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ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Το παρόν πτυχιακό πρότζεκτ με θέμα «Ψηφιοποίηση και καταλογογράφηση των τευχών 1-28

(1997-2018) του περιοδικού «Μουσική Εκπαίδευση» της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική

Εκπαίδευση» εκπονήθηκε στο πλαίσιο πτυχιακής εργασίας για την απόκτηση του πτυχίου του

τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κατά το έτος 2021.

Στο πρώτο κεφάλαιο δίνονται πληροφορίες για την Ελληνική Ένωση για τη Μουσική

Εκπαίδευση (Ε.Ε.Μ.Ε.) και το μουσικό περιοδικό «Μουσική Εκπαίδευση». Γίνεται περιγραφή

του παρόντος πτυχιακού πρότζεκτ και παρουσιάζονται οι στόχοι του. Επίσης, γίνεται αναφορά

στο λογισμικό που επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί κατά την καταλογογράφηση των τευχών του

μουσικού περιοδικού και στις δυνατότητες που προσφέρει.

Στο δεύτερο κεφάλαιο καταγράφονται αναλυτικά τα βήματα που ακολουθήθηκαν κατά τη

ψηφιοποίηση των τευχών του περιοδικού, ο τρόπος εισαγωγής των δεδομένων στο λογισμικό

Zotero και γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση του περιεχομένου του περιοδικού και των

αρθρογράφων.

Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο αναφέρονται τα συμπεράσματα στα οποία οδήγησε το

παρόν πτυχιακό πρότζεκτ και προτείνεται περαιτέρω έρευνα.

Στο σημείο αυτό νιώθω την ανάγκη να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου στα άτομα

που συνέβαλαν στην ολοκλήρωση του πτυχιακού μου πρότζεκτ με τη βοήθεια και τη στήριξη

τους. Πρωτίστως θα ήθελα να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα καθηγήτρια κα. Κόνιαρη

Δήμητρα για την πολύτιμη καθοδήγηση, την αμέριστη υποστήριξη και την ακούραστη

προθυμία της να προσφέρει τη βοήθειά της σε οτιδήποτε χρειάστηκα καθ' όλη τη διάρκεια

ενασχόλησής μου με την εργασία.

Τέλος, θα επιθυμούσα να ευχαριστήσω τους γονείς μου για τη συμπαράσταση και τη

στήριξή τους κατά τη διάρκεια της φοίτησής μου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, καθώς

επίσης και για τη βοήθειά τους στη διαδικασία της ψηφιοποίησης του μουσικού περιοδικού

«Μουσική Εκπαίδευση», η οποία αποδείχθηκε πολύ σημαντική για την εκπόνηση του

πτυχιακού μου πρότζεκτ.

3



ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το περιοδικό «Μουσική Εκπαίδευση» εκδίδεται από το 1997 από την Ελληνική Ένωση για τη

Μουσική Εκπαίδευση (Ε.Ε.Μ.Ε.) και μέχρι σήμερα, 2021, αριθμεί 30 τεύχη

(https://www.eeme.gr/publications/musical-education.html). Κεντρικό του θέμα αποτελεί η

διδασκαλία της μουσικής. Περιέχει σχέδια μαθημάτων, καθώς και άρθρα σχετικά με θέματα

που αφορούν γενικότερα τη διδασκαλία της μουσικής σε διάφορες βαθμίδες και χώρους

τυπικής και μη τυπικής μουσικής εκπαίδευσης. Στόχος του είναι η ανάδειξη καλών πρακτικών

στο μάθημα της μουσικής και η ενημέρωση και στήριξη του έργου του εκπαιδευτικού

μουσικής. Πρόκειται για ένα αρκετά σημαντικό περιοδικό για τους Έλληνες

μουσικοπαιδαγωγούς, καθώς προσφέρει χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό και αποτελεί ένα χώρο

επικοινωνίας και ανταλλαγής διδακτικών εμπειριών.

