Sing and See 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.12  Earmaster pro 5 
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Είναι µια εκπαιδευτική πολυµεσική εφαρµογή που αφορά στη µουσική, το οποίο 
αφορά σε σπουδαστές που θέλουν απλά να κάνουν εξάσκηση µόνοι τους όσον 
αφορά σε ακουστικές ασκήσεις αλλά και σε σπουδαστές κάποιων µουσικών 
οργάνων που θέλουν να κάνουν σύγκριση και ταύτιση, της µουσικής θεωρίας 
πάνω σε ένα συγκεκριµένο µουσικό όργανο.  
 
 
 

 
Σχήµα 3 : περιβάλλον του Earmaster pro 5 

 
 
 
 
 

Παρέχει τη δυνατότητα για ρυθµικές και ακουστικές ασκήσεις, σύγκριση µεταξύ 
συγχορδιών, αναγνώριση µουσικών κλιµάκων και άκουσµα πάνω σε αντίστοιχο 
µουσικό όργανο, κατόπιν της επιλογής του χρήστη από ένα ειδικό σχετικό µενού 
επιλογής.  
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Σχήµα 4: Επιλογές ακουστικών ασκήσεων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.13  Η προσφορά της διδασκαλίας µε πολυµέσα σε σχέση µε τις 
παραδοσιακές µεθόδους διδασκαλίας. 
 
 
Υπάρχει ένα χάσµα µεταξύ πειραµατικής έρευνας και διδακτικής πράξης, κάτι το 
οποίο έχει απασχολήσει και σχετική διεθνή βιβλιογραφία. (Patricia J. Flowers 
Chair 1998,14). Εδώ, θα µελετηθεί το πώς θα γεφυρωθεί το χάσµα αυτό, µε 
ταυτόχρονη ανάδειξη της διδασκαλίας µε τη χρήση πολυµέσων. 
 
Μερικά σηµαντικά πλεονεκτήµατα αυτής της διδασκαλίας είναι τα παρακάτω: 
 
 
Τα πολυµέσα προσφέρουν πληροφορίες οι οποίες είναι ενηµερωµένες και 
µπορούν να µεταδοθούν πολύ εύκολα και κυρίως γρήγορα. Με λίγα λόγια δεν 
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µιλάµε για απλές στατικές πληροφορίες που παρέχει ένα βιβλίο αλλά για ένα 
συνεχώς ενηµερωµένο πρόγραµµα. 
Τα πολυµέσα επίσης προσφέρουν ελκυστικούς τρόπους στην παρουσίαση της 
πληροφορίας. 
Σηµαντικό πλεονέκτηµα τους σε σχέση µε την παραδοσιακή διδασκαλία είναι ότι 
παρέχουν δυναµική πληροφορία (Ήχος, εικόνα, βίντεο) αρκετά υψηλής 
ποιότητας. 
Εν συνεχεία προσφέρουν πολύ µεγάλη ευελιξία και προσαρµοστικότητα στα 
µέτρα του κάθε µαθητή/καθηγητή. 
Η µάθηση δεν σχετίζεται µόνο µε µια αίσθηση του ανθρώπου αλλά είναι 
συνδυασµός περισσοτέρων. Μια πολυµεσική εφαρµογή καταφέρνει να δώσει 
ερεθίσµατα που αφορούν σχεδόν σε όλες τις αισθήσεις του και κυρίως της 
όρασης (γραφικά, βίντεο) και της ακοής (ήχος, µουσική) 
Επίσης τα πολυµέσα καταφέρνουν να µεταβάλουν και να αλλάζουν τον ρόλο του 
µαθητή καθώς του δίνουν ελευθερία στο ρυθµό απόκτησης της πληροφορίας και 
τον κάνουν να είναι ενεργό µέλος της τάξης και όχι παθητικός αποδέκτης της 
πληροφορίας που δέχεται. ∆ηλαδή συµµετέχει στη µάθηση. 
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Κεφάλαιο 4 

 
Σηµαντικές θεωρητικές προσεγγίσεις για την εκπαίδευση 

 
 
4.1 Θεωρίες µάθησης µουσικής και διδακτικά µοντέλα 
 

Υπάρχει µια πληθώρα θεωριών µάθησης και η κατηγοριοποίηση τους ποικίλλει, 
ανάλογα µε το συγκεκριµένο πεδίο που εξετάζεται.  

Έπειτα από βιβλιογραφική έρευνα διαπιστώθηκε πως υπάρχουν επιστήµονες 
που διαµόρφωσαν  την µουσική µάθηση µε τα διδακτικά µοντέλα που 
καθιέρωσαν ανά τους αιώνες. Παρακάτω θα παρουσιαστούν οι κυριότεροι 
εκπρόσωποι και τα µοντέλα της διδασκαλίας που εφάρµοσαν: 

 

JEAN JACQUES ROUSSEAU (1712-1778)  

O Jean Jacques Rousseau (Γαλλία, 1712-1778), ήταν από τους πρώτους 
παιδαγωγούς που θεωρούσε το παιδί ως ένα δηµιούργηµα µε έµφυτη την 
καλοσύνη, που βλέπει, σκέφτεται και αισθάνεται µε διαφορετικό τρόπο από τους 
ενήλικες, προαναγγέλλοντας έτσι, 200 χρόνια πριν, τις ιδέες του J.Piaget, Z. 
Kodaly, C.Orff.  

Τρεις από τις βασικές αρχές του Rousseau για τη µουσική αγωγή είναι οι 
παρακάτω: 

 
1)Η ανάγκη για επαρκή µουσική εµπειρία πριν γίνουν οι προσπάθειες στην 
µουσική ανάγνωση.  

2)Η αξία της σύνθεσης από τα ίδια τα παιδιά. Η σηµασία της ευχαρίστησης.  

   3)Με τα εµπνευσµένα έργα του ο Rousseau, τόνισε την ανάγκη στροφής της 
εκπαίδευσης στην ανάπτυξη όχι µόνο της λογικής, αλλά και των αισθήσεων 
των µαθητών. Οι ιδέες του σχετικά µε την εκπαίδευση επηρέασαν βαθύτατα 
τις σύγχρονες εκπαιδευτικές θεωρίες. Μειώνει την αξία της µάθησης από τα 
βιβλία και υποστηρίζει ότι τα συναισθήµατα ενός παιδιού πρέπει να 
καλλιεργούνται πριν από τη λογική του. Έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη µάθηση 
µέσω της εµπειρίας. 
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MARIA MONTESSORI  (1870-1952)   

 Η Maria Montessori (Ιταλία-Ολλανδία, 1870-1952), παιδίατρος, ψυχολόγος και 
παιδαγωγός, µελέτησε µε µεγάλη αφοσίωση, την ψυχολογική και νοητική ανάπτυξη 
του παιδιού. Στις αρχές του 20ού αιώνα, οδήγησε την εκπαίδευση σε µια πιο 
µαθητοκεντρική κατεύθυνση. Μαζί µε την συνάδελφό της Anna Maccheroni, 
εισήγαγαν ένα είδος αισθητηριακής εκπαίδευσης, εστιάζοντας στην αναγνώριση και 
κατηγοριοποίηση των µµουσικών φθόγγων, των ηχοχρωµάτων και των ρυθµικών 
ασκήσεων µε συνοδεία πιάνου και παιδικών τραγουδιών.  

Το Μοντεσσοριανό σύστηµα κυρίως αναφέρεται στην αγωγή των αισθήσεων, των 
µυών, της ευφυΐας, των κοινωνικών συναισθηµάτων και της ηθικής βουλήσεως. Τα 
µαθήµατα για τη σιωπή ήταν οι προάγγελοι για την ανάπτυξη µελλοντικών 
µεθόδων και φιλοσοφιών σχετικών µε την µουσική εκπαίδευση. Στα µαθήµατα 
αυτά, παρότρυνε τους µαθητές της να σταθούν ακίνητοι, να αντιληφθούν την έννοια 
της σιωπής και έπειτα να αφουγκραστούν τους ισχνούς και ανεπαίσθητους ήχους 
που περνούσαν πολλές φορές απαρατήρητοι, όπως: ο ρυθµικός ήχος του 
ρολογιού, το κελάηδισµα ενός πουλιού κ.ά.  

 

EMILE JACQUES- DALCROZE (1865-1950)   

 O Ε.J. Dalcroze (Ελβετία 1865-1950), καθηγητής Μουσικής στο Ωδείο της Γενεύης 
και µουσικοπαιδαγωγός, µέσω της διδασκαλίας από νωρίς αφοσιώνεται στην 
παιδαγωγική. Αρχικά, ο σκοπός του είναι να βρει τρόπους για να διευκολύνει τους 
µαθητές του να νιώσουν την µουσική και να την εκφράσουν.  

Παρατήρησε ότι οι περισσότεροι µαθητές του, µάθαιναν να παίζουν όργανα και να 
τραγουδούν µ’ έναν τρόπο που τους βοηθούσε µεν να εξελίσσονται τεχνικά, αλλά 
χωρίς να αντιλαµβάνονται την µουσική σαν µέσο έκφρασης και χωρίς να 
ταυτίζονται µε την εκτέλεση της µουσικής. Αυτό οδήγησε τον Dalcroze στην 
αµφισβήτηση των διδακτικών µεθόδων της εποχής, καθώς παρατήρησε στους 
µαθητές του µουσικά, συναισθηµατικά και κινητικά προβλήµατα.  

“Η τεχνική είναι ένα µέσο”, πίστευε ο Dalcroze, σκοπός είναι η ανάπτυξη της 
µουσικότητας και αυτό επιτυγχάνεται όταν αναπτυχθεί η αίσθηση του ρυθµού και 
του ήχου. Η µουσικότητα απαιτεί το ευαισθητοποιηµένο αυτί για να αναπτυχθεί, 
έτσι ο Dalcroze έδωσε έµφαση σε ακουστικές και φωνητικές ασκήσεις καθώς και 
στο τραγούδι (Καραδήµου-Λιάτσου, 2003, σ. 23).  

Το χαρακτηριστικό γνώρισµα της µεθόδου του, είναι ο συνδυασµός µουσικής και 
κίνησης βάση της οποίας οι µαθητές εξοικειώνονται µε την αντίληψη του ρυθµού 
και των άλλων µουσικών εννοιών. Η προσέγγιση της µουσικής αγωγής από τον 
Dalcroze, ουσιαστικά βασίστηκε σ’ ένα σύστηµα αγωγής το γνωστό Eurhythmics 
(Ευρυθµία: καλός ρυθµός), όπου οι µαθητές ασκούνται στη σωµατικά αντίδραση, 
ώστε µέσα από τις φυσικές κινήσεις τους σώµατος τους, να αποκτούν και τη 
νοητική αντίληψη των µουσικών ρυθµών. 
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ZOLTAN KODALY (1882-1967)    
 

    Ο Zoltan Kodaly (Ουγγαρία, 1882-1967), συνθέτης, µουσικολόγος και 
µουσικοπαιδαγωγός, ξεκίνησε την παιδαγωγική του εργασία κατά το τέλος της 
δεκαετίας του 1940. Όπως έχει   γράψει και ο ίδιος, “η ικανότητα να γράφεις, να 
διαβάζεις, να σκέφτεσαι µε µουσική είναι δικαίωµα του κάθε ανθρώπου”. 
Παροµοιάζει την παραδοσιακή µουσική µε την µητρική γλώσσα λέγοντας 
χαρακτηριστικά: “Όπως ένα παιδί κατέχει την µητρική του γλώσσα, το ίδιο κατέχει 
και µια µουσική µητρική γλώσσα, µέσα από την παραδοσιακή µουσική” 
(Καραδήµου-Λιάτσου 2003, σ.σ. 84-85).  

Η βασική αρχή πάνω στην οποία στηρίζεται το µουσικοπαιδαγωγικό έργο του 
Zoltan Kodaly, είναι η διδασκαλία της µουσικής γραφής και ανάγνωσης από τις 
µικρές ηλικίες έτσι ώστε τα παιδιά χρησιµοποιώντας τη φωνή τους, να 
προσεγγίσουν τον κόσµο της µουσικής µέσα από τη χαρά του τραγουδιού. Η 
φωνή, για τον Kodaly, είναι το πρώτο φυσικό όργανο του παιδιού που το βοηθά να 
αποκτήσει µουσικότητα και γνώση. Στηριζόµενος σε αυτήν του την παραδοχή, ο 
Kodaly δηµιούργησε µια µέθοδο διδασκαλίας, την λεγοµένη Φωνητική Μέθοδο 
Kodaly, όπου αποτελείται από µια σειρά υλικού διδασκαλίας που βασίζεται στην 
Ουγγρική παραδοσιακή µουσική  και σε ασκήσεις που ο ίδιος επινόησε.   

Η πεντατονική κλίµακα, χαρακτηριστικό της Ουγγρικής παραδοσιακής µουσικής, 
αποτέλεσε τη βάση της φωνητικής µουσικής αγωγής, ιδιαίτερα στα παιδιά της 
προσχολικής ηλικίας    

Η προσέγγιση Kodaly έχει σαν στόχο να καλλιεργήσει από τα πρώτα στάδια της 
µουσικής αγωγής την ακοή του κάθε παιδιού µέσα από το τραγούδι, χωρίς την 
ενόργανη συνοδεία.    

Μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά της µεθόδου Kodaly είναι τα παρακάτω:   

� Αίσθηση της τέλειας τονικότητας από νωρίς.  

� Ποικιλία αισθησιοκινητικών κινήσεων.  

� Εισαγωγή στην µουσική ανάγνωση και γραφή νωρίς.  

� Η αποµνηµόνευση παραδοσιακών τραγουδιών.  
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CARL ORFF (1895-1982)  

Ο Carl Orff (Γερµάνια, 1895-1982), είναι γνωστός σαν συνθέτης και 
µουσικοπαιδαγωγός. Η παιδαγωγική του δουλειά, OrffSchulwerk (Σχολείο µέσω 
εργασίας), όπως είναι γνωστή, έχει υιοθετηθεί σαν ιδέα αλλά και σαν 
µουσικοπαιδαγωγικό σύστηµα.O Γερµανός µουσικοσυνθέτης Carl Orff και ο 
συνεργάτης του Gunild Keetman, ανέπτυξαν µια µέθοδο µουσικοκινητικής για 
παιδιά, η οποία πρόσφερε και προσφέρει έως σήµερα, νέα µουσικά όργανα και 
µεθόδους εξερεύνησης του ήχου .  

Η θεωρία του Orff βασίστηκε στην πεποίθηση ότι παιδιά µε παντελή έλλειψη 
µουσικότητας είναι κάτι το πολύ σπάνιο και ότι κάθε παιδί είναι δυνατόν να 
αποκτήσει µουσικότητα, µέσα από την κατάλληλη αγωγή (Σέργη, 1994, σ. 41). 
Τονίζει ότι τα παιδιά πρέπει να κάνουν τα ίδια µουσική και να συµµετέχουν 
ενεργά σε διαδικασίες µουσικής δηµιουργίας, πριν από οποιαδήποτε θεωρητική 
διδασκαλία. Η αίσθηση, το βίωµα και η δηµιουργία πρέπει να προηγούνται της 
γνωστικής κατανόησης της µουσικής.   

Στην προσέγγιση του Orff η µουσική αντιµετωπίζεται ως το φυσικό αποτέλεσµα 
της σύνθεσης του λόγου, του ρυθµού και της κίνησης. Κεντρική θέση στη 
φιλοσοφία και την πρακτική της προσέγγισης αυτής κατέχει ο αυτοσχεδιασµός. 
Το παιδί προτού αναπτυχθεί και ωριµάσει, θα πρέπει να γνωρίσει τον 
αυτοσχεδιασµό, που είναι ένα στοιχειώδες µέσο για την µουσική του ανάπτυξη. 
Για τον Orff αυτό σηµαίνει ότι το αρχικό στοιχείο στην µουσική αγωγή, θα πρέπει 
να είναι ο ρυθµός και τα άλλα µουσικά στοιχεία, όπως η µελωδία και η αρµονία, 
όπου θα αναπτύσσονται µέσα από τον αυτοσχεδιασµό. 

Shinichi Suzuki 
 
Η µέθοδος Suzuki αναπτύχθηκε από τον Shinichi Suzuki στην Ιαπωνία, λίγο µετά 
τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, και χρησιµοποιεί τη µουσική εκπαίδευση να 
εµπλουτίσουν τη ζωή και ηθικό χαρακτήρα των µαθητών του. Η κίνηση βασίζεται 
στη διπλή προϋπόθεση ότι "όλα τα παιδιά µπορούν να εκπαιδευτούν καλά" στη 
µουσική, και ότι η µάθηση να παίξει µουσική σε ένα υψηλό επίπεδο µάθησης 
περιλαµβάνει επίσης ορισµένα χαρακτηριστικά χαρακτήρα ή αρετές που 
καθιστούν την ψυχή ενός ατόµου πιο όµορφη .  Η κύρια µέθοδος για την επίτευξη 
του στόχου αυτού είναι η δηµιουργία και επικεντρώνεται γύρω από το ίδιο 
περιβάλλον για την εκµάθηση µουσικής ότι ένα πρόσωπο που έχει για την 
εκµάθηση µητρική τους γλώσσα.  Αυτό το «ιδανικό περιβάλλον» περιλαµβάνει 
την αγάπη, υψηλής ποιότητας παραδείγµατα, επαίνους, εκπαίδευση και 
επανάληψη, ,  και ένα χρονοδιάγραµµα που έθεσε αναπτυξιακών ετοιµότητα του 
µαθητή για την εκµάθηση µια συγκεκριµένη τεχνική. Αν και η µέθοδος Suzuki 
είναι αρκετά δηµοφιλής σε διεθνές επίπεδο, εντός της Ιαπωνίας η επιρροή της 
είναι λιγότερο σηµαντική από ό, τι η Yamaha µέθοδος, που ιδρύθηκε από 
Genichi Kawakami σε συνεργασία µε τη Yamaha Music Foundation. 
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4.2 Η Ιστορία της µουσικής 
 
Στον χρόνο, από την πρώτη στιγµή της µουσικής στην ανθρωπότητα, αυτή  
έγινε αντικείµενο µελέτης για τους φυσιοδίφες (∆αρβίνος), τους οικονοµολόγους  
(Karl Bucher), και για τους φιλόσοφους (Spencer, Schopenhauer, Cioran, 
Πλάτωνας, Αριστοτέλης), οι οποίοι προσπάθησαν να εξηγήσoυν, µέσω των 
θεωριών τους, τη διαδικασία της αρχής και εγκαθίδρυσης αυτού του φαινόµενου 
καθώς επίσης και την επιρροή της στον άνθρωπο. Κατά κύριο λόγο, η 
φιλοσοφική έννοια της µουσικής πάντα προβληµάτιζε τα µεγάλα πνεύµατα, τα 
οποία προσπάθησαν να αποκρυπτογραφήσουν το νεφελώδη φαινόµενο 
προέλευσής της, την κατανόηση της µουσικής ως τέχνη, σαν ασυναίσθητη πράξη 
της δηµιουργίας. 
 

Οι αρχαίοι Έλληνες µε τον ευφάνταστο στοχασµό τους έδιναν θεϊκή προέλευση 
στα πάντα και φυσικά και στη Μουσική. Έτσι, έπλασαν τις Μούσες, που ήταν 
στην αρχή θεές του τραγουδιού και κατοπινά της ποίησης και των άλλων τεχνών 
και επιστηµών. Αυτές οι θεές, εννιά τον αριθµό, ήταν κόρες του ∆ία και της 
Μνηµοσύνης. Κατά τον Ησίοδο, είχαν γεννηθεί στην Πιερία µα κατοικούσαν στον 
Όλυµπο για να διασκεδάζουν στα συµπόσια τους θεούς. Για αρχηγό τους 
(Μουσηγέτη) είχαν τον Απόλλωνα που ήταν θεός του φωτός, της µαντικής, της 
µουσικής και της ποίησης. Οι Μούσες, αν και έµεναν µόνιµα στον Όλυµπο, 
εύρισκαν τον καιρό και κατέβαιναν κρυφά για να εµπνεύσουν όσους θνητούς 
συµπαθούσανε, και έπαιρναν το όνοµα του τόπου που εµφανίζονταν. Αν π.χ. 
κατέβαιναν στην Πιερία λέγονταν Πιερίδες, αν στον Ελικώνα, λέγονταν 
Ελικωνιάδες και αν κατέβαιναν στον Παρνασσό λέγονταν Παρνασσίδες. 

