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Η µουσική διδασκαλία και µάθηση στην εποχή της
ψηφιακής τεχνολογίας
Σµαράγδα Χρυσοστόµου

Οι σύγχρονες ψηφιακές Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
κυριαρχούν τις τελευταίες δεκαετίες στην καθηµερινότητά µας µε τρόπο και σε έκταση
πρωτοφανή. Η διαρκώς επιταχυνόµενη µάλιστα ανάπτυξη µας διαβεβαιώνει ότι οι
τεχνολογίες που θα χρησιµοποιούµε σε δέκα χρόνια είναι σήµερα άγνωστες σε εµάς ή
βρίσκονται σε πρωτόλειο στάδιο ανάπτυξης. Ο ψηφιακός γραµµατισµός ακολούθως
αποτελεί κοµβικό στόχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τόσο της τυπικής όσο και της
άτυπης, και δεδηλωµένη προτεραιότητα κάθε εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης τα
τελευταία χρόνια σε ολόκληρο τον κόσµο. Οι συνακόλουθοι προβληµατισµοί, όσον
αφορά την ύπαρξη και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, αποδεικνύονται
ευρύτεροι της εκπαιδευτικής διαδικασίας, εκτεινόµενοι από τον τρόπο ενσωµάτωσής
τους στη διδασκαλία, την (αµφισβητούµενη συχνά) βελτίωση της ποιότητας της
εκπαίδευσης, έως την ολιστική επίδρασή τους στην κοινωνία και στις σχέσεις των
ανθρώπων. Κάτω από αυτές τις συνθήκες η µουσική και η διδασκαλία της δεν θα
µπορούσαν να αποτελούν εξαίρεση, µε αποτέλεσµα να γινόµαστε µάρτυρες µιας
επανάστασης, η οποία οδηγεί στον επαναπροσδιορισµό του όρου ‘µουσική’ και
‘µουσική εκπαίδευση’. Ποιες είναι οι δυνατότητες που προσφέρονται σήµερα στον
εκπαιδευτικό µουσικής; Ποιες είναι οι θετικές και αρνητικές διαστάσεις κατά την
προσπάθεια αξιοποίησης των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών; Ποιοι είναι οι
προβληµατισµοί και οι προκλήσεις που προβάλουν από τη µέχρι σήµερα εµπειρία µας
τόσο στο παρόν όσο και στο µέλλον; Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουν
αναπτυχθεί σύγχρονα εργαλεία και εφαρµογές στο πλαίσιο της πιο πρόσφατης
µεταρρύθµισης του ‘Νέου Σχολείου’. Ενας µεγάλος αριθµός αυτών µπορεί να
αξιοποιηθεί και από τους εκπαιδευτικούς µουσικής ώστε να διευρύνουν την
αξιοποίηση της τεχνολογίας στη διδασκαλία της µουσικής. Επιπλέον, παράλληλα µε
τις δράσεις του Νέου Σχολείου, µια σειρά έργων τα οποία αφορούν τη Μουσική κατά
κύριο λόγο έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή ανανεώνονται προσφέροντας επιλογές στους
εκπαιδευτικούς µουσικής τόσο εντός όσο και εκτός της σχολικής τάξης. Σε κάθε
περίπτωση εξαρτάται από τον εκπαιδευτικό να επιλέξει τις εφαρµογές που θα
χρησιµοποιήσει και να καθοδηγήσει τους µαθητές του σε δραστηριότητες που,
εµπλουτισµένες µε τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες, θα διευρύνουν τη µουσική ευφυία
τους και τη µουσικότητά τους.
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