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editing software that can be used in the context of digital audiovisual literacy is also presented. Finally, the work goes beyond the use of ready-made software and suggests the use of
Scratch visual programming environment in the framework of cross - curricular Computer
Programming - Music Research/Work Teaching Plans.
Keywords: Research/work projects for teaching Music, cooperative - online tools, digital
audiovisual literacy, visual programming educational environments.

Πεπίλητη: ηελ εξγαζία παξνπζηάδνληαη παξαδείγκαηα αμηνπνίεζεο ησλ εξγαιείσλ ηεο
Πιεξνθνξηθήο ζε ζρέδηα έξεπλαο/εξγαζίαο Μνπζηθήο θαη θαηαηίζεηαη ε εκπεηξία ηεο πινπνίεζεο ηνπο. Γίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα ζπλεξγαηηθά – δηαδηθηπαθά εξγαιεία, πνπ κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ζεκαληηθά ηελ εξγαζία ζε νκάδεο θαη κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ αθφκε θαη ζην πιαίζην δηαζρνιηθψλ ζπλεξγαζηψλ. Δπίζεο παξνπζηάδνληαη ινγηζκηθά επεμεξγαζίαο ήρνπ, ερνγξάθεζεο, κνπζηθνχ θεηκέλνπ θαη βίληεν πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζην
πιαίζην ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ ςεθηαθνχ νπηηθναθνπζηηθνχ γξακκαηηζκνχ. Σέινο ε εξγαζία
πξνρσξάεη πέξα απφ ηελ απιή ρξήζε ινγηζκηθψλ θαη πξνηείλεη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ εθπαη-
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δεπηηθνχ πεξηβάιινληνο νπηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ Scratch ζην πιαίζην δηαζεκαηηθψλ ζρεδίσλ έξεπλαο/εξγαζίαο Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Μνπζηθήο.
Λέξειρ κλειδιά: ρέδηα έξεπλαο/εξγαζίαο Μνπζηθήο, ζπλεξγαηηθά εξγαιεία, ςεθηαθφο νπηηθναθνπζηηθφο γξακκαηηζκφο, εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα νπηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ

1. Διζαγυγή
Ζ ηερλνινγία κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη λέεο δπλαηφηεηεο γηα ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο, θαζψο
θαη λα πξνζθέξεη επθαηξίεο πνπ πξνεγνπκέλσο δελ ήηαλ εθηθηέο, εηδηθά ζε ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηε δηαζεκαηηθφηεηα, ηελ αλάπηπμε θηλήηξσλ, ηελ ηφλσζε ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ (ΤΠΓΒΜΘ, 2011β).
Ζ εηζαγσγή ησλ λέσλ κνπζηθψλ ηερλνινγηψλ έρεη δεκηνπξγήζεη κηα λέα πξννπηηθή γηα ηελ
εθπαίδεπζε. Ζ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζε ζρέζε κε ηελ αμηνπνίεζε πνηθίισλ εξγαιείσλ ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηε Μνπζηθή, απνηειεί ζηφρν ηεο ζχγρξνλεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο. Σα θαηλνχξγηα κέζα παξέρνπλ επθαηξίεο γηα δεκηνπξγηθφηεηα θαη λένπο ηξφπνπο έθθξαζεο, πξνσζνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα φζνλ αθνξά ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη απμάλνπλ ηε ζπκκεηνρηθφηεηα.
Ζ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηα ζρέδηα έξεπλαο/εξγαζίαο Μνπζηθήο γίλεηαη ζην πιαίζην
εμππεξέηεζεο ησλ κνπζηθψλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη κέζα απφ παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ πξνάγνπλ ηελ θξηηηθή, αλαιπηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε, ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ηελ απηελέξγεηα, ηε ιήςε πξσηνβνπιηψλ, ηελ εμεξεχλεζε θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ (ΤΠΓΒΜΘ, 2011β). Δπηπιένλ, ε κνπζηθή ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν πνπ
εμππεξεηεί ηνπο κνπζηθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο θαη ππφ απηήλ ηε κνξθή ελζσκαηψλεηαη απνηειεζκαηηθά ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ Μνπζηθήο.
ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδνληαη πνηθίια εξγαιεία ηεο Πιεξνθνξηθήο, ηα νπνία κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζε ζρέδηα έξεπλαο/εξγαζίαο Μνπζηθήο. Σα ζρέδηα έξεπλαο/εξγαζίαο
κπνξεί λα πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ελφο ηκήκαηνο ή λα είλαη δηαηκεκαηηθά ή δηαζρνιηθά.
Δπίζεο κπνξνχλ λα είλαη δηαζεκαηηθά ή/θαη λα εληάζζνληαη ζε έλα έξγν eTwinning. Σν
eTwinning απνηειεί κηα επξσπατθή δξάζε, ε νπνία κεηαμχ ησλ άιισλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα
ζε ζρνιεία δηαθνξεηηθψλ επξσπατθψλ ρσξψλ λα ζρεδηάζνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ δηαζρνιηθά
έξγα. Γεληθφηεξα απνηειεί κηα θνηλφηεηα πνπ πεξηιακβάλεη επξσπατθά ζρνιεία θαη παξέρεη
κηα πιαηθφξκα επηθνηλσλίαο ζην πξνζσπηθφ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλήζνπλ, λα ζπλεξγαζηνχλ, λα αλαπηχμνπλ έξγα, λα κνηξαζηνχλ θαη λα είλαη κέιε κηαο πνιππιεζνχο θνηλφηεηαο κάζεζεο νιφθιεξεο ηεο Δπξψπεο (https://www.etwinning.net/). Γηα ηα πξνηεηλφκελα
εξγαιεία θαηαηίζεηαη ε εκπεηξία αμηνπνίεζήο ηνπο ζε ζρέδηα έξεπλαο/εξγαζίαο πνπ πινπνηήζεθαλ ζην Γπκλάζην ηνπ Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο.
ε φ,ηη αθνξά ην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο ηα ζρνιηθά έηε 2014-15 θαη 2015-16 ηα ζρέδηα
έξεπλαο/εξγαζίαο πινπνηήζεθαλ κε βάζε ην πηινηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηνλ Πιεξνθνξηθφ Γξακκαηηζκφ ζην Γπκλάζην (ΤΠΓΒΜΘ, 2011α) θαη ην ζρνιηθφ έηνο 2016-17 κε βάειίδα 113 απφ 165
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ζε ηηο «Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην Γπκλάζην γηα ην ζρνιηθφ έηνο
2016 – 2017» (ΤΠΠΔΘ, 2016). ε φ,ηη αθνξά ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο θαη ηα ηξία ζρνιηθά
έηε ηα ζρέδηα έξεπλαο/εξγαζίαο πινπνηήζεθαλ κε βάζε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ
ηεο Μνπζηθήο (ΤΠΓΒΜΘ, 2011β).

2. Αξιοποίηζη λογιζμικών και διαδικηςακών επγαλείυν
2.2

Λογιζμικά γενικήρ σπήζηρ

Ζ αμηνπνίεζε ησλ θπιινκεηξεηψλ, ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο, ηνπ ινγηζκηθνχ επεμεξγαζίαο
θεηκέλνπ, ηνπ ινγηζκηθνχ παξνπζίαζεο θαη άιισλ ινγηζκηθψλ γεληθήο ρξήζεο είλαη ζπλεζηζκέλε ζηα ζρέδηα έξεπλαο/εξγαζίαο θαη δε ζα δνζεί ηδηαίηεξε έθηαζε θαη έκθαζε ζε απηά.
πρλά ζηα ζρέδηα έξεπλαο/εξγαζίαο αμηνπνηνχληαη νη θπιινκεηξεηέο θαη νη κεραλέο αλαδήηεζεο ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ νη καζεηέο/ηξηεο λα κάζνπλ
λα δίλνπλ ηελ απαξαίηεηε πξνζνρή ζηελ αμηνπηζηία ησλ πεγψλ. Δπίζεο νη καζεηέο/ηξηεο γηα
ηελ επεμεξγαζία ησλ θεηκέλσλ ησλ εξγαζηψλ ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξνπο επεμεξγαζηέο
θεηκέλνπ, π.ρ. Microsoft Word, Libreoffice Writer, θ.α. Αληίζηνηρα γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ
εξγαζηψλ ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξα ινγηζκηθά παξνπζηάζεσλ, π.ρ. Microsoft PowerPoint,
Libreoffice Impress, θ.α. Σα ππνινγηζηηθά θχιια (π.ρ. Microsoft Excel, Libreoffice Calc) επίζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά γηα δηάθνξνπο ππνινγηζκνχο θαη γηα ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ.
ηελ ελφηεηα 2.2.2 δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζε ζπλεξγαηηθά – δηαδηθηπαθά ινγηζκηθά εθαξκνγψλ γξαθείνπ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ εξγαζία ζε νκάδεο θαη ηελ απφ απφζηαζε ζπλεξγαζία.
2.3