Πέρα όµως από τη µυθολογία, η µουσική της Αρχαίας Ελλάδας συνηθίζεται να 
περιβάλλεται µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί αποτελεί το βασικό συστατικό 
στοιχείο ενός πολιτισµού που επηρέασε άµεσα όχι µονάχα την αισθητική και τη 
φιλοσοφία των µεταγενέστερων εξελίξεων της µουσικής στην Ευρώπη, αλλά και 
την τεχνική υποδοµή της (πολλές θεωρητικές κωδικοποιήσεις της ευρωπαϊκής 
µουσικής του Μεσαίωνα θα αναζητήσουν τις πηγές τους στη µουσική της 
Αρχαίας Ελλάδας π.χ. η παραεφθαρµένη µεταφορά του τροπικού συστήµατος). 
Από την αρχαία ελληνική µουσική δε διασώθηκαν µέχρι σήµερα παρά ελάχιστα 
γραπτά µουσικά αποσπάσµατα ενώ οι θεωρητικές γνώσεις µας για τον τρόπο µε 
τον οποίο παιζόταν είναι µηδαµινές. 

Από την αρχαία γραµµατεία µαθαίνουµε ότι στην Αρχαία Ελλάδα η µουσική 
εξυψώνεται στο επίπεδο µιας ελεύθερης τέχνης ανεξάρτητης από την ποίηση, αν 
και τις περισσότερες φορές συνυπάρχει µε αυτή και βασικά στοιχεία της (π.χ. ο 
ρυθµός) υπαγορεύονται από την ποίηση και τέλος η µουσική αποτελεί αναγκαία 
εµπειρία στη διαπαιδαγώγηση των νέων. Ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης και άλλοι 
φιλόσοφοι εµβαθύνουν στην αισθητική και [ψυχολογία της µουσικής και 
διαµορφώνουν τη θεωρία του ήθους ή ηθική θεωρία της µουσικής, που 
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διαπραγµατεύεται την επίδραση της µουσικής στη συναισθηµατική και ψυχική 
σφαίρα του ανθρώπου. Σύµφωνα µε τη θεωρία του ήθους ή αλλιώς ηθική θεωρία 
της µουσικής, σε κάθε ρυθµική και µελωδική κίνηση υπάρχει µια ανάλογη 
συναισθηµατική αντίδραση, µε την έννοια ότι η µουσική µπορεί να επιδράσει 
στον άνθρωπο είτε θετικά παροτρύνοντας τον σε µια ενέργεια της βούλησής του 
είτε αρνητικά αποτρέποντας τον από µια ενέργεια της βούλησής του είτε τέλος 
απονεκρώνοντας τη βούλησή του. Βέβαια η θεωρία του ήθους δεν εξαντλείται 
µονάχα σε γενικές διαπιστώσεις, αλλά εµβαθύνει στην αισθητική διερεύνηση των 
δοµικών παραµέτρων της µουσικής εξετάζοντας το ήθος της µελωδίας, των 
αρµονιών (τροπικών κατατάξεων), των γενών και των ρυθµών. 

 
Εκτιµάται από τον 4ο αιώνα Π.Χ. ως το πολυτιµότερο πράγµα του ανθρώπου 
(πριν από τα τρόφιµα),σύµφωνα µε τον Κινέζο φιλόσοφο Lao Tzi, η µουσική  
θα είναι η σηµαντικότερη τέχνη, µια τέχνη που θα µπορούσε να επηρεάσει την 
κίνηση των αστεριών, αλλά πως και η µουσική θα µπορούσε να επηρεαστεί από 
τα αστέρια 
 
Στον ινδιάνικο  πολιτισµό, η µουσική έπαιξε έναν ειδικό ρόλο και ήταν 
συνδεµένος µε το όνοµα της θεάς των τεχνών, Sarasvati, και µε τις δυνάµεις της 
θείας φύσης. 
 
Μέσα στον αρχαιότερο πολιτισµό του αρχαίου κόσµου τον πολιτισµό των 
Σουµέριων, η µουσική  ήταν η πιο εγκωµιαστική εκ των τεχνών: οι θυσίες 
παρουσιάστηκαν στα µουσικά όργανα, τα πνευστά όργανα ήταν ιερά και οι 
µουσικοί οι οποίοι τα παίζανε ακολουθούσαν τους Θεούς και τους Βασιλείς και σε 
περίπτωση πολέµου δεν τους σκοτώνανε. 
 
Ο Κοµφούκιος ήταν ο πρώτος που υπογράµµισε τον εκπαιδευτικό ρόλο της 
µουσικής, και  ο Πλούταρχος ,πρώτος ιστορικός του  1ου  αιώνα της εποχής µας, 
µίλησε για την σύνδεση  που έκαναν οι Βαβυλώνιοι  µεταξύ της µουσικής και των 
κινήσεων. 
 
Σε µια επισκόπηση της φιλοσοφικής  έννοιας της µουσικής, είναι σηµαντικό  
Να υπογραµµιστεί ότι στη µουσική δόθηκε µια δική της δύναµη, η δύναµη της 
επιρροής στο άτοµο και το πνεύµα του. Η θαυµαστή δύναµη της µουσικής να 
είναι ο µεγάλος ο απελευθερωτής του ατόµου άνοιξε πολλά φιλοσοφικά 
πνεύµατα. Ο Hegel είπε ότι όταν εµείς ακούµε τη µουσική ,στεκόµαστε πρόσωπο 
µε πρόσωπο στο καθαρό υποκειµενικό εγώ µας, επειδή η µουσική δεν έχει µόνο 
την ευπρέπεια του ψυχικού δοσίµατος , αλλά µας αποκαλύπτει το βαθύ 
πρόσωπο του εγώ µας και του τρόπου που "αυτό το εγώ κινείται ". 
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Ζώντας τη µουσική, δεν αισθανόµαστε κάτι καθορισµένο: είναι η κατάσταση της 
απεριόριστης έντασης, µια καθαρή δίψα, χωρίς οποιαδήποτε αντικείµενο ή 
δυνατότητα να καθοριστεί. 
 
Κατά συνέπεια, η έννοια της µουσικής είναι ουσιαστικά µεταφυσική. Κάτω από 
την επιρροή της µουσικής ο άνθρωπος έχει τη χαρά να νοιώσει  µια ανώτατη 
ελευθερία. Η µουσική διαλύει φόρµες και συγχωνεύει το προσωπικό εγώ µας 
στην διάσταση του κόσµου . Με τη βοήθεια της µουσικής βυθιζόµαστε, 
"απορροφόµαστε" σε ολόκληρο το σύµπαν, στη " ψυχή του κόσµου ". Αυτή η  
έντονη ένταση που ο Wagner αποκαλούσε "η άπειρη µελωδία" αποκαλύπτει  
τον ενθουσιασµό και το πάθος της ανθρώπινης ψυχής και της απορρόφησης της 
στον κόσµο. 
 
 
 
∆ιαλογιζόµενος  επάνω στην ανθρώπινη φύση, ο Arthur Schopenhauer, στη 
θεµελιώδη εργασία του, " World as will and representation  ", είπε ότι ο κόσµος 
είναι µια ψευδαισθητική δηµιουργία του τυφλής θέλησης της διαβίωσης. Αυτή η 
ψευδαίσθηση µας φέρνει τα βάσανα που µας συντρίβουν ή δίνουν νόηµα στην 
ύπαρξή µας.  "Έχουµε την τέχνη για να µην πεθάνουµε από την πραγµατικότητα 
", είπε ο Nietzsche. Ο Schopenhauer θα εξετάσει επίσης την τέχνη, και ειδικά τη 
µουσική, ως µόνη µορφή που ελευθερώνει από την αυταπάτη. 
 
 
 
 
Στη µουσική αισθητική του, που αναφέρεται σε δύο απαραίτητα στοιχεία  – το 
µουσικό συναίσθηµα, και τη µεταφυσική έννοια της µουσικής τέχνης  – ο 
Γερµανός φιλόσοφος θα παράσχει στη µουσική την αποστολή για να αποκαλύψει 
την τραγική ύπαρξη και για να εκφράσει έναν άλλο τρόπο της απελευθέρωσης. Ο 
Schopenhauer είδε µέσα στη µουσική µια τέχνη του καθαρού εγωκεντρισµού, 
εκτίµησε την ανωτερότητα του µουσικού συναισθήµατος, η οποία βοηθά την 
ύπαρξή µας να προσαρµοστεί σε όλες τις εκφάνσεις του µουσικού έργου. Η 
µελωδία συγχωνεύει µε το ρυθµό της ζωή µας, εισχωρεί  µέσα σε µας τόσο βαθιά 
που µας κάνει να χάσουµε την αίσθηση της πραγµατικότητα και διαπερνά τα πιό 
µυστικά βάθη της συνείδησής µας. 
 
 
 
Ο Schopenhauer δεν έδειξε µόνο τη µεταφυσική έννοια της µουσικής,  
σκιαγράφησε επίσης έναν  "ηχηρό"  κόσµο, ανάλογο µε τον κόσµο των ιδεών. Ο 
µπάσος ήχος µε τις χαµηλές νότες του θα αντιπροσώπευαν την ανόργανη ουσία, 
και οι υψηλές νότες θα αντιστοιχούσαν στο φυτικό και ζωικό κόσµο. Τα σταθερά 
διαστήµατα της κλίµακας θα αντιστοιχούσαν στο τµήµα των έµβυων όντων και θα 
κατηγοριοποιείται στα διάφορα είδη ζωής. Η µελωδία θα αντιστοιχούσε στην 
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εσωτερική ζωή µας, η σηµασία ενός εσωτερικού σκοπού και, σύµφωνα µε 
Schopenhauer, αυτή θα είναι η υψηλότερη αντικειµενικότητά του. Γί αυτό κανένα 
καλλιτεχνικό συναίσθηµα δεν φθάνει σε βάθος και σε οικειότητα το µουσικό 
συναίσθηµα, η οποία εκφράζει τη µεγάλη  χαρά, την απόλυτη θλίψη. 
 
 
 
Η Ιδέα του Schopenhauer ότι η µουσική µας απελευθερώνει από τα βάσανα 
διευρύνθηκε επίσης από τον Emil Cioran. Αν και ο Ρουµάνος φιλόσοφος 
πρέσβευε πως η αγάπη  είναι η µόνη πνευµατική δύναµη ικανή για να 
καταστήσει τη ζωή ανεκτή και για να της δώσει ένα νόηµα, ανακαλύφθηκε από 
δικές του φιλοσοφικές οµολογίες ότι  η µεγάλη δύναµη που τον εντυπωσίαζε, η 
οποία τον βοήθησε να ξεχωρίσει τον αισθησιασµό από τον αντικατοπτρισµό , 
ήταν  "η εσωτερική µουσικότητα ". Η µουσική τον τράβηξε από "τις κοινές 
σχετικότητες της ζωής", από το σκοτάδι των απογοητεύσεων.  "Η µουσική µας 
καθιστά αιθέριους  – θα αναγνωρίσει ο Cioran.Ο µαγικός κόσµος της µουσικής  
µας συναρπάζει και µας µεταθέτει στον ιδανικό κόσµο µας, στον κόσµο στον 
οποίο θα έπρεπε να ζούµε. Μέσω της µουσικής ο Emil Cioran βρήκε τον τρόπο 
να βρεθεί µε το εγώ του σε µια  βαθιά µουσική φύση. Ο Cioran, στους 
διαλογισµούς του σε σχέση µε τη µουσική, πηγαίνει παραπέρα την άποψη 
τουSchopenhauer µε το να  αναφέρει πως στη µουσική υπάρχει της θεία 
παρουσία. Η µουσική έκσταση είναι για τον Cioran η πύλη στην απόκρυφη 
έκσταση, όπου ένας άλλος κόσµος αρχίζει ,της απόλυτης ισορροπίας ,στον 
οποίο δεν υπάρχουν αισθήµατα και πάθη και που το κάθε τι σε ευχαριστεί χωρίς 
να σε συνταράζει βιολογικά.  
 
 
Εκτός από τους φιλόσοφους, την δικιά τους λογική για την µουσική και πως αυτή 
επηρέαζε τον άνθρωπο στην καθηµερινότητα του και σε όλες εκφάνσεις της ζωής 
του είχαν και άλλοι επιστήµονες. Ένας από αυτούς τους επιστήµονες ήταν και ο 
Karl Bucher που ήταν διαπρεπής οικονοµολόγος 
 
 
 
 
 
 
Το βιβλίο του «Work and Rhythm» έγινε πολύ δηµοφιλές όταν ο Bucher το 
έγραψε. Όπως έχει επισηµάνει στην εισαγωγή του στην τέταρτη έκδοση του 
βιβλίου, αναφέρθηκε επάνω στο θέµα της µουσικής, των τραγουδιών και της 
ποίησης από τους εργάτες κατά την εργασία (1909,16). Έχει παρατηρήσει ότι η 
µουσική θα ενίσχυε την παραγωγικότητα των ανθρώπων, και έκανε  ακόµη και τα 
ζώα να εργάζονται σκληρότερα. Στο βιβλίο, εξέτασε γιατί υπάρχει ένα 
διαχωρισµός µεταξύ του παιχνιδιού, του αθλητισµού, και της κίνησης για 
σχετικούς µε την υγεία λόγους και από την άλλη µεριά γιατί η  εργασία, που 
θεωρείται χαρακτηριστικά ως φορτίο και όχι σαν αθλητισµός και παιχνίδι. 
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Ένα πρόσωπο από έναν πρωτόγονο πολιτισµό δεν κάνει το διαχωρισµό  µεταξύ 
του παιχνιδιού και της εργασίας, αλλά εκτελεί την εργασία σύµφωνα µε τις 
ανάγκες του ("Bedarfsarbeit"). (Bucher op. cit., σελ. 5). Η προσπάθεια εργασίας 
οδηγεί όχι µόνο στην ιδιοκτησία ενός ορισµένου αγαθού, αλλά φέρνει 
ευχαρίστηση και ικανοποίηση. 
 
ο Bucher διαπίστωσε ότι η δηµιουργία της τέχνης είναι ένας τρόπος να 
υπερνικηθεί το βάρος της εργασίας, αλλά ακόµα σηµαντικότερος είναι χορός. 
(Bucher op. cit., σελ. 16). Στη µελέτη της µουσικής των εργατών ,ο Bucher έχει 
παρατηρήσει ότι ο ρυθµός εργασίας καθορίζει το ρυθµό των τραγουδιών στην 
εργασία και ότι µερικές φορές δύο, τρεις, ή ακόµα και περισσότεροι, εργάτες 
λειτουργούν µαζί για να καταστήσουν έναν ρυθµό πιθανό, ακόµα κι αν καθένας 
τους ακολουθεί το στόχο του. Το τραγούδι έχει µια ακόµα ισχυρότερη 
παραγωγικότητα-ενισχύοντας την επίδραση από τον χορό , ειδικότερα εάν ένα 
κοινωνικό καθήκον απαιτεί από τους ανθρώπους να εργαστούν µαζί στον ίδιο 
στόχο. 
 
 
 
4.5 Ανάγκη εκµάθησης των νέων τεχνολογιών από την εκπαιδευτική  
      κοινότητα (δάσκαλοι-µαθητές) 
 
   Οι γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να αποκτηθούν από τους δασκάλους/ 
καθηγητές αφορούν τον εξοπλισµό (hardware), το λογισµικό (software) και τις 
δικτυακές υπηρεσίες. Στον τοµέα του λογισµικού οι δεξιότητες που πρέπει να 
αποκτηθούν αφορούν το λογισµικό παραγωγικότητας (productive software) και 
το λογισµικό ειδικότητας. Λέγοντας λογισµικό παραγωγικότητας εννοούµε  το 
λογισµικό που µπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά  για τους καθηγητές όλων 
των ειδικοτήτων σε όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων τους και στην καθηµερινή 
σχολική λειτουργία και πρακτική. Με τον όρο λογισµικό ειδικότητας εννοούµε το 
λογισµικό  µε το οποίο κατασκευάζονται εκπαιδευτικές δραστηριότητες για µια 
συγκεκριµένη ειδικότητα ή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την διδασκαλία 
συγκεκριµένων µαθηµάτων. 
 
1. ∆εξιότητες στον ηλεκτρονικό εξοπλισµό 
 
    Ο συνήθης χώρος διδασκαλίας, όταν πρόκειται να διδαχθεί µια διδακτική 
ενότητα µε την χρήση νέων τεχνολογιών , είναι µια τάξη-εργαστήριο συνδεδεµένη 
στο διαδίκτυο. Κρίνεται απαραίτητο ο εκπαιδευτικός να γνωρίζει τις βασικές 
αρχές λειτουργίας των δικτύων και  την συνδεσµολογία καλωδίων των βασικών 
συσκευών ενός υπολογιστή όπως πληκτρολόγιο, ποντίκι, οθόνη. Επίσης πρέπει 
να είναι σε θέση να συνδέει και να λειτουργεί τον εκτυπωτή του δικτύου και τον 
σαρωτή (scanner). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον χειρισµό και 
αξιοποίηση του βιντεοπροβολέα. Ένα µεταφερόµενο σύστηµα ηλεκτρονικού 
υπολογιστή – βιντεοπροβολέα θα µπορούσε να βοηθήσει στην εφαρµογή των 
ΤΠΕ  στην παραδοσιακή τάξη. Στην ίδια κατεύθυνση, δηλαδή της αξιοποίησης 
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της παραδοσιακής τάξης για την χρήση ΤΠΕ, µπορούν να βοηθήσουν οι κάµερες 
ανάγνωσης και οι έξυπνοι πίνακες (smart-boards), αν και σήµερα δύσκολα 
µπορεί να βρεθεί ένα ελληνικό σχολείο που να διαθέτει αυτά τα τεχνολογικά 
µέσα. 
 
 
2. ∆εξιότητες σε λογισµικό-δικτυακές υπηρεσίες παραγωγικότητας 
 
Λειτουργικά συστήµατα: Με αυτά  τα λογισµικά ο χρήστης χειρίζεται τον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή και όλα τα υπόλοιπα προγράµµατα. 
(Macintosh,Windows, Linux) 
 
Επεξεργαστές κειµένου: Με τον επεξεργαστή κειµένου ο εκπαιδευτικός µπορεί 
να γράψει αναφορές, σηµειώσεις για το µάθηµα και οποιοδήποτε άλλο κείµενο 
απαιτηθεί.( π.χ Word, Word perfect)      
 
Υπολογιστικά Φύλλα: Μπορούν να χρησιµοποιηθούν για µια πληθώρα 
εφαρµογών, όπως δηµιουργία καταστάσεων, µισθοδοτικών, βαθµολογίας, 
κατασκευή γραφηµάτων, στατιστική επεξεργασία, κ.λ.π., οι χρήσεις τους είναι 
απεριόριστες καθιστώντας τα από τα πλέον βασικά λογισµικά,  
 
Επεξεργαστές HTML:  Λογισµικά για την κατασκευή ιστοσελίδων από τα βασικά 
πλέον εργαλεία για έναν εκπαιδευτικό. Μέσα από  τις ιστοσελίδες του ο 
εκπαιδευτικός µπορεί να πληροφορήσει καθ΄ όλη την διάρκεια του 
εικοσιτετραώρου τους µαθητές του για τις εργασίες, τον τρόπο αξιολόγησης, να 
παρέχει εκπαιδευτικό υλικό, να παραθέτει πηγές και γενικά να ενσωµατώσει όσες 
από τις τεχνολογίες του διαδικτύου κρίνει απαραίτητες για την επίτευξη των 
εκπαιδευτικών σκοπών του ( π.χ  Dreamweaver, Frontpage, Netscape 
Composer). 
 