Αντικείμενο του παρόντος πτυχιακού πρότζεκτ είναι: (α) η ψηφιοποίηση των παλαιών

εντύπων τευχών του περιοδικού (1-21, 1997-2011), (β) η καταλογογράφηση των άρθρων που

δημοσιεύτηκαν σε αυτά απο το 1997 μέχρι και το 2018 και (γ) η θεματική ανάλυση του

περιεχομένου τους. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία μιας ψηφιακής βάσης με όλα τα

άρθρα που έχουν δημοσιευθεί στο περιοδικό, η οποία θα προσφέρει τη δυνατότητα

απομακρυσμένης πρόσβασης σε αυτά μέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης του

Πανεπιστημίου Μακεδονίας και της πλατφόρμας της Ε.Ε.Μ.Ε.

Δημιουργήθηκε ένας ηλεκτρονικός κατάλογος, στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα άρθρα με

τα φυσικά χαρακτηριστικά τους (τίτλος, όνομα συγγραφέα κ.ά.), οι περιλήψεις τους και

ορισμένες σημειώσεις για αυτά. Ο κατάλογος προσφέρει τη δυνατότητα εύκολης αναζήτησης

είτε ενός συγκεκριμένου άρθρου είτε των διαθέσιμων άρθρων με βάση το εκάστοτε θέμα. Το

πρόγραμμα Zotero, το οποίο αποτελεί ελεύθερο λογισμικό διαχείρισης της βιβλιογραφίας,

χρησιμοποιήθηκε ως εφαρμογή για τη δημιουργία της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων. Το

λογισμικό αυτό προτιμήθηκε, επειδή προσφέρει πολλές δυνατότητες, διατίθεται ελεύθερα και η

χρήση του είναι αρκετά εύκολη.

Το παρόν πτυχιακό πρότζεκτ προσδοκά να αναδείξει τα άρθρα που δημοσιεύτηκαν στο

περιοδικό Μουσική Εκπαίδευση και να τα κάνει προσβάσιμα στους Έλληνες

μουσικοπαιδαγωγούς και στους σπουδαστές και φοιτητές της μουσικής επιστήμης.

Συνακόλουθα, απώτερος σκοπός είναι η ενίσχυση της διδασκαλίας της μουσικής στη χώρα μας,

η ανάπτυξη της επικοινωνίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς μουσικής και η γενικότερη

ανάπτυξη της μουσικής παιδαγωγικής πράξης και επιστήμης στον ελληνικό χώρο.
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1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

1.1. Η σημασία της θεματικής ανάλυσης περιεχομένου

μουσικοπαιδαγωγικών περιοδικών για τον εκπαιδευτικό μουσικής
Η καταλογογράφηση και θεματική ανάλυση του περιεχομένου των μουσικοπαιδαγωγικών

περιοδικών είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τον μουσικοπαιδαγωγό. Η θεματική ανάλυση του

περιεχομένου ενός περιοδικού κάνει ξεκάθαρο το εύρος των θεματικών που περιλαμβάνει. Ο

μουσικοπαιδαγωγός αντιλαμβάνεται, εάν το περιεχόμενο του περιοδικού τον αφορά και μπορεί

να του προσφέρει το υλικό που επιθυμεί. Παρατηρεί την ποικιλία των θεμάτων και την πλευρά

που το περιοδικό τα προσεγγίζει. Τα παραπάνω καθιστούν ευκολότερη και γρηγορότερη την

αναζήτηση σχετικών πηγών με το θέμα που ενδιαφέρει το μουσικό.

Κατά καιρούς έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες για τη θεματική ανάλυση του περιεχομένου

άλλων μουσικοπαιδαγωγικών περιοδικών. Ο Yosef Goldenberg (2006) πραγματοποίησε μελέτη

για τα τεύχη 1-48/1 του περιοδικού Journal of Music Theory. Αρχικά ανέλυσε το περιεχόμενο

και τη δομή του περιοδικού. Παρουσίασε με πίνακες την εξέλιξή του ανά 10 χρόνια, όσον

αφορά τις σελίδες ανά τεύχος. Σύγκρινε 3 περιοδικά σχετικά με τη θεωρία της μουσικής

ανάλογα με τον αριθμό των άρθρων, τις παραπομπές τους κ.ά. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο

θεματικό περιεχόμενο. Δημιούργησε έναν πίνακα με όλες τις θεματικές κατηγορίες που

εντόπισε και έναν πίνακα με τους συνθέτες που αναφέρονται στο περιοδικό.

