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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα εργασία αφορά διαθεµατική προσέγγιση διδασκαλίας της µουσικής, προσεγγίζοντας θέµατα από το 
µάθηµα της  γεωγραφίας της Ε΄ τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου. Χρησιµοποιείται η εφαρµογή Power Point της 
Microsoft, η οποία επιτρέπει, µέσω της χρήσης συνδέσµων, την πλοήγηση των µαθητών σε διάφορα µέρη της 
γης, και την γνωριµία τους µε τα τοπικά παραδοσιακά µουσικά όργανα. Η αξιολόγηση του µαθητή γίνεται µέσω 
φύλλων εργασίας στο Microworlds Pro, τα οποία καλείται να συµπληρώσει, συλλέγοντας πληροφορίες από την 
πλοήγησή του στο πρόγραµµα. Τελικός στόχος είναι η συνειδητοποίηση της οικουµενικότητας της µουσικής, 
αλλά και η εξοικείωση µε τους Η/Υ, µέσω της διασκέδασης και της  ευχαρίστησης που προσφέρει στους 
µαθητές, η χρήση υπολογιστών.  

 
TΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ:T διδακτική µουσικής, εκπαιδευτικό λογισµικό, παράδοση, µουσικά όργανα 
 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
Το πέρασµα στον 21P

ο
P αιώνα σηµατοδοτήθηκε από πολύ σηµαντικές εξελίξεις σε όλους 

σχεδόν τους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ο οικονοµικός, ο πολιτικός και κοινωνικός 
τοµέας διαφοροποιήθηκαν, δηµιουργώντας µία κοινωνία µε πολλές απαιτήσεις για τους πολίτες 
της. Ένα από τα χαρακτηριστικά αυτής της κοινωνίας είναι η παραγωγή, η διακίνηση και η 
ανταλλαγή τεράστιου όγκου πληροφοριών και γνώσεων µέσω των νέων Τεχνολογιών 
Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).  

Οι ΤΠΕ σήµερα, έχουν εισβάλει σε όλους τους χώρους της κοινωνικής δράσης. Από τις πολύ 
απλές συναλλαγές, µέχρι εξειδικευµένα επιστηµονικά προγράµµατα. Και από απλή επικοινωνία, 
µέχρι συνδιαλλαγή από το ένα ως το άλλο µέρος του πλανήτη. Ταυτόχρονα οι ΤΠΕ δεν µένουν 
στάσιµες, αλλά εξελίσσονται και αναπτύσσονται µε γρήγορους ρυθµούς δηµιουργώντας 
ταχύτατες, ραγδαίες και πολύ σηµαντικές εξελίξεις. Οι επιδράσεις τους αφορούν όλη την κοινωνία 
και συνεπώς και την εκπαίδευση.  

 
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
Σε πολλές χώρες η εκπαιδευτική πολιτική έχει προχωρήσει στην υιοθέτηση µεθόδων και 

προγραµµάτων πληροφορικής και σχεδόν παντού καταβάλλεται προσπάθεια, διεύρυνσης των 
εφαρµογών των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Στην Ελλάδα η 
Πληροφορική έχει ενταχθεί στο αναλυτικό πρόγραµµα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ 
στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση αποτελεί δραστηριότητα στις ώρες λειτουργίας του ολοήµερου 
σχολείου µε τίτλο «Νέες Τεχνολογίες». Ταυτόχρονα έχουν ξεκινήσει προγράµµατα εξοπλισµού 
των σχολείων µε Η/Υ, καθώς επίσης και   προγράµµατα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στις 
ΤΠΕ. Άτυπα αρκετοί εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης χρησιµοποιούν τις ΤΠΕ σε 
δραστηριότητες της διδασκαλίας τους, όταν οι δυνατότητες της σχολικής µονάδας το επιτρέπουν. 
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Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
Η µουσική ως µάθηµα έχει ορισµένες ιδιαιτερότητες. Οι ιδιαιτερότητες αυτές αφορούν στη 

θέση του µαθήµατος στο αναλυτικό πρόγραµµα και στο περιεχόµενό του. Πιο συγκεκριµένα: 
Το µάθηµα της Μουσικής είναι ένα µονόωρο µάθηµα. Ο εκπαιδευτικός, θα πρέπει να είναι 

συγκεκριµένος, περιεκτικός και συνοπτικός, στην διδασκαλία του, προκειµένου να µπορέσει να 
καλύψει τη διδακτέα ύλη. Ακόµη θα πρέπει να αξιοποιήσει το διδακτικό του χρόνο, επενδύοντας 
µουσικά τις σχολικές γιορτές και εκδηλώσεις. 