Λογισµικό παρουσίασης: Χρησιµοποιείται για την παρουσίαση διαφανειών, 
διαγραµµάτων, δεδοµένων ( π.χ Powerpoint,). 
 
Βάσεις δεδοµένων: Χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση δεδοµένων, την 
επεξεργασία τους και την αναζήτηση δεδοµένων µε επιθυµητά κριτήρια (π.χ 
Access, MySQL). 
 
Λογισµικά γραφικών: Χρησιµοποιούνται για την δηµιουργία ή την επεξεργασία 
εικόνων στην συνέχεια οι εικόνες µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε κείµενα 
παρουσιάσεις, διαγωνίσµατα, ιστοσελίδες, σχέδια µαθήµατος, κ.λ.π. ( 
Photoshop, Paintshop, Irfanview, Hypersnap,Gimp). 
 
Λογισµικά πολυµεσικών εφαρµογών: Τα λογισµικά αυτά ενσωµατώνουν ήχο, 
εικόνα, κίνηση για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και την κατασκευή 
ηλεκτρονικών µαθηµάτων (tutorials) (π.χ Authorware, Director, Flash, Toolbook, 
Viewletbuilder). 
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Εικονικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα: Είναι λογισµικά τα οποία  παρέχουν 
σειρά εργαλείων για την διεξαγωγή µαθηµάτων από απόσταση ή 
συµπληρωµατικά της κλασσικής διδασκαλίας (Web CT, Blackboard, Top class, 
Manhattan, Schoolmation). 
 
Λογισµικά βαθµολόγησης και απουσιών: Χρησιµοποιούνται για την 
καταχώρηση των βαθµολογικών στοιχείων και των παρουσιών των µαθητών και 
την εξαγωγή αναφορών για κάθε ένα µαθητή ή ένα τµήµα (Έπαφος, Class 
builder). 
 
Λογισµικά αξιολόγησης: Η χρήση τους αφορά στην κατασκευή διαγωνισµάτων 
αντικειµενικού (πολλαπλής επιλογής, σωστού λάθους, αντιστοίχησης, κ.λ.π.), ή 
ανοικτού τύπου. Τα διαγωνίσµατα αντικειµενικού τύπου µπορούν να  
βαθµολογηθούν άµεσα και τα αποτελέσµατα να αποσταλούν στον εκπαιδευτικό 
µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (π.χ Hot Potatoes, Quiz Faber). 
 
Φυλλοµετρητές (Browsers):  Χρησιµοποιούνται για µια σειρά δικτυακών 
λειτουργιών όπως πλοήγηση στο διαδίκτυο, αποστολή και ανάκτηση αρχείων, 
λήψη και αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, εκτέλεση αρχείων, κ.λ.π.. Μέσω 
του περιβάλλοντος των φυλλοµετρητών είναι δυνατή η λήψη πολλών υπηρεσιών 
online ,για παράδειγµα µέσω δικτυακών τόπων µπορούν να κατασκευαστούν και 
να εκτελεστούν τεστ αξιολόγησης. Ακόµη επιτυγχάνεται η αναζήτηση πηγών, 
υλικού και διευθύνσεων µε λέξεις κλειδιά µέσω της χρήσης µηχανών αναζήτησης 
(π.χInternet Explorer, Netscape Navigator, Opera). 
 
Λογισµικό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: Χρησιµοποιούνται για την αποστολή 
και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αρχείων και την συµµετοχή σε λίστες 
επικοινωνίας (mailing lists), µέσω των οποίων µπορεί ο εκπαιδευτικός να 
παρακολουθεί τις εξελίξεις στον κλάδο του να θέτει ερωτήµατα και απορίες, να 
βοηθά συναδέλφους του µοιράζοντας την πείρα του σε κάποιο πρόβληµα. (π.χ 
Outlook Express, Netscape Messenger, Pine). 
 
Λογισµικό µεταφοράς αρχείων (FTP): 
 Χρησιµοποιείται ιδιαίτερα για την αποστολή ή λήψη αρχείων µεταξύ του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή του εκπαιδευτικού και του server που φιλοξενεί τις  
ιστοσελίδες του (π.χ WS_FTP, Smart FTP). 
 
Λογισµικό τηλεδιάσκεψης: Χρησιµοποιείται για την επικοινωνία σε πραγµατικό 
χρόνο µεταξύ δύο ή περισσοτέρων ηλεκτρονικών υπολογιστών µε χρήση 
εικόνας, ήχου και γραπτής επικοινωνίας. Ιδιαίτερα χρήσιµο για την µέθοδο 
διδασκαλίας µε κλήση ειδικού ή για την ηλεκτρονική επίσκεψη σε κάποιο χώρο 
(π.χ Netmeeting, Paltalk). 
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Λογισµικό συµπίεσης-αποσυµπίεσης αρχείων: Συµπιέζει ή αποσυµπιέζει 
αρχεία καθιστώντας δυνατή την µεταφορά τους µέσω των γραµµών σύνδεσης 
(π.χ Winzip, Winrar). 
 
   Τα λογισµικά που µπορούν να λειτουργήσουν σαν λογισµικό παραγωγικότητας 
είναι πάρα πολλά. Στο διαδίκτυο είναι δυνατόν να αναζητηθούν και να βρεθούν 
λογισµικά ακόµη και για πολύ συγκεκριµένες και εξειδικευµένες εφαρµογές που 
µπορούν, αναλαµβάνοντας τις επαναλαµβανόµενες και κουραστικές εργασίες, να 
βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό να επικεντρωθεί σε πιο ουσιαστικά θέµατα της 
εργασίας του. Μία δεξιότητα που πρέπει να αποκτηθεί είναι αυτή του εντοπισµού 
και αξιοποίησης αυτού του λογισµικού. 
 
  Η εγχώρια παραγωγή σε λογισµικό ή δικτυακούς τόπους στην Ελληνική 
γλώσσα είναι εξαιρετικά περιορισµένη. Πολλά από τα λογισµικά που 
αναφέρθηκαν παραπάνω χρησιµοποιούν την αγγλική γλώσσα εµποδίζοντας την 
άµεση εισαγωγή τους στο σχολικό περιβάλλον ή επιτρέποντας µερική µόνο 
χρήση τους. Παράλληλα µερικά λογισµικά περιέχουν ανακριβή στοιχεία είτε από 
λάθος είτε εσκεµµένα, για παράδειγµα στο παιχνίδι Entrepreneur ολόκληρη η 
περιοχή των Βαλκανίων αναφέρεται ως  «Μακεδονία», ενώ ο χάρτης της  
Τουρκίας περιλαµβάνει την Συρία, την Αρµενία και το Ισραήλ!  
   Οι ικανότητες και οι δεξιότητες, που θα απαιτούνται από όλους τους 
εκπαιδευτικούς θα υπόκεινται σε διαρκή αναθεώρηση και θα πρέπει να 
συµπληρώνονται καθ’ όλη την επαγγελµατική σταδιοδροµία. Ίσως η πλέον 
σηµαντική δεξιότητα που θα πρέπει να αποκτηθεί είναι η ικανότητα να µαθαίνει 
κάποιος πως θα µαθαίνει. Είναι τόσο ραγδαία η εισαγωγή νέων τεχνολογιών και 
η κυκλοφορία λογισµικού που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς, όπως ταχύτατη είναι και η ανάπτυξη του διαδικτύου,  που πρακτικά 
είναι αδύνατον να διοργανώνονται σεµινάρια µε φυσική παρουσία για την 
επιµόρφωση των  καθηγητών στην χρήση τους. Οι δεξιότητες στις ΤΠΕ είναι 
απαραίτητες για την πρόσβαση στο διαδίκτυο και στις ψηφιακές βάσεις 
δεδοµένων αλλά και για την εφαρµογή νέων µεθόδων επιµόρφωσης όπως η εξ΄ 
αποστάσεως εκπαίδευση και επιµόρφωση. Ένα πλεονέκτηµα, που θα προκύψει 
από την απόκτηση δεξιοτήτων στις ΤΠΕ, θα είναι ότι αυτές οι ίδιες δεξιότητες θα  
µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν µέσο, για την δια βίου εκπαίδευση και 
επιµόρφωση, λειτουργώντας πολλαπλασιαστικά στην απόκτηση περισσότερων 
γνώσεων και δεξιοτήτων, αποτελώντας ταυτόχρονα σκοπό και µέσο της γνώσης.  
 
ΟΦΕΛΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
 
   Τα επιχειρήµατα για το όφελος από την ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών 
στην εκπαίδευση µπορεί να αφορούν το όφελος για τους µαθητές, τους 
καθηγητές,  το σχολείο, τους γονείς ή το όφελος για την κοινωνία γενικότερα. 
Βασικός παράγοντας για την επιτυχία ενός προγράµµατος επιµόρφωσης στις 
ΤΠΕ είναι η αποδοχή από τους εκπαιδευτικούς της αναγκαιότητας για την 
απόκτηση τεχνολογικών δεξιοτήτων. Παρακάτω παρατίθενται πιθανά οφέλη που 
θα προκύψουν για τους ίδιους  τους εκπαιδευτικούς από την  απόκτηση 
τεχνολογικών δεξιοτήτων: 
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Προσωπική βελτίωση: Με την απόκτηση τεχνολογικών δεξιοτήτων ανοίγεται 
ένα παράθυρο στον κόσµο, παρέχεται ενηµέρωση από πληθώρα πηγών απ’ όλο 
τον κόσµο κι’ όλα αυτά µε απίστευτη ευκολία. 
 
Επαγγελµατική βελτίωση: Η ενηµέρωση για τις εξελίξεις στην εκπαιδευτική 
κοινότητα είναι άµεση, το ίδιο και η  ενηµέρωση για επαγγελµατικά δικαιώµατα 
και ευκαιρίες. ∆ίνεται η δυνατότητα για την γνωριµία  άλλων εκπαιδευτικών 
συστηµάτων, µπορεί κάποιος να παρακολουθήσει τις συζητήσεις συναδέλφων 
του στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες και  να αντιληφθεί ποια προβλήµατα είναι 
κοινά για όλους. Μπορεί ακόµη να θέσει ένα ερώτηµα και να λάβει άµεσα 
απαντήσεις για τον τρόπο που αντιµετωπίστηκε από συναδέλφους το ίδιο 
πρόβληµα. 
 

 Άντληση ιδεών - Παρακολούθηση καινοτοµιών: Οι καινοτόµες προσεγγίσεις 
µπορούν άµεσα να διαδοθούν, ο καθηγητής µπορεί να διαλέξει µέσα από µεγάλο 
αριθµό εργασιών συναδέλφων του, τεχνικές που ταιριάζουν στο δικό του 
διδακτικό στυλ ή να εµπλουτίσει τις δικές του µεθόδους.  

 
 Εύρεση – Απόκτηση εκπαιδευτικού υλικού: Αυτή την στιγµή υπάρχει στο 

διαδίκτυο τεράστιος αριθµός σχεδίων µαθηµάτων, ερωτήσεων, ασκήσεων, 
εικόνων, κινούµενων ή µη γραφικών, ήχων, βίντεο και άλλου εκπαιδευτικού 
υλικού ή αναζήτηση µπορεί να είναι ακριβής και η ταχύτητα εύρεσης ελάχιστα 
δευτερόλεπτα. Αντίστοιχη αναζήτηση µε παραδοσιακά µέσα  θα απαιτούσε 
χρόνο και φυσική µετακίνηση. 

 
 Ευκολότερη-παραγωγικότερη εργασία: Η επεξεργασία και η έκδοση 

αποτελεσµάτων συγκεκριµένων τύπων αξιολόγησης, όπως  αντικειµενικών τέστ, 
επιτυγχάνεται άµεσα συντελώντας και στην παιδαγωγική απαίτηση για  γρήγορη 
ανατροφοδότηση των µαθητών σχετικά µε την επίδοσή τους. Η επεξεργασία και 
η βελτίωση του προσωπικού αρχείου κάθε καθηγητή καθίσταται δυνατή. Μία 
άσκηση ή ένα διαγώνισµα δεν χρειάζεται  να ξαναγραφεί από την αρχή αν 
υπάρχει ανάγκη να τροποποιηθεί, νέα στοιχεία µπορούν πολύ εύκολα να 
προστεθούν ή να αφαιρεθούν άλλα που κρίνονται µη απαραίτητα. 

 Αισθητική: Τα παραγόµενα έντυπα όπως σχέδια µαθήµατος, διαγωνίσµατα, 
σηµειώσεις κ.λ.π. έχουν πολύ καλύτερη εµφάνιση και είναι περισσότερο 
ευανάγνωστα από τα αντίστοιχα χειρόγραφα.  

 
           Μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους µαθητές-Αποδοχή διδασκόντων: Οι 

Agarwal και Day (1998,32) έδειξαν ότι οι σπουδαστές, που παρακολούθησαν 
µαθήµατα στα οποία είχαν ενσωµατωθεί  οι νέες τεχνολογίες «...ανέφεραν 
µεγαλύτερο ενδιαφέρον, καλύτερη χρήση του χρόνου της τάξης και διάχυση των 
ιδεών και βαθµολόγησαν θετικότερα το ενδιαφέρον και την επανατροφοδότηση 
του διδάσκοντα προς τους σπουδαστές...» 

 
 Κοινή γλώσσα µε µαθητές: Η χρήση νέων τεχνολογιών είναι ήδη διαδεδοµένη 

στους µαθητές το ίδιο και η χρήση της πληροφορικής ορολογίας. Η απόκτηση 
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δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες από τους καθηγητές θα τους επέτρεπε να 
µιλήσουν την ίδια γλώσσα µε τους µαθητές τους και ενδεχοµένως να µετριάσουν 
την εισβολή τεράστιου αριθµού αγγλικών κυρίως λέξεων και εκφράσεων, λόγω 
της πιθανολογούµενης µεγαλύτερης ευαισθησίας τους απέναντι σε γλωσσικά 
θέµατα. Σε µια τέτοια προσέγγιση εκφράσεις όπως κατέβασµα (download), 
σετάρισµα (setup) και τσάτινγκ (chating) ίσως να είχαν καλύτερη τύχη. 
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Κεφάλαιο 5 

 
 
 Μουσική και παιδί 

 
 

 
5.1.1. Ήχοι και θόρυβοι από το περιβάλλον 
 
Ο πρώτος στόχος είναι η αλλαγή της συµπεριφοράς του παιδιού απέναντι στο 
ακουστικό περιβάλλον. Το παιδί αρχίζει να παρατηρεί τους ήχους και στους 
θορύβους που ακούει να διακρίνει τα χαρακτηριστικά τους , να τους κατατάσσει 
σε κατηγορίες , να τους αναγνωρίζει και να συσχετίζει το ηχητικό φαινόµενο  µε 
την ηχητική πηγή η οποία το προκαλεί. Προϋπόθεση για την παρατήρηση είναι η 
ηρεµία και η συγκέντρωση. Πριν από κάθε ακουστικό ερέθισµα πρέπει να 
προηγείται απόλυτη ησυχία. Μόνον έτσι θα κατορθώσει το παιδί να 
συγκεντρώσει την προσοχή του σε αυτό  και να παρατηρήσει όλες τις ιδιότητες 
του ήχου 
 
 
 
5.1.2. Ονοµασία και περιγραφή των ήχων 

Τα παιδιά ωθούνται να ονοµάζουν και να περιγράφουν κάθε ήχο και θόρυβο .∆εν 
πρέπει να ξεχνούµε ότι το λεξιλόγιο τους είναι περιορισµένο .Ψάχνοντας για τις 
κατάλληλες λέξεις πλουτίζουν το λεξιλόγιο τους, εξοικειώνονται µε έννοιες που 
αφορούν το ακουστικό περιβάλλον , καθώς και µε διαβαθµίσεις και αποχρώσεις 
των ηχητικών φαινόµενων . 
 
 
 
5.1.3. Μίµηση µε ηχητικές πηγές 

Το επόµενο στάδιο είναι η µίµηση κάθε ήχου µε ηχητικές πήγες .Τα παιδιά 
πειραµατίζονται µε διάφορες ηχητικές πηγές για να µπορέσουν να καταλήξουν σε  
µια πηγή που παράγει τον πιο κατάλληλο ήχο , όµοιο ή παρόµοιο µε τον 
ζητούµενο. Ο πειραµατισµός αυτός τους προσφέρει πολλές και 
διαφοροποιηµένες εµπειρίες µε τα όργανα και τα αντικείµενα οι οποίες θα είναι 
πολύτιµες αργότερα για τους µουσικούς αυτοσχεδιασµούς και φυσικά για την 
ανάπτυξη της µουσικής τους φαντασίας. Τα παιδιά πρέπει να έχουν στη διάθεση 
τους πολύ διαφορετικά υλικά για πειραµατισµούς π.χ.(ξύλινα ,µεταλλικά 
,πλαστικά ,γυάλινα αντικείµενα κ.τ.λ.) 
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5.1.4. Συγκρίσεις-Κατατάξεις 
 

Οι µιµήσεις και οι περιγραφές των ήχων ,η εξοικείωση µε τις ηχητικές πηγές αλλά 
και µε τις έννοιες και τις λέξεις οδηγούν τα παιδιά σε συγκρίσεις και κατατάξεις. 
Μ’αυτόν τον τρόπο αξιοποιούν τις εµπειρίες τους και σταθεροποιούν τις γνώσεις 
τους. Οι συγκρίσεις ξεκινούν από διαµετρικά αντίθετους ήχους και σταδιακά 
προχωρούν σε µικρές και εκλεπτυσµένες διαφοροποιήσεις. Η παρατήρηση 
γίνεται όλο και πιο ευαίσθητη και οδηγεί σε όξυνση της ακουστικής ικανότητας. 
 
 
 
5.2.1. Γενικά για την ακρόαση 
 

Η ακρόαση µουσικής θεωρείται έως τώρα µια προσωπική δραστηριότητα ή χόµπι 
και δεν έχει καµιά θέση στην εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι 
χρειάζονται ειδικές γνώσεις και ειδικότερα γνώση της µουσικής θεωρίας και 
γραφής για να µπορέσουν να απολαύσουν ένα έργο ξεχνώντας ότι η µουσική δεν 
είναι το γραπτό κείµενο αλλά οι ήχοι που ακούµε.  

