
Ηλεκτρονικό περιοδικό «Μάθηση με Τεχνολογίες», τεύχος 4ο, Σελίδα 1 από 10 
ISSN 1792–1813 «e-diktyo» και «Μιχάλης Δερτούζος»       mag.e-diktyo.eu 

Sonification in digital cooperative activities 

 
Σουβατζόγλου Βασίλειος1

, Λάζου Αργύριος2 
1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86 

basou@sch.gr 
2 Εκπαιδευτικός Μουσικής Επιστήμης ΠΕ79  

lazouargy@gmail.com 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το κείμενο αναφέρεται σε διαδικασίες παραγωγής ηχητικών προϊόντων μέσω ψηφιακών εφαρμογών και 

υλικού κατά τη φάση υλοποίησης συνεργατικών δράσεων μεταξύ σχολείων, χωρίς να αποκλείεται η εφαρμογή τους 

και πέρα από αυτές. Με δεδομένη την χρήση και αξιοποίησης της μουσικής σε αυτά τα προγράμματα, επιχειρείται 

μια αποτύπωση δυνατοτήτων παραγωγής αυθεντικών ήχων και μουσικών που να συνδυάζονται με άλλες 

εικαστικές τέχνες αλλά και με τις θετικές επιστήμες. Για την εφαρμογή της πλειοψηφίας των προτεινόμενων 

δραστηριοτήτων δεν απαιτούνται γνώσεις μουσικής επιστήμης. Τέτοιες διαδικασίες κρίνεται ότι ενισχύουν τη 

συναισθηματική εμπλοκή των μαθητών και αυξάνουν τη δημιουργικότητά τους. Η επιλογή εφαρμογών και λύσεων 

μέσα από εύκολα προσβάσιμες ψηφιακές εφαρμογές χωρίς πρόσθετο κόστος, προκρίνεται έναντι οποιασδήποτε 

άλλης επιλογής. Η σύνδεση παραγωγής ήχων και μουσικής με αξιοποίηση δεδομένων από τις θετικές επιστήμες 

προσδίδει μια επιπλέον διάσταση στην πρόσληψη της μουσικής παραγωγής από τους μαθητές. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ηχοποίηση (sonification), συνεργατικές δράσεις, ψηφιακά εργαλεία 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Η μουσική διαπιστωμένα (Pateraki, 2018; Wastiau, Crawley & Gilleran, 2011) αποτελεί ένα θέμα 

αλλά και εργαλείο συνεργασίας στα διακρατικά προγράμματα etwinning. Σε μια αποδελτίωση που 

επιχειρεί η Pietrzak (2009), η μουσική ως θέμα συνεργασίας καταλαμβάνει τη δέκατη (10η) θέση 

ανάμεσα σε τριάντα οκτώ (38) θέματα που απαριθμούνται. Η μουσική είναι και αντικείμενο στις 

συνεργασίες Erasmus+ όπως καταγράφεται στις εκδηλώσεις Erasmus Days (Erasmus+France, 

Education and Training Agency, 2019) και ενίοτε είναι και αποκλειστικό εξειδικευμένο θέμα 

(ενδεικτικά Warner, Stachyra & Zanchi, 2016). Η σημαντικότητα του ήχου στην υλοποίηση των 

συνεργασιών στοιχειοθετείται πάνω στο ότι ο ήχος είναι ένα μέσο, το οποίο αν και δεν γίνεται 

αντιληπτό οπτικά, εν τούτοις διεισδύει κυριολεκτικά στο σώμα και δημιουργεί μια συναισθηματική 

κατάσταση (Paine, 2007) η οποία μπορεί να έχει και τη διάσταση της επικοινωνίας των 

δημιουργούμενων συναισθημάτων (Smalley 1986). 

