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Abstract: This publication aims in disseminating the experience of transforming patterns in
greek folk art into melodies, as a good practice for teaching ostinato in Secondary Education.
Αcross-curricular project is presented, which additionally exploit Information and
Communication Technologies (I.C.T.).The project was implemented at the Α΄ grade of Junior
High School during the school years2018-19 and 2019-20.Firstly, a clarification and analysis
of terms is attempted, followed by a presentation of the songwriting software, which can be
used in the context of digital literacy. Subsequently, the methodology and the return on
experience from the implementation are presented. Finally, the conclusions and suggestions
of the work are summarized.
Keywords: Melodic and rhythmic ostinato, patterns in greek folk art, graphic score, digital
literacyin music.
Πεπίλητη: Ζ εξγαζία ζηνρεύεη ζηε δηάρπζε ηεο εκπεηξίαο κεηαζρεκαηηζκνύ δηαθνζκεηηθώλ
ζρεδίσλ ηεο ειιεληθήο ιατθήο ηέρλεο ζε κεισδίεο, ε νπνία απνθηήζεθε κέζσ ζπγθεθξηκέλνπ
ζρεδίνπ εξγαζίαο, σο θαιήο πξαθηηθήο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ νζηηλάην ζηε δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε. Παξνπζηάδεηαη έλα δηαζεκαηηθό παξάδεηγκα/ζρέδην εξγαζίαο, ην νπνίν
επηπξόζζεηα αμηνπνηεί ηηο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληώλ (Σ.Π.Δ.). Σν
ζρέδην εξγαζίαο πινπνηήζεθε ζηελ Α΄Σάμε ηνπ Γπκλαζίνπ, ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο
κνπζηθήο, θαηά ηα ζρνιηθά έηε 2018-19 θαη 2019-20. Αξρηθά, επηρεηξείηαη ε απνζαθήληζε
θαη αλάιπζε όξσλ θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ην ινγηζκηθό επεμεξγαζίαο κνπζηθνύ
θεηκέλνπ, πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζην πιαίζην ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ ςεθηαθνύ
γξακκαηηζκνύ. Σέινο παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία, θαηαηίζεηαη ε εκπεηξία ηεο πινπνίεζεο
ησλ ζρεδίσλ εξγαζίαο θαη ζπλνςίδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο ηεο εξγαζίαο.
Λέξειρ κλειδιά: Μεισδηθό θαη ξπζκηθό νζηηλάην, δηαθνζκεηηθά ζρέδηα ειιεληθήο ιατθήο
ηέρλεο, γξαθηθή παξηηηνύξα, ςεθηαθόο γξακκαηηζκόο ζηε κνπζηθή.
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1. Διζαγυγή
Ζ παξνύζα εξγαζία επηρεηξεί λα εληάμεη ζπλζεηηθά ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο
κνπζηθήο γλσζηέο ζεσξίεο κάζεζεο, δηδαθηηθέο ηερληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο. Ζ
αμηνπνίεζε ηεο ζπγθίλεζεο πνπ πξνθαιεί ε ζπλύπαξμε ηεο κνπζηθήο κε ηελ εηθόλα, κπνξεί
λα νδεγήζεη ηνπο/ηηο δηδάζθνληεο/νπζεο ζηελ ελνξρήζηξσζε ελόο ειθπζηηθνύ θαη
δεκηνπξγηθνύ καζήκαηνο.
πρλά ιέγεηαη όηη νη καζεηέο/ηξηεο, νη λένη/εο, είλαη απνθνκκέλνη/εο από ην παξειζόλ. Όκσο
ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα ησλ ηάμεσλ ηνπ Γπκλαζίνπ ππάξρεη πξόλνηα γηα ηελ πξνζέγγηζε
ησλ παηδηώλ ζηνλ ιατθό πνιηηηζκό (π.ρ. θείκελα λενειιεληθήο ινγνηερλίαο, κνπζηθή, ηζηνξία,
εηθαζηηθά, νηθηαθή νηθνλνκία).
Σα πεξηζζόηεξα παηδηά έρνπλ αθνύζεη δεκνηηθά ηξαγνύδηα, ρόξεςαλ παξαδνζηαθνύο ρνξνύο,
θόξεζαλ κηα παξαδνζηαθή θνξεζηά ζε θάπνηα εζληθή επέηεην, είδαλ παξαδνζηαθά θεληήκαηα,
πθαληά, ραιηά ζηνλ θνηλσληθό ηνπο πεξίγπξν, πξόζεμαλ ή όρη ηα κνηίβη πνπ
επαλαιακβάλνληαλ ζε απηά,ηαμίδεςαλ ζηνλ ππέξνρν θόζκν ηεο θαληαζίαο θαη ηεο νκνξθηάο
ηνπ ειιεληθνύ παξακπζηνύ, ζηνηρεία ζαθή ή κπεξδεκέλα, πνπ κπνξεί λα ζεκαίλνπλ πνιιά ή
ηίπνηε.Ζ πξόθιεζε απηήο ηεο εξγαζίαο έγθεηηαη ζηελ ελζσκάησζε θαηλνύξησλ γλώζεσλ ζηηο
παιαηόηεξεο, ζηελ επεμεξγαζία λέαο εξκελείαο θαη ζηε δεκηνπξγία θαηλνηόκσλ πξνηάζεσλ.
Σα παηδηά γνεηεύνληαη από ηα ζρέδηα, ηα ρξώκαηα, ηε ζπκκεηξία, ηελ αξκνλία ηεο ιατθήο
ηέρλεο. Τπάξρεη ε αλάγθε, λα δηαηππσζνύλ πξνηάζεηο, ώζηε λα δώζνπκε λέεο πξννπηηθέο,
κεηνπζηώλνληαο ηελ εηθόλα ζε κνπζηθό άθνπζκα, θάλνληαο ηε ζρνιηθή δσή πεξηζζόηεξν
δεκηνπξγηθή θαη επράξηζηε γηα ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηέο καο. Θα ήηαλ πξάγκαηη