Η µουσική έπαιζε και εξακολουθεί να παίζει σηµαντικό ρόλο στη ζωή µας τόσο 
στα µεγάλα αστικά κέντρα όσο και στα χωριά . Οι φιλόµουσοι όµως 
διαµορφώνουν τα γούστα τους εκτός εκπαίδευσης και δέχονται επιρροές από το 
στενό οικογενειακό περιβάλλον και τα τελευταία χρόνια από τα µέσα ενηµέρωσης 
.Η πολιτιστική µας κληρονοµιά, η ελληνική µουσική αλλά και η παγκόσµια 
µουσική δηµιουργία είναι άγνωστη στα παιδιά τα οποία νόµιζαν ότι η µουσική 
είναι µόνον αυτή που προσφέρεται από τις µεγάλες εταιρίες παραγωγής οι 
οποίες πλασάρουν το προϊόν τους µε µεγάλη επιτυχία στους µαζικούς χώρους 
διασκέδασης και στα µέσα ενηµέρωσης.  
Η  γενική εκπαίδευση θα µπορούσε να παίξει ένα σηµαντικό ρόλο : να δώσει στα 
παιδιά την ευκαιρία να γευτούν εναλλακτικές λύσεις και να τους προσφέρει τη 
δυνατότητα να ψάξουν και να ανακαλύψουν τη µουσική η οποία τους εκφράζει 
περισσότερο. 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι κάθε άνθρωπος ακούει τη µουσική µε το δικό του 
προσωπικό τρόπο – έχοντας τη δική του µουσική παραστατικότητα-. Άλλωστε 
προσέχει και αντιλαµβάνεται και κατά συνέπεια επεξεργάζεται το µουσικό 
ερέθισµα και το καταχωρεί στη µνήµη του και άλλοτε αφαιρείται ή αφήνεται και 
χάνει τον ειρµό  και τη συνέχεια του µουσικού έργου . 
Πολλές φορές κάποιος ήχος δηµιουργεί συνειρµούς στο µυαλό του και τότε 
αρχίζει σκέπτεται συγκεκριµένα θέµατα ή καταστάσεις και παύει να ακούει τη 
µουσική. Άλλοτε η συναισθηµατική φόρτιση µας απορρέει από το έργο , κάνει τη 
φαντασία του να καλπάζει και δηµιουργεί  δικές του εικόνες ή ιστορίες που έχουν 
σχέση µε το µουσικό έργο. 
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5.2.2 Οι ακουστικές εµπειρίες των µικρών παιδιών 
 
Πρέπει να δεχτούµε ότι τα µικρά παιδιά έχουν ήδη πάρει πολλά και διαφορετικά 
µουσικά ερεθίσµατα ,πριν ακόµη έρθουν στο σχολείο . Η εξάπλωση του 
ραδιόφωνου ,του κινηµατογράφου και της τηλεόρασης ,ακόµη και στην πιο 
αποµακρυσµένη περιοχή έχει συµβάλει σ’ αυτό .Στις εµπειρίες τους δεν 
περιλαµβάνονται µόνο οι καθαρά µουσικές εκποµπές αλλά και η µουσική 
επένδυση ταινιών η οποία συχνά είναι επηρεασµένη από σύγχρονες τάσεις και 
µέσα .  
Τα περισσότερα απ’αυτά τα ακούσµατα δεν τα συνειδητοποιούν τα παιδιά, αλλά 
σίγουρα το επηρεάζουν και είναι σε θέση να τα θυµηθούν ή να τα συνδυάσουν µε 
παρόµοιες ακουστικές εµπειρίες. Παιδιά που µεγάλωσαν σε αστικές περιοχές 
έχουν λιγότερο άµεσες εµπειρίες µε την παραδοσιακή µουσική . Στα χωριά 
υπάρχουν ακόµη ευκαιρίες να συµµετέχουν σε παραδοσιακούς χορούς . Ακόµη η 
εκκλησία παίζει ρόλο στη ζωή του χωριού και τα παιδιά ,πολύ συχνά , 
συµµετέχουν ψάλλοντας σε διαφορές περιστάσεις κάνοντας το άκουσµα της 
Βυζαντινής µουσικής και των ανατολίτικων κλιµάκων πιο οικεία για αυτά. 
 
Έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία ότι οι οµαδικές δραστηριότητες, στις οποίες τα 
παιδιά έχουν ευκαιρίες να κάνουν µουσική µπορούν να συµβάλουν 
αποφασιστικά στη δηµιουργία θετικών ανθρώπινων σχέσεων και στην ανάπτυξη 
κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως για παράδειγµα τη συνεργατικότητα, το αίσθηµα 
συλλογικής ευθύνης, την αυτοπειθαρχία και τον αυτοέλεγχο. (Brown, 1980,19 
Σταυρίδης 1985,20 . Σέργη 1995.21). Υπάρχει πλήθος ερευνών που έχουν 
επισηµάνει τη σηµασία της µουσικής αγωγής κατά την προσχολική, σχολική και 
εφηβική ηλικία. Αναφορικά µε τη σηµασία της µουσικής αγωγής για την κοινωνική 
ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας, έχει αναφερθεί ότι η 
συστηµατική µουσική αγωγή του παιδιού επιδρά θετικά στην κοινωνικοποίησή 
του, στην απόκτηση του αισθήµατος αυτοπεποίθησης και την ευκολότερη 
κοινωνική του προσαρµογή (Σέργη, 1995,21). Σε ανάλογα αποτελέσµατα 
κατέληξε και µια συγκριτική έρευνα, όπου διαπιστώθηκε ότι παιδιά που 
συµµετείχαν συστηµατικά σε µουσικές δραστηριότητες (πειραµατική οµάδα) 
υπερείχαν έναντι των παιδιών που δεν είχαν ανάλογες µουσικές εµπειρίες 
(οµάδα ελέγχου) στην προσπάθειά τους να ξεκινούν κοινωνικές αλληλεπιδράσεις 
µε άλλα άτοµα, ενώ ταυτόχρονα επεδείκνυαν πολύ συχνότερα θετικές 
συναισθηµατικές αντιδράσεις (Forrai, 1997,22). Σε άλλη µελέτη (Jordan-Decarbo 
& Galliford, 2001,23) διαπιστώθηκε η θετική επίδραση του προγράµµατος 
µουσικής αγωγής στην κινητική, γνωστική, γλωσσική και κοινωνικό-
συναισθηµατική ανάπτυξη των παιδιών.  
Όσον αφορά τη συµβολή της µουσικής αγωγής στην κοινωνική ανάπτυξη των 
παιδιών σχολικής ηλικίας, σύγχρονες έρευνες µε στόχο τη δηµιουργία και 



 46

εφαρµογή πειραµατικών αναλυτικών προγραµµάτων εµπλουτισµένων µε 
στοιχεία από την τέχνη της µουσικής, έχουν επισηµάνει το ρόλο της στην 
κοινωνική ανάπτυξη παιδιών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (Bastian, Hafen, 
Koch & Kormann, 2000,24). Τα ευρήµατα της έρευνας έδειξαν σαφή υπεροχή 
των µαθητών που παρακολουθούσαν προγράµµατα εµπλουτισµένης µουσικής 
διδασκαλίας αναφορικά µε την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων, αποδοχή 
από τους συµµαθητές τους και ότι στις τάξεις όπου εφαρµοζόταν η 
εµπλουτισµένη µουσική διδασκαλία οι κοινωνικά αποµονωµένοι µαθητές ήταν 
σηµαντικά λιγότεροι απ’ ό, τι σε άλλες τάξεις µε τα καθιερωµένα µαθήµατα 
µουσικής. Άλλη µελέτη σε σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που εφάρµοζε 
πρόγραµµα εµπλουτισµένο µε στοιχεία από τις τέχνες και βασισµένο στο µοντέλο 
της «συναισθηµατικής συµµετοχής» ή «ενσυναίσθησης», έδειξε αύξηση της 
επίδοσης των µαθητών, µείωση της επιθετικής τους συµπεριφοράς, καλλιέργεια 
φιλοκοινωνικής συµπεριφοράς, γνωστική ενσυναίσθηση και τροποποίηση 
µεθόδων διδασκαλίας από την πλευρά των εκπαιδευτικών (Conrad, 1981,25). 
Ενδιαφέρουσες είναι επίσης και οι επισηµάνσεις ότι η µουσική µπορεί να 
επηρεάσει θετικά τη διάθεση του ατόµου στο να προσφέρει κοινωνική βοήθεια 
στους άλλους (North, Hargreaves &Tarrant, 2004,26). Αξίζει επίσης να αναφερθεί 
µια άλλη πρόσφατη µελέτη, η οποία αποτελεί τµήµα ευρύτερου ευρωπαϊκού 
προγράµµατος µε τίτλο «Ανάπτυξη των ανθρώπινων αξιών και σχολικών 
συνηθειών στην Ευρώπη», (Ζούκης 2002,27) και που εκπονήθηκε στον ελλαδικό 
χώρο και συγκεκριµένα στην πόλη της Αθήνας. Σ’ αυτή την έρευνα η οµάδα των 
ερευνητών είχε χρησιµοποιήσει τη  µουσική ως µέσο ανάπτυξης κοινωνικών 
δεξιοτήτων και τροποποίησης συµπεριφοράς. Ένας από τους βασικούς στόχους 
της έρευνας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της µουσικής στη συµπεριφορά 
των µαθητών µέσα στα λεωφορεία στη χρονική διάρκεια µεταφοράς από και 
προς το σχολείο, στο οποίο φοιτούσαν. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν 
πράγµατι ότι οι µαθητές µπορούσαν να αναπτύξουν τις διαπροσωπικές σχέσεις 
µεταξύ τους αλλά και µε τη συνοδό, να καλλιεργήσουν κοινωνικές δεξιότητές και 
ορισµένοι µάλιστα να τροποποιήσουν ανεπιθύµητες συµπεριφορές, ενώ 
παράλληλα να υιοθετήσουν θετικές µορφές συµπεριφοράς. 

 Τέλος, αξίζει να γίνει αναφορά σε άλλες έρευνες, οι οποίες δείχνουν 
περιπτώσεις όπου παρέχονται ευκαιρίες για κοινωνικές εµπειρίες, συνεργασία 
και επικοινωνία µε άλλα παιδιά για την επίτευξη κοινού σκοπού, όπως είναι η 
συµµετοχή σε χορωδιακά σύνολα, σε ορχήστρες και η διδασκαλία µουσικών 
οργάνων σε µικρές οµάδες. Για την παιδευτική προσφορά της ένταξης ενός 
παιδιού σε κάποιο µουσικό σύνολο, παλαιότερη µελέτη αναφέρει ότι σύµφωνα µε 
διαπιστώσεις διευθυντών µουσικών συνόλων, προκύπτουν σηµαντικά οφέλη 
όπως η καλλιέργεια της πειθαρχίας, της οµαδικής εργασίας και του συντονισµού, 
η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, η επικοινωνία, η δηµιουργικότητα και η 
έκφραση, η αίσθηση του «ανήκειν», της υπευθυνότητας, της συντροφικότητας και 
της φιλίας, καθώς επίσης η καλλιέργεια  συναισθηµάτων υπερηφάνειας, 
αυτοπεποίθησης, αυτοεκτίµησης και ηθικής ικανοποίησης (Brown, 1980,19). 
Σύγχρονη µελέτη στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, έδειξε ότι µαθητές 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που ήταν µέλη χορωδιακού ή ορχηστικού συνόλου 
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έκαναν στατιστικά τη χαµηλότερη χρήση ουσιών όπως αλκοόλ, καπνού και 
απαγορευµένων ναρκωτικών ουσιών από άλλα παιδιά της ηλικίας τους. 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.3 Η κατανόηση της µουσικής 
 
Από την εποχή που η µουσική αποχωρίζεται το λόγο και γίνεται καθαρά οργανική 
δηµιουργείται η αίσθηση στο ευρύ κοινό ότι η αυτόνοµη µουσική γλώσσα δεν 
είναι κατανοητή. Όσο ο λόγος ήταν αναπόσπαστο µέρος της µουσικής δεν τίθετο 
θέµα κατανόησης. Όποιος καταλάβαινε τα λόγια συµµετείχε στο µουσικό 
γίγνεσθαι αφήνοντας τον εαυτό του να συγκινηθεί από τη µουσική και από το 
λόγο . 

 
Από τη στιγµή που ο λόγος δεν υπάρχει , ο ακροατής αισθάνεται ότι πρέπει να 
καταβάλει προσπάθεια για να ανακαλύψει κάποιο κρυµµένο µήνυµα από 
µουσικό έργο .  

Από την άλλη µεριά η λαϊκή µουσική  παραµένει η µουσική έκφραση του λάου , 
και κρατά τη σύνδεση της µε το λόγο εκτός από σπάνιες περιπτώσεις κατά τις 
οποίες ο  µουσικός µπορεί να  αυτοσχεδιάσει οργανικά ,πάντα µέσα σε ορισµένα 
πλαίσια.  
 
 
 
5.2.4. Η µουσική στο σχολείο 
 
Η ακρόαση µουσικής στο σχολείο µπορεί ,ως ένα βαθµό , να επηρεάσει το 
µουσικό αισθητήριο του παιδιού , αν γίνεται συστηµατικά .Έτσι η επιλογή των 
έργων από τους µουσικό-παιδαγωγούς πρέπει να έχει µόνον ποιοτικά κριτήρια. 
Όλοι βοµβαρδιζόµαστε καθηµερινά από µουσική που ,δυστυχώς δε 
χαρακτηρίζεται από ποιότητα. Προχειρότητα, φτώχεια και συχνά χυδαιότητα στη 
µουσική είναι οι συνέπειες της υπερπαραγωγής  και της υπερκατανάλωσης.  
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Όσον αφορά τα είδη της µουσικής πρέπει να ακούν τα παιδιά, µπορούµε να 
συµφωνήσουµε πως σε όλα τα είδη υπάρχει ποιότητα όλα συγκινούν τον 
άνθρωπο και όλα ανταποκρίνονται σε κάποιες ανάγκες και λειτουργίες της 
καθηµερινής ζωής σε µια ιδεατή περίπτωση. Έτσι το πρώτο που πρέπει να 
τονίσουµε στα παιδιά είναι οι διάφορες λειτουργίες της µουσικής στη ζωή µας . 

Ανάλογα µε το είδος της µουσικής είναι και οι παράλληλες ανθρώπινες 
δραστηριότητες .Η ακρόαση συνδυάζεται έτσι µε τις παράλληλες δραστηριότητες 
που δείχνουν την κοινωνική λειτουργία της µουσικής .Ο συνδυασµός αυτός 
µπορεί να προχωρήσει παραπέρα ,στη διάθεση που εγείρει κάθε είδος , στα 
συναισθήµατα που προκαλεί και στις σχέσεις που δηµιουργεί . 

Η ακρόαση της µουσικής στο σχολείο θα πρέπει να ξεκινήσει από τις ήδη 
υπάρχουσες εµπειρίες των παιδιών .Οι παιδαγωγοί θα ανασύρουν σε πρώτη 
φάση από τη µνήµη των παιδιών τα πολλά και διαφορετικά τους ακούσµατα. 
Οποιαδήποτε νέα εµπειρία θα συνδέεται µε τις προηγούµενες και θα γίνεται 
προοδευτικά κτήµα τους . 

Μερικές βασικές αρχές για τις οποίες συµφωνούν όλοι οι µουσικό-παιδαγωγοί 
είναι οι ακόλουθες : 

1) Η ακρόαση στο σχολείο πρέπει να γίνεται σε ατµόσφαιρα ηρεµίας και 
ετοιµότητας. 

2) Κατά την ακρόαση δε γίνονται παρατηρήσεις η σχόλια , αλλά µόνον αφού 
τελειώσει το µουσικό έργο . 

3) Η ακρόαση διαρκεί ελάχιστα λεπτά και αντιστοιχεί στην ικανότητα 
συγκέντρωσης των µικρών παιδιών . 

Ο χώρος µπορεί να εµπνεύσει την κατάλληλη διάθεση αν υπάρχει στην 
αίθουσα µια άνετη γωνία , µε µαξιλάρια όπου τα παιδιά κάθονται κοντά στην 
πηγή του ήχου ,το ένα πλάι στο άλλο και έχουν συνεχή οπτική επαφή. 

 
 
 
 
 
5.2.5. Ακρόαση και ρυθµική κίνηση 
 

Η έννοια του ρυθµού και η σηµασία του για το ανθρώπινο σώµα και πνεύµα 
µπορεί να γίνει κατανοητή στο παιδί προσχολικής ηλικίας, µέσα από την κίνηση 
και αυτό είναι το αντικείµενο της ρυθµικής αγωγής. Η κατανόηση του ρυθµού ως 
αναπόσπαστο στοιχείο της µουσικής έκφρασης είναι έργο της µουσικής αγωγής . 

Στα έργα που το ρυθµικό στοιχείο έχει ιδιαίτερο βάρος και σηµασία ,τα παιδιά 
ωθούνται να συµµετέχουν βρίσκοντας κινήσεις που εκφράζουν, µε όσο το 
δυνατόν µεγαλύτερη ακρίβεια το στοιχείο του ρυθµού. Οι κινήσεις τους µπορούν 
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να είναι είτε απλές κινήσεις των χεριών είτε ολοκλήρου του σώµατος. Η ρυθµική 
κίνηση που θα συνοδεύει την ακρόαση είναι στην αρχή πολύ απλή- περπάτηµα η 
χτύπηµα χεριών .  

Αργότερα οι κινήσεις των παιδιών εµπλουτίζονται και µε τη χρήση διαφόρων 
υλικών . Τα υλικά είναι αυτά που χρησιµοποιούνται στη ρυθµική , όπως µπάλες 
στεφάνια ,µαντήλια κτλ .  

Τα παιδιά κατανοούν σταδιακά , όχι µόνο τις αντιθέσεις και διαφοροποιήσεις του 
ρυθµικού στοιχείου, αλλά και την εκφραστικότητα του . Ένα αργό tempo π.χ. 
µπορεί να είναι ανάλαφρο και λικνιστικό ή βαρύ και µελαγχολικό .Οι ρυθµικές 
κινήσεις δεν µπορεί να είναι ταυτόσηµες στις δυο αυτές περιπτώσεις διότι τότε 
είναι απλώς µετρικές και µηχανικές ,χωρίς ζωή και έκφραση . 
 
 
 
 
 
5.2.6. Ακρόαση και εκφραστική κίνηση 
 

Εκτός από το στοιχείο του ρυθµού, τα παιδιά ωθούνται να µετατρέπουν σε 
κίνηση τις ακουστικές τους εντυπώσεις από άλλα στοιχεία της µουσικής .Για να 
γίνει αυτό ,χρειάζεται φαντασία και δηµιουργικότητα ,καθώς και πλούσια 
ακουστικά ερεθίσµατα. Η εκφραστική κίνηση των παιδιών είναι αυθόρµητη και 
παράλληλη µε την ακρόαση σε πρώτη φάση. Στην πρώτη ακρόαση µπορούν να 
συµµετέχουν µε κινήσεις όλα τα παιδιά, έτσι ώστε να βιώσουν τη µουσική  και να 
ενδιαφερθούν για το µουσικό περιεχόµενο. Στην επανάληψη του έργου , µικρές 
οµάδες παιδιών παίρνουν την πρωτοβουλία να παρουσιάσουν τις δικές τους 
ιδέες και τα υπόλοιπα παιδιά καλούνται να παρατηρήσουν και να σχολιάσουν την 
κινητική τους απόδοση της µουσικής προσθέτοντας τις δικές τους ιδέες και 
ερµηνείες.   

Όταν το µουσικό έργο προσφέρεται για παντοµίµα ,τότε η διαδικασία αυτή 
µπορεί να συνεχιστεί και να καταλήξει σε µια µικρή παράσταση στην οποία κάθε 
κίνηση αναλύεται και δουλεύεται για να δώσει το πιο ικανοποιητικό αποτέλεσµα.  
 
 
 



 50

Κεφάλαιο 6 

 

 Το παιδαγωγικό ζεύγος µαθητής-δάσκαλος 

 

6.1.Ο µαθητής 

Σύµφωνα µε τη σηµερινή νοµοθεσία που διέπει την εκπαίδευση το παιδί αποκτά 
τη µαθητική ιδιότητα όταν συµπληρώσει τη νόµιµη ηλικία των 6 ετών. Παρόλο 
που η συµπλήρωση αυτής της ηλικίας είναι αναγκαία αλλά όχι και επαρκής 
συνθήκη, καθώς το παιδί δεν έχει αποκτήσει τις απαραίτητες ικανότητες και τις 
δεξιότητες για να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις 
της φοίτησης στο σχολείο, πρέπει να ειπωθεί ότι η ανάπτυξη των ικανοτήτων του 
παιδιού εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την  ποιότητα και το πλήθος των 
ερεθισµάτων που δέχεται από το περιβάλλον του. 

 ∆εδοµένου ότι όλα τα παιδιά δεν δέχονται τα ίδια ερεθίσµατα αφού δεν ζουν και 
δεν αναπτύσσονται στο ίδιο περιβάλλον, αναµένεται ότι ο βαθµός εξέλιξης του 
καθενός είναι διαφορετικός και δεν µπορεί να θεωρηθεί βέβαιο ότι όλα είναι 
έτοιµα για σχολική φοίτηση απλώς και µόνο επειδή έχουν συµπληρώσει την 
ηλικία που προβλέπει ο νόµος. για να χρησιµοποιήσουµε την επιστηµονική 
ορολογία , δεν είναι βέβαιο ότι έχουν αποκτήσει σχολική ωριµότητα. Για τον 
σκοπό αυτό έχουν κατασκευαστεί και υπάρχουν σε διαφορές χώρες ,ειδικά τεστ . 