Η ΗΧΟΠΟΙΗΣΗ 
Στην εργασία αυτή δεν θα γίνει μνεία της αξιοποίησης της έντεχνης, της φολκλορικής μουσικής 

στις συνεργατικές δράσεις αλλά μόνο της παραγωγής ήχων μέσα από την αξιοποίηση δεδομένων που 

προέρχονται από κάποιαν άλλη περιοχή έρευνας, μέτρησης ή δημιουργίας. Η διαδικασία αυτή 

αποδίδεται με τον όρο ηχοποίηση (Sonification). Πιο ολοκληρωμένα οι Kramer et al. (1999) 

καθορίζουν ότι η ηχοποίηση είναι ο μετασχηματισμός των σχέσεων δεδομένων σε αντιληπτές σχέσεις 

δηλαδή σε ένα ακουστικό σήμα. Αυτό μπορεί να υποβοηθά και να διευκολύνει την επικοινωνία και 

την ερμηνεία τους. Η ηχοποίηση, λοιπόν, επιδιώκει να μεταφράσει τις σχέσεις στα δεδομένα σε ήχους 

που εκμεταλλεύονται τις ακουστικές αντιληπτικές ικανότητες των ανθρώπων, έτσι ώστε οι σχέσεις 

δεδομένων να είναι κατανοητές. Αυτό καθιστά την ηχοποίηση μια πραγματικά διεπιστημονική 

προσέγγιση στην προβολή πληροφοριών (Walker & Nees, 2011), συνεπώς ενδιαφέρουσα και χρήσιμη 

της προσέγγισης της διεπιστημονικότητας στο χώρο της εκπαίδευσης.  

Η ηχοποίηση είναι μια διαδικασία πλέον βαθιά επιστημονική με πολλή έρευνα πάνω στο θέμα και 

μεγάλης έκτασης παραγωγής και πειραματισμού (Paine, 2007). Ξεκίνησε από τη δεκαετία του ’50 και 

χαρακτηριστικό ιστορικό παράδειγμα αποτελεί το μουσικό έργο από τον Ιάνη Ξενάκη με βάση 

υπολογισμούς για υπερβολικά παραβολοειδή και μετά αυτά χρησιμοποιήθηκαν για τον σχεδιασμό του 

Philips Pavilion (Clarke, 2012). Πλέον έχει αξιοποιήσει δεδομένα από πολλά πεδία όπως γεωγραφία, 

φυσκές επιστήμες, βιοεπιστήμες, επιστήμες του διαστήματος, αστρονομία κλπ. (Bovermann, 

Rohrhuber & de Campo, 2011). 
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Η ΗΧΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται περιπτώσεις ηχοποίησης σε δραστηριότητες εντός 

συνεργατικών προγραμμάτων που υλοποιούνται σε ψηφιακό περιβάλλον όπως αυτά του etwinning και 

του Erasmus. Ο σχεδιασμός των δράσεων προβλέπει τη χρήση απλών εργαλείων στα οποία μπορεί 

κάθε εκπαιδευτικός και μαθητής να έχει πρόσβαση. Η επιλογή αυτή κρίνεται θεμελιώδης παρόλο που 

υφίσταται πληθώρα εργαλείων και συσκευών που μπορούν να αξιοποιηθούν στις δράσεις (Cabrera & 

Ferguson, 2007) και μεθόδων εξειδικευμένων (Dubus & Bresin, 2013) αλλά για κάποιες από αυτές 

απαιτείται να καταβληθεί κάποιο τίμημα ενώ άλλες όπως τα smartphone δεν επιτρέπεται να 

αξιοποιηθούν στο σχολικό περιβάλλον. Άλλες πάλι απαιτούν εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις 

και δεξιότητες. 

ΗΧΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΑΣΗ “ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥΣ” 

Η συγκρότηση διακρατικών ομάδων είναι από τις πρακτικές που ακολουθούνται στην υλοποίηση 

των σχεδίων συνεργασίας ανάμεσα στα σχολεία όπως επίσης και η παρουσίαση των συμμετεχόντων. 

Μια δραστηριότητα ηχοποίησης μπορεί να υλοποιηθεί στη φάση αυτή με χρήση του SONG MAKER. 