Γιαδικηςακά - ζςνεπγαηικά επγαλεία

2.3.1 Padlet
Σν padlet είλαη έλα εχρξεζην ζπλεξγαηηθφ εξγαιείν πνπ ιεηηνπξγεί σο έλαο ςεθηαθφο θακβάο, ζηνλ νπνίν νη αλαξηήζεηο κπνξνχλ εχθνια λα ζπλδπάζνπλ θείκελν, εηθφλα, ήρν θαη βίληεν. Οη δεκηνπξγνί ηνπ ηζρπξίδνληαη φηη είλαη ν πην εχθνινο ηξφπνο ζηνλ θφζκν γηα δεκηνπξγία θαη ζπλεξγαζία. Ζ εγγξαθή είλαη δσξεάλ θαη κπνξεί λα γίλεη κέζσ ινγαξηαζκνχ
google ή Facebook ή λα είλαη αλεμάξηεηε απφ άιινπο ινγαξηαζκνχο. Δίλαη ήδε δηαζέζηκν ζε
29 γιψζζεο. Γηα λα ην ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηνο/α δε ρξεηάδεηαη θάπνηα ηδηαίηεξε εμνηθείσζε
κε ηνπο ππνινγηζηέο. Ζ πξνζζήθε ησλ αλαξηήζεσλ γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ θιηθ, ηεο αληηγξαθήο – επηθφιιεζεο θαη ηνπ «πηάζε – ζχξε» (drag – and – drop) (https://padlet.com/).
Ζ εθαξκνγή είλαη δηαδηθηπαθή θαη ν/ε δεκηνπξγφο κπνξεί λα πξνζθαιέζεη ζπλεξγάηεο απιά
κε ηε ρξήζε ηεο δηεχζπλζεο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη απαξαίηεηα λα είλαη εγγεγξακκέλνη/εο. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα λα νξηζηνχλ ξπζκίζεηο γηα ηελ πξφζβαζε. Δπίζεο, κε ζπλδξνκή ππάξρεη
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ε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί εηδηθή έθδνζε γηα ηα ζρνιεία. Παξφια απηά, ε απιή έθδνζε
κπνξεί λα αμηνπνηεζεί εθπαηδεπηηθά ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα.
Ζ ρξήζε ηνπ padlet κπνξεί λα βνεζήζεη ηελ εθαξκνγή καζεηνθεληξηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη,
ζχκθσλα κε έξεπλεο ε ρξήζε ηνπ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, είρε ζεηηθά απνηειέζκαηα
(DeWitt, et all, 2014, Fuchs, 2014). Ζ επρξεζηία ηνπ padlet ην θάλεη πξνζηηφ θαη ζε καζεηέο
/ηξηεο κηθξψλ ειηθηψλ. ε πξφζθαηε εξγαζία πνπ αθνξνχζε ζε καζεηέο/ηξηεο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαηαγξάθηεθαλ επίζεο ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα (Αιεμνχδα,
2016α). ηελ παξνχζα εξγαζία επηθεληξσλφκαζηε ζηελ αμηνπνίεζή ηνπ απφ καζεηέο/ηξηεο
ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
Σν ζπγθεθξηκέλν δηαδηθηπαθφ εξγαιείν ρξεζηκνπνηήζεθε ζε έλα έξγν eTwinning κε ηίηιν
«Κνηλνί ηφπνη… εθ ηνπ καθξφζελ», ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ πινπνηήζεθε δηαζρνιηθφ δηαζεκαηηθφ ζρέδην εξγαζίαο κε ηνπο εμήο άμνλεο: Μνπζηθή, Γηαηξνθή, Λνγνηερλία – Θξχινη
(https://twinspace.etwinning.net/12627/home). Σν έξγν πινπνηήζεθε ην ζρνιηθφ έηνο 201516 θαη ζε απηφ ζπκκεηείραλ καζεηέο/ηξηεο ηεο A΄ ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ ηνπ Πεηξακαηηθνχ
ρνιείνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ Γπκλαζίνπ Αγίνπ Ησάλλε ηεο Λεκεζνχ.
ηε δξαζηεξηφηεηα «Αο γηνξηάζνπκε καδί ηα Υξηζηνχγελλα θαη ηελ Πξσηνρξνληά!» κεηαμχ
ησλ άιισλ ρξεζηκνπνηήζεθε έλα padlet γηα λα κνηξαζηνχλ νη καζεηέο/ηξηεο ηα θάιαληα ησλ
Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηεο Πξσηνρξνληάο. Οη καζεηέο/ηξηεο ζηηο αλαξηήζεηο ηνπο ζπκπεξηέιαβαλ βίληεν, ζπλδέζκνπο ζην youtube θαη αλέβαζαλ δηθέο ηνπο ερνγξαθήζεηο (Αιεμνχδα,
2016β).
Σα θάιαληα απνηεινχλ ην πην έληνλν θαη θνξηηζκέλν ζηνηρείν ηεο ηειεηνπξγηθήο αίζζεζεο
ηνπ ρξηζηνπγελληάηηθνπ Γσδεθαεκέξνπ. Μέζα απφ ηνπο ζηίρνπο ηνπο ζθηαγξαθνχληαη ηα παιηά ήζε θαη έζηκα ηνπ Γσδεθαεκέξνπ κέζα ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη ζπγθηλεζηαθή
αηκφζθαηξα ηεο επνρήο ηνπο θαη ηνπ ηφπνπ ηνπο. Μέζα απφ απηά, ηα παηδηά αθελφο γλψξηζαλ
κεισδίεο θαιάλησλ ελφο άιινπ ηφπνπ, αθεηέξνπ εληφπηζαλ δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα κνπζηθά φξγαλα πνπ ζπλνδεχνπλ ηα
ζρήκαηα, ηηο κεισδίεο πνπ ηξαγνπδηνχληαη θαη θπξίσο ηηο γηνξηέο πνπ ιέγνληαη ηα θάιαληα
(Λνπθάηνο, 1984).
2.3.2 Google drive και εθαπμογέρ google
Ζ αμηνπνίεζε ησλ πιαηθνξκψλ λέθνπο θεξδίδεη δηαξθψο έδαθνο ζηελ εθπαίδεπζε, κπνξεί λα
ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηελ εθαξκνγή ζπλεξγαηηθψλ κεζφδσλ θαη λα επεξεάζεη ζπλνιηθά ηε
καζεζηαθή δηαδηθαζία (Εαραξήο & Νηνχβιεο, 2015). Μηα πνιχ δεκνθηιήο πιαηθφξκα ππνινγηζηηθνχ λέθνπο είλαη ην google drive, πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 2012. Αξθεί θάπνηνο λα έρεη
έλα ινγαξηαζκφ ζην gmail θαη ζα έρεη πξφζβαζε ζηελ πιαηθφξκα ηνπ google drive θαζψο
θαη ζηηο εθαξκνγέο πνπ παξέρνληαη κέζσ απηήο. Ζ πιαηθφξκα google drive παξέρεη δσξεάλ
15 GB απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ, φπνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα απνζεθεχεη αξρεία δηαθφξσλ ηχπσλ
θαη λα έρεη πξφζβαζε ζε απηά κέζσ νπνηαζδήπνηε ζπζθεπήο έρεη πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν
(π.ρ. ζηαζεξφο ππνινγηζηήο, θνξεηφο ππνινγηζηήο, ηακπιέηα, έμππλν ηειέθσλν). Σα αξρεία
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ηνπ κπνξεί λα ηα νξγαλψλεη ζε θαθέινπο. Δπίζεο κπνξεί εχθνια λα θάλεη ηα αξρεία θαη ηνπο
θαθέινπο
πνπ
επηζπκεί
θνηλφρξεζηνπο
κε
ηνπο
ζπλεξγάηεο
ηνπ
(https://www.google.com/drive/).
Μέζσ ηνπ google drive παξέρεηαη πξφζβαζε ζηε ζνπΐηα ησλ ζπλεξγαηηθψλ εθαξκνγψλ γξαθείνπ ηεο google:
Έγγξαθα (google docs)
Τπνινγηζηηθά θχιια (google sheets)
Παξνπζηάζεηο (google slides)
Φφξκεο (google forms), θ.α.
Σα αξρεία ησλ παξαπάλσ εθαξκνγψλ κπνξεί ν/ε ρξήζηεο ηνπο λα ηα «θαηεβάζεη» ζε κνξθή
αξρείσλ ηνπ Microsoft Office ή ηνπ Libreoffice θαη λα ηα απνζεθεχζεη ζην ζθιεξφ δίζθν
ηνπ/ηεο ή ζε θάπνην άιιν ηνπηθφ κέζν απνζήθεπζεο. ηε ζπλέρεηα, κπνξεί λα επεμεξγαζηεί
ην αξρείν απηφ φπσο ζέιεη. Γηα παξάδεηγκα, γηα λα κελ εμαξηάηαη ε παξνπζίαζε κηαο εξγαζίαο απφ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν, νη καζεηέο/ηξηεο κπνξνχλ ζην ηειεπηαίν
ζηάδην λα θαηεβάζνπλ ην αξρείν ζηνλ ηνπηθφ ηνπο δίζθν ή ζε θάπνην άιιν απνζεθεπηηθφ κέζν θαη λα ην επεμεξγαζηνχλ κε ην ινγηζκηθφ παξνπζηάζεσλ Microsoft PowerPoint ή κε ην
Libreoffice Impress. Δθηφο απφ ηηο εθαξκνγέο πνπ ππάξρνπλ εμαξρήο ζηε ζνπΐηα ησλ google
docs, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ζπλδεζνχλ θαη άιιεο εθαξκνγέο κε ην google drive, φπσο γηα
παξάδεηγκα ην wevideo πνπ ζα δνχκε παξαθάησ.
χκθσλα κε έξεπλεο, θνηηεηέο/ηξηεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο εθαξκνγέο ηνπ google drive
έρνπλ ζεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζή ηνπο (Ishtaiwaa & Aburezeq,
2015, Kongchan, 2013, Zhou, Simpson & Domizi, 2012). ε πξφζθαηε εξγαζία πνπ αθνξνχζε ζε έλα δηαζρνιηθφ ζρέδην έξεπλαο/εξγαζίαο κε καζεηέο/ηξηεο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαηαγξάθηεθαλ επίζεο ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα (Αιεμνχδα, 2016α).
Οη δπλαηφηεηεο ησλ ζπλεξγαηηθψλ εθαξκνγψλ πνπ παξέρνληαη κέζσ ηνπ google drive κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζε πνηθίια ζρέδηα έξεπλαο/εξγαζίαο, ηα νπνία κπνξνχλ λα έρνπλ ζεκαηνινγία κνπζηθήο. Αθνινπζεί έλα παξάδεηγκα αμηνπνίεζήο ηνπο ζην πιαίζην ελφο ζρεδίνπ
έξεπλαο πνπ αθνινπζεί ηε κεζνδνινγία ηεο Οιηζηηθήο Πξνζέγγηζεο Γιψζζαο θαη Πεξηερνκέλνπ (Content and Language Integrated Learning - CLIL). ην πιαίζην ηεο κεζνδνινγηθήο
πξνζέγγηζεο CLIL ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζέηεη ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιηθφ
κάζεκα, αιιά θαη ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ ζηελ εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο (Coyle, Hood &
Marsh, 2010). ην παξάδεηγκά καο πξφθεηηαη γηα ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο ηεο Β‘ ηάμεο ηνπ
Γπκλαζίνπ θαη ηελ αγγιηθή γιψζζα. Ο ηίηινο ηνπ ζρεδίνπ έξεπλαο είλαη «Research project
on the music of Thessaloniki through the 20th century, with CLIL» θαη πινπνηήζεθε ην ζρνιηθφ έηνο 2014-15. ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ έξεπλαο νη καζεηέο/ηξηεο αμηνπνίεζαλ θπιινκεηξεηέο θαη κεραλέο αλαδήηεζεο πξνθεηκέλνπ λα βξνπλ αμηφπηζηεο πεγέο.
ηε ζπλέρεηα αμηνπνίεζαλ ην ζπλεξγαηηθφ δηαδηθηπαθφ ινγηζκηθφ δεκηνπξγίαο παξνπζηάζεσλ google slides γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ζπλεξγαηηθά ηελ παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο ηνπο. ην
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ηειηθφ ζηάδην νη καζεηέο/ηξηεο επέιεμαλ λα «θαηεβάζνπλ» ην αξρείν ηεο παξνπζίαζήο ηνπο
θαη λα ην επεμεξγαζηνχλ κε ην ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο Microsoft PowerPoint γηα λα εηζάγνπλ θάπνηα επηπιένλ εθέ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ ηειηθή παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο ηνπο,
ε νπνία δελ εμαξηηφηαλ απφ ηελ χπαξμε ζχλδεζεο ζην Γηαδίθηπν (Patio & Alexouda, 2016).
ην πιαίζην ηνπ έξγνπ eTwinning ―Tracing and sharing our music roots‖ πνπ πινπνηήζεθε ην
ζρ. έηνο 2014-15 νη καζεηέο/ηξηεο εξγαδφκελνη/εο ζε νκάδεο ησλ 3-4 αηφκσλ δηεξεχλεζαλ ζε
βάζνο ηα πνηθίια κνπζηθά ξεχκαηα ηεο Θεζζαινλίθεο (https://twinspace.etwinning.net/4280).
Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαδήηεζαλ ζην Γηαδίθηπν θαη ζε άιιεο πεγέο αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο
γηα ηνπο δεκηνπξγνχο θαη ηνπο εξκελεπηέο ηεο Θεζζαινλίθεο θαζψο θαη γηα ηα κνπζηθά φξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζηα δηάθνξα κνπζηθά είδε. ηε ζπλέρεηα θάζε νκάδα εξγαζίαο
δεκηνχξγεζε κηα παξνπζίαζε ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζπλεξγαηηθή εθαξκνγή google slides. ην
ηειεπηαίν ζηάδην θάπνηεο νκάδεο επέιεμαλ λα «θαηεβάζνπλ» ην αξρείν ηεο παξνπζίαζήο
ηνπο θαη λα ην επεμεξγαζηνχλ κε ην ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο Libreoffice Impress, ελψ άιιεο
επέιεμαλ ην ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο Microsoft PowerPoint γηα λα νινθιεξψζνπλ ηελ παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο ηνπο.
χκθσλα κε ηελ παξαηήξεζε ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο ε αμηνπνίεζε ηνπ ζπλεξγαηηθνχ
ινγηζκηθνχ google slides θαη ζηηο δχν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο δηεπθφιπλε ζεκαληηθά ηελ εξγαζία ζε νκάδεο θαη δελ παξαηεξήζεθαλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζηε ρξήζε ηνπ. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηεπθφιπλαλ ζεκαληηθά ηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ ησλ ζρεδίσλ
έξεπλαο/εξγαζίαο. εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία καο νη καζεηέο/ηξηεο φηαλ πξσηνγλσξίδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ google slides ελζνπζηάδνληαη κε ηηο δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο πνπ ηνπο πξνζθέξεη θαη επηιέγνπλ λα ηελ ρξεζηκνπνηνχλ θαη ζε άιια καζήκαηα γηα ηηο
νκαδηθέο εξγαζίεο πνπ ηνπο αλαηίζεληαη γηα ην ζπίηη, επεηδή ηνπο πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα
λα ζπλεξγαζηνχλ απνηειεζκαηηθά απφ απφζηαζε.
Απφ ην 2016 ην Παλειιήλην ρνιηθφ Γίθηπν (ΠΓ) παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ ηελ ππεξεζία
ζπλεξγαηηθψλ εγγξάθσλ (http://grafis.sch.gr/) πνπ επηηξέπεη ηε δηαρείξηζε εγγξάθσλ, ηελ
θνηλή ρξήζε αξρείσλ κε άιια κέιε ηνπ ΠΓ θαη ηε δπλαηφηεηα ζπλεξγαηηθήο επεμεξγαζίαο
εγγξάθσλ.
2.4