Σε ότι αφορά τα ψυχοπνευµατικά και νοητικά χαρακτηριστικά ο προσδιορισµός 
είναι πιο δύσκολος .Ωστόσο αν µελετήσει κάνεις προσεκτικά κάνεις τα διάφορα 
τεστ σχολικής ωριµότητας και τα στοιχεία που προσπαθούν να µετρήσουν ,θα 
καταλήξει στην εξής περίπου εξελικτική εικόνα του παιδιού.  

Α. Νοητικά  

ο κόσµος του παιδιού είναι ακόµη κόσµος πραγµάτων . Η διανοητική του εξέλιξη 
βρίσκεται ακόµη στο στάδιο της αισθητικοκινητικής ανάπτυξης δεν έχει φτάσει 
στο αφηρηµένο επίπεδο των συµβόλων και δεν έχει αναπτυχθεί η 
αντιστρεψιµότητα της σκέψης. 

Β. Γλωσσικά  

έχει περάσει το στάδιο του << εγωκεντρισµού >> και βρίσκεται στο στάδιο του 
<<επικοινωνιακού >> λόγου .Υπάρχει η δυνατότητα γλωσσικής επικοινωνίας και 
ανταλλαγής µηνυµάτων . 
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Γ. Κοινωνικά  

το παιδί είναι σε θέση να ενταθεί στην οµάδα . Μπορεί να κατανοήσει τους 
βασικούς κανόνες και τις νόρµες που διέπουν της συµπεριφορά της οµάδας και 
να ρυθµίσει τη δική του συµπεριφορά συµφώνα µε αυτές .  

 

 

∆.Η βούληση  

του έχει ασκηθεί σε βαθµό που µπορεί να υποτάξει την αυθόρµητη συµπεριφορά 
και να προβεί σε ενέργειες που προσδιορίζονται από άλλο άτοµο και όχι από το 
ίδιο παιδί .  
 
 
 
  6.1.1  Μαθητής και σχολική επίδοση 

Στην αρχή της δεκαετίας του 1970 η σύγχρονη εκπαιδευτική πολιτική 
χρησιµοποιούσε µεταρρυθµιστικό λεξιλόγιο µε όρους όπως «ισότητα ευκαιριών» 
, «κοινωνική δικαιοσύνη» κλπ. Από τη δεκαετία του 1980 όµως και κυρίως µετά 
την επικράτηση του φιλελευθερισµού το µεταρρυθµιστικό λεξιλόγιο άλλαξε ριζικά. 
Από τότε ακούγονται όροι όπως «παραγωγικότητα» «ανταγωνιστικότητα» κλπ. 
Σήµερα η αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας έγινε κοινωνική 
αρχή από την οποία δεν διαφεύγει ούτε το σχολείο. Στα πλαίσια της γενικότερης 
αυτής αντίληψης στη σύγχρονη εκπαιδευτική πολιτική διαµορφώνεται η τάση για 
συχνές εξετάσεις και αξιολόγηση των µαθητών. Το φαινόµενο αυτό συχνά 
λειτουργεί µε τρόπο που αντίκειται στις παιδαγωγικές αντιλήψεις. Το παιδί λίγους 
µήνες µετά την εγγραφή του στο σχολείο κρίνεται από ένα σύστηµα βαθµολογίας 
που το ακολουθεί σε όλη του τη σχολική ζωή. Οι βαθµοί που θα πάρει έχουν 
µεγάλη σηµασία όχι µόνο για το µέλλον του αλλά και για τη διαµόρφωση της 
ζωής του µέσα και έξω από το σχολείο. Οι µαθητές που σηµειώνουν µεγάλη 
επίδοση στα µαθήµατα βρίσκονται στο επίκεντρο της σχολικής ζωής. 
Το ίδιο ευνοϊκά για τους καλούς µαθητές διάκειται και το οικογενειακό 
περιβάλλον. Η υψηλή βαθµολογία συνοδεύεται συνήθως από δώρα και άλλες 
επαινετικές ενέργειες. Αντίθετα οι αδύνατοι µαθητές συναντούν συνήθως την 
αδιαφορία των γονέων και των δασκάλων. Ως εκ τούτου η χαµηλή σχολική 
επίδοση παρεµποδίζει την ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού, καθώς οι 
εκπαιδευτικοί στην προσπάθειά τους να καλύψουν την ύλη του προγράµµατος 
ασχολούνται περισσότερο µε τον γνωστικό τοµέα παρά µε την ψυχοπνευµατική 
καλλιέργεια των µαθητών. Τα παιδιά µε χαµηλή βαθµολογία θεωρούνται 
συνήθως αδύνατα από νοητική άποψη και ανίκανα να επιτύχουν υψηλούς 
βαθµούς. 
Οι αντιλήψεις αυτές δεν γίνονται αποδεκτές από τη σύγχρονη επιστήµη  αφού 
σήµερα θεωρείται ότι εκτός από το ∆είκτη νοηµοσύνης η επίδοση του µαθητή 
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εξαρτάται και από πολλούς ακόµα παράγοντες. Πρώτα από όλα επηρεάζεται από 
το ενδοσχολικό κλίµα και τις διαδικασίες µάθησης που επιλέγονται. Αν το 
αντικείµενο και η µέθοδος διδασκαλίας δηλαδή ανταποκρίνονται στα διαφέροντα 
και τις προτιµήσεις των µαθητών. Εποµένως γίνεται αντιληπτό γιατί η επίδοση 
του ίδιου του µαθητή µπορεί να είναι διαφορετική στα διάφορα µαθήµατα. 
Σοβαρός ρυθµιστικός παράγοντας στη διαδικασία της µάθησης είναι επίσης ο 
ίδιος ο εκπαιδευτικός και το κλίµα που δηµιουργεί µέσα στην τάξη. Οι  
 
 
πεποιθήσεις, οι προσδοκίες, η συµπεριφορά και ο τρόπος µε τον οποίο 
αντιµετωπίζει κάθε µαθητή χωριστά και την τάξη ως σύνολο δηµιουργούν το δικό 
του µαθησιακό κλίµα το οποίο λειτουργεί ευεργετικά ή αποθαρρυντικά στους 
µαθητές. Είναι προφανές ότι οι ευχάριστες συνθήκες εργασίας δηµιουργούν 
ευνοϊκό κλίµα για τη µάθηση και προδιαθέτουν θετικά τον ψυχισµό των παιδιών 
για το σχολείο. 
Σοβαρή επίδραση ασκούν επιπλέον εξωσχολικοί παράγοντες όπως τα 
βιογραφικά στοιχεία του µαθητή (ασθένειες, βιώµατα, ψυχική υγεία , συνθήκες 
διαβίωσης κλπ) και οι επιδράσεις του ευρύτερου περιβάλλοντος. Η οικογένεια µε 
τον κοινωνικοπολιτιστικό της περίγυρο καθορίζει σε  µεγάλο βαθµό την επίδοση 
και την πρόοδο του µαθητή. ∆ιαµορφώνει θετική ή αρνητική αντίληψη για το 
σχολείο και µε τον τρόπο αυτό προδιαθέτει θετικά ή αρνητικά και παρέχει ή 
στερεί κίνητρα µάθησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι οικογένειες που δηµιουργούν 
στα παιδιά τους θετική προδιάθεση για το σχολείο παρακολουθούν την πρόοδό 
τους, επισκέπτονται συχνά το σχολείο και τους δασκάλους και παρωθούν τους 
µαθητές στην επιδίωξη υψηλών επιδόσεων. Αντίθετα οικογένειες µε χαµηλό 
πολιτιστικό επίπεδο δείχνουν ελάχιστο ενδιαφέρον ή αδιαφορούν πλήρως. 
Από όλα τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η επίδοση του µαθητή εξαρτάται 
από σύνολο πολλών παραγόντων. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει πάντοτε να 
επιδιώκει τη βελτίωση του µαθητή και να επιµένει σε αυτή. ∆ιαφορετικά οι 
δυνατότητες του µαθητή να βελτιωθεί περιορίζονται δραστικά. Πέραν τούτου θα 
πρέπει να τονίσουµε ότι κάθε µαθητής αποτελεί µια ιδιαίτερη προσωπικότητα µε 
τη δική της προσωπική αξία. Ο εκπαιδευτικός, οι γονείς και η κοινωνία θα πρέπει 
να κατανοήσουν ότι πέρα από τους βαθµούς υπάρχει και η προσωπική αξία του 
ανθρώπου.  
 
 
 
 
 
 6.1.2 Οι δύσκολοι µαθητές 

Συχνά ακούγονται εκπαιδευτικοί να λένε «Αυτός ο µαθητής δηµιουργεί 
προβλήµατα στο σχολείο».Μια πιο σωστή διατύπωση θα ήταν «Το σχολείο 
δηµιουργεί προβλήµατα σε αυτό το µαθητή». Ο λόγος είναι απλός. Το σχολείο 
λειτουργεί «παρά φύσιν» και το παιδί ερχόµενο σε αυτό ωθείται να κάνει εντελώς 
διαφορετικά πράγµατα από αυτά που θα έκανε µε βάση την ιδιοσυγκρασία του 
και τον αυθορµητισµό του. Αν λοιπόν υπάρχει πρόβληµα προσαρµογής στο 
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παιδί αυτό οφείλεται στις αυξηµένες απαιτήσεις που το θέτει το σχολείο που µε 
τον τρόπο αυτό του δηµιουργεί προβλήµατα.  
Ο δύσκολος µαθητής εµφανίζεται µε πολλές µορφές. Οι σηµαντικότερες είναι οι 
ακόλουθες: 
 

Α. Απρόσεκτος µαθητής.  Ο µαθητής αυτός δεν µπορεί να παρακολουθήσει το 
µάθηµα για πολύ ώρα. Η προσοχή του διασπάται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα 
και ο ίδιος στρέφεται σε άλλες δικές του ασχολίες . Αυτή η ελλιπής συµµετοχή του 
στη σχολική διαδικασία και εργασία έχει άµεσες επιπτώσεις στην απόδοσή του η 
οποία παρουσιάζεται επίσης ελλειµµατική. Χάνοντας µια ενότητα δυσκολεύεται 
να παρακολουθήσει την επόµενη και η κατάσταση αυτή συνεχίζεται µε 
αποτέλεσµα οι απρόσεκτοι µαθητές να έχουν κατά κανόνα χαµηλή επίδοση.   
 

Β.Ο ενοχλητικός . Είναι αυτός που δεν βρίσκει ησυχία στην τάξη .Είναι ο << 
ταραξίας >>που πάντα έχει κάτι να πει ,όχι όµως στο σύνολο της τάξης , αλλά 
στον διπλανό του. Σκουντάει µιλάει φλυαρεί ενώ κάθε σύσταση του δασκάλου 
έχει µόνο παροδική επίδραση. Πρόκειται για µια πολύ δύσκολη περίπτωση. 
 

Γ. Αδιάφορος  Είναι ο µαθητής που δείχνει απρόθυµος για εργασία και µένει 
ασυγκίνητος και απαθής .Πρόκειται συνήθως για µαθητές µε µειωµένο 
συναίσθηµα ,που δεν έχουν εµπιστοσύνη στον εαυτό τους και πιστεύουν ότι δεν 
είναι ικανοί να ανταποκριθούν στις ανάγκες του σχολείου. Σε µείωση του ζήλου 
για εργασία είναι δυνατόν να οδηγήσει µια οποιαδήποτε απογοήτευση του 
παιδιού από µια άστοχη συµπεριφορά των συµµαθητών του ή του ίδιου του 
εκπαιδευτικού. 
 
Οι περισσότερες από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις των µαθητών δεν 
παρουσιάζονται συνήθως µε αυτή τη µορφή. Ένας απρόσεκτος µαθητής είναι 
κατά κανόνα και λίγο αδιάφορος, ίσως και λίγο ενοχλητικός. Θα πρέπει ωστόσο 
να επισηµανθεί ότι όλες αυτές οι περιπτώσεις συνδέονται σχεδόν πάντοτε µε το 
θέµα που θίχτηκε προηγουµένως, την ασυµβατότητα ανάµεσα στο περιβάλλον 
του σχολείου και το οικογενειακό περιβάλλον αυτών των µαθητών. Οι µαθητές 
που προέρχονται από στερηµένο περιβάλλον µε µη οµαλές συνθήκες διαβίωσης 
στην οικογένεια και χωρίς κίνητρα για µάθηση οδηγούνται µοιραία στην 
αποστασιοποίηση από την κουλτούρα του σχολείου, υστερούν στα µαθήµατα και 
αποκτούν εύκολα την ετικέτα του «κακού µαθητή». ∆υστυχώς αυτός ο 
χαρακτηρισµός δεν περιορίζεται µόνο στην πρόοδό τους αλλά επεκτείνεται σε 
όλους τους τοµείς της προσωπικότητάς τους, στο ήθος και στο χαρακτήρα τους. 
Αντί µάλιστα να αναζητηθούν τα πραγµατικά και βαθύτερα αίτια, το θέµα 
αποδίδεται στην αρνητική του διάθεση (τεµπέλης) ή στην έλλειψη φυσικής 
ικανότητας (νοηµοσύνης) Μια σωστή αντιµετώπιση είναι ο µαθητής να θεωρηθεί 
αδύνατος µόνο στα σχολικά του καθήκοντα και όχι να θιχτεί η προσωπικότητά 
του και η αξία του σαν άνθρωπος.  
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6.2  Το έργο του εκπαιδευτικού 

Η προσωπικότητα και το έργο του εκπαιδευτικού αποτέλεσαν ήδη από πολύ 
νωρίς αντικείµενο συστηµατικής µελέτης .Αργότερα το σχετικό ενδιαφέρον 
φάνηκε να µειώνεται , για να επανέλθει στις πρώτες δεκαετίες του αιώνα µας ,µε 
την εµφάνιση του µεταρρυθµιστικού παιδαγωγικού κινήµατος .Επισκοπώντας τη 
σχετική βιβλιογραφία όπως διαµορφώθηκε καθ’ όλο αυτό  το χρονικό διάστηµα 
µπορεί να γίνει διάκριση ανάµεσα στις ακόλουθες κατηγορίες µελετών : 

Α. Εκείνες που έχουν ως αντικείµενο τους την ιδανική µορφή του εκπαιδευτικού . 

Β. Εκείνες που προσπαθούν να προσδιορίσουν την πραγµατική του  εικόνα , 
όπως έχει διαµορφωθεί  και εµφανίζεται στη σχολική πράξη. 

Γ. Ανάµεσα στις δυο αυτές κατηγορίες παρεµβάλλονται οι µελέτες που 
προσπαθούν να οµαδοποιήσουν  τους εκπαιδευτικούς µε βάση διάφορα 
χαρακτηριστικά και να τους εντάξουν σε κατηγορίες η τύπους .   

 

 

 

6.2.1 Η ιδεαλιστική εικόνα του εκπαιδευτικού 

Οι πρώτες σχετικές µελέτες είχαν βασική τους αφετηρία µια εξιδανικευµένη 
µορφή εκπαιδευτικού από την οποία στη συνέχεια προσπαθούσαν να αντλήσουν 
τα προσόντα και τις αρετές του .Στο πνεύµα αυτό έχουν γραφτεί πολλές 
γερµανικές κυρίως έρευνες οι οποίες µέσα από την παραπάνω απαγωγική 
διαδικασία επιχείρησαν να καταδείξουν τα κυριότερα χαρακτηριστικά και να 
προσδιορίσουν την ιδανική µορφή προς την οποία όφειλαν να τείνουν οι 
εκπαιδευτικοί. Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε µε τον Ιερό Αυγουστίνο ο οποίος το 
389 µε το έργο του «De magistro» σκιαγράφησε τη µορφή του Χριστού ως το 
ύψιστο πρότυπο για κάθε δάσκαλο. Με την επικράτηση της χριστιανικής 
θρησκείας λοιπόν δεν ήταν µόνο το περιεχόµενο της διδασκαλίας της που 
θεωρήθηκε ύψιστο µορφωτικό αγαθό αλλά και ο  ιδρυτής της χαρακτηρίστηκε ως 
πρότυπο του ιδανικού δάσκαλου ,προς το όποιο έπρεπε να προβλέπουν όλοι οι 
εκπαιδευτικοί. Κατά τον τρόπο αυτό τέθηκαν οι πρώτες γενικές αρχές και 
καθορίστηκε το πλαίσιο διαµόρφωσης του παιδαγωγικού ήθους . 

Η ερευνητική αναζήτηση γύρω από τα θέµατα που αφορούσαν το πρόσωπο και 
το έργο του εκπαιδευτικού αναζωπυρώθηκε κυρίως στις πρώτες δεκαετίες του 
20ου αιώνα , µε την έξαρση µεταρρυθµιστικού παιδαγωγικού κινήµατος . 
Σηµαντική θεωρείται η εργασία του G. Kerschensteiner «Η ψυχή του παιδαγωγού 
και το πρόβληµα της µόρφωσης των εκπαιδευτικών 1950,29» Ο Συγγραφέας µε 
το έργο του αυτό προσπάθησε να περιγράψει τα χαρακτηριστικά του καλού 
δασκάλου προκειµένου αυτά να γίνουν στόχος της εκπαίδευσης των 
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εκπαιδευτικών. Στο ίδιο πνεύµα έχει γραφτεί η εργασία του Friedrich Schneider 
«Παιδαγωγός και δάσκαλος 1923,30».Είναι χαρακτηριστικό ότι στο «ψυχολογικό 
σχήµα» του εκπαιδευτικού που επεξεργάζεται ο συγγραφέας αναφέρονται οι 
αρετές και τα προτερήµατα της προσωπικότητας. Γίνεται λόγος για σωµατικά και 
ψυχολογικά χαρακτηριστικά, για συστατικά της παιδαγωγικής κατάρτισης. 

Συνοψίζοντας τα βασικά χαρακτηριστικά τα οποία σύµφωνα µε τις παραπάνω 
µελέτες πρέπει να διακρίνουν τον παιδαγωγό ,θα µπορούσε κανείς να 
συγκροτήσει τον ακόλουθο πίνακα. O ιδανικός δάσκαλος θα πρέπει : 

1.Να αγαπά το παιδί και να αφοσιώνεται σε αυτό και στο παιδευτικό του 
έργο . 

2.Να επεκτείνει την παιδευτική του αποστολή και έξω από το σχολείο και 
να µην περιορίζεται µόνο µέσα στην αίθουσα και στο συγκεκριµένο 
ωράριο.  

3.Να διαθέτει παιδαγωγική ευαισθησία να έχει δηλαδή αναπτυγµένη 
διαίσθηση που θα τον βοηθά να συλλαµβάνει τα προβλήµατα του παιδιού 
και να ανταποκρίνεται σε αυτά. 

4.Να έχει δηµοκρατική στάση και ανεκτικότητα . 

5.Να έχει ανεπτυγµένες διδακτικές ικανότητες .  

6.Να διακρίνεται από συναισθηµατική σταθερότητα . 

7.Να είναι δίκαιος και αµερόληπτος . 

8.Να είναι ευσυνείδητος  και να έχει υποµονή και επίµονη . 

9.Να είναι ευδιάθετος και να διαθέτει χιούµορ και αισιοδοξία για τη ζωή. 

10.Να έχει σωµατική αρτιµέλεια , ψυχική και σωµατική υγεία. 