Λίγα χρόνια αργότερα οι J. M. Silveira και F. M. Diaz (2013) συνέκριναν το θεματικό

περιεχόμενο τεσσάρων μουσικών περιοδικών. Εξέτασαν τις δημοσιευμένες έρευνες των

περιοδικών Journal of Research in Music Education, Journal of Music Teacher Education,

Update: Applications of Research in Music Education και Bulletin of the Council for Research

in Music Education που αφορούσαν τη διδασκαλία μαθητών. Τελικά συγκέντρωσαν 87 έρευνες

που πληρούσαν τα κριτήρια και τις κατηγοριοποίησαν με βάση το περιεχόμενό τους.

Παρατήρησαν τον αριθμό των άρθρων του κάθε περιοδικού. Κατέγραψαν τα κεντρικά και

ειδικά θέματα των άρθρων, τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε, τον αναφερόμενο πληθυσμό

και τον τρόπο εξέτασης των συμμετεχόντων. Στη συνέχεια ανέφεραν ποια άρθρα ήταν πιο

δημοφιλή.

H Rachael Fleischacker (2017) δημοσίευσε τη θεματική ανάλυση του περιοδικού Music

Educators Journal (MEJ). Η ανάλυση αφορά τα τεύχη που κυκλοφόρησαν τα χρόνια

2011-2016. Αρχικά παρουσίασε τις θεματικές ενότητες που περιλαμβάνει το περιοδικό. Έπειτα
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παρατήρησε ποια θεματικά πεδία και ηλικιακές ομάδες αναφέρονται συχνότερα. Δημιούργησε

πίνακες με τις κατηγορίες, βάση των οποίων ομαδοποίησε τα άρθρα, τον αριθμό των άρθρων

που περιλαμβάνουν και το ποσοστό τους.

Το θεματικό περιεχόμενο του περιοδικού Update: Applications of Research in Music

Education από το 1989 έως 2017 ανέλυσαν οι B. A. Silvey, W. L. Sims, G. Pohlman και B. J .

Regier (2019). Εξέτασαν τη μεθοδολογία των άρθρων του περιοδικού και εάν αυτή άλλαξε

κατά τα χρόνια. Έφτιαξαν πίνακα με τις θεματικές κατηγορίες που εντόπισαν και ερεύνησαν

τους συμμετέχοντες στις μελέτες που παρουσιάστηκαν.

1.2. Η Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση

Η Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση αποτελεί ένα επιστημονικό σωματείο, το

οποίο ιδρύθηκε το 1997 με έδρα τη Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιείται στον χώρο της

μουσικής παιδαγωγικής και της μουσικής εκπαίδευσης. Κύριο μέλημά του είναι η καλλιέργεια

της μουσικής παιδείας των ανθρώπων κάθε ηλικίας στην Ελλάδα, η αναβάθμιση του ρόλου της

μουσικής στην εκπαίδευση και η ανάπτυξη της μουσικής εκπαίδευσης και της επιστήμης της

Μουσικής Παιδαγωγικής (βλ. Καταστατικό, Άρθρο 2). Στις δραστηριότητες του σωματείου

περιλαμβάνονται η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών, η κυκλοφόρηση δημοσιευμάτων και η

διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων. Από το 1998 έως το 2018 έχει πραγματοποιήσει 8

πανελλήνια συνέδρια με διεθνείς συμμετοχές και ήταν υπεύθυνος φορέας για τη διοργάνωση

του 30ου Παγκόσμιου Συνεδρίου της Παγκόσμιας Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση

(International Society for Music Education, ISME) (www.eeme.gr). Εκτός από τις

επιστημονικές δράσεις, στην Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση

δραστηριοποιούνται και δύο μουσικές ομάδες. Η χορωδία της Ε.Ε.Μ.Ε. και ο Γυναικείος

Βυζαντινός Χορός “Αγία Ανυσία”. Η Χορωδία της Ε.Ε.Μ.Ε. ιδρύθηκε το 2013 από την

Εριφύλη Δαμιανού, η οποία εκτελούσε χρέη μαέστρου έως το 2018, οπότε ανέλαβε τα ηνία της

Χορωδίας ο Δημήτρης Θεοδωράκης. Ο Γυναικείος Βυζαντινός Χορός «Αγία Ανυσία», που

ιδρύθηκε το 2015, ανήκει στην Ε.Ε.Μ.Ε. από το 2017 με υπεύθυνη χορωδίας τη Μαρία

Αλεξάνδρου.

