Παιδαγωγικό πρόγραµµα για µαθητές µε ειδικές ανάγκες
(Μονάδα Ένταξης στη Μέση Εκπαίδευση, Γυµνάσιο ∆αλίου – Πέρα Χωρίου Νήσου)
∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ PROJECTi
Μουσικό ταξίδι σε όλο τον κόσµο σε 8 µήνες
ΣΚΟΠΟΣ: Η συµπερίληψη των µαθητών/τριων στην µαθησιακή διαδικασία και η καθολική τους
συµµετοχή σε ένα βιωµατικό και διαθεµατικό µάθηµα Μουσικής, που να αποσκοπεί κυρίως στην
προαγωγή της επικοινωνίας και της κοινωνικής προσαρµογής, κάνοντας χρήση όσο το δυνατό
περισσότερων αισθήσεων ως κανάλια επικοινωνίας.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ PROJECT

Οι µαθητές/τριες αναµένεται:
•

Να γνωρίσουν, ν’ απολαύσουν και να νιώσουν οικεία µε τη µουσική από
διαφορετικές περιοχές του κόσµου.

•

Να ανακαλέσουν εµπειρίες και γνώσεις τους σχετικά µε τους ξένους πολιτισµούς

•

Να βιώσουν πολλούς και διαφορετικούς τρόπους δηµιουργικής έκφρασης (τέχνης,
χειροτεχνίας, κίνησης, χορού)

•

Να κατανοήσουν ότι η µουσική και ο χορός σχετίζονται άµεσα και ότι ο χορός µπορεί
να αποτελέσει τρόπο έκφρασης και ανταπόκρισης στη µουσική

•

Να καλλιεργήσουν κινητικές και λεκτικές δεξιότητες: έλεγχος σώµατος και φυσικής
ισορροπίας, γνώση και έκφραση µέσω του λόγου (verbalised knowledge), ρυθµού

•

Να αποκτήσουν έλεγχο µικρών κινήσεων των χεριών και κάποιων βασικών
δεξιοτήτων εκτέλεσης µουσικών οργάνων (instrumental manipulation)

•

Να παρατηρήσουν, να συγκρίνουν και να εξάγουν συµπεράσµατα

•

Να νιώσουν την χαρά και την ικανοποίηση της µουσικής εκτέλεσης

•

Να αποκτήσουν την αίσθηση της οµαδικότητας, συµµετοχής και επίτευξης

Στρατηγικές διδασκαλίας: εξατοµίκευσης, οµαδοσυνεργατικής, κατευθυνόµενης διερεύνησης

ΕΝΟΤΗΤΑ: Ταξίδι στη Βραζιλία
∆ιάρκεια: 4-5 διδακτικές περίοδοι
(προετοιµασία για το ταξίδι – τι µπαίνει στη βαλίτσα)
1. Ποια χώρα; (παιχνίδι – κοινωνική ανάπτυξη, αντίληψη του χρόνου, δεξιότητα γραφής,
άσκηση µνήµης µέσω ανάκλησης λέξεων)
•

Παιχνίδι µε την κλεψύδρα: Κατά τη διάρκεια της κλεψύδρας, οι µαθητές γράφουν τα
ονόµατα όλων των ξένων χωρών που θυµούνται. Ο νικητής του παιχνιδιού είναι
αυτός που θα γράψει τις πιο πολλές χώρες και αυτός θα επιλέξει τη χώρα που θα
επισκεφθούµε. Στο συγκεκριµένο µάθηµα επιλέγηκε η Βραζιλία.

2. Πού βρίσκεται η Βραζιλία; (παιχνίδι – κοινωνική ανάπτυξη, αντίληψη του χώρου,
εννοιολογικών σχέσεων, κινητικών δεξιοτήτων, δεξιότητα δηµιουργικής έκφρασης)
•

Οι µαθητές βρίσκουν τη χώρα στον παγκόσµιο χάρτη, ζωγραφίζουν ή φτιάχνουν
τη σηµαία της Βραζιλίας.

3. Τι γνωρίζουµε για τη Βραζιλία; (παιχνίδι µε λέξεις κλειδιά - κοινωνική ανάπτυξη,
γνωσιολογική αντίληψη, κατανόηση, συσχέτιση εννοιών, άσκηση µνήµης, αρίθµηση,
µέτρηση)
Οι µαθητές:
•

Απαριθµούν οτιδήποτε γνωρίζουν για τη Βραζιλία (πχ. Ν. Αµερική, Αµαζόνιος,
ζούγκλα, καρναβάλι, χορό, µουσική, φυτείες, βραζιλιάνικες τηλεοπτικές σειρές)

•

Παίζουν το παιχνίδι της Κρεµάλας: στον πίνακα παρουσιάζονται λέξεις µε κενά, που
σχετίζονται

άµεσα

µε

τη

συγκεκριµένη

χώρα.