ζεκαληηθό αλ κπνξνύζακε κέζα ζ' έλα ζρνιείν - δσληαλό θύηηαξν λα κεγαιώζνπκε ηα
παηδηά καο θάησ από ηελ επεξγεηηθή επίδξαζε ηεο κνπζηθήο, νδεγώληαο ηα ζηελ αλάπηπμε
ηεο θνηλσληθόηεηαο θαη ηεο δεκηνπξγηθήο θαληαζίαο (Παηηώ, 2019).
Ζ αλαδήηεζε ηνπ εζσηεξηθνύ ήρνπ ηεο εηθόλαο, απνζθνπεί ζηε δηαηζζεηηθή θαηαλόεζε
επξύηεξσλ θαλόλσλ ηεο αηζζεηηθήο, πνπ δηέπνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηέρλεο θαη ζηελ
αλαθάιπςε ησλ αλαινγηώλ θαη αληηζηνηρηώλ αλάκεζα ζηα ζύκβνια, ηελ εθθξαζηηθή γιώζζα
θαη ηνπο θώδηθεο επηθνηλσλίαο κεηαμύ ηεο κνπζηθήο θαη ησλ εηθαζηηθώλ ηερλώλ (Η.Δ.Π.
Aesop & Μαγαιηνύ 2018). Ο ίδηνο εζσηεξηθόο ήρνο, ηελ ίδηα ζηηγκή, κπνξεί λα εθθξαζηεί
από δηαθνξεηηθέο ηέρλεο, ελώ ζα πξνβάιιεη ε θάζε ηέρλε εθηόο από απηόλ ηνλ γεληθό ήρν θαη
ην ηδηάδνλ ζ’απηήλ ζπλ θαη ζα πξνζζέηεη κ’ απηόλ ηνλ ηξόπν ζηνλ γεληθό εζσηεξηθό ήρν έλαλ
πινύην θαη κηα δύλακε, πνπ δελ είλαη δπλαηόλ λα επηηεπρζνύλ από κηα ηέρλε (Κandinsky,
1981).
Μέζα από ηε ζύλδεζε ηεο κνπζηθήο κε ηηο νπηηθέο ηέρλεο νη καζεηέο/ηξηεο αλαθαιύπηνπλ όηη
νη δύν κνξθέο ηέρλεο δηέπνληαη από θνηλέο έλλνηεο (όπσο επαλάιεςε θαη αληίζεζε,
κνηίβν/νζηηλάην, πθή, ζέκα θαη παξαιιαγέο) θαη αληηιακβάλνληαη ηνπο δηαθνξεηηθνύο
ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο απηέο νη έλλνηεο εθθξάδνληαη ζε θάζε κνξθή ηέρλεο.
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ην πιαίζην ηεο επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθήο πξόηαζεο, ε
αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ γίλεηαη κέζα από παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ
πξνάγνπλ ηελ θξηηηθή, αλαιπηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε, ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ηελ
απηελέξγεηα, ηε ιήςε πξσηνβνπιηώλ, ηελ εμεξεύλεζε θαη ηνλ πεηξακαηηζκό (Γεσξγάθε,
2003). Ζ ηερλνινγία κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη λέεο δπλαηόηεηεο γηα ην κάζεκα ηεο κνπζηθήο,
θαζώο θαη λα πξνζθέξεη επθαηξίεο πνπ πξνεγνπκέλσο δελ ήηαλ εθηθηέο, εηδηθά ζε ηνκείο πνπ
αθνξνύλ ηε δεκηνπξγηθόηεηα, ηε δηαζεκαηηθόηεηα, ηελ αλάπηπμε θηλήηξσλ θαη ηελ ηόλσζε
ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ (ΤΠΓΒΜΘ, 2011β).Ζ κνπζηθή ηερλνινγία πξνσζεί
ηε ζπκκεηνρηθόηεηα, επεηδή πνιινί ζηόρνη θαη δξαζηεξηόηεηεο κπνξνύλ λα επηηεπρζνύλ κε
επθνιία, αθόκε θαη από ηνπο/ηηο ιηγόηεξν κνπζηθά θαηαξηηζκέλνπο/λεο καζεηέο/ηξηεο
(Hodges, 2001). Ο Swearingen (2003) παξαηεξεί όηη ε ηερλνινγία MIDI ελζαξξύλεη ηνπο/ηηο
αξραξίνπο λα εηζέιζνπλ ζηνλ θόζκν ηεο κνπζηθήο θαη αξγόηεξα λα επηδεηήζνπλ ηελ
εθκάζεζε ελόο ζπκβαηηθνύ κνπζηθνύ νξγάλνπ. Ζ ηερλνινγία ζεσξείηαη σο έλα επηπιένλ
εξγαιείν γηα ηελ εμππεξέηεζε επξύηεξσλ κνπζηθώλ ζηόρσλ θαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν
ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη θαζνξηζηηθόο παξάγνληαο ζε ζρέζε κε
ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηεο.
ηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη κηα δηαζεκαηηθή δηδαθηηθή πξόηαζε, ζην πιαίζην ηεο
νπνίαο επηρεηξείηαη ε θαιιηέξγεηα ηνπ κνπζηθνύ γξακκαηηζκνύ – κέζα από ηελ πξνζπάζεηα
ερνπνίεζεο ηεο εηθόλαο–ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ ςεθηαθό γξακκαηηζκό θαη θαηαηίζεηαη ε
εκπεηξία πινπνίεζήο ηνπο. Οη καζεηέο/ηξηεο θιήζεθαλ λα παξαηεξήζνπλ δηαθνζκεηηθά
ζρέδηα ηεο ειιεληθήο ιατθήο ηέρλεο, λα εληνπίζνπλ ηα επαλαιακβαλόκελα δηαθνζκεηηθά
κνηίβη ζε απηά, λα ηα απνηππώζνπλ σο ςεθίδεο ζε ηεηξάδην αξηζκεηηθήο, λα
κεηαζρεκαηίζνπλ ηα ζρέδηα απηά ζε κεισδίεο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ πεληαηνληθή θιίκαθα
ηνπ Νην, λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο παξαγσγήο θαη εθηέιεζεο κνπζηθώλ ηδεώλ από απηά θαη
ηέινο λα ελνξρεζηξώζνπλ ηηο κνπζηθέο ηνπο ηδέεορξεζηκνπνηώληαο ην πξόγξακκα
επεμεξγαζίαο κνπζηθνύ θεηκέλνπ MuseScore.Ζ δηδαθηηθή απηή παξέκβαζε πινπνηήζεθε
ζηελ Α΄ ηάμε Γπκλαζίνπ ηνπ Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο
θαηά ηα ζρνιηθά έηε 2018-19 θαη 2019-20, ζην πιαίζην δηδαζθαιίαο ηεο Β΄Δλόηεηαο κε ηίηιν
«Τθαίλσ κνπζηθή» ηνπ καζήκαηνο ηεο κνπζηθήο.