Σημαντικό μέρος των δράσεων της Ε.Ε.Μ.Ε. έχουν οι εκδόσεις. Στο πλαίσιο της εκδοτικής

της δραστηριότητας κυκλοφορούν 6 βιβλία, 2 ετήσια περιοδικά με θέματα μουσικής

παιδαγωγικής και μουσικής εκπαίδευσης, τα Μουσικοπαιδαγωγικά και η Μουσική Εκπαίδευση

και ένα ενημερωτικό δελτίο με τα Νέα της ένωσης (βλ. www.eeme.gr) .
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Το παρόν πρότζεκτ αποσκοπεί στην παρουσίαση του περιοδικού «Μουσική Εκπαίδευση»

της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση. Την επιμέλεια σύνταξης του περιοδικού

είχε συντακτική ομάδα με επικεφαλής την Κόνιαρη Δήμητρα. Τα αρχεία του περιοδικού

φυλάσσονται στα γραφεία της Ε.Ε.Μ.Ε. (Προξένου Κορομηλά 51, 4ος όροφος, Θεσσαλονίκη)

σε έντυπη μορφή. Η «Μουσική Εκπαίδευση» εκδίδεται σε 1000 αντίτυπα και διανέμεται

δωρεάν στα μέλη της Ε.Ε.Μ.Ε. Παρέχεται η δυνατότητα αγοράς από μη εγγεγραμμένα μέλη

στην ένωση. Από το 2019 τα τεύχη κυκλοφορούν και αποστέλλονται στα μέλη σε ηλεκτρονική

μορφή και λίγα τεύχη φυλάσσονται σε έντυπη μορφή στο αρχείο της Ε.Ε.Μ.Ε.

1.3. Το περιοδικό Μουσική Εκπαίδευση
Το περιοδικό «Μουσική Εκπαίδευση» από την Ελληνική Ένωση για τη Μουσική

Εκπαίδευση εκδίδεται σε έντυπη μορφή από το 1997 και μέχρι το 2020 αριθμεί 30 τεύχη. Κατά

τα πρώτα χρόνια της κυκλοφορίας του μέχρι το 2003, δημοσιεύονταν δύο τεύχη το χρόνο, ενώ

από το 2004 έως σήμερα κυκλοφορεί μία φορά ετησίως. Στα τεύχη του περιοδικού

περιλαμβάνονται σχέδια μαθημάτων, τραγούδια, ιδέες και προτάσεις για τη μουσική

διδασκαλία και γενικότερα άρθρα που αφορούν τη μουσική εκπαίδευση. Επίσης τρία τεύχη (τ.3

(1998), τ.7 (2000) και τ.11 (2002)) περιέχουν τα πρακτικά τριών πανελλήνιων συνεδρίων της

Ε.Ε.Μ.Ε. Στην πλατφόρμα της Ε.Ε.Μ.Ε. διατίθενται οι τίτλοι και οι περιλήψεις των άρθρων

που περιλαμβάνει το κάθε τεύχος. Από το 2012 κι έπειτα υπάρχει η δυνατότητα

απομακρυσμένης πρόσβασης στο περιεχόμενο του μουσικού περιοδικού μέσω της

ψηφιοποίησής του.

1.4. Σκοπός και επιμέρους στόχοι του Πρότζεκτ
Το μουσικό περιοδικό «Μουσική Εκπαίδευση» αποτελεί μία πηγή άντλησης χρήσιμου

υλικού για τους Έλληνες μουσικοπαιδαγωγούς. Οι ιδέες, οι προτάσεις και οι πληροφορίες που

περιλαμβάνονται σε αυτό αναδεικνύουν καλές πρακτικές στο μάθημα της μουσικής και

προσφέρουν στήριξη στον εκπαιδευτικό. Για τους παραπάνω λόγους κρίθηκε χρήσιμη η

δυνατότητα εύκολης και απομακρυσμένης πρόσβασης στα άρθρα σε κάθε ενδιαφερόμενο εντός

και εκτός Ελλάδας, μέσω της δημιουργίας ψηφιακής βάσης δεδομένων.
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Στόχος του παρόντος πρότζεκτ είναι:

● Η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των τευχών του περιοδικού, τα οποία θα διατίθενται

μέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και της

πλατφόρμας της Ε.Ε.Μ.Ε.