Λογιζμικά ησογπάθηζηρ - επεξεπγαζίαρ ήσος - επεξεπγαζίαρ μοςζικού κειμένος

Ζ αλάπηπμε ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ, ηδηαίηεξα θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, επέθεξε επαλαζηαηηθέο αιιαγέο ζηελ ζρέζε κεηαμχ ηερλνινγίαο θαη κνπζηθήο θαη θαηέζηεζε πιένλ αλαγθαία ηε ρξήζε ηνπ ςεθηαθνχ κέζνπ γηα ηελ παξαγσγή θαη κεηάδνζε ηεο κνπζηθήο
πιεξνθνξίαο. ηα κνπζηθά ινγηζµηθά ε δηαρείξηζε ηεο κνπζηθήο πιεξνθνξίαο αθνξά ηε δεκηνπξγία, απνζήθεπζε θαη κεηάδνζε ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ θαη εθαξκφδεηαη µε ηνπο εμήο
ηξφπνπο:
AUDIO (δεκηνπξγία-επεμεξγαζία ςεθηαθήο θπµαηνµνξθήο)
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MIDI (ςεθηαθή επηθνηλσλία κεηαμχ νξγάλσλ/κέζσλ θαη κνπζηθή επεμεξγαζία µέζσ
θσδηθνπνηεκέλσλ εληνιψλ)
ΠΑΡΣΗΣΟΤΡΑ (ςεθηαθή απεηθφληζε µε ρξήζε κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο)
Ζ κνπζηθή ηερλνινγία πξνσζεί ηε ζπκκεηνρηθφηεηα, επεηδή πνιινί ζηφρνη θαη δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κε επθνιία αθφκε θαη απφ ηνπο/ηηο ιηγφηεξν κνπζηθά θαηαξηηζκέλνπο καζεηέο/ηξηεο (Hodges, 2001). Οη καζεηέο/ηξηεο κπνξνχλ λα αξρίζνπλ έλα παηρλίδη
απηνζρεδηαζκνχ, δνθηκήο θαη ιάζνπο δνθηκάδνληαο δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο θαη εκπιέθνληαο ηαπηφρξνλα ηελ αηζζεηηθή ηνπο θξίζε (Savage, 2005). Ο Swearingen (2003) παξαηεξεί
φηη ε ηερλνινγία MIDI ελζαξξχλεη ηνπο/ηηο αξραξίνπο λα εηζέιζνπλ ζηνλ θφζκν ηεο κνπζηθήο θαη αξγφηεξα λα επηδεηήζνπλ ηελ εθκάζεζε ελφο ζπκβαηηθνχ κνπζηθνχ νξγάλνπ. Ζ ηερλνινγία ζεσξείηαη σο έλα επηπιένλ εξγαιείν γηα ηελ εμππεξέηεζε επξχηεξσλ κνπζηθψλ
ζηφρσλ. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ε ηερλνινγία ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζε ζρέζε κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο.
Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ κνπζηθψλ ινγηζκηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα ζρέδηα έξεπλαο/εξγαζίαο Μνπζηθήο, πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα.
Audacity
Σν Audacity είλαη πξφγξακκα ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο ήρνπ θαη ερνγξάθεζεο, πνπ θπθινθνξεί σο ειεχζεξν ινγηζκηθφ θαη είλαη αλεμάξηεην απφ ηελ πιαηθφξκα, ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηείηαη. Δίλαη δηαζέζηκν γηα Windows, Mac OS X, Linux θαη BSD
(http://www.audacityteam.org/).
Creative Media Toolbox 6
Σν Creative Media Toolbox είλαη έλα ινγηζκηθφ, ην νπνίν επηηξέπεη ηελ ερνγξάθεζε κνπζηθήο κε κηθξφθσλν, ηελ επεμεξγαζία θαη δηαρείξηζή ηεο, θαζψο θαη ηε κεηαηξνπή θαη απνζήθεπζή ηεο ζε κνξθέο WAV, WMA and MP3 (http://creative-media-toolbox6.software.informer.com/).
Cakewalk 9
Σν ινγηζκηθνχ επεμεξγαζίαο κνπζηθνχ θεηκέλνπ Cakewalk 9 απνηειεί έλα απηφλνκν θαη νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ κνπζηθήο δεκηνπξγίαο. πλδπάδεη ηελ πνιπθάλαιε εγγξαθή πιεξνθνξηψλ MIDI θαη ερεηηθψλ ζεκάησλ (audio), θαη έηζη κε ηε βνήζεηα ηνπο καο παξέρεηαη ε
επρέξεηα ερνγξάθεζεο ελφο νξγάλνπ πνπ παίδεη ηε βαζηθή κεισδία κηαο ζχλζεζεο θαη ζηε
ζπλέρεηα πξνζζήθεο ζπλνδείαο απφ φξγαλα MIDI (ή θαη ην αληίζεην). Σαπηφρξνλα πεξηιακβάλεη θαη θπθιψκαηα επεμεξγαζίαο θαη κείμεο ελψ ζπλεξγάδεηαη θαη κε θάζε ινγήο plug-in
(https://www.cakewalk.com/).
MuseScore
Σν MuseScore είλαη έλα ειεχζεξν ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο κνπζηθνχ θεηκέλνπ γηα ηα
Windows, MacOS θαη Linux. Οη λφηεο εηζάγνληαη ζε κία «εηθνληθή παξηηηνχξα», ππάξρεη
απεξηφξηζηνο αξηζκφο ζπζηεκάησλ, κέρξη θαη ηέζζεξηο θσλέο αλά πεληάγξακκν, εχθνιε θαη
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γξήγνξε εηζαγσγή κνπζηθψλ θζφγγσλ κε ην πνληίθη, ην πιεθηξνιφγην ή κέζσ MIDI, ελζσκαησκέλν sequencer θαη FluidSynth software synthesizer, εηζαγσγή θαη εμαγσγή MusicXML
θαη Standard MIDI αξρείσλ. Δίλαη πιήξσο εμειιεληζκέλν ράξε ζηελ κεηάθξαζή ηνπ απφ ην
Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ (https://musescore.org/).
Αθνινπζνχλ παξαδείγκαηα αμηνπνίεζεο ησλ παξαπάλσ ινγηζκηθψλ ζε ζρέδηα έξεπλαο/εξγαζίαο Μνπζηθήο:
ην πιαίζην ηνπ έξγνπ eTwinning κε ηίηιν «Κνηλνί ηφπνη … εθ ηνπ καθξφζελ»
(https://twinspace.etwinning.net/12627/home) πνπ πξναλαθέξζεθε, νη καζεηέο/ηξηεο ηεο δηαθξαηηθήο νκάδαο ηεο Μνπζηθήο επέιεμαλ απφ θνηλνχ λα κειεηήζνπλ δχν ηξαγνχδηα. πγθεθξηκέλα, επέιεμαλ ηα ηξαγνχδηα «Όκνξθε Θεζζαινλίθε» θαη «Μεο ηε Λεκεζφ καο θαη πάιη». Όια ηα κέιε ηεο νκάδαο ηεο Μνπζηθήο θαη ησλ δχν ζρνιείσλ κειέηεζαλ θαη εξκήλεπζαλ ηα δχν ηξαγνχδηα θαη ηέινο έλσζαλ ηηο θσλέο ηνπο ζε θνηλέο ερνγξαθήζεηο. Οη δχν θνηλέο ερνγξαθήζεηο, ζηηο νπνίεο αθνχκε ζπγρξφλσο ηηο ππέξνρεο θσλέο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ
ησλ δχν ζρνιείσλ, ήηαλ ηα θνηλά δηαζρνιηθά πξντφληα ηνπ έξγνπ eTwinning πνπ ελζνπζίαζαλ πεξηζζφηεξν ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο καζεηέο/ηξηεο, αιιά θαη ην θνηλφ ζηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ δπλαηφηεηα πνπ έδσζε ε ηερλνινγία ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο λα ελψζνπλ ηηο θσλέο ηνπο ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα βξεζνχλ ζηνλ ίδην ρψξν, ηνπο άξεζε θαη ηνπο θηλεηνπνίεζε ηδηαίηεξα. Ζ επεμεξγαζία ησλ ερνγξαθήζεσλ θάζε ζρνιείνπ έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ επεμεξγαζίαο κνπζηθνχ θεηκέλνπ Cakewalk 9, έηζη ψζηε λα
αθαηξεζεί ν ζφξπβνο θαη νη μέλνη ήρνη. Σέινο έγηλε κίμε ησλ ερνγξαθήζεσλ ησλ δπν ζρνιείσλ πάιη κε ρξήζε ηνπ ίδηνπ ινγηζκηθνχ. Οη ηειηθέο κίμεηο ησλ δπν ηξαγνπδηψλ κε ηηο θσλέο
φισλ ησλ παηδηψλ ηεο δηαθξαηηθήο νκάδαο Μνπζηθήο ερνγξαθήζεθαλ κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ Creative Media Toolbox 6.
ην πιαίζην δηαζεκαηηθνχ ζρεδίνπ καζήκαηνο Μνπζηθήο θαη Πιεξνθνξηθήο κε ζέκα «Ζ
κνπζηθή θαη ε εηθφλα σο κέξνο ησλ ζηίρσλ ηνπ ρατθνχ», πνπ ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε
ην ζρνιηθφ έηνο 2016-17 ζηε Β‘ ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ, νη καζεηέο/ηξηεο, εξγαδφκελνη/εο ζε
νκάδεο αξρηθά θιήζεθαλ λα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε κνπζηθή παξάδνζε ηεο Υψξαο
ηνπ Αλαηέιινληνο Ζιίνπ θαη ην είδνο πνίεζεο ρατθνχ. ηε ζπλέρεηα αζρνιήζεθαλ κε ηε ζπγγξαθή ρατθνχ, ηε ιπξηθή απαγγειία ηνπ θαη ηελ ερνγξάθεζή ηεο, ηε δεκηνπξγία θαη εθηέιεζε κεισδίαο ζε πεληαηνληθή θιίκαθα θαη ειεχζεξν ξπζκφ γηα ηε κνπζηθή επέλδπζε ηνπ ρατθνχ ηνπο θαζψο θαη ηελ ερνγξάθεζε ηεο κεισδίαο. Οη ερνγξαθήζεηο έγηλαλ κε ρξήζε ζπζθεπψλ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Σέινο, αμηνπνηψληαο ην ινγηζκηθφ Audacity, πξνρψξεζαλ ζηελ
επεμεξγαζία/κίμε ησλ ερνγξαθήζεψλ ηνπο ηελ νπνία ζηε ζπλέρεηα παξνπζίαζαλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. Με βάζε ηελ παξαηήξεζε ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, ηα παξαδνηέα ησλ
καζεηψλ/ηξησλ θαη ηηο απαληήζεηο ηνπο ζε αλψλπκν ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην, νη καζεηέο/ηξηεο δελ δπζθνιεχηεθαλ ζηελ ερνγξάθεζε ηεο πνηεηηθήο-κνπζηθήο ηνπο ζχλζεζεο, βξήθαλ πνιχ ελδηαθέξνπζα ηε δξαζηεξηφηεηα επεμεξγαζίαο ηνπ ρατθνχ ηνπο θαη ηεο κνπζηθήο
ζχλζεζήο ηνπο κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ Audacity θαη ζεψξεζαλ ην βαζκφ δπζθνιίαο ηεο
ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ Audacity πξνζηηφ.
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ην πιαίζην δηαζεκαηηθνχ ζρεδίνπ εξγαζίαο Μνπζηθήο, Μαζεκαηηθψλ θαη Πιεξνθνξηθήο κε
ζέκα «Ζ αθνινπζία Fibonacci ζηε κνπζηθή», πνπ ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε ην ζρνιηθφ
έηνο 2016-17 ζην κάζεκα επηινγήο Καιιηηερληθή Παηδεία – Μνπζηθή ηεο Α‘ ηάμεο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ, νη καζεηέο/ηξηεο αξρηθά γλψξηζαλ ηελ αθνινπζία Fibonacci, άθνπζαλ θαη κειέηεζαλ κνπζηθά έξγα ζπλζεηψλ βαζηζκέλα πάλσ ζηηο ηδηφηεηεο ησλ αξηζκψλ Fibonacci. ηε
ζπλέρεηα, εξγαδφκελνη ζε δεπγάξηα, θιήζεθαλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα κνπζηθή θξάζε/ζχλζεζε γηα έλα κνπζηθφ φξγαλν, βαζηζκέλε ζηελ αθνινπζία Fibonacci θαη λα ηελ επεμεξγαζηνχλ ρξεζηκνπνηψληαο ην ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο κνπζηθνχ θεηκέλνπ Musescore. Σα
απνηειέζκαηα ήηαλ πνηθίια θαη ελδηαθέξνληα θαη παξνπζηάζηεθαλ απφ ην θάζε δεπγάξη
ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. Με βάζε ηελ παξαηήξεζε ηεο δηδαθηηθή δηαδηθαζίαο, ηα παξαδνηέα ησλ καζεηψλ/ηξησλ θαη ηηο απαληήζεηο ηνπο ζε αλψλπκν ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην, νη
καζεηέο/ηξηεο δελ δπζθνιεχηεθαλ ζηελ θαηαρψξηζε ηεο κνπζηθήο θξάζεο/ζχλζεζήο ηνπο ζην
πξφγξακκα επεμεξγαζίαο κνπζηθνχ θεηκέλνπ Musescore θαη βξήθαλ ηε δξαζηεξηφηεηα πνιχ
ελδηαθέξνπζα.
2.5