Όλες οι παραπάνω µελέτες απορρέουν κατά κύριο λόγο από ιδεαλιστικές 
αντιλήψεις ,σύµφωνα µε τις οποίες έξω και πάνω από τον άνθρωπο υπάρχει το 
αιώνιο αντικειµενικό πνεύµα το σταθερό πρότυπο, προς το όποιο έχει χρέος 
να κατατείνει.  Θεωρεί δεδοµένο ότι ο άνθρωπος έρχεται στον κόσµο  µε 
αρνητικές τάσεις και ροπές ,στις οποίες η αγωγή πρέπει να θέσει φραγµούς και 
χρησιµοποιώντας  οποιοδήποτε µέσο να στρέψει το παιδί προς το καλό.  
 
 
6.2.2 Οι τυπολογίες των εκπαιδευτικών 
 
∆ιαφορετική προσέγγιση της προσωπικότητας και του έργου των εκπαιδευτικών 
αποτελεί η προσπάθεια να καταγραφούν τα κύρια χαρακτηριστικά τους και µε 
βάση αυτά να ταξινοµηθούν σε συγκεκριµένες κατηγορίες ή τύπους. Οι µελέτες 
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αυτές περισσότερο επηρεασµένες από φαινοµενολογικά ρεύµατα και βασισµένες 
σε επαγωγική µεθοδολογία, µπορεί να θεωρηθεί ότι καταλήγουν σε πιο θετικά 
αποτελέσµατα µε την έννοια ότι επιχειρούν µια πρώτη προσέγγιση της 
παιδαγωγικής πραγµατικότητας από την οποία και αντλούν τα δεδοµένα τους. 
Ο Kerschensteiner  στο έργο του «Η έννοια και η µόρφωση του χαρακτήρα» 
κάνει διάκριση ανάµεσα στους ακόλουθους τύπους εκπαιδευτικών  
 
Α. Οι αγχώδεις εκπαιδευτικοί 
Αυτοί οι εκπαιδευτικοί αρνούνται να αφήσουν το µαθητή ελεύθερο να αναπτύξει 
τη δική του προσωπική δράση και του στερούν τη δυνατότητα πρωτοβουλίας 
από φόβο µήπως κάνει λάθος αλλά και οι ίδιοι ανησυχώντας µήπως εξερχόµενοι 
από τη γνωστή παραδοσιακή οδό αστοχήσουν, δεν επιχειρούν παρόµοιες 
εξόδους και δεν αφήνουν περιθώρια στο εαυτό τους για δηµιουργική 
προσπάθεια. 
Β. Οι αδιάφοροί εκπαιδευτικοί 
Πρόκειται για ένα µοντέλο εκπαιδευτικών που απαξιούν να θέσουν οποιοδήποτε 
στόχο στο παιδί. Το αφήνουν να κινείται ελεύθερο σύµφωνα µε τις επιθυµίες του 
και ελπίζουν ότι µέσα από τις εµπειρίες που αποκοµίζει και µέσα από τις 
συγκρίσεις στις οποίες προβαίνει θα οδηγηθεί µόνο του στο δρόµο που αρµόζει 
στην προσωπικότητα του. Τα παιδιά κατά τον συγγραφέα είναι δυνατόν να 
ωφεληθούν από τους παιδαγωγούς αυτούς µόνο εφόσον αξιοποιούν την 
ελευθερία που απορρέει από την απραξία τους. 
Γ. ∆ιαµεσολαβητές εκπαιδευτικοί 
Βρίσκονται ανάµεσα στους ανήσυχους και τους αδιάφορους εκπαιδευτικούς και 
γνωρίζουν να εξισορροπούν την ελευθερία µε καθοδηγουµένη δράση. Παρέχουν 
πρότυπα προς µίµησης στα παιδιά τα οποία τα προτρέπουν σε 
δραστηριοποίηση και µίµηση τους. Με αυτό τον τρόπο αποκτώνται εµπειρίες τις 
οποίες το παιδί επεξεργάζεται άλλοτε  µόνο του και άλλοτε µε τη βοήθεια του 
παιδαγωγού. Σπάνια χρησιµοποιούν ποινές αλλά και σε αυτή την περίπτωση τις 
ελαφρότερες. 
 
 
 
∆. Οι συνετοί εκπαιδευτικοί     
Η κατηγορία αυτή των εκπαιδευτικών παρουσιάζει περισσότερο τα 
χαρακτηριστικά εκείνων που αργότερα ονοµάστηκαν «γεννηµένοι παιδαγωγοί». 
Πρόκειται µάλλον για τα χαρισµατικά άτοµα µε τη λεπτή διαίσθηση που 
εµπιστεύονται τα παιδιά και µέσα από αυτή τη σχέση τα οδηγούν στη δηµιουργία. 
Κινούνται από ένα βαθύ κοινωνικό αίσθηµα και από την αγάπη για τις 
πνευµατικές τις οποίες και επιθυµούν να µεταλαµπαδεύσουν στους νέους. 
 
Αν παρατηρηθούν προσεκτικά οι τύποι που περιγράφονται πιο πάνω 
οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι αυτοί αποτελούν θεωρητικές κατασκευές του 
συγγραφέα παρά φαινοµενολογικής προσέγγισης της εκπαιδευτικής πράξης. Το 
τυπολογικό σχήµα από ένα ζεύγος αντίθετων (αγχώδης και αδιάφορος) , τον 
ενδιάµεσο, και τον χαρισµατικό τύπο εκπαιδευτικού . Πρόκειται για µια θεωρητική 
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προσπάθεια η οποία αντί της απαγωγικής καταγραφής των προσόντων του 
ιδανικού εκπαιδευτικού, επιχειρεί να συγκροτήσει ποικίλα σχήµατα και να 
επηρεάσει µε διαφορετικό τρόπο τη συµπεριφορά των παιδαγωγών. ∆εν είναι 
ωστόσο βέβαιο  ότι η προσπάθεια αυτή κατορθώνει τελικά να απαλλαγεί από 
ιδεαλιστικά στερεότυπα και απαγωγικές διαδικασίες. Η διαφορά της από τις 
έρευνες που αναφέρθηκαν παραπάνω δεν έγκειται τόσο στη φιλοσοφική 
τοποθέτηση του συγγραφέα και στη µεθοδολογική προσέγγιση που απορρέει 
από αυτήν, όσο στο καταληκτικό αποτέλεσµα: αντί να προταθεί ένα και µόνο 
πρότυπο δασκάλου, ο ιδανικός, παρατίθενται περισσότερα, ώστε µέσα από τη 
συγκριτική αντιπαράθεση να προβάλουν ανάγλυφα τα αρνητικά και τα θετικά 
στοιχεία 
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Κεφάλαιο 7 
 

Ακουστική αντίληψη και ακρόαση της µουσικής 
 

Κατά την άποψη µας η αγωγή της ακουστικής και µουσικής αντίληψης είναι ο 
σηµαντικότερος µουσικός στόχος και πρέπει να έχει κεντρικό ρόλο σε κάθε 
µουσική αλλά και καλλιτεχνική αγωγή. Μόνον µε µια ανεπτυγµένη ,ενεργητική 
,ευαίσθητη ,και έξυπνη ακρόαση το παιδί θα αναπτύξει την αγάπη για την 
µουσική ,την δυνατότητα να κρίνει αυτά που του προσφέρονται , να αναπλάθει τα 
µουσικά ερεθίσµατα και να δίνει διέξοδο στην φαντασία , τα συναισθήµατα και 
την δηµιουργικότητα του. 

Οι στόχοι και δραστηριότητες που αφορούν την αγωγή της ακουστικής αντίληψης 
συχνά συνδυάζονται µε τους άλλους τοµείς δραστηριοτήτων  όπως η φωνή , η 
κίνηση, τα µουσικά όργανα , οι αυτοσχεδιασµοί και δίνουν έµφαση: 

 

- Στην ανακάλυψη και γνωριµία µε τις ιδιότητες του ήχου διάρκεια ,τονικό 
ύψος ,ένταση ,χροιά. ∆ηλαδή σε σαφώς ψυχοακουστικά φαινόµενα( 
αλλιώς αντιλαµβάνονται την χροιά, το τονικό ύψος 2 διαφορετικοί 
ακροατές) 

- Στην ανακάλυψη και γνωριµία µε µουσικές έννοιες παλµός ,τέµπο 
,τονισµός ,αξίες ,παύση ,µέτρο, µοτίβο, φράση . 

- Στην γνωριµία µε διάφορα είδη µουσικής κλασσική , παραδοσιακή 
,σύγχρονη.  

- Στην γνωριµία µε ηχητικές πηγές και µουσικά όργανα . 
- Στην γνωριµία µε µουσική διαφόρων λαών και πολιτισµών . 
- Στην γνωριµία µε την ελληνική µουσική παράδοση . 
- Στην ανάπτυξη της ευαισθησίας και της δηµιουργικότητας του ακροατή . 

Στην απόλαυση της µουσικής και την εκφραστική της απόδοση µε λόγο ,κίνηση 
,ζωγραφική , θεατρική, και χορευτική έκφραση. 

Στις µέρες µας ακόµα είναι σε εµβρυακό στάδιο η αφύπνιση και η συστηµατική 
καλλιέργεια του ακουστικού γνωστικού πεδίου των µαθητών που φοιτούν στα 
µουσικά σχολεία. Συνήθως η γνώση όλων αυτών που αναφέρθηκαν παραπάνω 
γίνεται εντελώς παθητικά και αποσπασµατικά. Μέχρι σήµερα το Υπουργείο 
Παιδείας δεν έχει κάνει κάποια βήµατα µπροστά έτσι ώστε να αναπτυχθούν 
παιρετέρω  τα µουσικά σχολεία της Χώρας µας. ∆εν είναι µόνο τα τεχνολογικά 
µέσα που δεν υπάρχουν (πχ. ∆εν υπάρχει µια multimedia εφαρµογή που να 
ακολουθεί την ύλη του µαθήµατος),αλλά παρατηρείται και µια παρεκλίνουσα 
µουσικό-παιδαγωγική προσέγγιση που οφείλεται στην ελλειπή εκπαίδευση στα 
Πανεπιστήµια ως προς την στελέχωση των νέων εκπαιδευτικών. Ο 
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εκσυγχρονισµός δεν ξεκινά και δεν καταλήγει στις αίθουσες διδασκαλίας. Είναι 
ένα σύνολο, µια ενιαία έννοια. Αίθουσες, ανθρώπινο δυναµικό, υλικοτεχνικές 
υποδοµές. Παρακάτω θα αναφερθεί µια πιο δόκιµη και πιο ιδεαλιστική 
προσέγγιση της µουσικό-παιδαγωγικής επιχειρώντας να βοηθηθεί το έργο του 
διδάσκοντα και του διδασκόµενου. 
 
 
 
 
 
 
 
7.1 Η µουσικό-παιδαγωγική προσέγγιση  
 

Μια σωστή µουσικό-παιδαγωγική προσέγγιση µπορεί να αφυπνίσει το παιδί και 
να του προσφέρει αυτή την ψυχαγωγία και αισθητική καλλιέργεια .την 
περισυλλογή ,την µέθεξη ,την ώθηση  για δηµιουργική µουσική έκφραση .  

Η εξοικείωση µε την µουσική προϋποθέτει την εξερεύνηση και την γνωριµία µε 
τον ήχο. Ο ήχος έχει επίδραση στο σώµα µας .Η σταδιακή γνωριµία µε τις 
ιδιότητες του ήχου συνιστά ένα αλφαβητάρι το οποίο δίνει προοδευτικά νόηµα 
στον ήχο .Τα παιδιά εξοικειώνονται βιωµατικά µε αυτό το αλφαβητάρι που είναι 
πολυσήµαντο και πολυδιάστατο. Εξερευνώντας τις ηχητικές πηγές 
ανακαλύπτουν ήχους που τους ερεθίζουν ,τους φοβίζουν ,τους ηρεµούν ,ήχους 
που µοιάζουν οικείοι και καθηµερινοί .  
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 Ρυθµός και ρυθµική 
 

Ο ρυθµός είναι παγκόσµιο φαινόµενο. Υπάρχει παντού γύρω µας στο σύµπαν 
,στη φύση , στο περιβάλλον , στον άνθρωπο , αλλά και στις ανθρώπινες 
δηµιουργίες, από τις οποίες άλλες είναι χρηστικές και άλλες αισθητικές , 
πνευµατικές δηµιουργίες .Ο ρυθµός χαρακτηρίζει τόσο τη ζωή όσο και την υλη . 

Κύριο γνώρισµα του ρυθµού σε όλες τις περιπτώσεις , όπως δηλώνει η ίδια η 
λέξη παραµένει η κίνηση , η όποια δίνει υπόσταση και ζωή στα πάντα γύρω µας 
και εντός µας.   
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7.2.1 Τα στοιχεία του ρυθµού 
 

Αναφέρθηκε ότι ο ρυθµός είναι <<αέναη κίνηση >>,  ροή . Για να υπάρξει όµως 
αυτή η ροη , απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει ενέργεια , κινητήρια 
δύναµη . Αυτή η ενέργεια δραστηριοποιεί το ρυθµικό κύτταρο και του δίνει κίνηση 
.Κίνηση << συνεχώς επαναλαµβανόµενη >>.  

Για να διαµορφωθεί ρυθµός , είναι απαραίτητο να υπάρξουν τρία στοιχεία : 

∆ύναµη –χρόνος –χώρος 

Αυτά τα τρία στοιχεία δεµένα ,ενωµένα ,σχηµατίζουν ένα σύνολο αδιάσπαστο η 
συνύρπαξή τους είναι απαραίτητη ,για να ολοκληρωθεί και να σχηµατιστεί η 
µορφή –φόρµα η οποία είναι ο ρυθµός . 

αισθήσεις µας . Οι αισθήσεις είναι το µέσο που µας φέρνει σε επαφή µαζί του 
(ακοή ,όραση, αφή ). Ανάλογα µε το µέσο που τον εκφράζει , ο ρυθµός χωρίζεται 
σε µικρότερες οµάδες . Οι οµάδες αυτές µας επιτρέπουν να τον εξετάσουµε 
προσεκτικότερα .∆ηλαδή ο ρυθµός είναι : ορατός, ακουστικός, απτός. 
 



 61

7.2.2 Ο µουσικός ρυθµός 
 

Η µουσική είναι ανθρώπινη δηµιουργία .Η πρώτη υλη ,η ουσία της µουσικής είναι 
ο ήχος , και από τον ήχο διαµορφώνεται ο ρυθµός της. Ο µουσικός ρυθµός είναι 
η σφραγίδα κάθε µουσικής δηµιουργίας και αν αλλάξει , αλλάζει όλο το έργο ,όλη 
η δοµή και όλο το νόηµα .Αυτός είναι η βάση πάνω στην οποία στηρίζονται όλα 
τα αλλά στοιχεία και έτσι συντελείται η << δηµιουργία των ήχων>> . Όταν ο 
ρυθµός εξουδετερωθεί , ο ήχος γίνεται θόρυβος, χάος. Ο ρυθµός συντελεί στη 
διάπλαση του ήθους . Από το ρυθµό η µουσική παίρνει το χαρακτήρα της .Το 
ήθος  -έλεγαν  οι αρχαίοι Έλληνες επηρεάζει  πολύ τη ψυχική διάθεση , και 
µπορεί να γίνει παιδαγωγικό µέσο . Στο ρυθµό βρίσκονται οι ρίζες της ιστορίας 
της µουσικής . 

Στην αρχαιότητα ο ρυθµός στο λόγο και τη µουσική εκφραζόταν από τη διάρκεια. 
Πολύ αργότερα στο Μεσαίωνα  , όταν η γαλλική γλώσσα προέκυψε από τα 
λατινικά προστίθεται η δύναµη δηλ. ο τονισµός .Αργότερα και σταδιακά , 
διαµορφώνεται η µουσική φόρµα µε µικρά σχήµατα στην αρχή που όλο και 
µεγαλώνουν για να καταλήξουν τον 19ο αιώνα ,στις µεγάλες κλασικές δηµιουργίες 
µε την αξεπέραστη τελειότητα τους.  
 
 
7.2.3  Η ρυθµική 
 

Η ρυθµική είναι ένας άλλος τρόπος διδασκαλίας της µουσικής , όχι µόνο της 
θεωρίας , αλλά και της ουσίας .Ναι µεν διδάσκει τους κανόνες , τη δοµή και την 
εξέλιξη της µουσικής ,αλλά η βασική της διάφορα από τις άλλες διδασκαλίες είναι 
στον τρόπο µε τον οποίο διδάσκεται η µουσική .Αναιρεί τη µονότονη λόγια και 
θεωρητική µάθηση και βοηθάει το άτοµο αρχίζοντας από τις µικρές ηλικίες να 
βιώσει κάθε στοιχείο του ήχου που προσφέρεται ως πηγή έµπνευσης και 
δηµιουργίας. Η ρυθµική µελετά , αναλύει και χειρίζεται ξεχωριστά αλλά και στο 
σύνολο τους   , κάθε στοιχείο του ρυθµού ,για να καλλιεργήσει στον άνθρωπο 
καλύτερη προσωπικότητα .Η ρυθµική είναι συγχρόνως και τρόπος αγωγής . 
Σκοπό έχει να ευαισθητοποιήσει κάθε άτοµο µέσα από τον οργανωµένο ήχο και 
ταυτόχρονα να δηµιουργήσει εκείνες τις ιδανικές προϋποθέσεις που θα 
βοηθήσουν τον άνθρωπο να εµφανιστεί µε τις τρεις υποστάσεις :σωµατική –
πνευµατική- ψυχική . 
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7.2.4 Πως η ρυθµική εξυπηρετεί την παιδαγωγική 

Ο παιδαγωγικός ρόλος της ρυθµικής είναι πολύ σοβαρός .Απευθύνεται σε κάθε 
άτοµο ανεξαρτήτως ηλικίας και ιδιότητας ,προσφέροντας άνοιγµα προς όλα τα 
ενδιαφέροντα του .Η ρυθµική δεν είναι τέχνη, ούτε επιστήµη . Είναι ένα 
παιδαγωγικό µέσο για να καλλιεργηθεί ο άνθρωπος .Εµπλουτίζει τις γνώσεις µε 
ενεργητικό , βιωµατικό τρόπο. Στις παιδικές ηλικίες είναι ιδιαίτερα χρήσιµη: 
συµβάλει στην καλλιέργεια και τη συντήρηση των δώρων της φύσης. Η ρυθµική 
µεταχειρίζεται το παιχνίδι που είναι  ανάγκη για το παιδί , και σε ανύποπτο χρόνο  
µε ευχάριστο τρόπο ,το βοηθήσει να αποκτήσει τις γνώσεις ενώ συγχρόνως του 
διδάσκει και την πραγµατικότητα .  
 
7.2.5 Τα µέσα και οι τρόποι διδασκαλίας της ρυθµικής 
 
Τα µέσα και ο τρόπος εφαρµογής της ρυθµικής είναι πολύ σηµαντικό στοιχείο και 
θα πρέπει να δωθεί ιδιαίτερη σηµασία από τους διδάσκοντες έτσι ώστε να 
µπορέσουν µε σωστό και διδακτικό τρόπο να µεταλαµπαδεύσουν το θεωρητικό 
υπόβαθρο της ρυθµικής αγωγής. 

Α) Τα µέσα 

 Τα µέσα που µεταχειριζόµαστε είναι το σώµα και η µουσική µε βοηθούς τις 
τέχνες και την παιδαγωγική . 

Β) Τρόπος διδασκαλίας  

Οι ασκήσεις της ρυθµικής είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µεταξύ τους και δύσκολα 
µπορούν να εξεταστούν αποµονωµένες και ανεξαρτητοποιηµένες. Ωστόσο τις 
κατατάσσουµε σε κατηγορίες , ανάλογα µε το θέµα που εξυπηρετούν κατά 
προτεραιότητα : 

1, κίνηση 2, µουσική 3,αισθησεις 4, χώρος 5,οργανα 6,γραφικη παράσταση 7, 
αυτοσχεδιασµός 

 

 

Οι κατηγορίες αναλυτικά 

1.Κινηση : 

� Βάδισµα ,τρέξιµο ,πήδηµα, χαλάρωµα  

� Κίνηση σε συνδυασµό µε αναπνοές  

� Επίδραση του ήχου στην κίνηση και αντίστροφα 
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2. Μουσική : 

� Ακροαστικές ασκήσεις σε συνδυασµό µε άλλες δραστηριότητες  

� Αναπνοή σε σχέση µε τον ήχο  

� Εκτέλεση ρυθµού 

� Γραφική παράσταση µουσικού ρυθµού – µελωδίας   

� Ελεύθερο σχέδιο σε συνδυασµό µε κίνηση και ήχο. 