[https://musiclab.chromeexperiments.com/Song-Maker]. Οι μαθητές γράφουν τα ονόματά τους 

χρωματίζοντας τα κατάλληλα κελιά της εφαρμογής με κάποια διάταξη που αποφασίζεται. Δηλαδή 

μπορεί επάνω να γράφονται τα ονόματα του ενός σχολείου και από κάτω του άλλου. Επίσης είναι 

δυνατόν κάθε διακρατική ομάδα να γράψει τα δικά της ξεχωριστά (Σχήμα 1). Έπειτα η εφαρμογή 

δημιουργεί έναν ήχο που αντιστοιχεί στα γράμματα που έχουν σχεδιαστεί. Ο ήχος μπορεί να εξαχθεί 

σε μορφή wav και να τύχει εύκολης επεξεργασίας στο Audacity (Σχήμα 2), ιδιαίτερα με προθήκη 

διαφόρων εφέ. 

 

Σχήμα 1: 11  

 

Σχήμα 2: 11  

Οι εικόνες που μπορούν να αντληθούν από την εφαρμογή του Song Maker, με χρήση για 

παράδειγμα του Εργαλείου Αποκομμάτων, μπορούν να τύχουν πρόσθετης επεξεργασίας με προσθήκη 

των φωτογραφιών των συμμετεχόντων μαθητών είτε με πραγματικές είτε με επεξεργασμένες είτε 

δημιουργώντας ένα avatar τους των οποίων η αξιοποίηση στην εκπαίδευση έχει μελετηθεί (Falloon, 

2010) (Σχήμα 3). 
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Σχήμα 3: 11  

Με αξιοποίηση των εικόνων και των ήχων που παράχθηκαν από αυτές μπορεί να δημιουργηθεί 

ένα βίντεο παρουσίασης των συμμετεχόντων με συνεχή ροή σε οριζόντια κατεύθυνση (Σουβατζόγλου 

& Δημογέροντα, 2018). που είναι στην ουσία ένα μονοπλάνο. Το μονοπλάνο επιτρέπει στο θεατή να 

επικεντρώνει το βλέμμα του όπου αυτός θέλει, στο εύρος βέβαια, που παρέχεται. Γενικά ο θεατής έχει 

περισσότερο ελεύθερη αίσθηση θέασης και δεν χειραγωγείται από την επεξεργασία του βίντεο που 

έχει επιμεληθεί ο δημιουργός. Επίσης το μονοπλάνο παρέχει σίγουρα αυξημένη αίσθηση του χρόνου. 

Δίνεται η εντύπωση μιας ολοκληρωμένης παραγράφου, διήγηση παρά μια ιστορία με πολλές φράσεις 

και τελείες (Le Fanu, 1998). 

Άλλοι ήχοι μπορούν να παραχθούν με ηχοποίηση άλλων σχημάτων όπως το όνομα του 

μαθητή/τριας σε εκδοχή σε QR code. Αντιγράφοντας το σχήμα αυτό στο https://onlinesequencer.net/ 

μπορεί να παραχθεί ένα ηχητικό προϊόν (Σχήμα 4) το οποίο επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη 

δημιουργία ενός βίντεο παρουσίασης της ομάδας ή του συνόλου. Για παράδειγμα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν οι ήχοι ταυτόχρονα με τις εικόνες των QR codes και ό,τι άλλο κρίνουν οι 

εμπλεκόμενοι. 

 

Σχήμα 4: Μεταγραφή του QR code στο onlinesequencer για παραγωγή ήχου  

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΗΧΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Ο Paul Klee ήδη από τη δεκαετία του 50 υποστήριζε ότι η σύνθεση του ορατού με τον ήχο είναι 

πλέον μια δυνατότητα (Spiller, 1961). Η θέση αυτή αποτελεί ένα μοτίβο δράσης προς την συσχέτιση 

της εικαστικής δημιουργίας, που συνηθέστατα περιλαμβάνεται στα συνεργατικά προγράμματα δράσης 

μεταξύ σχολείων, με τη μουσική. Η μουσική επίσης συνηθέστατα αξιοποιείται αλλά συνήθως με 