Λογιζμικά επεξεπγαζίαρ video

ην πιαίζην ηνπ ςεθηαθνχ νπηηθναθνπζηηθνχ γξακκαηηζκνχ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ νη καζεηέο/ηξηεο λα απνθηνχλ ηηο απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο, ψζηε λα δεκηνπξγνχλ νπηηθναθνπζηηθά
πξντφληα. Οη ηθαλφηεηεο απηέο κπνξνχλ λα θαιιηεξγεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο
Πιεξνθνξηθήο, αιιά θαη ζην πιαίζην πνηθίισλ δηαζεκαηηθψλ ζρεδίσλ εξγαζίαο. Ζ εγθάξζηα
έληαμε ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ γξακκαηηζκνχ ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνηθίισλ καζεκάησλ πξνβάιεη σο επηηαθηηθή αλάγθε (Αιεμνχδα & Αζιαλίδνπ, 2017). Σν κάζεκα ηεο Μνπζηθήο θαη ηα ζρέδηα εξγαζίαο πνπ πινπνηνχληαη ζε απηφ, εηδηθά ζε ζπλεξγαζία κε ην κάζεκα
ηεο Πιεξνθνξηθήο, πξνζθέξνληαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ γξακκαηηζκνχ.
Οη ζεκεξηλνί/λέο καζεηέο/ηξηεο κεγαιψλνπλ ζε έλα νπηηθναθνπζηηθφ θαη ςεθηαθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν ηνπο/ηηο ελδηαθέξεη θαη ηνπο/ηηο θηλεηνπνηεί ηδηαίηεξα ν ξφινο ηνπ/ηεο δεκηνπξγνχ ελφο νπηηθναθνπζηηθνχ πξντφληνο. Σα ζχγρξνλα εξγαιεία ηεο Πιεξνθνξηθήο θαζηζηνχλ ηε δεκηνπξγία ελφο νπηηθναθνπζηηθνχ πξντφληνο πνιχ πην εχθνιε απφ φ,ηη ήηαλ παιηφηεξα (Αιεμνχδα & Αζιαλίδνπ, 2017, Hoffenburg & Handler, 2001). Τπάξρνπλ πνηθίια εχρξεζηα ινγηζκηθά επεμεξγαζίαο βίληεν πνπ είλαη εχθνια ζηελ εθκάζεζε ηνπο απφ ηνπο/ηηο
καζεηέο/ηξηεο. Δθηφο απφ ην γλσζηφ Moviemaker, ππάξρεη ην ειεχζεξν ινγηζκηθφ Openshot
πνπ κπνξεί λα εθηειεζηεί ζηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Linux, Mac θαη Windows
(http://www.openshot.org), θ.α.. ηελ παξνχζα εξγαζία ζα επηκείλνπκε πεξηζζφηεξν ζην δηαδηθηπαθφ ινγηζκηθφ Wevideo, ην νπνίν κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ην google drive θαη κε ηνλ
ηξφπν απηφ λα αμηνπνηεί εχθνια θνηλφρξεζηα αξρεία εηθφλαο θαη ήρνπ. Σν παξαγφκελν αξρείν επίζεο κπνξεί εχθνια λα απνζεθεπηεί ζην google drive θαη λα γίλεη θνηλφρξεζην κέζσ
απηνχ. Δπίζεο ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ, επεηδή είλαη δηαδηθηπαθφ δε ρξεηάδεηαη εγθαηάζηαζε θαη δελ εμαξηάηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε ππνινγηζηή
(https://www.wevideo.com/). Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά δηεπθνιχλνπλ ηε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ θαη ηε ζπκπιεξσκαηηθή εξγαζία απφ ην ζπίηη ηνπο. Απαηηνχλ βέβαηα ηε ζχλδεζε ζην
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Γηαδίθηπν θαη ηπρφλ πξνβιήκαηα ηεο ζχλδεζεο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ δηδαθηηθφ ζφξπβν
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο (Αιεμνχδα & Αζιαλίδνπ, 2017).
ην πιαίζην ηνπ δηαζεκαηηθνχ ζρεδίνπ εξγαζίαο Μνπζηθήο θαη Πιεξνθνξηθήο κε ζέκα «Ζ
κνπζηθή θαη ε εηθφλα σο κέξνο ησλ ζηίρσλ ηνπ ρατθνχ» πνπ πξναλαθέξζεθε, νη καζεηέο/ηξηεο, εξγαδφκελνη/λεο ζε νκάδεο θιήζεθαλ λα νπηηθνπνηήζνπλ ηε κνπζηθή/πνηεηηθή ηνπο
ζχλζεζε δεκηνπξγψληαο έλα νπηηθναθνπζηηθφ πξντφλ κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ ινγηζκηθνχ επεμεξγαζίαο βίληεν wevideo. Με βάζε ηελ παξαηήξεζε ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο,
ηα παξαδνηέα ησλ καζεηψλ/ηξησλ θαη ηηο απαληήζεηο ηνπο ζε αλψλπκν ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην νη καζεηέο/ηξηεο δε ζπλάληεζαλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζηε ρξήζε ηνπ wevideo θαη
βξήθαλ πνιχ ελδηαθέξνπζα ηε δξαζηεξηφηεηα νπηηθνπνίεζεο ηεο κνπζηθήο/πνηεηηθήο ζχλζεζεο. Γεληθά ζην ζπγθεθξηκέλν ζρέδην εξγαζίαο νη καζεηέο/ηξηεο ζπκκεηείραλ πνιχ ελεξγά
θαη κε ελζνπζηαζκφ θαη πέξα απφ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζηε Μνπζηθή θαη ηελ Πιεξνθνξηθή,
θαιιηέξγεζαλ ζεκαληηθέο δεμηφηεηεο ςεθηαθνχ νπηηθναθνπζηηθνχ γξακκαηηζκνχ.