3. Αισθήσεις: 

� Συγκέντρωση της προσοχής  

� Οδηγηµένη κινήσει ατοµική ή οµαδική ,µε ή χωρίς ήχο ,  στατικά ή 
ελευθέρα στο χώρο.  

� Γνωριµία µε το περιβάλλον ελευθερία µετακίνησης . 

� Κίνηση στο χώρο ανάµεσα από εµπόδια και µε κλειστά µάτια. 

4.Χωρος : 

� Αξιοποίηση του χώρου µε ατοµική ή οµαδική κίνηση. 

� Το ίδιο σε σχέση µε τη µουσική –σύνθετη ή χωρίς µουσική .  

� Σχήµατα στο χώρο . Ζευγάρια , οµάδες. 

 

5.Οργανα :  

� Κρουστά . 

� Μελωδικά . 

� Πιάνο 

� ∆ιεύθυνση ορχήστρας . 

� Όργανα και κίνηση στο χώρο . 
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6. Γραφική παράσταση :  

� Αναπνοή . 

� Κλασσική µορφή της µουσικής σε σχέση µε ακροαστικές ασκήσεις και 
ασκήσεις χώρου και φόρµας . 

� Ελεύθερο σχέδιο σε σχέση µε τον ήχο. 

7.Αυτοσχεδιασµος : 

Σχεδόν όλες οι ασκήσεις του αυτοσχεδιασµού είναι απροετοίµαστες και γίνονται 
µέσα στην τάξη ατοµικά ή οµαδικά .Τις οδηγίες τις δίνει : ο ήχος και αντίθετα η 
κίνηση µπορεί να οδηγήσει τον ήχο και να επηρεάζεται από την ατοµική κίνηση 
της άσκησης. 

Όλες αυτές οι ασκήσεις αναφέρονται στα βασικότερα θέµατα που επεξεργάζεται 
η ρυθµική θεµατολογία .Υπάρχουν όµως άπειρες παραλλαγές και προεκτάσεις , 
οι οποίες οφείλουν την ύπαρξη τους στη δηµιουργική φαντασία του δασκάλου και 
τις δυνατότητες των µαθητών . 
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Κεφάλαιο 8 
 

Η σχεδίαση της πολυµεσικής εφαρµογής ως υποστηρικτικό 
µέσο στην εκπαιδευτική διαδικασία 

 
 
 
Για την σχεδίαση της συγκεκριµένης πολυµεσικής εφαρµογής που υποστηρίζει 
την µουσική εκπαίδευση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη δυο παράµετροι. Αρχικά, 
η διερεύνηση του κεντρικού άξονα πάνω στον οποίο στηρίζεται το περιεχόµενο 
του µαθήµατος, η επισήµανση και η συγκρότηση των επί µέρους εκπαιδευτικών 
πεδίων που περικλείονται στο περιεχόµενο του µαθήµατος, που είναι θέµατα τα 
οποία αναλύθηκαν σε προηγούµενα κεφάλαια της παρούσας εργασίας. 
 
 Η δεύτερη παράµετρος αφορά στον τρόπο παρουσίασης, ερµηνείας και έκθεσης 
αυτού του υλικού σε µια εύχρηστη εκπαιδευτική πολυµεσική εφαρµογή.  
Η σύγχρονη εκπαιδευτική φιλοσοφία υποστηρίζει ότι τα διδακτικά συστήµατα 
πρέπει να είναι «ανοιχτά», να διέπονται δηλαδή από µια µαθητοκεντρική 
εκπαιδευτική φιλοσοφία (Wasson 1997,31). Ο εκπαιδευόµενος τοποθετείται στο 
κέντρο του µαθησιακού περιβάλλοντος και περιβάλλεται από µαθησιακούς 
πόρους, δηλαδή εκπαιδευτές, µαθησιακό υλικό και εργαλεία που διευκολύνουν τη 
µάθηση.  
 
 

Τα κύρια χαρακτηριστικά των πολυµέσων που αξιοποιήθηκαν στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, και αφορούν στον τρόπο ανάπτυξης της εφαρµογής είναι:  

• η δυνατότητα χρήσης πολλαπλών αναπαραστάσεων για την παρουσίαση του 
γνωστικού περιεχοµένου (κείµενο, ακροάσεις, βίντεο, φωτογραφίες, παιχνίδια)  
 
• η µεταβολή των µαθησιακών δραστηριοτήτων, µέσω της αναζήτησης των 
εννοιολογικών δοµών και συσχετίσεων µεταξύ των διαφόρων πληροφοριών από 
τους ίδιους τους µαθητές (κυρίως µέσα από τη διαδικασία των παιχνιδιών και την 
αλληλεπίδραση µεταξύ των µαθητών που δηµιουργείται από αυτή τη διαδικασία)  
 
• η ανάπτυξη του κινήτρου µάθησης  
 

Η σχεδίαση της εφαρµογής έγινε ακολουθώντας τις βασικές αρχές της 
διεπιστηµονικής προσέγγισης και τις προδιαγραφές εκπαιδευτικού λογισµικού 
που έχουν θεσπιστεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ). Το λογισµικό έχει ως 
στόχο να ενθαρρύνει:  

• την ενεργητική µάθηση (active learning)  
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• τη συνεργατική εργασία (collaborative work)  
 
• την εξατοµικευµένη θεώρηση της πληροφορίας  
 
• την καλλιέργεια πνευµατικών δεξιοτήτων  
 
• την ανάπτυξη του κινήτρου µάθησης  
 

Για την ορθότερη παρουσίαση και κατανόηση του «πως» θα λειτουργεί το 
σύστηµα, κρίνεται απαραίτητο να εξεταστούν ένα προς ένα τα βήµατα που θα 
µας οδηγήσουν σε περισσότερο σαφή συµπεράσµατα για την υλοποίηση της 
εφαρµογής.  

 
 
 
8.2 Στόχοι ανάπτυξης του λογισµικού 
 
 
 

Ο βασικός στόχος της παρατιθέµενης εφαρµογής είναι η διαδραστική εκµάθηση 
του περιεχοµένου του µαθήµατος της µουσικής στη πρωτοβάθµια εκπαίδευση 
καθώς και το µάθηµα της µουσικής τεχνολογίας στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 
Η εφαρµογή θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο µέσα στην τάξη µε την 
καθοδήγηση του καθηγητή, αλλά και ατοµικά για χρήση από το µαθητή στο σπίτι. 
Θα είναι δηλαδή, µια πολυµεσική εφαρµογή που βασίζεται σε Dvd –Rom και 
µπορεί να εξυπηρετήσει τόσο τη µάθηση µε ατοµικό ρυθµό όσο και µια 
δραστηριότητα πιο στενά καθοδηγούµενη και επιτηρούµενη από τον 
εκπαιδευτικό, µέσα στις σχολικές αίθουσες.  

Οι επιµέρους στόχοι ανάπτυξης του λογισµικού είναι:  
  
• η παρουσίαση της ύλης του βιβλίου, η παροχή υποστηρικτικού υλικού για την 
βέλτιστη κατανόηση της ύλης (φωτογραφίες, παραδείγµατα, ηχητικά δείγµατα), 
και η εξάσκηση των µαθητών σε επιµέρους ενότητες διδαγµένης ύλης,  
 
• επίσης στόχος είναι η σχεδίαση µιας εκπαιδευτικής εφαρµογής η οποία να:  
 

� χαρακτηρίζεται από ένα εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον διεπαφής  
 
� να διαθέτει όλα τα στοιχεία αξιοπιστίας ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού 
λογισµικού  

� να µπορεί να αξιοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία  
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Επειδή κατά την παραδοσιακή διδασκαλία της Μουσικής απουσιάζει η συνθετική 
αξιοποίηση του υπάρχοντος εποπτικού υλικού στο βιβλίο (εικόνες, χάρτες, 
µουσικά όργανα, σχεδιαγράµµατα), στην ανάπτυξη της εφαρµογής για χρήση στο 
σχολείο είναι απαραίτητο:  
 
 
 

� Να εικονοποιηθούν οι πληροφορίες που δίνει το σχολικό εγχειρίδιο, ώστε 
να γίνουν πιο κατανοητές και προσιτές στους µαθητές  

 
� Να µη διαταραχθεί η ροή του σχολικού προγράµµατος  

 
� Να εξοικονοµηθεί χρόνος µε τη συγκέντρωση υλικού σε ένα µόνο δικτυακό 
τόπο  

 
� Να συγκεκριµενοποιηθεί το υλικό του σχολικού βιβλίου, ώστε να γίνει 
κατανοητό, ευχάριστο και διαδραστικό  

 
Η εφαρµογή που αναπτύχθηκε δίνει στους µαθητές τη δυνατότητα:  
 

� Να κατανοούν µουσικούς όρους και ορολογία  
 

 
� Να συνειδητοποιούν ότι το εκάστοτε µουσικό έργο αποδίδει τις αισθητικές 
αξίες των ανθρώπων και της κοινωνίας της συγκεκριµένης εποχής  

 

� Να κατανοούν διαχρονικές λειτουργικές και αισθητικές µεταβολές στην 
τέχνη  

Η εφαρµογή επίσης  επιτρέπει στους µαθητές:  
 

� Να πειραµατίζονται µέσα από ερωτήσεις  
 
� Να ελέγχουν τη διαδικασία της µάθησης, αφού µπορούν να 
χρησιµοποιήσουν το υλικό µε οποιαδήποτε σειρά και µε τον προσωπικό 
τους ρυθµό, στην περίπτωση που θα το χρησιµοποιήσουν και εκτός τάξης  
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8.3 Τι είναι το Adobe Director και πως δηµιουργείται µια εφαρµογή 
 
 
 
 
 
TA ΒΑΣΙΚΑ ΤΟΥ  DIRECTOR 

 
Το Macromedia Director, µας επιτρέπει να δηµιουργήσουµε εύκολα , οπτικές 
παρουσιάσεις ή λογισµικό διαλογικών πολυµέσων µε ήχο και βίντεο. Μπορούµε 
να προσθέσουµε οπτικό ενδιαφέρον σε προφορικές παρουσιάσεις 
δηµιουργώντας κινούµενες διαφάνειες. Μπορούµε επίσης να δηµιουργήσουµε 
εντυπωσιακά εφέ χρησιµοποιώντας απλώς ενδιαφέρουσες εικόνες και 
προσθέτοντας κίνηση σε αντικείµενα που εµφανίζονται στην παρουσίαση. 
Πριν αρχίσουµε να εργαζόµαστε µε µία παρουσίαση πρέπει να κατανοήσουµε 
µερικές βασικές αρχές του Director. Το Director βασίζεται στην προσοµοίωση 
µιας θεατρικής παραγωγής. Όλη η δράση γίνεται στην σκηνή  (stage) και το  cast 
εµφανίζει στην σκηνή σαν sprite (είδωλα). 
 

 
Ακολουθούµε τέσσερα βασικά βήµατα για να δηµιουργήσουµε µια ταινία 

του DIRECTOR. 
 

Βήµα 1: Συλλέγουµε τα στοιχεία µέσων. Τα στοιχεία µέσων περιλαµβάνουν 
γραφικά, ψηφιακό βίντεο, ταινίες, ήχο, κείµενο και κίνηση. Μπορείτε είτε να 
δηµιουργήσετε νέα στοιχεία µέσων ή να χρησιµοποιήσετε στοιχεία που έχουν 
ήδη αναπτυχθεί. Το director  παρέχει αρκετά εργαλεία για δηµιουργία στοιχείων, 
περιλαµβανοµένων ενός εργαλείου ζωγραφικής και εργαλείων δηµιουργίας 
κειµένου. 
Βήµα 2: Τοποθετούµε τα στοιχεία µέσων στην σκηνή και το βάζουµε σε 
αλληλουχία στο score. Χρησιµοποιούµε την σκηνή του director για να 
δηµιουργήσουµε την αίσθηση και την εµφάνιση για την παραγωγή σας. 
Χρησιµοποιούµε την σκηνή και το score µαζί, για να διατάξουµε τα στοιχεία 
µέσων µέσα στον χώρο και στον χρόνο. Η σκηνή είναι η οθόνη που θα βλέπει ο 
χρήστης και το score είναι η γραµµή χρόνου που χρησιµοποιείτε για να 
οργανώσετε το τι συµβαίνει πότε και πού. 
 

Βήµα 3: (προαιρετικό)  Η διαλογικότητα µπορεί να περιλαµβάνει κουµπιά ή 

άλλα στοιχεία πλοήγησης που µεταφέρουν τον χρήστη σε διαφορετικά µέρη της 

ταινίας του director ή στο internet, ανάλογα µε την είσοδο του χρήστη. Οι 

συµπεριφορές σας επιτρέπουν να αναπτύξετε την ταινία σας πέρα από το τι είναι 
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δυνατό να κάνετε χρησιµοποιώντας την σκηνή και το SCORE. Οι συµπεριφορές 

µπορεί να είναι σκριπτ σε lingo , που γράφετε εσείς, ή έτοιµες συµπεριφορές που 

παρέχονται από την Macromedia ή από άλλους προγραµµατιστές. 

 

 

Βήµα 4: Συσκευάζουµε την ταινία σε µια προβολή και την διανέµουµε στους 

τελικούς χρήστες, ή χρησιµοποιούµε το shockwave για να προετοιµάσουµε µια 

ταινία που οι τελικοί χρήστες µπορούν να αναπαράγουν σε ένα πρόγραµµα 

περιήγησης web. Οι προβολές (projectors) είναι τα πραγµατικά, αυτόνοµα, 

προγράµµατα λογισµικού που θα εκτελεί ο χρήστης. ∆ιανέµοντας τις ταινίες σας 

σε µορφή projector, οι τελικοί χρήστες µπορούν να εκτελέσουν την ταινία 

πολυµέσων χωρίς να χρειάζεται να έχουν ένα αντίγραφο του director. Φυσικά, 

δεν µπορούν να αλλάξουν τις ταινίες, µπορούν µόνο να τις αναπαράγουν. 

Επίσης, µπορείτε να υποθηκεύσετε την εργασία σας σαν µια ταινία shockwave, 

όταν θέλετε οι τελικοί χρήστες να βλέπουν και να αλληλεπιδρούν µε την ταινία σε 

µια ιστοσελίδα, χρησιµοποιώντας ένα πρόγραµµα περιήγησης (BROWSER) στο 

web. 
 
 

 

 
ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

Για να ρυθµίσουµε το πλαίσιο πηγαίνουµε και πατάµε το movie . 

 
 
Σχ.5,1: Επιλογές για την ταινία µας 
 
 
 
Αφού το κάνουµε αυτό πηγαίνουµε στην επιλογή stage size και επιλέγουµε την 
ανάλυση που θέλει ο χρήστης.  
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Σχ. 5,2: Επιλέγοντας ανάλυση όπου θα εµφανίζεται στον υπολογιστή µας 
 
 
 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ BACKGROUND 
Βάζοντας µια εικόνα µέσα στο πλαίσιο κάνουµε το εξής.  

1) Πάµε στην επιλογή file που είναι πάνω αριστερά και πατώντας το µας 
βγάζει σε µια καρτέλα, επιλέγουµε την επιλογή  import έπειτα µε το 
άνοιγµα ενός παράθυρου επιλέγουµε την εικόνα την οποία θέλουµε να 
εισάγουµε και πατάµε import.  

 
 
Σχ. 5,3: Επιλογές για εισαγωγή αντικειµένων, εξαγωγή, δηµοσιοποίηση 
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Σχ.5,4 : Επιλέγοντας µια εικόνα τύπου jpeg 
 
 
 

 
 
Σχ.5,5: Εισάγοντας την εικόνα 

 
 
 
Τοποθετώντας την εικόνα µέσα στο πλαίσιο θα πρέπει ο χρήστης να προσέξει 
την εικόνα να είναι ακριβώς στο πλαίσιο .  
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Σχ.5,6: Εικόνα φόρτωσης 
 

ΜΕΣO ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ 
Για να γράψουµε ένα κείµενο στο director ακολουθούµε τη διαδικασία αυτή 
όπως φαίνεται παρακάτω.     

                                                                           
 
Σχ.5,7: Εισαγωγή αρχείων 
 
 
 
 
επιλέγουµε ένα άδειο cast member και έπειτα κάνουµε δεξί κλικ και import. 
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Σχ.5,8 : Τοποθέτηση εικόνας στο cast 
 
Έπειτα αφού γράψουµε το κείµενο το οποίο θέλουµε, αυτόµατα πηγαίνει και 
εγκαθίσταται στο cast . 
 

 
 
Σχ.5,9 :  Το αντικείµενο που εισάγαµε 
 
 

 
Σχ.6,0 : Το Cast 
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Για να τοποθετήσουµε το κείµενο µέσα στο πλαίσιο  το οποίο βρίσκεται στο 
cast απλά πάµε µε τον κέρσορα του ποντικιού και το σέρνουµε πάνω στο 
πλαίσιο . 
 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Για να γράψουµε µια επικεφαλίδα ή  ένα κείµενο µέσα σε πλαίσιο κάνουµε το 
εξής .Πηγαίνουµε πάνω  αριστερά εκεί που λέει  insert –control – push button 
. 

  
Σχ.2,1 

    
 
Σχ.6,1: Βάζοντας ένα κουµπί 
 

 
 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ FRAME SCRIPT  

 
Το frame script είναι χρήσιµο στην τοποθέτηση του ώστε να σταµατήσει η 
εικόνα εκεί που θέλει ο χρήστης  , αλλιώς αν δεν βάλουµε frame script η 
εικόνα θα τρέχει. Για να το κάνουµε αυτό πηγαίνουµε στο score stage  . 

Το κουτάκι το 
οποίο µπορούµε 
να γράψουµε  
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Σχ.6,2: Βάζουµε κώδικα 
 

 
 
Σχ.6,3: Βάζοντας κώδικά που θα οδηγεί σε ένα άλλο αρχείο director 

Πάµε  εκεί που έχουµε  
οριοθετήσει όπως 
φαίνεται στην εικόνα και 
κάνουµε δεξί κλικ  και 
πατάµε  frame script.Μετά 
γράφουµε go to the frame  
( βλέπε σχήµα κάτω) 



 76

 
 
Σχ.6,4 : Τοποθέτηση frame script 
 
 
Συνηθίζεται να βάζουµε το frame script στο τέλος γιατί υπάρχει περίπτωση να 
χρησιµοποιήσουµε κάποια γραφικά πάνω στην εικόνα και να µην τα τρέξει . 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΧΟΥ 
Για να τοποθετήσουµε έναν ήχο εκεί που θέλουµε κάνουµε το εξής .  
Πάµε στο inspector behavior και πατάµε πάνω αριστερά το + για να 
προσθέσουµε το νέο behavior , µε τον ήχο. 

 

 
 
Σχ.6,5 : βάζοντας ήχo                                                       Σχ.2,7: Behavior Script 
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Ονοµάζουµε το νέο  behavior sound_on   
 
 
 

Επιλέγουµε στα Events mouse enter , δηλαδή µόλις εισέρχεται το pointer στην 

περιοχή του sprite   να πραγµατοποιείται το γεγονός που θα ορίσουµε δίπλα. 
 