Ο ήχος είναι το κύριο συστατικό και θέµα του µαθήµατος. Άλλωστε µουσική είναι η 
οργάνωση των ήχων. Αν στόχος της εκπαίδευσης είναι η  ευαισθητοποίηση των µαθητών, 
απέναντι στη µουσική, τότε οφείλει να παρέχει εκείνα τα µέσα, τα οποία που θα κάνουν εφικτό 
αυτό το στόχο. Τα µέσα αυτά έχουν να κάνουν µε την παραγωγή ήχου, είτε αναφορικά µε την 
εκτέλεση και ερµηνεία της µουσικής (φωνή, µουσικά όργανα), είτε µε την µουσική ακρόαση 
(κασετόφωνα, cd player).  

Η επαφή του µαθητή µε τις άµεσες πηγές παραγωγής ήχου, είναι πρωταρχική και 
αναντικατάστατη. Η χρήση των ΤΠΕ µπορεί να έχει αλλάξει ορισµένες πτυχές της µουσικής 
παραγωγής, αλλά η χρησιµοποίηση της φωνής και των µουσικών οργάνων για τη µουσική 
ερµηνεία και εκτέλεση παραµένει η ίδια. Αν στο µέλλον αντικατασταθεί και ο ανθρώπινος 
παράγοντας, δηλαδή οι ίδιοι οι ερµηνευτές, από πιστά δείγµατα ηλεκτρονικού ήχου, - κάτι που 
έχει ήδη εισχωρήσει στο τοµέα της σύνθεσης -  θα φανεί στο µέλλον. Τα σηµερινά δεδοµένα, 
κρατούν αυτό το κοµµάτι της ανθρώπινης έκφρασης, αναλλοίωτο και πιθανόν για αρκετά ακόµα 
χρόνια. 

Παρόλα αυτά η χρήση Η/Υ σε συγκεκριµένες διδασκαλίες στη µουσική τάξη, µπορεί να είναι 
και ενδιαφέρουσα για τους µαθητές ειδικά αν περιλαµβάνεται παιχνίδι, αλλά και πολύ 
εξυπηρετική για την οργάνωση της διδασκαλίας από τον ίδιο το δάσκαλο. 

 
ΓΙΑΤΙ Η ΧΡΗΣΗ Η/Υ 
Η ενασχόληση των παιδιών της ηλικίας του δηµοτικού, µε παιχνίδια στον Η/Υ, είναι πλέον 

γεγονός τα τελευταία χρόνια. Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα εξοικειωµένα µε αυτού του είδους τα 
παιχνίδια, τα οποία ξέρουν να τα χειρίζονται, µε εξαιρετική ταχύτητα και ικανότητα. Για τα ίδια 
είναι ευχαρίστηση και διασκέδαση. ∆εν θα ασχοληθούµε εδώ µε τα αρνητικά για τον ψυχισµό του 
παιδιού αυτού του τρόπου παιχνιδιού, ή για το περιεχόµενο αυτών των παιχνιδιών. Αυτό που µας 
ενδιαφέρει, είναι το πώς το σχολείο θα χρησιµοποιήσει τα καινούργια δεδοµένα, που έχουν να 
κάνουν µε τη χρήση των (ΤΠΕ). Πρέπει να έχουµε υπόψη µας ότι ο θεσµός του σχολείου για να 
αποτελέσει αναπόσπαστο µέρος αυτής της κοινωνίας και ζωντανό κύτταρό της οφείλει να 
προσαρµοστεί σε οποιεσδήποτε αλλαγές.     