αξιοποίηση υπάρχουσας και λιγότερο με παραγωγή νέας. Επίσης ο συνδυασμός κρίνεται ότι 

επιτυγχάνεται την ενεργό εμπλοκή των μαθητών και τη συναισθηματική τους κινητοποίηση καθώς η 

έρευνα υποδεικνύει ότι η ζωγραφική συσχετίζεται με αυξημένη συχνότητα θαυμασμού των έργων και 

με μειωμένη συχνότητα της αίσθησης της χαρούμενης ενεργοποίησης του μαθητή. Αντίθετα η 

μουσική φαίνεται να συνδέεται με αυξημένη ενεργητικότητα αλλά και συχνότερα με συναισθήματα 

όπως η τρυφερότητα, η νοσταλγία, η γαλήνη και η θλίψη. Γενικά τα συναισθήματα που σχετίζονται με 

τη μουσική θεωρήθηκαν παρόμοια με τα συναισθήματα σε άλλες καταστάσεις της καθημερινής ζωής. 

Επίσης διαγνώσθηκε ότι η καθαυτό μουσική εκπαίδευση δεν ενισχύει τη δημιουργία συναισθημάτων 

που ούτως ή άλλως δημιουργεί η μουσική (Miu, Pițur & Szentágotai-Tătar, 2016). Πάντως 

διαπιστωμένα τα καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα των μαθητών στο τμήμα μουσικής εμφανίζονται 

σημαντικά υψηλότερα σε σύγκριση με τα ενδιαφέροντα των μαθητών σε ζητήματα εικαστικά 

(Taskesen, 2019). Συνεπώς κρίνεται σκόπιμο να αξιοποιούνται και οι δύο μορφές τέχνης με 

πρωτογενή παραγωγή και με αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων που παρέχουν οι υπάρχουσες 

τεχνολογίες. Η ζωγραφική μπορεί να απελευθερώσει τη δημιουργικότητα ενώ ταυτόχρονα οι ήχοι 
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προκαλούν συναισθηματικές καταστάσεις, αφού υπάρχει η σοβαρή ένδειξη ότι τα ηχητικά 

αποτελέσματα έχουν ανώτερη συναισθηματική «δύναμη» έναντι της ζωγραφικής. (Campos-Bueno et 

al., 2015). Προκειμένου να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα, κρίνεται ότι μπορεί να γίνουν μικρά 

σεμινάρια πάνω στο έργο κάποιων ζωγράφων και να συσχετιστούν με μουσικές και τάσεις στη 

μουσική. Σε τέτοιου είδους δράσεις έχει παρατηρηθεί για παράδειγμα ότι οι μαθητές αισθάνονται 

ευκολία με τη ζωγραφική του Klee, καθώς βρίσκουν ότι υπάρχει απλότητα σε αυτήν και 

συμβολισμός. Στις συνθέσεις του Kandinsky, διακρίνουν έντονο το ρυθμό μιας μουσικής που 

συμβολίζεται, αλλά τους δυσκολεύει στη συσχέτιση με υπάρχοντα έργα. Ευκολία διαπιστώθηκε με 

την ζωγραφική του Mondrian καθώς τους δημιουργούσε την αίσθηση της ελευθερίας επιλογών 

(Yucel, 2012).  

Με τα δεδομένα αυτά είναι δυνατόν να παραχθούν εικόνες και ήχοι και τελικά βίντεο με 

διαθέσιμα εργαλεία όπως το https://musiclab.chromeexperiments.com/Kandinsky/. Στο εργαλείο αυτό 

ο μαθητής ζωγραφίζει ελεύθερα ενώ ταυτόχρονα η εφαρμογή παράγει ήχους. Στο τέλος παράγεται 

ένας ρυθμός με το σχέδιο να πάλλεται. Η καταγραφή αυτή σε βίντεο και η συνένωσή τους σε ένα 

μεγαλύτερο μπορεί να αποτελεί μια σημαντική συνεργατική δραστηριότητα παραγωγής ενός 

ψηφιακού έργου (Σχήμα 5). Για τη αξιοποίηση του εργαλείου αυτού, είναι σημαντικό ότι δεν 

απαιτούνται καθόλου, γνώσεις της θεωρίας της μουσικής. 