 
 

 
 
Σχ.6,6 Event Handlers 

 
 
 
 
 
 
Και στο παράθυρο επικοινωνίας επιλέγουµε buttons_1 
 
 

ΚίαΙιΙ: Μου56 
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Σχ.6,7: Επιλέγουµε ήχο 
 
Βλέπουµε στο inspector behavior ότι έχει προστεθεί το νέο behavior  
 
 

 
 
Σχ.6,8: Λίστα µε  scripts που έχει ένα αντικείµενο  
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Κεφάλαιο 9 

Συµπεράσµατα-σύνοψη-προτάσεις 

Στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία είχαµε µια σταδιακή εισαγωγή των 
υπολογιστών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Συγκεκριµένα, τα προηγούµενα 
χρόνια δηµιουργήθηκαν 350 νέα εργαστήρια υπολογιστών (κάθε εργαστήριο έχει 
10 Η/Υ και εξυπηρετητή δικτύου, πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο κτλ). Όλα τα 
Πανεπιστήµια πλέον έχουν τις δικές τους διευθύνσεις στο ∆ιαδίκτυο. 
 
Η εφαρµογή των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη µάθηση συνδέεται 
στενά µε τις επικρατούσες κάθε περίοδο ψυχολογικές θεωρίες αλλά και τις 
αντίστοιχες εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας. Η συµπεριφοριστική προσέγγιση 
για τη µάθηση, πάνω στην οποία βασίστηκε η ∆ιδασκαλία µε τη Βοήθεια 
Υπολογιστή, πολύ γρήγορα γνώρισε µια σταδιακή περιθωριοποίηση. Άγνοια των 
διδασκόντων (κυρίως των αποφοίτων των Παιδαγωγικών τµηµάτων), ελλιπής 
στελέχωση των σχολείων µε τεχνολογικό εξοπλισµό και γενικότερα µια αίσθηση 
φόβου απέναντι στις νέες τεχνολογίες τις κατέστησε «µη αναγκαίες» από 
αρκετούς διδάσκοντες. Ένα θέµα φυσικά είναι και το πόσο χρήσιµοι θα ήταν οι 
υπολογιστές και οι νέες τεχνολογίες χωρίς τα απαιτούµενα λογισµικά να τους 
συνοδεύουν, πόσο µάλλον που εν έτει 2010 υπάρχουν αίθουσες χωρίς 
θέρµανση όπως επίσης πραγµατοποιούνται µαθήµατα σε αίθουσες ακατάλληλες 
για τη σωµατική ακεραιότητα των µαθητών και των δασκάλων/καθηγητών. 
 
 
Το παράδειγµα της «καλλιτεχνικής παιδείας»,στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, της 
«αισθητικής αγωγής» και ειδικότερα της «µουσικής αγωγής» στη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση των Μουσικών Σχολείων είναι από τα προσφορότερα για να δούµε 
την απόσταση µεταξύ λόγων και έργων στην παιδεία. 
 
Τα ερωτήµατα που εγείρονται είναι: 
 
·         Επιστήµη χωρίς Τέχνη; 
 
·         Παιδεία χωρίς Πολιτισµό; 

 

Όλα τα ερωτήµατα, αφορούν και επηρεάζουν καθοριστικά το µάθηµα της 
µουσικής στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια παιδεία, που κινείται µεταξύ της 
κατακερµατισµένης εγκυκλοπαιδικής-επιστηµονικής γνώσης και της 
επαγγελµατικής κατάρτισης.  
Επίσης, η µουσική κυριαρχεί ως σταθερό, (παθητικό) εξωτερικό ερέθισµα 
(καταχωρηµένος ήχος/εικόνα) που επιστηµονικά επιδιώκεται να διακρίνεται ως 
προς την ποιότητα (καλή µουσική, επιλογή συνθέσεων). Αυτά όµως σε δεύτερο 
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επίπεδο, καθώς σε πρώτο, κυριαρχεί η «καλλιέργεια της ικανότητας για αισθητική 
απόλαυση» (Π.Ι., ∆ΕΠΠΣ Μουσικής, 2001). 
 
Εύκολα κάποιος µπορεί να διαπιστώσει, από τα νέα βιβλία ότι εδώ η «αισθητική» 
δεν αφορά στον κλάδο της φιλοσοφίας, και η «απόλαυση» δεν παραπέµπει στην 
αρχαία ψυχική-πνευµατική «τέρψη». Πρόκειται για µετάφραση αγγλικού όρου, 
που όπως και η «δηµιουργικότητα» δεν έχουν αποδοθεί σε σωστά ελληνικά 
 

Τα βιβλία της µουσικής του δηµοτικού διαφέρουν µεταξύ τους χωρίς κανένα από 
αυτά να ξεχωρίζει για την διαθεµατικότητα και την ποικιλία του. 

Είναι θετικό το ότι υπάρχουν για πρώτη φορά βιβλία µουσικής στην 
πρωτοβάθµια, όπως βιβλία δασκάλων και τετράδια εργασιών για τους µαθητές 
και ένα CD-ROM. Ανησυχητικό όµως είναι το γεγονός ότι η µουσική τείνει να 
αντιµετωπίζεται σε σηµαντικό βαθµό ως κατακερµατισµένη ηχοκινητική 
διαδικασία, ως εγκυκλοπαιδισµός, ως επιστηµονική γνώση/γραπτή διαδικασία και 
ως διαδικασία παθητική/καταναλωτική. Οι ελληνικές πολιτισµικές παραδόσεις, 
ενώ είναι µέσα σ’ ένα αστικό πλαίσιο αντιµετώπισης και στον αντίποδα των 
παλιών βιβλίων, απουσιάζουν οι αναφορές σε ιστορικές και σε προφορικές 
παραδόσεις. Το µοναδικό βιβλίο για τις τρεις τάξεις του Γυµνασίου είναι ένα 
ανθολόγιο (βιβλίο καθηγητή), κάτι θετικό κατ’ αρχήν από την άποψη της έµφασης 
που δίνεται στην µουσική ως διαδικασία πρακτική. Το ανθολόγιο έχει καλή χώρο-
χρονική ισορροπία και καταλόγους θεµάτων, περιοχών που διευκολύνουν και 
καθοδηγούν.  
 
Όσα ειπώθηκαν ήταν απαραίτητα για να τονιστούν δύο στοιχεία:  
 
α)Το ΥπΕΠΘ αντιµετωπίζει τη µουσική ως διδακτικό αντικείµενο που δεν 
στοχεύει κατ’ αρχήν στο ύφος/ήθος (Αριστοτέλης) και στην εξερεύνηση 
εσωτερικού και εξωτερικού κόσµου. 
 
β)Τα Μουσικά Σχολεία έχουν θεσµικά κενά από την ίδρυσή τους και τείνουν δια 
του άγραφου νόµου να υιοθετούν τη µουσική ως ειδική εκπαίδευση που 
αντιφάσκει µε το χαρακτήρα της δευτεροβάθµιας παιδείας. 
 
Η έλλειψη συγκεκριµένης κατεύθυνσης  Μουσικών Σπουδών στο ΥπΕΠΘ είναι 
εµφανής. Η Καλλιτεχνική Επιτροπή είναι τόσο ελλιπής θεσµός, ώστε µε µια 
αλλαγή υπουργού να µετατρέπεται από απόλυτο διαχειριστή κρίσιµων θεµάτων 
(όπως η αξιολόγηση του υπό πρόσληψη προσωπικού) σε απόλυτο απόντα. 
 Όπως συνήθως, στην Ελλάδα ο διάλογος µε τη βάση γίνεται είτε προσχηµατικά, 
είτε καθόλου. Σήµερα ζούµε τη δεύτερη περίπτωση, κι όλα αυτά όταν η ίδια η 
«µουσική» είναι από τα αντικείµενα που προσελκύουν την εισχώρηση ιδιωτικών 
πρακτικών, µέσα στο γενικευµένο πλαίσιο της µετατροπής του δηµόσιου 
σχολείου σε σχολείο της αγοράς. Πόσα χρήµατα δίνει το κράτος για τη µουσική 
παιδεία; Φαίνεται από την «έγκαιρη» στελέχωση των µουσικών σχολείων. Σε ένα 
µουσικό σχολείο δεν αρκεί απλά ο όρος «µουσικό».Πρέπει να έχει και τα 
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κατάλληλα µέσα ώστε να µπορέσει να διδάξει µουσική, να πραγµατοποιήσει 
δηλαδή τον σκοπό και το όραµα για το οποίο δηµιουργήθηκε. Στα σηµερινά 
µουσικά σχολεία κατά πλειοψηφία δεν υπάρχουν µουσικά όργανα (παρά µόνο 
κάποια κρουστά ,τρίγωνα, ξυλόφωνα) µε αποτέλεσµα να αναγκάζεται ο 
εκπαιδευτικός να κρατά το δικό του µουσικό όργανο παρόλο που δεν είναι 
καθόλου υποχρεωµένος για κάτι τέτοιο. 
Επίσης από το Υπουργείο παιδείας δεν έχει υιοθετηθεί η χρήση κάποιας 
πολυµεσικής εφαρµογής όπως αυτές που κυκλοφορούν στο εµπόριο έτσι ώστε 
να έρθουν οι µαθητές σε επαφή µε όργανα και ήχους που δεν θα είχαν καµία 
πιθανότητα να ακούσουν. ∆εν αρκεί λοιπόν το cd-rom µε τους ήχους που 
συνοδεύει τα βιβλία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Πρέπει 
να ακούσουν τα όργανα, να τα δουν και να τα µάθουν. Με αυτό το σκεπτικό έγινε 
προσπάθεια και στην παρούσα εργασία να παρουσιαστούν αρκετά ελληνικά και 
ξένα µουσικά όργανα, καθώς τα εθνοµουσικολογικά στοιχεία κάθε τόπου είναι 
τόσο σηµαντικά, γιατί πρόκειται για παραδόσεις πολλών χρόνων που έχουν 
διαµορφώσει την κοινωνικοπολιτική ζωή όλης της υφηλίου. 
   
Ποια θα έπρεπε όµως να είναι η σύγχρονη µορφή των εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων της µουσικής; Ποιος πρέπει να είναι ο στόχος του σχολείου; 
Κατ' αρχάς, ο ρόλος του σχολείου δεν είναι να εκπαιδεύσει επαγγελµατίες 
µουσικούς. Η µουσική έχει πολλαπλά οφέλη: οξύνει τον νου, σφυρηλατεί τον 
χαρακτήρα, διευρύνει τους ορίζοντες και αναπτύσσει την δηµιουργικότητα και το 
πνεύµα συνεργασίας. Επειδή όµως το Ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστηµα δεν έχει 
συλλάβει τέτοιους υψηλούς στόχους - σε τέτοια περίπτωση θα είχε το µάθηµα 
της Μουσικής περίοπτη θέση και πρώτιστη σηµασία, ιδιαιτέρως µάλιστα στην 
Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, όπως είχε στην αρχαιότητα - παραµένουµε προς το 
παρόν στον στοιχειώδη στόχο της βασικής αισθητικής αγωγής, της καλλιέργειας 
της ακοής και της ικανότητας των παιδιών τουλάχιστον να τραγουδούν σωστά. 
Με ακούσµατα καλής ποιότητας και επαρκούς ποικιλίας θα αποτελέσουν στο 
µέλλον ακροατήριο µε υψηλή αισθητική και σοβαρά κριτήρια. Έχει άλλωστε 
αποδειχτεί, και ιδιαίτερα στην περιφέρεια, ότι τα Μουσικά Σχολεία αποτέλεσαν 
σηµαντική εστία πολιτισµού, και ιδιαίτερα µε τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξαν 
στη διάσωση και διάδοση της Ελληνικής µουσικής παράδοσης. Σ' αυτό το 
πλαίσιο στόχων πρέπει να αρχικά να κινηθεί η διάρθρωση του αναλυτικού 
προγράµµατος των µουσικών µαθηµάτων. 
 
Η εκµάθηση του πενταγράµµου, στο βαθµό που βοηθά την νοητική ανάπτυξη 
είναι χρήσιµη - όχι όµως για να επαναλαµβάνουν τα παιδιά τις ίδιες αδιάφορες 
ασκήσεις σολφέζ, αλλά για να µπορέσουν να δηµιουργήσουν σχολικές χορωδίες 
µε πολυφωνικές δυνατότητες και να µάθουν να απολαµβάνουν τη µουσική. 
Τα θεωρητικά µαθήµατα υπό την συνήθη έννοια της αποµνηµόνευσης πολλών 
σελίδων, όπως στην Ιστορία µουσικής, χωρίς τα ακουστικά παραδείγµατα που 
κάνουν αντιληπτή την εξέλιξή της, καθίστανται άχρηστα και µισητά. Είναι πολύ 
σηµαντικότερο τα παιδιά να ακούνε µουσική, παρά να διαβάζουν γι' αυτήν. 
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Τα Μουσικά Σχολεία έχουν εξ ορισµού υψηλότερες απαιτήσεις προόδου στο 
αντικείµενο, χωρίς όµως και πάλι να πρέπει να αναλάβουν τον ρόλο της 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης, κάτι που θα τα µετέτρεπε σε τεχνικές - 
επαγγελµατικές σχολές για λίγους. Η µουσική είναι ευρύτατη δραστηριότητα, 
µέρος της καθηµερινής ζωής και δεν είναι δυνατόν να αντιµετωπίζεται στενά ως 
ένα ακόµη γνωστικό αντικείµενο ή ως επαγγελµατική κατεύθυνση. 
 
Με ένα ευέλικτο αλλά και ρεαλιστικό πρόγραµµα, µε µαθήµατα επιλογής όχι 
κοινά για όλους, το Μουσικό Σχολείο µπορεί να καλύψει όλο το φάσµα των 
ενδιαφερόντων των µαθητών για τη µουσική, από την απλή ακρόαση, (που θα 
παρέχεται όµως µε συστηµατικό τρόπο), ως την επαγγελµατική ενόργανη 
άσκηση, και από την θεωρητική εµβάθυνση ως την συλλογική δηµιουργία. Τα 
µαθήµατα επιλογής που σήµερα προβλέπονται στη νοµοθεσία είναι σε σηµαντικό 
ποσοστό πολύ εξειδικευµένα κι έτσι, εκτός της εκφυγής από την φύση του 
γενικού σχολείου (σε αντιδιαστολή µε την τεχνική σχολή)γίνονται και ανέφικτα, µε 
τα δεδοµένα της υλικοτεχνικής υποδοµής, των διαθεσίµων κονδυλίων και του 
διδακτικού προσωπικού. 
 
Άρρηκτα συνδεδεµένα µε τα παιδαγωγικά ζητήµατα είναι και τα εργασιακά 
προβλήµατα των εκπαιδευτικών της µουσικής. Η απαράδεκτη ώς σήµερα τακτική 
να  αντιµετωπίζει ως εποχικούς εργαζοµένους που προσλαµβάνονται χωρίς να 
αξιολογούνται µε διαγωνισµούς όπως όλες οι άλλες ειδικότητες της Εκπαίδευσης, 
ως αναπληρωτές και ωροµίσθιοι επί σειρά ετών για να καλύπτουν οργανικά κενά 
πλήρους απασχόλησης, πρέπει να σταµατήσει. Έχει άµεσο, αρνητικό αντίκτυπο 
στη λειτουργία των Μουσικών Σχολείων δηλαδή στους ίδιους τους µαθητές, και 
το προσφερόµενο εκπαιδευτικό έργο: Χιλιάδες χαµένες ώρες µαθηµάτων, 
αναπόφευκτη χαλάρωση των παιδιών σ' ένα τόσο ασταθές σχολικό περιβάλλον, 
 συνεχείς αλλαγές καθηγητών στα ατοµικά µαθήµατα που εµποδίζουν τη 
δηµιουργία µιας διαρκούς σχέσης δασκάλου - µαθητή, και φυσικά αδυναµία 
εφαρµογής οποιουδήποτε προγράµµατος µε καινοτοµίες και φιλοδοξίες για την 
εξέλιξη  των µαθητών. 
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Κεφάλαιο 10 
 
 
Επίλογος 
 
Η ενσωµάτωση των ΤΠΕ στα µουσικά σχολεία έρχεται ως συνέχεια αντίστοιχων 
διαδικασιών στους τοµείς της οικονοµίας και της διοίκησης. Πολλοί παιδαγωγοί 
και εκπαιδευτικοί είναι αρνητικοί ή επιφυλακτικοί στην προοπτική της 
αξιοποίησής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Άλλοι θεωρούν τη µετακίνηση 
προς τις νέες τεχνολογίες αναγκαία, µε την έννοια ότι «δεν έχουµε άλλη επιλογή 
αν θέλουµε να επιβιώσουµε στην κοινωνία του µέλλοντος». Υπάρχουν, τέλος, και 
αυτοί που επικεντρώνονται στην ολοκληρωµένη, διεπιστηµονική και παιδαγωγική 
προσέγγιση της εφαρµογής των ΤΠΕ, ως µέσο έρευνας, µελέτης, συνεργασίας 
και µάθησης. Η δυναµική των ΤΠΕ στην προώθηση νέων διδακτικών στόχων, 
στην αλλαγή των παραδοσιακών διδακτικών πρακτικών και στην ανάπτυξη νέων 
παιδαγωγικών µεθόδων έχει αναγνωριστεί. Με άλλα λόγια, η ενσωµάτωση των 
ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία προϋποθέτει τη δηµιουργία ενός νέου 
σχολείου. Αλλαγή των σχολείων σηµαίνει αλλαγή στάσεων, κανόνων, 
αντιλήψεων και αξιών που συνθέτουν τη νέα εκπαιδευτική κουλτούρα. Στο νέο 
κόσµο που έρχεται το εκπαιδευτικό σύστηµα οφείλει να προετοιµάζει όλα τα 
παιδιά χωρίς αποκλεισµούς. 
Γενικά πάντως η επιτυχής ένταξη των ΤΠΕ στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα 
αποτελεί ένα πολύ δύσκολο και πολύπλοκο εγχείρηµα και θα πρέπει να 
διερευνηθεί σε όλη του την έκταση. Είναι απαραίτητο να προσδιορίσουµε ποιες 
παράµετροι είναι ουσιαστικές, ποιες επιθυµητές και ποιες µπορούν να είναι 
αποτελεσµατικές στην πράξη. Είναι προφανές ότι, καθώς διευρύνεται η Κοινωνία 
της Πληροφορίας, το σχολείο και η εκπαίδευση αλλάζουν. Η αναγκαιότητα για 
την περιγραφή µιας νέας παιδαγωγικής, που θα βασίζεται στην αξιοποίηση των 
ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική, είναι προφανής. Η νέα παιδαγωγική θα πρέπει να 
τεκµηριωθεί στη βάση των πορισµάτων της θεωρίας και της έρευνας, έτσι ώστε 
να βοηθήσει ουσιαστικά στην αποδοχή νέων διδακτικών στρατηγικών και στην 
αποτελεσµατική εφαρµογή τους στην πράξη. Συνεπώς ο στόχος του Ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήµατος θα πρέπει να είναι η παιδαγωγική χρήση των 
υπολογιστών από τους µαθητές προς την κατεύθυνση της παραγωγικής 
δραστηριότητας όπως είναι η επίλυση προβληµάτων ανεξαρτήτως αντικειµένου, 
η δηµιουργική έκφραση και ο χειρισµός λογικών και φυσικών εννοιών. 
 
Η παρούσα εργασία είναι προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς είναι εύχρηστη, 
ευχάριστη αλλά δεν υστερεί σε βάθος  και σε πλήθος πληροφοριών που 
αφορούν όλη την ύλη της µουσικής εκµάθησης στην πρωτοβάθµια και 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Είναι µια ακόµα ιδιωτική πρωτοβουλία που θα 
µπορούσε να υιοθετηθεί από το Υπουργείο παιδείας, να βελτιωθεί και να 
παρουσιαστεί πλέον σαν ένα βοήθηµα στον εκπαιδευτικό. Να σταθεί πλάι του και 
όχι να του αλλάξει τον ρόλο. Επίσης όµως µπορεί να θεωρηθεί και σαν µια 
καλλιτεχνική δηµιουργία, µια έκφραση µε πολλούς αποδέκτες γιατί τελικά δεν 
υπάρχει επιστήµη χωρίς τέχνη. 
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