Γι’ αυτό το λόγο το σχολείο µπορεί να εκµεταλλευτεί τη λαχτάρα των µαθητών για τη χρήση 
αυτών των µέσων και η ευχαρίστηση και η διασκέδαση µε τον κατάλληλο σχεδιασµό να οδηγήσει 
σε γνώση. 

Παράλληλα ο προτεινόµενος τρόπος οργάνωσης της διδασκαλίας για το συγκεκριµένο 
µάθηµα από το δάσκαλο, περιλαµβάνει πολλά πλεονεκτήµατα. Στην πραγµατικότητα αυτά είναι 
τα ίδια µε όλους τους χώρους στους οποίους χρησιµοποιούνται οι ΤΠΕ  

• Χαµηλό κόστος  
• Ελαχιστοποίηση του χρόνου ενασχόλησης (διδακτικού) 
• Συνδυασµός οπτικοακουστικών µέσων 
• Απεριόριστες δυνατότητες αλληλεπίδρασης  
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Σε µια διδασκαλία το κόστος έχει να κάνει κυρίως µε τα εποπτικά µέσα. Ένας Παγκόσµιος 
χάρτης, αρκετά cd, εξειδικευµένα βιβλία, αφίσα, φύλλα εργασίας για το µαθητή, ψαλίδι και κόλλα 
είναι τα παραδοσιακά εποπτικά µέσα που χρειάζονται. Αν ο δάσκαλος  έχει προσωπικό αρχείο θα 
επιβαρυνθεί µόνο µε αρκετό κουβάληµα   και σαφώς περισσότερη διδακτική ώρα. Αν δεν έχει 
προσωπικό αρχείο θα πρέπει να απευθυνθεί στη σχολική µονάδα για την αγορά των παραπάνω 
επιβαρύνοντας οικονοµικά τη σχολική επιτροπή ή οποιοδήποτε άλλο αρµόδιο φορέα. Η 
ανταπόκριση µάλλον αρνητική θα είναι, γιατί το κόστος αυτού του υλικού είναι πολύ υψηλό, 
δεδοµένου ότι αφορά µία διδασκαλία για µία τάξη, από το συγκεκριµένο δάσκαλο. Το υψηλό 
κόστος µπορεί να  αποθαρρύνει το δάσκαλο και τελικά να µην πραγµατοποιήσει τη διδασκαλία 
του ή να καταφύγει σε συµβιβασµούς. Η εργασία στο internet βγάζει από αυτό το αδιέξοδο και 
ταυτόχρονα ενηµερώνει µε ότι τελευταίο υπάρχει γύρω από αυτό το αντικείµενο. Εµείς για το 
συγκεκριµένο πρόγραµµα χρησιµοποιήσαµε πηγές από προσωπικό αρχείο, το οποίο αξιοποιήσαµε 
παρουσιάζοντάς το σε ηλεκτρονική µορφή και διασταύρωση µε πηγές από το internet, έτσι ώστε 
να υπάρχει επαρκείς και διαρκείς ενηµέρωση.   

∆εύτερον,  προκειµένου ο εκπαιδευτικός να κάνει χρήση όλου αυτού του υλικού, κατά τη 
διάρκεια της διδασκαλίας, θα χρειαστεί αρκετή ώρα. Π.χ. να ξεφυλλίσει τις σελίδες  ενός βιβλίου 
για να δουν οι µαθητές τις εικόνες µε τα µουσικά όργανα συν τον απαραίτητο σχολιασµό, 
περνώντας από κάθε θρανίο και αλλάζοντας κάθε φορά τη µουσική. ∆εν αναφερόµαστε βέβαια σε 
δέκα εικόνες και τρεις ακροάσεις. Ο όγκος των πληροφοριών είναι µεγάλος και ο χρόνος για την 
κατανόησή του και την εµπέδωσή του αρκετός αν θέλουµε οι µαθητές να έρθουν όσο το δυνατόν 
πιο κοντά στη γνωριµία µε τα παραδοσιακά µουσικά όργανα από όλο τον κόσµο. Η ηλεκτρονική 
παρουσίαση µε τη χρήση δεσµών, ελαχιστοποιεί το χρόνο παρουσίασης και για το δάσκαλο, αλλά 
και για την αναζήτηση από το µαθητή.      