2. Αποζαθήνιζη όπυν
2.1

Τα διακοζμηηικά ζσέδια ηηρ ελληνικήρ λαφκήρ ηέσνηρ

Με ηνλ όξν ιατθή ηέρλε ραξαθηεξίδνπκε ηελ ειιεληθή ηέρλε ησλ δύν ηειεπηαίσλ αηώλσλ ηεο
ηνπξθνθξαηίαο. Ζ ειιεληθή ιατθή ηέρλε έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζην Βπδάληην. Έρεη επεξεαζηεί,
επίζεο, από ηελ ηέρλε ηεο Αλαηνιήο θαη ηεο Γύζεο. πγγελεύεη, κάιηζηα, ηδηαίηεξα κε ηελ
ηέρλε ησλ άιισλ βαιθαληθώλ ιαώλ. Σα έξγα ηεο είλαη δεκηνπξγίεο αλζξώπσλ πνπ δε
δηδάρηεθαλ ηελ θάζε κνξθή ηέρλεο ζε ζρνιέο, αιιά από έκπεηξνπο ηερλίηεο. Ζ ειιεληθή
ιατθή ηέρλε εθθξάδεηαη κε δηάθνξεο κνξθέο, θπξηόηεξεο από ηηο νπνίεο είλαη: ε
αξρηηεθηνληθή, ε δσγξαθηθή, ε γιππηηθή, ε πθαληηθή, ε θεληεηηθή, ε κεηαιινηερλία, ε
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θεξακηθή, ε επηπινπνηία θαη ε θαηαζθεπή ηεο θνξεζηάο.Μεγάιε είλαη ε πνηθηιία
ησλ δηαθνζκεηηθώλ κνηίβσλ πνπ παξηζηάλνληαη ζηα έξγα ηεο ιατθήο καο ηέρλεο. Άιινηε
είλαη γεσκεηξηθά ζρέδηα, άιινηε ζθελέο από ηελ θαζεκεξηλή δσή (γάκνο, ρνξόο, θπλήγη θ.α.)
θαη άιινηε έρνπλ ζπκβνιηθό ή καγηθό ραξαθηήξα (θίδη, ζηαπξόο, γιάζηξα, πεηεηλόο, άγηνη).
Τπάξρνπλ, επίζεο, θαη ζέκαηα πνπ πξνέξρνληαη από ηνλ αξραίν θαη ηνλ βπδαληηλό θόζκν,
όπσο ε γνξγόλα θαη ν δηθέθαινο αεηόο (Ακπειηώηεο θ.ά., 2007). ηηο θπηηθέο ζπλζέζεηο
θπξηαξρνύλ ε ηνπιίπα, ν πάθηλζνο, ην ηξηαληάθπιιν θαη ην γαξύθαιιν, όια ζέκαηα
αλαηνιηθήο θαηαγσγήο, πνπ όκσο ε ραξαθηεξηζηηθή γηα ηελ ειιεληθή αηζζεηηθή παξάδνζε,
αληίιεςε ηνπ κέηξνπ, ηα ππέηαμε ζε απζηεξέο, ζύκκεηξεο – ζπλήζσο εξαιδηθέο–θαη ξπζκηθά
ελαιιαζζόκελεο ζπλζέζεηο. Ζ ιατθή ηέρλε δεκηνπξγεί αληηθείκελα ρξεζηηθά, ζηα νπνία ε
έκθπηε θαιιηηερλία ησλ ειιήλσλ, αληιώληαο αηέξκνλε έκπλεπζε από ηε δσή θαη ηελ
παξάδνζε ηνύηνπ ηνπ ηόπνπ, δηαηππώλεηαη ζε θόξκεο δπλακηθέο θαη άιθηκεο, κε δηαθόζκεζε
πνπ ζπληάζζεηαη ζε ρνξό γεσκεηξηθώλ κνηίβσλ δηαπιέθεη εύζρεκα ηνλ άλζξσπν θαη ηε
θύζε ζε ζπκβνιηζκνύο επδαηκνληθνύο θαη επγνληθνύο, κε ζαιεξά ρξώκαηα θαη ξένπζεο
ζρεδηαζηηθέο γξακκέο πνπ αλάγνπλ ζε πνιύηηκν αληηθείκελν ηέρλεο ην πην απιό, ηαπεηλό
ρεηξνηέρλεκα (Εώξα, 1995).
2.2

Οζηινάηο (ostinato)

Σν νζηηλάην είλαη κηα ηερληθή ζύλζεζεο θαηά ηελ νπνία έλα κνπζηθό ζρήκα κηθξήο δηάξθεηαο
επαλαιακβάλεηαη πνιιέο θνξέο ελώ ηαπηόρξνλα αθνύγεηαη ε θύξηα κεισδία ηνπ. Μπνξεί λα
αθνύγεηαηζε κέξνο ελόο κνπζηθνύ έξγνπ ή ζε νιόθιεξν ην έξγν. Σν νζηηλάην κπνξεί λα είλαη
ξπζκηθό, κεισδηθό, αξκνληθό ή ζπλδπαζκόο ησλ πξνεγνπκέλσλ.
2.3