 

Σχήμα 5: Ζωγραφιές με ήχο σε παράθεση σε βίντεο. 

Μια εναλλακτική πρόταση μετατροπής μιας εικόνας σε ήχους μπορεί να υλοποιηθεί μέσω της 

χρησιμοποίησης του https://onlinesequencer.net/, η οποία μπορεί και να αξιοποιηθεί και από 

εκπαιδευτικό ή μαθητές με γνώσεις μουσικής (Σχήμα 6). 

 

Σχήμα 6: Δημιουργία ζωγραφιάς και μετατροπής της σε ήχο στο onlinesequencer.net 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΗΧΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Ο Leonardo da Vinci προσπάθησε να καθορίζει τη ζωγραφική ως επιστήμη και έδωσε έμφαση 

στη σχέση της με τα Μαθηματικά (Kristeller, 1951). Όπως ήδη αναφέρθηκε η σχέση της ζωγραφικής 

με τη μουσική είναι και μελετημένη και υπάρχει και παραγωγή έργου, συνεπώς είναι χρήσιμο να 

υλοποιηθούν δράσεις εντός του σχολείου με αξιοποίηση και συσχέτιση των τριών αυτών 

αντικειμένων. 

Για παράδειγμα με βάση ένα μοτίβο που μπορεί να δημιουργήσει κάθε μαθητής ή ομάδα μαθητών 

βάσει του μαθηματικού μοντέλου που περιγράφουν οι Albers et. al (1990), μπορούν να 

δημιουργηθούν επτά τύποι μονοδιάστατων διακοσμητικών λωρίδων. Στο βασικό μοτίβο μπορεί να 

αντιστοιχηθεί ένα βασικό μουσικό μοτίβο και σε κάθε δημιουργία λωρίδας οι ενέργειες από τις οποίες 

προκύπτει θα αντιστοιχηθούν σε ενέργειες μουσικής έτσι ώστε στο τέλος θα έχουμε τις 7 λωρίδες και 
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επτά μουσικές οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν ένα τελικό βίντεο, κινούμενες εικόνες με ήχο ή 

ό,τι άλλο κριθεί σκόπιμο. Είναι μια δραστηριότητα που απαιτεί την παρουσία εκπαιδευτικού ή 

μαθητών με γνώσεις μουσικής θεωρίας καθώς όλα ακολουθούν μια σαφή και αυστηρή δόμηση που 

επιβάλλει το μαθηματικό μοντέλο. Ως πιο εύκολη διαδικασία παραγωγής των λωρίδων προτείνεται ως 

αρκετά δοκιμασμένη, με αξιοποίηση του PowerPoint όπου χρησιμοποιώντας το βασικό μοτίβο και με 

αντιγραφή επικόλληση των εικόνων και με οριζόντια, κατακόρυφη αναστροφή και περιστροφή 180ο, 

μπορούν να παραχθούν οι επτά μορφές των διακοσμητικών λωρίδων. 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι διαδικασίες αυτές, με αξιοποίηση του χαρακτικού έργου του 

Αλέξανδρου Γιαννιού με τίτλο ‘Πολυπροσωπία’ (2019). Θα είναι ενδιαφέρον να αξιοποιηθούν μοτίβα 

που θα επιλέξουν οι μαθητές, για παράδειγμα από τον πολιτισμό τους, ή που θα δημιουργήσουν οι 

ίδιοι και να τα ανταλλάξουν μεταξύ τους, με σκοπό της ενίσχυση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας. 