Κατά την πλοήγησή του ο µαθητής µπορεί να δει χάρτες, εικόνες από µουσικά όργανα, 
φωτογραφίες, να ακούσει συγκεκριµένους ήχους, να παρακολουθήσει video. 

Η παρουσίαση δεν µένει µόνο στη θεωρητική προσέγγιση του θέµατος αλλά δίνει τη 
δυνατότητα στο µαθητή να εξερευνήσει και να εξάγει ο ίδιος τα συµπεράσµατά του µέσα από την 
αναζήτηση και τη σύγκριση των πηγών.       

 
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ  ΤΩΝ  ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΌ ΟΛΟ ΤΟΝ 

ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
 
1. Στόχοι της διδασκαλίας 
Η παρούσα διδασκαλία, αφορά στη διδασκαλία παραδοσιακών µουσικών οργάνων από 

διάφορα µέρη του κόσµου, σε µαθητές της Ε΄ τάξης του δηµοτικού σχολείου. Όµως το 
συγκεκριµένο διδακτικό αντικείµενο περιλαµβάνεται στην ύλη του αναλυτικού προγράµµατος για 
τη µουσική της Β΄ γυµνασίου. Γι’ αυτό το λόγο µπορεί να χρησιµοποιηθεί και στη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση. Το υλικό παρουσιάζεται στη διευρυµένη του µορφή. Με την κατάλληλη προσαρµογή 
είναι ικανό να ανταποκριθεί και σε µικρές ηλικίες. Αυτός άλλωστε είναι και ο αρχικός στόχος.   

Σκοπός του µαθήµατος είναι η συνειδητοποίηση της οικουµενικότητας της µουσικής τέχνης, 
µέσα από την παρατήρηση των παραδοσιακών µουσικών  οργάνων που χρησιµοποιούν λαοί από 
διαφορετικά µέρη του πλανήτη. Επιµέρους µουσικοί στόχοι είναι α) η αναγνώριση διαφορετικών 
µουσικών οργάνων, β) η εξάσκηση της ακοής σε διαφορετικά ηχοχρώµατα, γ) η συνειδητή 
κατηγοριοποίηση των µουσικών οργάνων ανάλογα µε τον τρόπο παραγωγής του ήχου . 
Ταυτόχρονα προσεγγίζονται και θέµατα από άλλα γνωστικά αντικείµενα όπως η γεωγραφία ( 
προσανατολισµός - ήπειροι ) και η πληροφορική. 
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Λόγο του συγκεκριµένου τρόπου διδασκαλίας  οδηγούµαστε σε µία διαθεµατική προσέγγιση. 
Μέσω αυτής της προσέγγισης, οι µαθητές, ενώ µαθαίνουν µουσική, έρχονται αντιµέτωποι µε 
έννοιες από άλλους γνωστικού τοµείς, συνειδητοποιώντας και εµπεδώνοντας καλύτερα τα 
γνωστικά αντικείµενα. Έτσι η διδασκαλία της µουσική λειτουργεί ως όχηµα µεταφέροντας 
εµπειρίες από άλλα µαθήµατα και δείχνοντας τον ενοποιητικό χαρακτήρα της γνώσης.  

Σ’ αυτή τη διδασκαλία, το µαθησιακό περιβάλλον του ηλεκτρονικού υπολογιστή έχει τον 
πρωταγωνιστικό ρόλο, που πρωταρχικό στόχο έχει α) την ενίσχυση της διαχείρισης 
πληροφοριακού υλικού και β) τη διευρευνητική µάθηση, (Γιακουµάτου,2004) καλλιεργώντας 
ταυτόχρονα τις δεξιότητες χρήσεις του Η/Υ. 