Η Πενηαηονική κλίμακα και ηα σαπακηηπιζηικά ηηρ

Ζ πεληαηνληθή θιίκαθα είλαη θιίκαθα κε ηδηαίηεξν ρξώκα, κε... «εμσηηθό» άθνπζκα.
Απνηειείηαη από πέληε θζόγγνπο θαη ζπλαληάηαη ζηε ιατθή κνπζηθή πνιιώλ ιαώλ (ειιεληθή,
νπγγξηθή, ηλδηάληθε, θηλεδηθή, ζθσηζέδηθε, θιπ.). ρεκαηίδεηαη σο εμήο: επηιέγεηαη ε βαζηθή
λόηα ηεο θιίκαθαο π.ρ. Νην. ηε ζπλέρεηα ζρεκαηίδνπκε αιιεπάιιεια δηαζηήκαηα 5εο
θαζαξήο: λην-ζνι, ζνι-ξε, ξε-ια, ια-κη. ηελ Δηθόλα 1 παξνπζηάδνληαη νη λόηεο λην, ξε, κη
ζνι, ια,πνπ ζρεκαηίδνπλ ηελ πεληαηνληθή θιίκαθα ηνπ Νην.

Δικόνα 1. Πενηαηονική κλίμακα ηος Νηο

Υαξαθηεξηζηηθό ηεο πεληαηνληθήο θιίκαθαο είλαη όηη αλάκεζα ζηηο λόηεο ηεο δελ
ζρεκαηίδνληαη δηαζηήκαηα εκηηνλίσλ. Έηζη ειαρηζηνπνηείηαη ε παξαθσλία λνηώλ πνπ
παίδνληαη καδί από δηαθνξεηηθά όξγαλα.Ζ γνεηεία ηεο θιίκαθαο απηήο είλαη ε κεισδηθόηεηά
ηεο. Με όπνηα ζεηξά θη αλ ηνπνζεηεζνύλ νη λόηεο ην απνηέιεζκα είλαη εύερν.
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Ζ κνπζηθή ζε πεληαηνληθέο θιίκαθεο βνεζά ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ εθηέιεζεο,
απηνζρεδηαζκνύ θαη αθξόαζεο. Υσξίο ηνλ πξνζαγσγέα (7ε βαζκίδα) πνπ νδεγεί ζηελ ηνληθή
θαη ρσξίο ηελ 4ε βαζκίδα ε νπνία νδεγεί πξνο ηα θάησ, ε πεληαηνληθή θιίκαθα απνηειεί έλα
είδνο θιίκαθαο πνπ «επηπιέεη». Ο/Ζ καζεηήο/ηξηα πνπ δεκηνπξγεί/απηνζρεδηάδεη κπνξεί λα
μεθηλήζεη θαη λα ζηακαηήζεη ηελ εθηέιεζε/απηνζρεδηαζκό ηνπ/ηεο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν
θαη δελ είλαη ππνρξεσκέλνο/ε λα ηειεηώζεη ηε κεισδία ηνπ/ηεο ζην Νην. Σν απνηέιεζκα ζα
εμαθνινπζήζεη λα είλαη αξκνληθό. (ηαπξίδεο θ.α., 2011).
2.4

Γπαθική παπηιηούπα (graphic score)

Οη γξαθηθέο παξηηηνύξεο είλαη έλαο δηαθνξεηηθόο ηξόπνο γηα λα γξάθνπκε κνπζηθή, πέξα από
ηελ θιαζηθή παξηηηνύξα κε ην πεληάγξακκν, ηα θιεηδηά, ηηο λόηεο, ηηο παύζεηο, θιπ.
Απνηππώλνπκε ηνλ ήρν ρξεζηκνπνηώληαο ζρήκαηα, ρξώκαηα, ζύκβνια αιιά θαη ζηνηρεία
δαλεηζκέλα από ηελ θιαζηθή κνπζηθή ζεκεηνγξαθία. Οη γξαθηθέο παξηηηνύξεο
δεκηνπξγήζεθαλ ήδε ην 1950 από ζπλζέηεο όπσο ν Penderecki, ν Stockhausen, ν Ξελάθεο ν
Ligeti θαη πνιινί άιινη (Παηηώ, 2019). ηελ Δηθόλα 2(Γεκεηξαθνπνύινπ θ.ά., 2010)
παξνπζηάδεηαη έλα παξάδεηγκα γξαθηθήο παξηηηνύξαο.

Δικόνα 2. Γπαθική παπηιηούπα

2.5

Ησοποίηζη (sonification) ηηρ εικόναρ

Πξόθεηηαη γηα ηε δεκηνπξγία ήρσλ κε πνηθίια κέζα γηα λα απνδνζεί κνπζηθά/ερεηηθά κηα
εηθόλα, θαζώο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ απηή εθθξάδεη(ΤΠ.Γ.Β.Μ.Θ., 2011α). Δλζσκαηώλεη
κεραληζκνύο απξόβιεπηεο ππνθεηκεληθήο αλάγλσζεο, νη νπνίνη δηέπνπλ θαζνξηζηηθά ηελ
πξόζιεςε θάζε έξγνπ ηέρλεο. Σν ζεκείν έλαξμεο ηεο πεξηπέηεηαο είλαη ν δηάινγνο αλάκεζα
ζηε κνπζηθή θαη ηελ εηθόλα (Παηηώ, 2019).
2.6