Όσον αφορά στα μοτίβα, στον πρώτο τύπο παράγεται ένα σχέδιο με το βασικό μοτίβο να 

επαναλαμβάνεται. Δηλαδή στο σχέδιο δεν υπάρχει άλλη άκαμπτη κίνηση εκτός από μετάθεση, που 

φέρνει κάθε σχέδιο πάνω στον εαυτό του (Σχήμα 7). Η παραγωγή μουσικής προκύπτει εύκολα με την 

σειριακή επανάληψη του βασικού μουσικού μοτίβου (Σχήμα 8). 

 

Σχήμα 7: Τύπος λωρίδας 11  

 

Σχήμα 8: Το μουσικό μοτίβο που αντιστοιχεί στον τύπο λωρίδας 11  

Στο δεύτερο τύπο παράγεται ένα σχέδιο μέσω της λωρίδας 11 (σχήμα 7) με την πρόσθεση ενός 

κατοπτρισμού κατά μήκος του οριζόντιου άξονα του σχεδίου, κατά τον οποίο κινείται το σχέδιο προς 

τα αριστερά ή τα δεξιά (Σχήμα 9). Η μουσική προκύπτει με το αρχικό μουσικό μοτίβο να 

«καθρεφτίζεται» με αναστροφή των διαστημάτων (Σχήμα 10). 

 

Σχήμα 9: Τύπος λωρίδας 1m  

 

Σχήμα 10: Το μουσικό μοτίβο που αντιστοιχεί στον τύπο λωρίδας 1m 

Στον τρίτο τύπο η λωρίδα παράγεται με κατοπτρισμούς σε κάθετες γραμμές, κατακόρυφα στη 

διεύθυνση της λωρίδας του βασικού μοτίβου (Σχήμα 11). Πάνω σε αυτή τη λωρίδα μπορεί να 
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αντιστοιχηθεί ένα μουσικό μοτίβο που κατασκευάζεται σύμφωνα με το παράδειγμα που παρατίθεται 

στο σχήμα 12, δηλαδή με καρκινική ανάγνωση (διαβάζουμε από το τέλος προς την αρχή) του αρχικού 

μοτίβου. 

 

Σχήμα 11: Τύπος λωρίδας m1  

 

Σχήμα 12: Το μουσικό μοτίβο που αντιστοιχεί στον τύπο λωρίδας m1 

Στον τέταρτο τύπο το βασικό μοτίβο δεν έχει κατοπτρισμούς, αλλά υπάρχουν μισές στροφές 

(περιστροφές 180 μοιρών) γύρω από τα κατάλληλα σημεία στο κέντρο ή μεταξύ των ξεχωριστών 

σχεδίων. Οι περιστροφές αφήνουν αμετάβλητα στη μορφή τόσο αυτά όσο και ολόκληρη τη λωρίδα 

(Σχήμα 13). Το μουσικό μοτίβο προκύπτει με καρκινική ανάγνωση του αρχικού και με αναστροφή 

των διαστημάτων του αρχικού μοτίβου (Σχήμα 14). 

 

Σχήμα 13: Τύπος λωρίδας 12  

 

Σχήμα 14: Το μουσικό μοτίβο που αντιστοιχεί στον τύπο λωρίδας 12 

Στον πέμπτο τύπο στο σχέδιο υπάρχει κατοπτρισμός ολίσθησης, που μεταθέτει κάθε φιγούρα που 

κρεμιέται από πάνω (ή από κάτω) στην επόμενη κάτω (ή πάνω) φιγούρα, και κατόπιν τις κατοπτρίζει 

σε μια οριζόντια γραμμή. Εκτός από μεταθέσεις, σ’ αυτή τη λωρίδα δεν υπάρχουν άλλες άκαμπτες 

κινήσεις από κατοπτρισμούς ολίσθησης (Σχήμα 15). Το μοτίβο προκύπτει με καρκινική ανάγνωση 

«καθρέφτισμα» του αρχικού και με αναστροφή διαστημάτων του αρχικού μοτίβου (Σχήμα 16). 