Σε καµιά περίπτωση στόχος δεν είναι να αντικατασταθεί ο δάσκαλος. Άλλωστε δεν υπάρχει 
λογισµικό που µπορεί να αντικαταστήσει το µάθηµα του εκπαιδευτικού, παρά µόνο λογισµικά που 
καλούνται να υποστηρίξουν τον εκπαιδευτικό. (Γιακουµάτου,2004). Οι νέες τεχνολογίες δεν 
αποτελούν και δεν πρέπει να αποτελούν πανάκεια για την εκπαίδευση. Η θέση τους είναι να 
συµβάλουν µε τα µέσα που διαθέτουν στην εξέλιξη των διδακτικών θεωριών και την ανάπτυξη νέων 
εκπαιδευτικών τεχνικών. Η προσέγγιση του διδακτικού αντικειµένου στην παρούσα εισήγηση 
γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε οι µαθητές να  «µαθαίνουν παίζοντας», σε ένα ελκυστικό µαθησιακό 
περιβάλλον. 

 
2. Ένα µουσικό ταξίδι µε µερικά κλικ 

 

Η διδασκαλία χωρίζεται σε δύο µέρη.  
Στο πρώτο µέρος, οι µαθητές ξεναγούνται στο 

πρόγραµµα µε την καθοδήγηση του δασκάλου, ενώ 
ταυτόχρονα εξοικειώνονται µε τη χρήση των δεσµών 
που χρησιµεύουν στην λειτουργία του προγράµµατος 
και στο πέρασµα από τη µια διαφάνεια στην άλλη. Το 
λογισµικό στηρίζεται στην εφαρµογή Power Point της 
Microsoft. Περιλαµβάνει χάρτες και  εικόνες – 
φωτογραφίες, µε µουσικά όργανα και οργανοπαίκτες. 
Επίσης ακροάσεις και video. Έχει γίνει προσπάθεια 
ώστε οι εικόνες να είναι φωτογραφίες και όχι 
ζωγραφιές για να υπάρχει πιστή αναπαραγωγή της 
πραγµατικότητας. Τα video είναι µαγνητοσκοπήσεις 
που έγιναν ειδικά γι’ αυτό το σκοπό από µουσικούς 
και ντόπιους οργανοπαίκτες.  

Μεγαλύτερη έµφαση δίνεται στην Ελληνική µουσική λόγω του ότι η συλλογή στοιχείων 
από τον Ελλαδικό χώρο ήταν και είναι πιο εύκολη από άλλα µέρη, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι 
παραµελείται η παρουσίαση άλλων µουσικών οργάνων. Η διδασκαλία ξεκινάει παρουσιάζοντας 
τον παγκόσµιο χάρτη επισηµαίνοντας τις Ηπείρους της Αµερικής, της Αφρικής, της Ωκεανίας 
και ξεχωρίζοντας της Ευρώπη από την Ασία Σε κάθε µία από αυτές τις περιοχές υπάρχει δεσµός 
που οδηγεί σε µια συγκεκριµένη περιοχή και αυτή µε τη σειρά της στο αντίστοιχο τοπικό 
παραδοσιακό µουσικό όργανο. Σε ορισµένα µέρη, όπως παραδείγµατος χάρη στην Ελλάδα τα 
όργανα είναι ταξινοµηµένα σε µουσικές κατηγορίες ανάλογα µε τον τρόπο παραγωγής του 
ήχου. ∆ηλαδή σε Χορδόφωνα, σε Αερόφωνα, σε Μεβρανόφωνα, σε Ιδιόφωνα και σε Νυκτά. Οι 
ακροάσεις των οργάνων και τα video ζωντανεύουν τη διδασκαλία και βοηθούν µε τον καλύτερο 
τρόπο στην εµπέδωση αυτών που ο εκπαιδευτικός επιθυµεί. 
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Είναι αποδεδειγµένο ότι η παρουσίαση στοιχείων 
µε διαφορετικό τρόπο µπορεί να προσελκύσει 
περισσότερους τύπους µαθητών και το πέρασµα των 
στοιχείων από την βραχυπρόθεσµη στην 
µακροπρόθεσµη µνήµη να γίνει γρηγορότερα. Αυτό 
είναι ένα από τα πλεονέκτηµα του πολυδιάστατου 
τρόπου παρουσίασης που προσφέρουν οι ΤΠΕ. 