3. Γιαθεμαηικά ζσέδια έπεςναρ/επγαζίαρ Ππογπαμμαηιζμού και Μοςζικήρ
Ζ κχεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ παξνπζηάδεη αξθεηέο δπζθνιίεο θαη γηα
λα αληηκεησπηζηνχλ απηέο πξνηάζεθαλ δηάθνξα εθπαηδεπηηθά πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα (Φεζάθεο & Γεκεηξαθνπνχινπ, 2006). Δπίζεο έλαο απφ ηνπο πξνηεηλφκελνπο ηξφπνπο
αληηκεηψπηζεο ησλ δπζθνιηψλ απηψλ είλαη ε κέζνδνο project (Γαγδηιέιεο, 2008). Oη πξνζεγγίζεηο ηεο κάζεζεο βάζεη ζρεδίνπ έξεπλαο (Project Based Learning – PjBL) θαη ηεο αλάπηπμεο ζνβαξψλ παηρληδηψλ (serious game development) πξνηηκψληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηε
δηδαζθαιία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ (Navarrete, 2013; Garneli, Giannakos, Chorianopoulos, &
Jaccheri 2015).
χκθσλα κε έξεπλεο ηα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα νπηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ βνεζνχλ ζεκαληηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ησλ αξράξησλ πξνγξακκαηηζηψλ
(Chao, 2016). Σν Scratch είλαη έλα πνιχ δεκνθηιέο εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ νπηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. Πξφθεηηαη γηα έλα πεξηβάιινλ πνπ αλαπηχρζεθε απφ ην ΜΗΣ θαη δηαηίζεηαη
δσξεάλ. Τπάξρεη θαη online έθδνζε, ηελ νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη δσξεάλ φπνηνο ην
επηζπκεί. Οη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο κπνξνχλ λα απνζεθεχνπλ ηα πξνγξάκκαηα ηνπο ζην Γηαδίθηπν θαη αλ ζέινπλ λα ηα θάλνπλ θνηλφρξεζηα, ψζηε λα κπνξεί λα ηα βιέπεη ν/ε θάζε ελδηαθεξφκελνο/ε ζην Γηαδίθηπν. Ζ εγγξαθή γίλεηαη δσξεάλ. Όπνηνο επηζπκεί, κπνξεί λα απνζεθεχζεη ηα αξρεία ηνπ ζε θάπνην ηνπηθφ κέζν απνζήθεπζεο. ηελ online πιαηθφξκα ηνπ
Scratch ν θάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα βξεη πνιπάξηζκεο εθαξκνγέο πνηθίινπ βαζκνχ δπζθνιίαο. Οη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δειψζνπλ φηη ηνπο αξέζεη κηα
εθαξκνγή πνπ είλαη αλαξηεκέλε ζηελ πιαηθφξκα (http://scratch.mit.edu). Σν Scratch ελδείθλπηαη ηδηαίηεξα γηα ζρέδηα εξγαζίαο αλάπηπμεο παηρληδηψλ (Maloney, Resnick, Rusk, Silverman & Eastmond, 2010).
Σν ζρνιηθφ έηνο 2013-14 ζηε Β‘ ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ πινπνηήζεθε έλα ζρέδην εξγαζίαο αλάπηπμεο παηρληδηψλ γλψζεσλ γηα ηα ζχγρξνλα κνπζηθά ξεχκαηα πνπ πξνηηκνχλ νη καζεειίδα 121 απφ 165
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ηέο/ηξηεο. ην πιαίζην ηεο κεζφδνπ project νη καζεηέο/ηξηεο εξγάζηεθαλ ζε νκάδεο ησλ 3-4
αηφκσλ, επέιεμαλ ην κνπζηθφ ξεχκα ηεο αξεζθείαο ηνπο, αλαδήηεζαλ πιεξνθνξίεο γηα απηφ
ζην Γηαδίθηπν θαη ζε άιιεο πεγέο δίλνληαο ηελ απαξαίηεηε πξνζνρή ζηελ αμηνπηζηία ησλ
πεγψλ. Με βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ βξήθαλ, ζπλέηαμαλ εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ θαη αλέπηπμαλ ζην Scratch έλα παηρλίδη γλψζεσλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν κνπζηθφ ξεχκα. Κάζε παηρλίδη έρεη ηξία επίπεδα δπζθνιίαο: εχθνιν, κέηξην, δχζθνιν. Κάζε επίπεδν πεξηιακβάλεη 10
εξσηήζεηο. Όιεο νη εξσηήζεηο είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ, σζηνχ/Λάζνπο, πνιιαπιήο επηινγήο
θαη Ναη/Όρη. ε θάπνηεο απφ ηηο εξσηήζεηο ησλ παηρληδηψλ νη πηζαλέο απαληήζεηο είλαη ερνγξαθήζεηο ηξαγνπδηψλ. Σα παηρλίδηα πεξηιακβάλνπλ εηζαγσγηθνχο δηαιφγνπο, θαηαηνπηζηηθά
κελχκαηα θαη γεληθά είλαη θηιηθά πξνο ην ρξήζηε. Γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κνξθψλ
ησλ παηρληδηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη κελχκαηα. Γηα θάζε ζσζηή απάληεζε απμάλεηαη ην ζθνξ
ηνπ παίθηε. Κάζε νκάδα είρε ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ηνλ ηξφπν ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ
ζθνξ πνπ θξίλεη ζθφπηκν. Όιεο νη νκάδεο επέιεμαλ ηα παηρλίδηα λα κελ έρνπλ αξλεηηθή βαζκνινγία πξνθεηκέλνπ λα ελζαξξχλνπλ ηνλ παίθηε, ψζηε λα κάζεη φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξα
γηα ην ζπγθεθξηκέλν κνπζηθφ ξεχκα. Κάζε παηρλίδη μεθηλάεη κε ην εχθνιν επίπεδν. Αλαπηχρζεθαλ ηξία παηρλίδηα γλψζεσλ, ηα νπνία παξνπζηάζηεθαλ απφ ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπο ζην
6ν Μαζεηηθφ πλέδξην Πιεξνθνξηθήο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Με βάζε ηε ζπκκεηνρή θαη
ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαηά ηελ φιε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ
ζρεδίνπ έξεπλαο θαζψο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξαδνηέσλ ηνπο, ηα απνηειέζκαηα είλαη πνιχ
ελζαξξπληηθά ηφζν γηα ην ελδηαθέξνλ θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ φζν θαη γηα ηελ
επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ (Αιεμνχδα & Παηηψ, 2015α).
Σν ζρνιηθφ έηνο 2014-15 ζηε Β‘ ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε έλα ζρέδην εξγαζίαο πξνγξακκαηηζκνχ παηρληδηψλ γλψζεσλ γηα ηε κνπζηθή ηεο Θεζζαινλίθεο. Πην
ζπγθεθξηκέλα, αλαπηχρζεθαλ έμη παηρλίδηα γλψζεσλ γηα ηνπο δεκηνπξγνχο θαη ηνπο εξκελεπηέο ηεο Θεζζαινλίθεο γηα ηα εμήο κνπζηθά ξεχκαηα: ξνθ θαη έληερλν ηξαγνχδη, ξεκπέηηθν θαη
ιατθφ ηξαγνχδη, θιαζζηθή κνπζηθή. Γηα ηνπο κνπζηθνχο δεκηνπξγνχο ηεο Θεζζαινλίθεο νη
καζεηέο/ηξηεο αλέπηπμαλ ηα εμήο παηρλίδηα γλψζεσλ: «The phantom of Rock and Èntekhno
song», «Rebetiko musician», «Classical music creates». Γηα ηνπο εξκελεπηέο θαη ηα κνπζηθά
φξγαλα ηεο Θεζζαινλίθεο νη καζεηέο/ηξηεο αλέπηπμαλ ηα εμήο παηρλίδηα γλψζεσλ: «T.M.G.»
(The Music Game), «The rock and entechno quiz», «The Classical Music of Thessaloniki
Quiz». Οη καζεηέο/ηξηεο εξγαδφκελνη/λεο ζε νκάδεο ησλ 3-4 αηφκσλ, αξρηθά αλαδήηεζαλ
πιεξνθνξίεο γηα ην ζέκα ηνπο απφ αμηφπηζηεο πεγέο θαη ζηε ζπλέρεηα ζπλέηαμαλ εξσηήζεηο
θιεηζηνχ ηχπνπ γηα ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα δπζθνιίαο. Κάζε επίπεδν πεξηιακβάλεη πέληε
εξσηήζεηο γλψζεσλ θιεηζηνχ ηχπνπ. Οη καζεηέο/ηξηεο θιήζεθαλ λα επηιέμνπλ ηνλ ήξσα ηνπ
παηρληδηνχ ηνπο θαη ηα ζθεληθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ, λα εηζάγνπλ ηνπο θαηάιιεινπο ήρνπο θαη ηηο ερνγξαθήζεηο, λα πξνγξακκαηίζνπλ ην παηρλίδη ηνπο θαη λα πξνρσξήζνπλ ζηελ
εθζθαικάησζή ηνπ. Σα παηρλίδηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ παξνπζηάζηεθαλ απφ ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπο ζην 7ν Μαζεηηθφ πλέδξην Πιεξνθνξηθήο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Με βάζε ηελ
παξαηήξεζε ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, ηηο δειψζεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαηά ηε δηάξθεηα
πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ έξεπλαο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ αλψλπκνπ ειεθηξνληθνχ εξσηεκαηνινγίνπ αλαηξνθνδφηεζεο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξαδνηέσλ ηνπο, ηα απνηειέζκαηα ηεο πινειίδα 122 απφ 165
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πνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο δείρλνπλ πνιχ ελζαξξπληηθά. Οη καζεηέο/ηξηεο είραλ ελεξγφ
ζπκκεηνρή, βειηίσζαλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθζθαικάησζε ησλ πξνγξακκάησλ, έκαζαλ λα αληηκεησπίδνπλ εξεπλεηηθά ηελ ηνπηθή ηζηνξία ηεο κνπζηθήο, λα παξαηεξνχλ, λα πεξηγξάθνπλ, λα ζπγθξίλνπλ θαη λα εμεγνχλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηα
πξάγκαηα πήξαλ ηελ παξνχζα κνξθή ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν, θαζψο θαη λα αλαπηχζζνπλ εξεπλεηηθέο δεμηφηεηεο (άληιεζε πιεξνθνξηψλ-επαιήζεπζε δεδνκέλσλ) (Αιεμνχδα &
Παηηψ, 2016).
Όια ηα παηρλίδηα ησλ παξαπάλσ ζρεδίσλ εξγαζίαο αλαπηχρζεθαλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη
αλαξηήζεθαλ ζηελ πιαηθφξκα ηνπ Scratch, φπνπ γηα θάζε παηρλίδη παξέρνληαη νη θαηάιιειεο
νδεγίεο. Ζ αλάξηεζε ησλ παηρληδηψλ ζην Γηαδίθηπν άξεζε ηδηαίηεξα ζηνπο δεκηνπξγνχο καζεηέο.
ην ζπγθεθξηκέλν πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ ππάξρεη ε θαηεγνξία εληνιψλ «Ήρνο», πνπ
δίλεη ζηνλ/ζηελ καζεηή/ηξηα ηε δπλαηφηεηα λα νξίζεη ην κνπζηθφ φξγαλν πνπ επηζπκεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ εθαξκνγή ηνπ, λα νξίζεη ηε λφηα πνπ ζέιεη λα εθηειεζηεί θαζψο θαη ηε
ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο. ε κηα εθαξκνγή κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπγρξφλσο πεξηζζφηεξα απφ έλα κνπζηθά φξγαλα, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί κηα κηθξή νξρήζηξα. Δπίζεο ζην Scratch νη καζεηέο/ηξηεο κπνξνχλ λα πξνγξακκαηίζνπλ κηα ρνξεπηηθή
ζθελή. Οη εληνιέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο αμηνπνηήζεθαλ θαηάιιεια ζε ηξία δηαζεκαηηθά εθπαηδεπηηθά ζελάξηα Μνπζηθήο θαη Πξνγξακκαηηζκνχ ζηηο ηξεηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ ηνπ
Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. ηελ Α‘ ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ ην
ζρνιηθφ έηνο 2014-15 ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε έλα δηαζεκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζελάξην
Μνπζηθήο θαη Πξνγξακκαηηζκνχ, ην νπνίν αθνξά ζηε κειέηε, εθηέιεζε θαη ελνξρήζηξσζε
ηνπ ζέκαηνο ηεο 9εο πκθσλίαο ηνπ Ludvig van Beethoven θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε κηαο
κνπζηθήο εθαξκνγήο πνπ εθηειεί ην κνπζηθφ ζέκα ρξεζηκνπνηψληαο κνπζηθνχο θζφγγνπο θαη
ξπζκηθέο αμίεο θαη πεξηιακβάλεη ρνξεπηηθή ζθελή πνπ ην ζπλνδεχεη (Αιεμνχδα & Παηηψ,
2015β). ηελ πξψηε δηδαθηηθή ψξα αμηνπνηήζεθε ην Γηαδίθηπν ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ππάξρνληα βηβιία, σο πεγή πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ θιαζηθή κνπζηθή επνρή, ηε δσή θαη ην
έξγν ηνπ Ludvig van Beethoven, θαζψο θαη σο πεγή αθξφαζεο θηλεκαηνγξαθεκέλεο εθηέιεζεο ηνπ 4νπ κέξνπο ηνπ έξγνπ απφ ζπκθσληθή νξρήζηξα πςεινχ επηπέδνπ (πκθσληθή ηνπ
Βεξνιίλνπ
ππφ
ηε
δηεχζπλζε
ηνπ
Υέξκπεξη
θνλ
Κάξαγηαλ.
https://www.youtube.com/watch?v=EfuBE5EPMZs).
ηηο δχν επφκελεο δηδαθηηθέο ψξεο αμηνπνηήζεθε ην εθπαηδεπηηθφ πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ Scratch γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο. Ζ εξγαζηεξηαθή δξαζηεξηφηεηα επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ κνπζηθνχ ζέκαηνο κε βάζε ηνπο κνπζηθνχο
θζφγγνπο θαη ηηο ξπζκηθέο αμίεο. Οη καζεηέο/ηξηεο, «κεηαζρεκαηίδνληαο» ην κνπζηθφ ζέκα
ηεο 9εο ζπκθσλίαο ηνπ Ludvig van Beethoven ζε κηα κνπζηθή εθαξκνγή ζην πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ Scratch δεκηνχξγεζαλ έλαλ λέν ηχπν παξηηηνχξαο. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο
πνξείαο ηνπ «κεηαζρεκαηηζκνχ», νη καζεηέο/ηξηεο θαηαλφεζαλ βαζχηεξα ηελ έλλνηα ηεο ελνξρήζηξσζεο, αμηνπνίεζαλ ηα ερνρξψκαηα ησλ νξγάλσλ, ηηο κεηαβνιέο ηεο δπλακηθήο αγσγήο θαη νπηηθνπνίεζαλ, κέζσ ησλ ρνξεπηηθψλ θηλήζεσλ, ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο δεκηνχξειίδα 123 απφ 165
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γεζε ππνθεηκεληθά ε κνπζηθή. Με βάζε ηνλ αλαζηνραζκφ ησλ δηδαζθφλησλ πνπ ζηεξίρηεθε
ζηελ ελζνπζηψδε αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, ηα παξαδνηέα ηνπο θαη ηηο απαληήζεηο
ηνπο ζε αλψλπκν εξσηεκαηνιφγην, ηα απνηειέζκαηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο
είλαη πνιχ ελζαξξπληηθά. Οη καζεηέο/ηξηεο ζπκκεηείραλ ζην κάζεκα κε ελζνπζηαζκφ, είραλ
ελεξγφ ξφιν, πήξαλ πξσηνβνπιίεο, έδεημαλ ηδηαίηεξν δήιν θαη νη δηδαθηηθνί ζηφρνη επηηεχρζεθαλ.
ηε Β‘ ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ ην ζρνιηθφ έηνο 2016-17 ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε έλα δηαζεκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζελάξην Μνπζηθήο θαη Πξνγξακκαηηζκνχ, ην νπνίν αθνξά ηε κειέηε,
εθηέιεζε θαη ελνξρήζηξσζε ηνπ ηζαθψληθνπ ρνξνχ «νπ‘πα κάλα», θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε
κηαο κνπζηθήο εθαξκνγήο πνπ εθηειεί ην κνπζηθφ ζέκα ρξεζηκνπνηψληαο ζπγρξφλσο ηξία
κνπζηθά φξγαλα, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί κηα «θνκπαλία» θαη πεξηιακβάλεη ρνξεπηηθή
ζθελή πνπ ην ζπλνδεχεη. ηελ πξψηε δηδαθηηθή ψξα ην Γηαδίθηπν αμηνπνηήζεθε ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ππάξρνληα βηβιία, σο πεγή πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ ειιεληθή παξαδνζηαθή
κνπζηθή θαη ηα παξαδνζηαθά φξγαλα. Έγηλε παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ηνπ κηθηνχ κνπζηθνχ
κέηξνπ 5/4, θαζψο θαη ηεο έλλνηαο ηνπ ηζνθξαηήκαηνο. ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο/ηξηεο ηξαγνχδεζαλ θαη έπαημαλ ζηα κνπζηθά φξγαλα ηε κεισδία ηνπ ηζαθψληθνπ ρνξνχ «νπ ‘πα κάλα». ηε δεχηεξε δηδαθηηθή ψξα νη καζεηέο/ηξηεο εξγαδφκελνη/λεο ζε νκάδεο, θιήζεθαλ λα
δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο «θνκπαλία», λα ελνξρεζηξψζνπλ ην ηξαγνχδη «νπ ‘πα κάλα»
ρξεζηκνπνηψληαο 2 κεισδηθά κνπζηθά φξγαλα (1 γηα ηε κεισδία θαη 1 γηα ην ηζνθξάηεκα)
θαη 1 ξπζκηθφ κνπζηθφ φξγαλν (γηα ηε ξπζκηθή ζπλνδεία) θαη λα ην εθηειέζνπλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. ηελ ηξίηε δηδαθηηθή ψξα αμηνπνηήζεθε ην εθπαηδεπηηθφ πξνγξακκαηηζηηθφ
πεξηβάιινλ Scratch γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο. Ζ εξγαζηεξηαθή δξαζηεξηφηεηα επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ κνπζηθνχ ζέκαηνο, ηνπ ηζνθξαηήκαηνο θαη ηεο
ξπζκηθήο ζπλνδείαο, κε βάζε ηελ επηινγή ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ, ησλ κνπζηθψλ θζφγγσλ
θαη ησλ ξπζκηθψλ αμηψλ θαη ηε δεκηνπξγία ρνξεπηηθήο ζθελήο πνπ ην ζπλνδεχεη.
ηε Γ‘ ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ ην ζρνιηθφ έηνο 2016-17 ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε έλα δηαζεκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζελάξην Μνπζηθήο θαη Πξνγξακκαηηζκνχ, ην νπνίν αθνξά ηε κειέηε,
εθηέιεζε θαη ελνξρήζηξσζε ηνπ couplet ή ηνπ refrain ελφο ηξαγνπδηνχ ηεο Rock κνπζηθήο
θαη πεξηιακβάλεη ρνξεπηηθή ζθελή πνπ ην ζπλνδεχεη. ηελ πξψηε δηδαθηηθή ψξα ην Γηαδίθηπν αμηνπνηήζεθε ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ππάξρνληα βηβιία, σο πεγή πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηε κνπζηθή Rock ‗n‘ Roll αιιά θαη ηελ εμέιημε ηεο κνπζηθήο Rock απφ ηε δεθαεηία ‘50
κέρξη ζήκεξα. ηε δεχηεξε δηδαθηηθή ψξα αξρηθά νη καζεηέο/ηξηεο εξγαδφκελνη/λεο ζε δεπγάξηα, θιήζεθαλ λα επηιέμνπλ έλα ηξαγνχδη Rock ηεο αξεζθείαο ηνπο, λα αλαδεηήζνπλ ζην
Γηαδίθηπν ηελ αληίζηνηρε παξηηηνχξα θαη λα εθηειέζνπλ ην couplet ή ην refrain ηνπ ηξαγνπδηνχ ρξεζηκνπνηψληαο ηα κνπζηθά φξγαλα ηεο ηάμεο, ελψ ζηε ζπλέρεηα ηνπο δεηήζεθε λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα θαηαγξάςνπλ έλα ξπζκηθφ ζρήκα, κε ην νπνίν λα ζπλνδεχνπλ ηε κεισδία ηνπ ηξαγνπδηνχ. ηελ ηξίηε δηδαθηηθή ψξα αμηνπνηήζεθε ην εθπαηδεπηηθφ πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ Scratch γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο. Ζ εξγαζηεξηαθή δξαζηεξηφηεηα
επηθεληξψλεηαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ couplet ή ηνπ refrain ηνπ ηξαγνπδηνχ, κε βάζε ηελ
επηινγή ηνπ κνπζηθνχ νξγάλνπ, ησλ κνπζηθψλ θζφγγσλ θαη ησλ ξπζκηθψλ αμηψλ, θαζψο θαη
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ηνπ ξπζκηθνχ ζρήκαηνο κε ζπλδπαζκφ drum θαη snares θαη ηε δεκηνπξγία ρνξεπηηθήο ζθελήο
πνπ ην ζπλνδεχεη.
Καη ζηηο ηξεηο απηέο πεξηπηψζεηο, νη καζεηέο/ηξηεο, «κεηαζρεκαηίδνληαο» ηα κνπζηθά ζέκαηα
ζε κηα κνπζηθή εθαξκνγή ζην πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ Scratch δεκηνχξγεζαλ έλαλ λέν
ηχπν παξηηηνχξαο. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο πνξείαο ηνπ «µεηαζρεµαηηζµνχ» θαηαλφεζαλ βαζχηεξα ηηο ξπζκηθέο αμίεο ησλ θζφγγσλ, ηελ έλλνηα ηεο ελνξρήζηξσζεο, αμηνπνίεζαλ ηα ερνρξψκαηα ησλ νξγάλσλ, ηηο κεηαβνιέο ηεο δπλακηθήο αγσγήο θαη νπηηθνπνίεζαλ, κέζσ ησλ
ρνξεπηηθψλ θηλήζεσλ, ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο δεκηνχξγεζε ππνθεηκεληθά ε κνπζηθή. Σα απνηειέζκαηα ηεο πινπνίεζεο ησλ ζρεδίσλ έξεπλαο δείρλνπλ πνιχ ελζαξξπληηθά θαη νη δηδαθηηθνί ζηφρνη επηηεχρζεθαλ ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηεο Μνπζηθήο φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ
Πξνγξακκαηηζκνχ. Ζ επηηπρία ησλ δηαζεκαηηθψλ ζρεδίσλ εξγαζίαο ζηεξίρηεθε ζε πνιχ ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία ηεο εθπαηδεπηηθνχ Πιεξνθνξηθήο κε ηελ
εθπαηδεπηηθφ Μνπζηθήο.