Ψηθιακόρ γπαμμαηιζμόρ και μοςζική

Ο όξνο ςεθηαθόο γξαµµαηηζµόο, αλαθέξεηαη ζηηο δηαθνξνπνηεκέλεο ηθαλόηεηεο θαη
δεμηόηεηεο ησλ ρξεζηώλ λα ρξεζηκνπνηνύλ δηάθνξα κέζα πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ςεθηαθή
κνξθή (Sofos, 2010).
Ο ςεθηαθόο κνπζηθόο γξακκαηηζκόο αθνξά ζε γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο γηα ηηο λέεο
ηερλνινγίεο θαη, εηδηθόηεξα ηελ ςεθηαθή κνπζηθή θνπιηνύξα ηεο επνρήο καο. Σα ςεθηαθά
εξγαιεία έρνπλ ζέζε ζηε κνπζηθή εθπαίδεπζε αιιά κε όξνπο κνπζηθνπαηδαγσγηθνύο. Αλ ε
ηερλνινγία είλαη ν ηξόπνο, ε παηδαγσγηθή είλαη πάληα ε ιεηηνπξγία. Ζ αμηνπνίεζε ησλ
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ςεθηαθώλ κέζσλ γηα ηε κνπζηθή δηδαζθαιία-κάζεζε απνθηά ζεκαζία ζην ζεκείν όπνπ
γίλεηαη εληόο ζαθώο θαζνξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ (Κνθθίδνπ, 2016).
Οη ςεθηαθέο εθαξκνγέο ηεο κνπζηθήο κπνξνύλ λα ρσξηζηνύλ ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: 1)
πιηθό γηα ηε κνπζηθή εθπαίδεπζε (παξηηηνύξεο, ζπγρνξδίεο, καζήκαηα, θ.α.) 2) κνπζηθά
παηρλίδηα πνπ πξνζθέξνπλ εκπεηξίεο 3) εξγαιεία (π.ρ. γηα ερνγξάθεζε θαη επεμεξγαζία ηνπ
κνπζηθνύ πιηθνύ, γηα θνύξδηζκα νξγάλσλ) θαη 4) εηθνληθά κνπζηθά όξγαλα (Gouzouasis &
Bakan, 2011).
2.7

MuseScore

Σν MuseScore είλαη έλα ειεύζεξν ινγηζκηθό επεμεξγαζίαο κνπζηθνύ θεηκέλνπ γηα ηα
Windows, MacOS θαη Linux. Οη λόηεο εηζάγνληαη ζε κία «εηθνληθή παξηηηνύξα», ππάξρεη
απεξηόξηζηνο αξηζκόο ζπζηεκάησλ, κέρξη θαη ηέζζεξηο θσλέο αλά πεληάγξακκν, εύθνιε θαη
γξήγνξε εηζαγσγή κνπζηθώλ θζόγγσλ κε ην πνληίθη, ην πιεθηξνιόγην ή κέζσ MIDI,
ελζσκαησκέλν sequencer θαη FluidSynth software synthesizer, εηζαγσγή θαη εμαγσγή
MusicXML θαη Standard MIDI αξρείσλ. Δίλαη πιήξσο εμειιεληζκέλν ράξε ζηελ κεηάθξαζή
ηνπ από ην Σκήκα Μνπζηθώλ πνπδώλ ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ (https://musescore.org/)
(Αιεμνύδα & Παηηώ, 2018).
3. Γιδακηικό Παπάδειγμα-Ππόηαζη
ην πιαίζην ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο ησλ εθήβσλ, παξνπζηάδεηαη έλα
παξάδεηγκα-πξόηαζε γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ ξπζκηθνύ θαη κεισδηθνύ νζηηλάην θαζώο θαη ηεο
πεληαηνληθήο θιίκαθαο κέζα από ηελ ερνπνίεζε δηαθνζκεηηθώλ ζρεδίσλ ηεο ειιεληθήο
ιατθήο ηέρλεο, πνπ πινπνηήζεθε κε βάζε ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα πνπδώλ ηεο κνπζηθήο
(ΤΠ.Γ.Β.Μ.Θ., 2011α),θαηά ηα ζρνιηθά έηε 2018-19 θαη 2019-20 ζηελ Α΄ ηάμε ηνπ
Γπκλαζίνπ. Σν παξάδεηγκα-πξόηαζε ζρεδηάζηεθε γηα ηελ Β΄ Δλόηεηα «Τθαίλσ κνπζηθή»
ηνπ καζήκαηνο κνπζηθήο.
3.1

«Αν ηα διακοζμηηικά ζσέδια ηηρ Δλληνικήρ Λαφκήρ Τέσνηρ ήηαν Μοςζική,
πυρ θα ακοςγόηαν;» - Πεπιγπαθή Δκπαιδεςηικού Σεναπίος

Αλαπηύζζεηαη ζε 3 δηδαθηηθέο ώξεο.
1ε δηδαθηηθή ώξα: Αθηεξώλεηαη ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. Οη καζεηέο/ηξηεο
παξαθνινπζνύλ από ην YouTube ηελ παξνπζίαζε ηνπ Soundweaving Project ηεο
ζρεδηάζηξηαο Zsanett Szirmay θαη ηνπ ζπλζέηε Bálint Tárkány-Kovács από ηελ Οπγγαξία,
πνπ παξνπζηάζηεθε ην 2014 ζηελ Vienna Design Week (http://soundweaving.hu/en/), έηζη
ώζηε λα θαηαλνήζνπλ ηνλ κεηαζρεκαηηζκό δηαθνζκεηηθώλ ζρεδίσλ ηεο ιατθήο ηέρλεο ζε
κεισδίεο.ηε ζπλέρεηα, ν/ε εθπαηδεπηηθόο πξνβάιιεη, κε ρξήζε βηληενπξνβνιέα, επηιεγκέλα
έξγα ηεο ειιεληθήο ιατθήο ηέρλεο από ηελ πθαληηθή, ηελ θεληεηηθή, ηελ αξγπξνρξπζνρνΐα,
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ηελ αξρηηεθηνληθή θαη ηεο θεξακηθή (Δηθόλα 3). Γίλεηαη ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο
όζνλ αθνξά ζηα επαλαιακβαλόκελα κνηίβηπνπ παξαηεξνύκε ζηελ ειιεληθή ιατθή ηέρλε θαη
έηζη νη καζεηέο/ηξηεο εηζάγνληαη ζηελ έλλνηα ηνπ νζηηλάην.

Δικόνα 3. Το οζηινάηο ζηην ελληνική λαφκή ηέσνη.