 

Ο δάσκαλος καθόλη τη διάρκεια του µαθήµατος 
συντονίζει, καθοδηγεί αλλά και επιβραβεύει κάθε 
θετική προσπάθεια. Επικεντρώνει το ενδιαφέρον των 
µαθητών σε θέµατα που θεωρεί ότι είναι απαραίτητα 
και επισηµαίνει εκείνα τα σηµεία που θα τους 
απασχολήσουν  στα φύλλα εργασίας. Αν χρειαστεί 
µπορεί να γυρίσει σε προηγούµενες διαφάνειες, 
προκειµένου να επιστήσει την προσοχή. Ακόµη 
οργανώνει τη διδασκαλία µε τέτοιο τρόπο ώστε οι 
ακροάσεις να γίνονται τη σωστή στιγµή και να είναι 
τουλάχιστον στην αρχή κοινές για όλους. Στη 
συνέχεια ο µαθητής αφήνεται να πλοηγηθεί µόνος του 
στο πρόγραµµα, σηµειώνοντας οτιδήποτε του έκανε 
περισσότερο εντύπωση από τα µουσικά όργανα που 
συνάντησε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του και τις 
µουσικές που άκουσε. 
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Στο δεύτερο µέρος, περιλαµβάνονται  φύλλα εργασίας 
τα οποία καλείται να συµπληρώσει ο µαθητής,  συλλέγοντας 
πληροφορίες από την παραπάνω παρουσίαση. Τα 
συγκεκριµένα φύλλα εργασίας στηρίζονται σε εφαρµογές 
του microworlds pro από το βιβλίο των ∆απόντες & άλλοι, 
«Ο δάσκαλος δηµιουργός».  

Ο λόγος που χρησιµοποιήθηκε το παραπάνω πρόγραµµα είναι γιατί οι δραστηριότητες που 
προτείνονται είναι ανοιχτού τύπου και έτσι έδωσαν τη δυνατότητα, µε την κατάλληλη 
επεξεργασία, να προσαρµοστούν στις ανάγκες αυτού του µαθήµατος. Συγκεκριµένα 
δηµιουργήθηκαν έξι φύλλα εργασίας που περιέχουν αντιστοιχήσεις, συναρµολόγηση µουσικών 
οργάνων και ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Ο µαθητής, ταυτόχρονα µε την εµπέδωση του 
διδακτικού αντικειµένου, µαθαίνει να χρησιµοποιεί τα εργαλεία ζωγραφικής του microworlds 
pro, να δηµιουργεί χελώνες και να τις µετατρέπει σε µουσικά όργανα, να µικραίνει αντικείµενα, 
κ.α.. 

Η αναζήτηση συγκεκριµένων µουσικών οργάνων τον αναγκάζει, να χρησιµοποιήσει τους 
χάρτες και να «ταξιδέψει» σ’ αυτούς µετατρέποντάς τον σε έναν µικρό εξερευνητή και κάνοντας 
την αναζήτηση συναρπαστική. Μερικά φύλλα εργασίας είναι σχεδιασµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε 
να συνειδητοποιήσει τα κοινά στοιχεία που υπάρχουν  ανάµεσα σε µουσικά όργανα από διάφορα 
µέρη της γης και το πόσο κοινή είναι η ανάγκη των ανθρώπων σε όλον τον πλανήτη για να 
εκφράσουν τα συναισθήµατά τους – χαρά, λύπη, αγωνία, φόβο – µέσα από τη µουσική. Αυτή είναι 
η ανάγκη που οδηγεί στη δηµιουργία µουσικών οργάνων από την ίδια τη φύση, το ανθρώπινο 
σώµα και υλικά που µόνο το ανθρώπινο µυαλό και η φαντασία µπορούν να επινοήσουν.  