Σςμπεπάζμαηα
ην πιαίζην ηεο εξγαζίαο παξνπζηάζηεθαλ πνηθίια εξγαιεία Πιεξνθνξηθήο πνπ κπνξνχλ λα
αμηνπνηεζνχλ ζε ζρέδηα έξεπλαο/εξγαζίαο Μνπζηθήο. Γηα ηα πξνηεηλφκελα εξγαιεία θαηαηέζεθε ε εκπεηξία αμηνπνίεζήο ηνπο ζε ζρέδηα έξεπλαο/εξγαζίαο. Έλα απφ απηά αμηνπνίεζε ηε
κέζνδν CLIL, θάπνηα ήηαλ εληαγκέλα ζε έλα έξγν eTwinning θαη κεξηθέο εθαξκνγέο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζην πιαίζην ηνπο παξνπζηάζηεθαλ ζην καζεηηθφ ζπλέδξην Πιεξνθνξηθήο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο.
Γφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα ζπλεξγαηηθά – δηαδηθηπαθά εξγαιεία, πνπ κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ηδηαίηεξα ηελ εξγαζία ζε νκάδεο θαη κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ αθφκε θαη ζην πιαίζην δηαζρνιηθψλ ζπλεξγαζηψλ, είηε απηέο πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ελφο έξγνπ eTwinning,
είηε αλεμάξηεηα. Ζ πιαηθφξκα ππνινγηζηηθνχ λέθνπο ηνπ google drive πξνζθέξεη πνιιέο
ζπλεξγαηηθέο εθαξκνγέο πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο κε αζθάιεηα θαη ρσξίο θφζηνο. Σέινο έγηλε αλαθνξά ζηελ ππεξεζία ζπλεξγαηηθψλ εγγξάθσλ ηνπ
ΠΓ.
Δπίζεο, δφζεθε έκθαζε ζηελ αμηνπνίεζε ινγηζκηθψλ ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο ήρνπ, ερνγξαθήζεσλ, κνπζηθνχ θεηκέλνπ θαη βίληεν ζην πιαίζην ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ ςεθηαθνχ νπηηθναθνπζηηθνχ γξακκαηηζκνχ. Παξνπζηάζηεθαλ θαιά δηδαθηηθά παξαδείγκαηα αμηνπνίεζεο ησλ
ινγηζκηθψλ Audacity, Creative Media Toolbox 6, Cakewalk 9, MuseScore θαη Wevideo.
Δπηπιένλ, ε παξνχζα εξγαζία πεγαίλεη έλα βήκα πέξα απφ ηελ απιή ρξήζε έηνηκσλ ινγηζκηθψλ θαη πξνρσξά ζηελ αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκαηηζηηθψλ πεξηβαιιφλησλ. Δπηιέρηεθε λα γίλεη ηδηαίηεξε κλεία ζην πεξηβάιινλ νπηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Scratch πνπ
επηηξέπεη ηελ θαιιηέξγεηα ηελ ππνινγηζηηθήο ζθέςεο κε ζρεηηθά εχθνιν ηξφπν αθφκε θαη γηα
καζεηέο/ηξηεο κηθξήο ειηθίαο θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ θιηκαθνχκελεο δπζθνιίαο. Παξνπζηάζηεθαλ παξαδείγκαηα ζρεδίσλ εξγαζίαο αλάπηπμεο παηρληδηψλ γλψζεσλ
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Μνπζηθήο, αιιά θαη ζρεδίσλ εξγαζίαο πξνγξακκαηηζκνχ κνπζηθψλ εθαξκνγψλ πνπ εθηεινχλ ζπγθεθξηκέλα κνπζηθά ζέκαηα κε βάζε ηνπο κνπζηθνχο θζφγγνπο θαη ηηο ξπζκηθέο αμίεο.
Παξαηεξήζεθε πσο ε κνπζηθή ηερλνινγία πξνσζεί ηε ζπκκεηνρηθφηεηα, επεηδή πνιινί ζηφρνη θαη δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κε επθνιία αθφκε θαη απφ ηνπο ιηγφηεξν
κνπζηθά θαηαξηηζκέλνπο καζεηέο. Δπηπιένλ ε δηαζεζηκφηεηα πνιπάξηζκσλ ήρσλ θαη νη λέεο
κέζνδνη επεμεξγαζίαο ηνπ ήρνπ ελζάξξπλαλ ηνλ πεηξακαηηζκφ. Με ηηο λέεο ηερλνινγίεο δεκηνπξγήζεθε έλα εξγαιείν γηα κεηαζρεκαηηζκφ ζηε κνπζηθή εθπαίδεπζε. Μεηαζρεκαηίζηεθε ε
κνξθή δηδαζθαιίαο θαη ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ, πξνβιήζεθε κηα δηαθνξεηηθή αηζζεηηθή, ε
νπνία ηειηθά πξνθαιεί θαη ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο. Απηέο νη πξνθιήζεηο
δεκηνπξγνχλ έλα θαηλνχξγην πιαίζην γηα ηε κνπζηθή εθπαίδεπζε. Ζ ζηελή θαη απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνλ/ζηελ εθπαηδεπηηθφ Πιεξνθνξηθήο θαη ζηνλ/ζηελ εθπαηδεπηηθφ
Μνπζηθήο απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ησλ ζρεδίσλ έξεπλαο/εξγαζίαο πνπ παξνπζηάζηεθαλ σο θαιά δηδαθηηθά παξαδείγκαηα.
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https://twinspace.etwinning.net/4280