 

Σχήμα 15: Τύπος λωρίδας 1g  
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Σχήμα 16: Το μουσικό μοτίβο που αντιστοιχεί στον τύπο λωρίδας 1g  

Στον έκτο τύπο το τελικό σχέδιο συνδυάζει αρκετές κινήσεις: κατοπτρισμούς (σε κάθετες 

γραμμές), κατοπτρισμούς ολίσθησης και μισές στροφές του αρχικού μοτίβου (Σχήμα 17). Όσον 

αφορά στο τελικό μουσικό μοτίβο προκύπτει από το αρχικό καθώς «καθρεφτίζεται» με αναστροφή 

των διαστημάτων εμπεριέχοντας και καρκινική ανάγνωση (Σχήμα 18). 

 

Σχήμα 17: Τύπος λωρίδας mg. 

 

Σχήμα 18: Το μουσικό μοτίβο που αντιστοιχεί στον τύπο λωρίδας mg  

Στον έβδομο τύπο το σχέδιο συνδυάζει όλες τις δυνατές άκαμπτες κινήσεις μιας λωρίδας: 

μεταθέσεις, κατοπτρισμούς τόσο σε οριζόντιες όσο και σε κάθετες γραμμές, κατοπτρισμούς ολί-

σθησης και μισές στροφές (Σχήμα 19). Ομοίως το μουσικό μοτίβο προκύπτει με καρκινική ανάγνωση, 

«καθρέφτισμα», και με αναστροφή διαστημάτων του αρχικού μοτίβου (Σχήμα 20). 

 

 

Σχήμα 19: Τύπος λωρίδας mm. 

 

Σχήμα 20: Το μουσικό μοτίβο που αντιστοιχεί στον τύπο λωρίδας mm  
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Η ηχοποίηση μπορεί να εφαρμοστεί και σε δράσεις με δεδομένα αντλημένα από τις φυσικές 

επιστήμες. Στόχος είναι οι δραστηριότητες να υλοποιούνται σε όχι αυστηρό επιστημονικό πλαίσιο 

καθώς ο στόχος είναι η εμπλοκή των μαθητών στις διαδικασίες και η προσέγγιση των θεμάτων με 

τρόπο που δεν δημιουργεί πίεση ή που δημιουργεί διαχωρισμό στους μαθητές ως προς τις δυνατότητες 

αποτελεσματικής συμμετοχής τους. Ένα καλό παράδειγμα πεδίου δράσης είναι τα δεδομένα που 

συνδέονται με φυσικά φαινόμενα που απασχολούν καθημερινά τους πολίτες όπως η θερμοκρασία, ο 

άνεμος, οι σεισμοί κλπ. Αυτός ο τύπος δεδομένων είναι χρήσιμο σε συνεργατικές δράσεις γιατί 

μπορούν να συνδέσουν την εργασία δύο διαφορετικών και απομακρυσμένων μεταξύ τους σχολείων. 

Οι μαθητές συγκρίνουν τα δεδομένα που αφορούν για παράδειγμα τη διακύμανση της ημερήσιας 

θερμοκρασίας στις πόλεις τους. Συνήθως τέτοια δεδομένα αναπαρίστανται σε γραφικές παραστάσεις. 

Μια γραφική παράσταση μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν τη μεταβολή 

ενός φυσικού δεδομένου και γενικά τη μεταβολή φυσικών ή μαθηματικών εννοιών. Εκείνο που 

συνήθως δεν επιτυγχάνουν είναι να προκαλούν την συναισθηματική ανταπόκρισή τους. Η μουσική 

από την άλλη ασκεί ισχυρή επιρροή στα ανθρώπινα συναισθήματα (George, Crawford, Reubold & 

Giorgi, 2017). Στην κατεύθυνση αυτή υπάρχουν μελέτες για μετατροπή γραφικών παραστάσεων σε 

ήχο για χρήση ακόμα και για τυφλούς (Brown et al., 2003). Αυτές οι διαδικασίες απαιτούν βέβαια 

αυστηρή δομή υλοποίησης. Στην παρούσα εργασία το ζήτημα είναι η υλοποίηση δράσεων με ψηφιακά 

εργαλεία που προσεγγίζουν τέτοια θέματα με την ιδιαιτερότητα ότι το αποτέλεσμα πρέπει να αποτελεί 

και προϊόν συλλογικής και συνεργατικής δράσης. 