Κλείνουµε αυτήν την εισήγηση µε τα λόγια του Γίαννη Γιανναράκη όπως αυτά 
καταγράφτηκαν σε ένα τεύχος του περιοδικού ROM: 

«Πριν ακόµα αποκτήσει τη στενότερη έννοια της τέχνης των ήχων, η µουσική για τους 
αρχαίους σήµαινε την ενασχόληση που διαµορφώνει το πνεύµα και ψυχή … Ήταν η τέχνη των 
Μουσών, που ως κόρες της Μνηµοσύνης, της θεάς της µνήµης, τροφοδοτούσαν τις πηγές της 
έµπνευσης και της δηµιουργίας.  

Στο πέρασµα από το µύθο στην ιστορία και από τον προφορικό λόγο στο γραπτό, η τέχνη 
των Μουσών συνόδευσε τις ανθρώπινες δραστηριότητες από τις απλές έως τις πιο σύνθετες, 
δίνοντας ρυθµό στο µόχθο, βήµα και παιάνα στις στρατιωτικές εφορµήσεις µελωδική συνοδεία στις 
κοινωνικές εκδηλώσεις και βάλσαµο στον ανθρώπινο πόνο. Συντρόφευε το ανθρώπινο πνεύµα στις 
κοσµικές του αναζητήσεις στον κόσµο το µικρό όπου γεννιέται η ζωή και στον κόσµο το µέγα όπου 
µορφώνονται οι γαλαξίες. 

Στον 20P

ο
P αιώνα, η τέχνη των Μουσών ξέφυγε από τα σώµατα των ανθρώπων και των 

οργάνων, απογειώθηκε µε τρόπο πρωτόγνωρο και βρήκε στο ηλεκτρόνια…το µέσο που τη διέδιδε 
αστραπιαία παντού και την κατέγραφε σε µια – σχεδόν – ανεξίτηλη µνήµη. Η µουσική ήταν η πρώτη 
µορφή παγκόσµιας πληροφορίας που ταξίδεψε πάνω από τα γεωγραφικά και γλωσσικά σύνορα, 
µεταδίδοντας θαυµαστές εικόνες και συµπυκνωµένα νοήµατα. Στον 21P

ο
P  αιώνα οι κόρες της 

Μνηµοσύνης τροφοδοτούν µια νέα, τεράστια πηγή έµπνευσης και δηµιουργίας που θα είναι η 
συλλογική µνήµη του µέλλοντος.»     
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• http://www.hobgoblin.com/info/glossary.htm. Ο κατάλογος του Ηobgoblin µε  πολλά παραδοσιακά 

όργανα και αναφορές για κάθε ένα από αυτά.  
• HTUhttp://www.hobgoblin.com/local/contfram.htmUTH.  Ηλεκτρονικό κατάστηµα µε µεγάλη ποικιλία 

παραδοσιακών οργάνων.   
• http://www.eyeneer.com/World/Instruments/index.html. Σελίδα µε παραδοσιακά όργανα ανά µέρος και 

πολύ καλά δείγµατα ήχου. 
• http://www.chineseculture.net/guqin/instruments/. Σελίδα µε κινέζικα µουσικά όργανα   
• http://www.asu.edu/lib/subject/ethno.htm Σελίδα µε όλες τις εγκεκριµένες διευθύνσεις που αναφέρονται 

στην εθνοµουσικολογία. 
• http://www.si.umich.edu/chico/instrument/ Aνοιχτή εγκυκλοπαίδεια. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της 

ανοιχτού τύπου µουσικής εγκυκλοπαίδειας Chico. 
• http://en.wikipedia.org/wiki/Music_of_Russia. Σελίδα µε µουσικά όργανα από τη Ρωσία 
• HTUhttp://www.washington.edu/uwired/outreach/teched/projects/web/music/home.htmUTH. Η διεύθυνση του 

πανεπιστηµίου της Ουάσιγκτον, µε σελίδα που αναφέρεται σε παραδοσιακό µουσικά όργανα από όλο 
τον κόσµο για τους δασκάλους, µε φύλλα εργασιών. 
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