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Ο ρόλος της µουσικής τεχνολογίας στην ανάπτυξη της
µουσικής δηµιουργικότητας.
Νέες κατευθύνσεις και προοπτικές για την Πρωτοβάθµια
Εκπαίδευση
Αγγελική Τριανταφυλλάκη

Το παρόν κεφάλαιο αναπτύσσει και συζητάει τις σύγχρονες θεωρίες γύρω από την
ανάπτυξη της µουσικής δηµιουργικότητας µε τη χρήση νέων τεχνολογιών στην
Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. ∆ηµιουργικές µορφές εκµάθησης της µουσικής όπως είναι
η µουσική σύνθεση, συχνά παραµερίζονται στα προγράµµατα σπουδών γενικής
εκπαίδευσης. Η τεχνολογία, γνώριµο εργαλείο για το µεγαλύτερο µέρος του
µαθησιακού πληθυσµού, έρχεται να καταστήσει την εκµάθηση της µουσικής σύνθεσης
πραγµατικά ενταξιακή, χωρίς περιορισµούς ως προς τη συµµετοχή του συνόλου των
µαθητών. Το κεφάλαιο ξεκινάει από τη βασική αρχή πως η δηµιουργική
δραστηριότητα στη µουσική τάξη µε τη χρήση της τεχνολογίας είναι κάτι πολύ
περισσότερο από απλή απόκτηση γνώσης, αφού δίνει τη δυνατότητα τόσο στον
εκπαιδευτικό όσο στους µαθητές να αναπτύξουν νέες µαθησιακές και διδακτικές
στρατηγικές και τρόπους σκέψεις, ανταποκρινόµενοι στα νέα δεδοµένα που η
τεχνολογία επιφέρει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στα πλαίσια του κεφαλαίου θα
παρουσιαστεί το καινοτόµο λογισµικό MIROR για την εκµάθηση µουσικής σύνθεσης
και θα συζητηθούν επιλεκτικά µελέτες περίπτωσης της χρήσης του στην τάξη. Το
λογισµικό αναπτύχθηκε µε µια σειρά πιλοτικών ερευνών στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού
προγράµµατος MIROR (FP7-ICT) προκειµένου να ενισχύσει τη δηµιουργική
εκµάθηση µουσικής στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζονται
ένα σενάριο χρήσης του λογισµικού σε τάξη Γ’ δηµοτικού. Το κεφάλαιο καταλήγει σε
σειρά συµπερασµάτων ως προς τη χρήση της µουσικής τεχνολογίας για την ανάπτυξη
της µουσικής δηµιουργικότητας και προσφέρει κατευθυντήριες γραµµές για περαιτέρω
έρευνα και δράση.
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Νέες µαθησιακές ευκαιρίες ενασχόλησης µε τη µουσική
Η εκµάθηση της µουσικής, σήµερα περισσότερο από ποτέ, πραγµατώνεται
εντός και εκτός της αίθουσας διδασκαλίας τόσο σε τυπικά όσο σε άτυπα
µαθησιακά πλαίσια. Η ευρεία πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σε
φορητές ηλεκτρονικές συσκευές λήψης µουσικής όπως έξυπνα τηλέφωνα
και tablet και φυσικά στο διαδίκτυο µε την απεριόριστη πρόσβαση σε
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