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ζύλδεζε ηνπ επαλαιακβαλόκελνπ δηαθνζκεηηθνύ ζρεδίνπ κε ην
νζηηλάην ζηε κνπζηθή.
Παξνπζηάδεηαη ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο ην 4ν κέξνο, Καξηγηόλ(Carillon), από ηε νπίηα Αξ.1
«Αξιεδηάλα» (L’ Arléssienne) ηνπΕσξδ Μπηδέ (George Bizet) (Δηθόλα 4). Καηά ηελ αθξόαζε
ηνπ κνπζηθνύ έξγνπ, νη καζεηέο/ηξηεο παξαθνινπζνύλ ζπγρξόλσο από ην YouTube θαη ηελ
παξηηηνύξα ηνπ έξγνπ (https://www.youtube.com/watch?v=Iz4VlApPeVU). Αθνινπζεί κηα
ζύληνκε ζπδήηεζε έηζη ώζηε νη καζεηέο/ηξηεο λα δηαθξίλνπλ νπηηθά θαη αθνπζηηθά ην θάζε
κεισδηθό νζηηλάηνπνπ αθνύγεηαη από δηάθνξα όξγαλα (π.ρ. θπζηθά θόξλα, άξπα, Β΄ βηνιηά,
βηνινληέια, θνληξακπάζα, όκπνε, θιαξηλέηα, θιπ.)
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Δικόνα 4. “Carillion” από ηη Σοςίηα Απ. 1 “L’Arléssienne” ηος George Bizet (απόζπαζμα)

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο ε πεληαηνληθή θιίκαθα. Αξρηθά
ζρεκαηίδνπλ ζην ηεηξάδηό ηνπο ηελ επηαηνληθή θιίκαθα ηεο Νην κείδνλνο από ηελ νπνία ζηε
ζπλέρεηα, αθαηξώληαο ηελ 4ε θαη ηελ 7ε βαζκίδα, δεκηνπξγνύλ ηελ πεληαηνληθή θιίκαθα ηνπ
Νην (λην, ξε, κη ζνι, ια). Αθνινπζεί ε κνπζηθή πξάμε/εμάζθεζε ζηελ θιίκαθα απηή: ηα
παηδηά κνηξάδνληαη ζε νκάδεο ζηα κνπζηθά όξγαλα ηεο ηάμεο, έλα παηδί κπνξεί εύθνια λα
απηνζρεδηάζεη ηε δηθή ηνπ κεισδία, ελώ νη νκάδεο ζπλνδεύνπλ κε νζηηλάηη – θάζε νκάδα
απηνζρεδηάδεη κέρξη λα θαηαιήμεη ζην δηθό ηεο κεισδηθό νζηηλάην.
2ε δηδαθηηθή ώξα: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο, κέζα από θαηεπζπλόκελν δηάινγν βνεζά ηνπο/ηηο
καζεηέο/ηξηεο λα αλαθαιέζνπλ ζηε κλήκε ηνπο γλώζεηο πνπ απέθηεζαλ ζην κάζεκα ηεο
κνπζηθήο θαηά ηελ δηδαζθαιία ηεο Α΄ Δλόηεηαο κε ηίηιν «Ρπζκόο, ήρνο θαη ρξώκαηα»θαη
πνπ αθνξνύλ ζηελ γξαθηθή παξηηηνύξα. Αθνινύζσο πξνβάιιεη, κε ρξήζε βηληενπξνβνιέα,
απόζπαζκα έξγνπ από ηελ ειιεληθή θεληεηηθή ιατθή ηέρλε (Δηθόλα 5), πνπ παξνπζηάζηεθε
θαηά ηελ 1ε δηδαθηηθή ώξα.Εεηά από ηα παηδηά λα εληνπίζνπλ ηα επαλαιακβαλόκελα κνηίβη
πνπ δηαθξίλνπλ, λα ηα κεηαζρεκαηίζνπλ ζε νζηηλάηη, απνηππώλνληαο ηηο ζηαπξνβεινληέο σο
ςεθίδεο ζε ηεηξάδην αξηζκεηηθήο θαη έηζη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα γξαθηθή παξηηηνύξα
(Δηθόλα 6). Ζ ρξήζε δηαθνξεηηθώλ ρξσκάησλ ππνδειώλεη ηα δηαθνξεηηθά νζηηλάηη.
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Δικόνα 5. Τμήμα κενηήμαηορ ελληνικήρ λαφκήρ ηέσνηρ

Δικόνα6. Μεηαζσημαηιμόρ ηυν οζηινάηι υρ τηθίδερ ζε ηεηπάδιο απιθμηηικήρ.