Οι

µαθητές καλούνται να

συµπληρώσουν τη λέξη. Χάνουν πόντους για κάθε λάθος. Ο νικητής επιβραβεύεται
από όλους µε αναγνώριση της δεξιότητας του.
4. Τι είναι η Σάµπα; (βηµατική επικέντρωση σε µουσικές έννοιες – οπτική συγκέντρωση,
συναισθηµατική και αισθητική αγωγή, ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων µέσω διαλόγου)
•

Οι µαθητές αναµένεται να παρακολουθήσουν ένα βίντεο µε µουσικό εργαστήρι
Σάµπας. Ακολούθως, συζητούν για το χορό, τη µουσική, τις στολές, το καρναβάλι
και γενικά για την περιρρέουσα ατµόσφαιρα.

•

Ο/η

καθηγητής/τρια

καθοδηγεί

τους

µαθητές/τριες

να καταλήξουν

στο

συµπέρασµα «Αυτός είναι ο χορός που πρόκειται να χορέψουµε!"
5. Πώς µπορούµε να παίξουµε Σάµπα; (ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων σε µουσικά όργανα,
ρυθµού, εκτέλεσης οδηγιών, οπτικοκινητικός συντονισµός, συντονισµός ρυθµού και
κίνησης, φωνολογίας, κοινωνικών σχέσεων, συναισθηµατικής αγωγής)

5.1. ρυθµικός τονισµός
• Αρχικά, οι µαθητές επαναλαµβάνουν προφορικά µια ρυθµική φράση ή λέξη.
Παράδειγµα:

ΤΑ – ΞΙ - ∆Ι

•

ΤΑ -

Ρυθµικός τονισµός της φράσης (ως παιχνίδι): σ’ ένα στρογγυλό τραπέζι, ανάµεσα

σε άλλα κρουστά όργανα υπάρχει ένα ντέφι το οποίο οι µαθητές/τριες θα πρέπει να
κτυπήσουν ρυθµικά (περιορισµοί: κανένας δεν αγγίζει άλλο γύρω του, και ούτε άλλο όργανο
δίπλα από το ντέφι!)
• Παράδειγµα:

ΤΑ – ΞΙ - ∆Ι

ΤΑ –

5.2. Ρυθµικός τονισµός µε χειρονοµίες (ρυθµός και κίνηση)
• Οι µαθητές/τριες επαναλαµβάνουν την εκφώνηση του ρυθµού µε κινήσεις, χειρονοµίες και
παύσεις (!)
5.3. Ρυθµικός τονισµός µε βήµατα (επίπεδα ανάπτυξης και εφαρµογής)
• Οι µαθητές/τριες επαναλαµβάνουν το ρυθµό µε βήµατα.
5.4. Οµαδικός χορός (ρυθµικές δεξιότητες και χορευτική κίνηση)
• Οι µαθητές/τριες χορεύουν, έχοντας τον έλεγχο του σώµατος τους και χωρίς να αγγίξουν
κανένα άλλο παιδί (Ποιος είναι ο νικητής;).
5.5. Οµάδα χορού µε κρουστά όργανα (δεξιότητες µουσικών οργάνων και χορευτική κίνηση)
• Οι µαθητές/τριες χορεύουν και παίζουν ταυτόχρονα σε κρουστά όργανα (µαράκες, κ.λπ.).
6. Οι µαθητές/τριες παρακολουθούν µέσω youtube φιλµάκι χορού Σάµπα. Ακολούθως
παρατηρούν και συζητούν οι ίδιοι πως βίωσαν τη δική τους έκφραση (οπτική συγκέντρωση,
ανάπτυξη λεξιλογίου και συνεχόµενου λόγου, έκφρασης, µνήµης, ανάπτυξη κριτικής σκέψης,
διαλόγου).
7. Έτοιµοι για τον τελικό χορό; (κοινωνική ανάπτυξη, κινητική ανάπτυξη, έκφραση,
συναισθηµατική αγωγή µέσω της ικανοποίησης και ολοκλήρωσης της όλης προσπάθειας)
• Οι µαθητές επαναλαµβάνουν το χορό
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Η αξιολόγηση:
• Να λειτουργεί θετικά, ενισχυτικά και όχι ως διαδικασία επιλογής των ικανοτέρων.
• Να εστιάζεται περισσότερο στο συναισθηµατικό και ψυχοκινητικό τοµέα, χωρίς να
αγνοείται ο γνωστικός.

Άντρος Παύλου, καθηγητής Μουσικής
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Νοέµβριος 2011

Οι εργασίες τύπου project, προωθούν την διαθεματικότητα, τη συνεργασία και την ανάληψη πρωτοβουλιών των
καθηγητών διαφορετικών ειδικοτήτων για την διεκπεραίωσή του.