ηφπνη…εθ

and

sharing

ηνπ
our

καθξφζελ»
music

roots‖

-

Ο δηθηπαθφο ηφπνο ηνπ audacity - http://www.audacityteam.org
Ο

δηθηπαθφο ηφπνο ηνπ creative-media-toolbox-6
6.software.informer.com

-

http://creative-media-toolbox-

Ο δηθηπαθφο ηφπνο ηνπ cakewalk.com - https://www.cakewalk.com
Ο δηθηπαθφο ηφπνο ηνπ eTwinning - https://www.etwinning.net
Ο δηθηπαθφο ηφπνο ηνπ google drive - https://www.google.com/drive
Ο δηθηπαθφο ηφπνο ησλ ζπλεξγαηηθψλ εγγξάθσλ ηνπ ΠΓ - http://grafis.sch.gr/
Ο δηθηπαθφο ηφπνο ηνπ musescore - https://musescore.org
Ο δηθηπαθφο ηφπνο ηνπ openshot - http://www.openshot.org
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Ο δηθηπαθφο ηφπνο ηνπ padlet - https://padlet.com
Ο δηθηπαθφο ηφπνο ηνπ wevideo - https://www.wevideo.com
Ο δηθηπαθφο ηφπνο ηνπ scratch - https://scratch.mit.edu
πκθσληθή ηνπ Βεξνιίλνπ ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ
https://www.youtube.com/watch?v=EfuBE5EPMZs

Υέξκπεξη

θνλ

Κάξαγηαλ
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