Στο παράδειγμα που ακολουθεί έχουμε τις δύο γραφικές παραστάσεις που δείχνουν την ημερήσια 

μεταβολή της θερμοκρασίας σε δύο πόλεις (σχήμα 21).  

 

Σχήμα 21: Διακύμανση της θερμοκρασίας σε δύο πόλεις(πηγή meteo.gr) 

Η προσέγγιση που μπορεί να γίνει συνίσταται στο να αποτυπωθούν τα δεδομένα, φυσικά όχι όλα 

αλλά διακριτές τιμές, για παράδειγμα στο Song Maker (Σχήμα22 ) ή σε κάποια παρεμφερή εφαρμογή 

και να παραχθεί ένα ηχητικό αποτέλεσμα. Αυτό εφοδιάζει τους μαθητές και με δεξιότητες που 

ανήκουν στο πεδίο των θετικών επιστημών, όπως για παράδειγμα το να κατανοήσουν και να 

μεταφέρουν την κλίμακα των δεδομένων, αλλά ταυτόχρονα η παραγόμενη μουσική λειτουργεί στο 

συναισθηματικό επίπεδο ως μια μορφή τέχνης, ωθώντας πιθανά τους μαθητές σε δημιουργικά πεδία 

καθώς όπως υποστηρίζει ο Bergson, η συγκίνηση λειτουργεί ως γεννήτρια ιδεών (Vieillard-Baron, 

2001). Η ιδέα αυτή μπορεί να λειτουργήσει πιο δυναμικά όταν αφορά σε συνεργασίες σχολείων από 

διαφορετικές χώρες όπου ταυτόχρονα η αναζήτηση και άλλων γεωγραφικών δεδομένων μπορεί να 

λειτουργήσει συμπληρωματικά. Όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας των μαθητών μπορεί η 

ενασχόληση να είναι για κάθε ομάδα ένα διαφορετικό ζευγάρι πόλεων ή για τις ίδιες πόλεις αλλά για 

θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια και των τεσσάρων εποχών.  
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Σχήμα 22: Μεταφορά των διακριτών τιμών θερμοκρασίας του Σχήματος 21 στο Song Maker 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η παραγωγή ηχητικών προϊόντων και μουσικής μέσω ψηφιακών εφαρμογών και τεχνολογιών 

είναι εφικτή σε συνεργατικά προγράμματα συνεργασίας σχολείων όπως το etwinning ακόμα και στις 

περιπτώσεις που οι συντονιστές εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν αυξημένες δεξιότητες και γνώσεις πάνω 

στην μουσική ή την τεχνολογία. Σε περίπτωση βέβαια που υπάρχουν και τέτοιες δεξιότητες είναι 

δυνατόν οι προτεινόμενες δράσεις να εμπλουτισθούν ή να τροποποιηθούν χρήση για παράδειγμα του 

Arduino (Fitzgerald & Shiloh, 2012) καθώς υπάρχει και καταγεγραμμένη εμπειρία για τη σχέση του 

συγκεκριμένου και με τη μουσική (Cook, 2015). Η πρόταση για παραγωγή μουσικής από τους ίδιους 

τους εμπλεκόμενους στοχεύει στην ανάπτυξη του συναισθήματος που εν τέλει προσφέρει και διάρκεια 

στην εμπειρία καθώς όπως υποστήριξαν  οι Paul Valéry και ο Henri-Louis Bergson η μουσική έχει το 

πλεονέκτημα να λειτουργεί  συγχρόνως ως διέγερση έντονης εσωτερικής ζωής αλλά και κοινωνία 

συγκίνησης (Vieillard-Baron, 2001), πράγμα το οποίο συνάδει απόλυτα με το χαρακτήρα των 

συνεργατικών δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του etwinning ή του Erasmus+ γενικότερα. 
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