Με απηόλ ηνλ ηξόπν πξνθύπηεη κηα γξαθηθή παξηηηνύξα, ηελ νπνία νη καζεηέο/ηξηεο
θαινύληαη λα απνδώζνπλ κνπζηθά ρξεζηκνπνηώληαο ηα κνπζηθά όξγαλα ηεο ηάμεο. Οη
καζεηέο/ηξηεο ρσξίδνληαη ζε 8 νκάδεο εξγαζίαο. ε θάζε νκάδα αλαηίζεηαη ε ερνπνίεζε ελόο
νζηηλάην ρξεζηκνπνηώληαο ηελ πεληαηνληθή θιίκαθα ηνπ Νην. Ζ 1ε νκάδα αλαιακβάλεη λα
«απεηθνλίζεη» κνπζηθά ην νζηηλάην κε ην «θόθθηλν ρξώκα», ε 2ε νκάδα ην νζηηλάην κε ην
«θίηξηλν ρξώκα», ε 3ε νκάδα ην νζηηλάην κε ην «πξάζηλν θαη κπιε ρξώκα», ε 4ε & 5ενκάδα
ζπλεξγαηηθά (επάλσ θαη θάησ κεισδία) ην νζηηλάην κε ην «πνξηνθαιί ρξώκα», ε 6ε νκάδα
ην 1ν νζηηλάην κε ην «κσβ ρξώκα», ε 7ε νκάδα ην νζηηλάην κε ην «ζθνύξν κπιε ρξώκα» θαη
ε 8ε νκάδα ην 2ν νζηηλάην κε ην «κσβ ρξώκα».Οη νκάδεο απνθαζίδνπλ πνηα κνπζηθά
όξγαλαζα ρξεζηκνπνηήζνπλ, αλ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε θσλή ηνπο, ή ζπλδπαζκό όισλ
απηώλ, ζπδεηνύλ, δνθηκάδνπλ ήρνπο, ζπλζέηνπλ, θαηαγξάθνπλ ην νζηηλάην ηνπο ζε
πεληάγξακκν, ζπλεξγάδνληαη, ελνξρεζηξώλνπλ θαη εθηεινύλ ηηο ζπλζέζεηο ηνπο. Κάζε νκάδα
αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηε ζύλζεζή ηεο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. Σέινο, νη 8 νκάδεο
εθηεινύλ ζπγρξόλσο ηηο ζπλζέζεηο ηνπο, έηζη ώζηε λα απνδνζεί ζπλνιηθά κνπζηθά ην
θέληεκα/γξαθηθή παξηηηνύξα. Ζ εθηέιεζε απηή ε ερνγξαθείηαη κε ρξήζε ζπζθεπώλ θηλεηνύ
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ηειεθώλνπ.Ζ δξαζηεξηόηεηα νινθιεξώλεηαη κε ηελ αθξόαζε ηεο ερνγξάθεζεο, ηελ
ζπδήηεζε θαη αμηνιόγεζή ηεο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο.
3ε δηδαθηηθή ώξα: Ζ δξαζηεξηόηεηα ιακβάλεη ρώξα ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο (ή ζηνλ
Ζ/Τ ηεο ηάμεο) όπνπ ν/ε εθπαηδεπηηθόο έρεη θξνληίζεη λα εγθαηαζηαζεί ην πξόγξακκα
MuseScore.
Αξρηθά ν/ε εθπαηδεπηηθόο κνηξάδεη ζηηο 8 νκάδεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηελ 2ε δηδαθηηθή
ώξα,ην θύιιν εξγαζίαο ηεο Δηθόλαο 7 (Παηηώ θ.ά., 2018), έηζη ώζηε νη καζεηέο/ηξηεο λα
εμνηθεησζνύλ κε ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο MuseScore.

Δικόνα7. Φύλλο Δπγαζίαρ: Διζαγυγή ζηο ππόγπαμμα MuseScore.

Κάζε νκάδα θαιείηαη λα ζπλεξγαζηεί θαη λα επεμεξγαζηεί ηε ζύλζεζή ηεο ρξεζηκνπνηώληαο
ην MuseScore. ηε ζπλέρεηα όιεο νη νκάδεο ζπλεξγάδνληαη θαη εηζάγνπλ ην νζηηλάην ηνπο
ζηελ ηειηθή παξηηηνύξα, όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 8.
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Δικόνα8. H ενοπσήζηπυζη ηυν μαθηηών/ηπιών ζηο MuseScore.

Αθνινπζεί παξνπζίαζε ηεο midi εθηέιεζεοηεο ζύλζεζεο ησλ παηδηώλ ζηελ νινκέιεηα ηεο
ηάμεο. Γίλεηαη δηάινγνο κεηαμύ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ, θαηά ηνλ νπνίν θαινύληαη λα θξίλνπλ ην
ηειηθό απνηέιεζκα θαη λα εθθξαζηνύλ όζνλ αθνξά ηελ εκπεηξία ηεο εθπόλεζεο ηνπ
ζελαξίνπ. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο ελζαξξύλεη θαη ζπληνλίδεη ηε δηάδξαζε κεηαμύ ησλ κειώλ ησλ
νκάδσλ.Σέινο, ην νπηηθναθνπζηηθό πξντόλαλαξηάηαηζηηο δξαζηεξηόηεηεο κνπζηθήο ηεο
ηζηνζειίδαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο(http://www.nano-micro.gr/omilos/?p=2630). Πξνθεηκέλνπ
λα δηεξεπλεζεί θαιύηεξα ε πινπνίεζε ηεο δηδαθηηθήο πξόηαζεο ρξεζηκνπνηείηαη ειεθηξνληθό
εξσηεκαηνιόγην, ην νπνίν νη καζεηέο/ηξηεο απαληνύλ αλώλπκα.
Παξαθάησ θαηαηίζεηαη ε εκπεηξία ηεο πινπνίεζεο ηεο δηδαθηηθήο πξόηαζεο πνπ
παξνπζηάζηεθε, κε ζηόρν ηε δηάρπζε ηεο εκπεηξίαο πνπ απνθηήζεθε κέζσ απηήο, σο θαιήο
πξαθηηθήο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο κνπζηθήο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.
3.2

Η εμπειπία ηηρ ςλοποίηζηρ

Ζ δηδαθηηθή πξόηαζε πινπνηήζεθε θαηά ηα ζρνιηθά έηε 2018-19 θαη 2019-20 ζηελ Α΄ ηάμε
ηνπΓπκλαζίνπ ηνπ Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, ζην πιαίζην ηνπ
καζήκαηνο ηεο κνπζηθήο. πκκεηείραλ ζπλνιηθά 104 καζεηέο/ηξηεο (52 αγόξηα θαη 52
θνξίηζηα). Με βάζε ηελ παξαηήξεζε ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, ηα παξαδνηέα ησλ
καζεηώλ/ηξησλ θαη ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηα αλώλπκα ειεθηξνληθά εξσηεκαηνιόγηα,
όινη/όιεο νη καζεηέο/ηξηεο έδεημαλ κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη ελζνπζηαζκό, είραλ ελεξγό
ζπκκεηνρή, πήξαλ πξσηνβνπιίεο, αιιειεπίδξαζαλ θαη δελ παξαηεξήζεθαλ πξνβιήκαηα ζηε
ειίδα 92 από 416

Δπηζηεκνληθό Δθπαηδεπηηθό Πεξηνδηθό “eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο”
Σόκνο 8, Σεύρνο 2, 2020 © eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο ISSN: 2241-4576

ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ, νύηε δηαπηζηώζεθαλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζηα δηάθνξα ζηάδηα
πινπνίεζεο ηεο δηδαθηηθήο πξόηαζεο. Ζ εμνηθείσζε κε ηελ νκαδηθή δνπιεηά αθόκε θαη όηαλ
είρε πξνζηξηβέο, ήηαλ θνβεξά επεξγεηηθή γηα ηα παηδηά θαζώο «αλαγθάδνληαλ» άιινηε λα
πάξνπλ πξσηνβνπιίεο θαη άιινηε λα θάλνπλ πίζσ. Οη καζεηέο/ηξηεο βξήθαλ πνιύ
ελδηαθέξνπζεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ερνπνίεζεο δηαθνζκεηηθνύ ζρεδίνπ θεληήκαηνο
ειιεληθήο ιατθήο ηέρλεο,θαηαλόεζαλ πιήξσο ηελ έλλνηα ηνπ νζηηλάην, απέθηεζαλ
απηνπεπνίζεζε απηνζρεδηάδνληαο ζηελ πεληαηνληθή θιίκαθα ηνπ Νην θαη δελ ζπλάληεζαλ
ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο κνπζηθνύ θεηκέλνπ
MuseScore. Αλέπηπμαλ ηηο δεμηόηεηέο ηνπο ζηε κνπζηθή, θαιιηέξγεζαλ ζεκαληηθέο
δεμηόηεηεο ςεθηαθνύ γξακκαηηζκνύ θαη απέθηεζαλ γλώζεηο κέζα από κηα γόληκε
δηαδξαζηηθή δηαδηθαζία.

4. Σςμπεπάζμαηα
Απνηηκώληαο ηελ εκπεηξία ηεο πξνζέγγηζεο ησλ δηαθνζκεηηθώλ ζρεδίσλ ηεο ειιεληθήο
ιατθήο ηέρλεο κέζσ ηεο αλαδήηεζεο ηνπ εζσηεξηθνύ ήρνπ απηώλ, γίλεηαη θαλεξό πσο νη
καζεηέο/ηξηεο βξίζθνπλ κηα δηέμνδν γηα πεηξακαηηζκό θαη αλαιπηηθή πξνζέγγηζε,
εκπιέθνληαη ελεξγά θαη δεκηνπξγηθά ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, πξνζεγγίδνπλ θξηηηθά ηνλ
ςεθηαθό γξακκαηηζκό ζηε κνπζηθή θαη ηέινο, καζαίλνπλ λα «δηαβάδνπλ» ηνλ θόζκν θαη λα
δίλνπλ λόεκα ζηηο πιεξνθνξίεο – ερεηηθέο θαη νπηηθέο – κε άιια κέζα, πέξα από ηα
παξαδνζηαθά. Ζ Μσξαΐηε (1997) παξαηεξεί όηη ηα παηδηά καγεύνληαη από ηελ επαθή κε έλαλ
θόζκν πεξαζκέλν, γηα ηνλ νπνίνλ ζέινπλ λα έρνπλ εηθόλα, αθόκα θη εθείλε ηεο δηθήο ηνπο
πξνζέγγηζεο.
Ζ θαιιηέξγεηα εγγξάκκαησλ καζεηηθώλ ηαπηνηήησλ επεηεύρζε κέζα από ηνλ πξνζεθηηθό
ζρεδηαζκό ησλ δξαζηεξηνηήησλ, βάζεη ησλ δπλαηνηήησλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ, αιιά θαη ηελ
επηινγή εύρξεζηνπ ινγηζκηθνύ επεμεξγαζίαο κνπζηθνύ θεηκέλνπ.
Οη Βαζηιεηάδεο θαη Εεάθεο-Γιπληάο (1993) καο θαινύλ λα αλαινγηζηνύκε πσο γηα λα ιπζνύλ
ηα λέα δηδαθηηθά πξνβιήκαηα, ζα πξέπεη ζήκεξα νη εθπαηδεπηηθνί λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε,
όηη είκαζηε νη ηνικεξνί εμεξεπλεηέο γηα ηελ θαηάθηεζε ελόο λένπ θόζκνπ. Καηάθηεζε, ζηελ
νπνία ζα πξέπεη απνθαζηζηηθά λ' αθηεξσζνύκε, θαη ζηελ αλάγθε, ρσξίο θαζόινπ λα
ζηξέςνπκε ην βιέκκα καο πξνο ηα πίζσ.
Ζ δηδαθηηθή πξόηαζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ εξγαζία απηή ζα κπνξνύζε λα πξνζαξκνζηεί
έηζη ώζηε λα αμηνπνηεζεί θαη ζηηο απαηηήζεηο θαη αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο κνπζηθήο ηεο Β΄
ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην πιαίζην δηδαζθαιίαο ηνπ θεθαιαίνπ «Ο γύξνο
ηεο Διιάδαο – Με βηνιί ζαληνπξνβηόιη», ηνπ καζήκαηνο κνπζηθήο ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ
Γπκλαζίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην πιαίζην δηδαζθαιίαο ηνπ θεθαιαίνπ «Σν ηαμίδη ηεο
κνπζηθήο ζηνλ 20ν αηώλα – Μνπζηθνί πεηξακαηηζκνί θαη αλαηξνπέο», θαζώο θαη ηνπ
καζήκαηνο επηινγήο «Καιιηηερληθή Παηδεία – Μνπζηθή» ηεο Α΄ Σάμεο ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ
θαη ζπγθεθξηκέλα ζην πιαίζην δηδαζθαιίαο ησλ θεθαιαίσλ «Δμπξεζηνληζκόο» θαη «Διιεληθή
εζληθή κνπζηθή ζρνιή».
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George Bizet, L’ Arléssienne Αλαθηήζεθε από ηε δηεύζπλζε:

https://www.youtube.com/watch?v=Iz4VlApPeVU


Soundweaving. Αλαθηήζεθε από ηε δηεύζπλζε: http://soundweaving.hu/en/



Μνπζηθέο Γξάζεηο-Πεηξακαηηθό ρνιείν Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθε. Αλαθηήζεθε
από ηε δηεύζπλζε: https://pspth.edu.gr/gymnasio-lykio/mousikes-drasis/



Ο δηθηπαθόο ηόπνο ηνπ MuseScore - https://musescore.org/
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