● Η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταλόγου, στον οποίο θα υπάρχουν καταχωρημένα

όλα τα άρθρα με τα φυσικά χαρακτηριστικά τους, όπως ο τίτλος, ο συγγραφέας, η

περίληψη, το τεύχος κτλ. και θα ομαδοποιούνται με βάση το θεματικό τους περιεχόμενο

μέσω θεματικών επικεφαλίδων.

● Η ανάλυση του περιεχομένου του περιοδικού μέσω της περιγραφής της δομής του, της

παρουσίασης των συγγραφέων και του θεματικού περιεχομένου. Παρόμοιες μελέτες

που αφορούν τη θεματική ανάλυση περιοδικών έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν.

Η μελέτη της Rachael Fleischaker (2017) για το θεματικό περιεχόμενο του μουσικού

περιοδικού Music Educators Journal (MEJ) από 2011 έως το 2016, αποτέλεσε

σημαντική πηγή έμπνευσης και χρησίμευσε ως οδηγός για το παρόν πτυχιακό πρότζεκτ.

Έτσι, στα πλαίσια του παρόντος πτυχιακού πρότζεκτ ψηφιοποιήθηκαν τα πρώτα 20 τεύχη,

τα οποία θα προστεθούν στη ψηφιακή βάση δεδομένων της Ε.Ε.Μ.Ε. Στη συνέχεια έγινε

καταλογογράφηση όλων των άρθρων μέχρι το τεύχος του 2018 με τη χρήση του προγράμματος

Zotero. Έγινε εξαγωγή σε αρχείο Excel, το οποίο αποτελείται από 10 στήλες που παρέχουν

πληροφορίες για το κάθε άρθρο. Έτσι διαχωρίζονται με βάση τα φυσικά χαρακτηριστικά τους

(τίτλος, όνομα συγγραφέα, χρονολογία έκδοσης, τεύχος). Επιπρόσθετα παρέχονται οι

περιλήψεις των κειμένων και σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν υποσημειώσεις που αφορούν

την μετάφραση, την πρώτη δημοσίευση του άρθρου, την έρευνα ή την εργασία στην οποία

βασίστηκε ο αρθρογράφος. Τέλος, δημιουργήθηκαν θεματικές επικεφαλίδες, έτσι ώστε να

ομαδοποιηθούν τα άρθρα με βάση το θεματικό τους περιεχόμενο και την ηλικία ή την

εκπαιδευτική βαθμίδα, στην οποία απευθύνονται.

1.5. Επιλογή λογισμικού
Προκειμένου να επιτευχθεί η εύκολη και γρήγορη απομακρυσμένη πρόσβαση στα άρθρα

του περιοδικού, είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταλόγου, στον οποίο θα

αναγράφονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες των άρθρων και τα τελευταία θα βρίσκονται

ομαδοποιημένα με βάση τα φυσικά χαρακτηριστικά τους (τίτλος, όνομα συγγραφέα κ.ά.) και το

θεματικό τους περιεχόμενο. Οι παραπάνω στόχοι κατέστησαν αναγκαία την έρευνα για την
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εύρεση ενός λογισμικού που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παρόντος πτυχιακού

πρότζεκτ. Έπειτα από αναζήτηση επιλέχθηκε το Zotero, ένα ελεύθερο λογισμικό

βιβλιογραφίας.

Η ελεύθερη πρόσβαση, η αρκετά εύκολη χρήση, καθώς επίσης και οι πολλές δυνατότητες

που προσφέρει το συγκεκριμένο λογισμικό οδήγησαν στην προτίμηση του Zotero. Πρόκειται

για ένα πρόγραμμα, το οποίο δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης, επεξεργασίας και οργάνωσης

τεκμηρίων και επιτρέπει τη δημιουργία μιας προσωπικής βάσης δεδομένων. Βοηθάει στην

οργάνωση των αρχείων, καθώς μπορούν να αποθηκευτούν και να ομαδοποιηθούν σε συλλογές.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να επισυναφθούν σε οποιοδήποτε επεξεργαστή κειμένου (Word,

LibreOffice, Google Docs). Το συγκεκριμένο λογισμικό χρησιμεύει επιπλέον για την

αποθήκευση τεκμηρίων απευθείας από το διαδίκτυο και δίνει την ευκαιρία αναζήτησης

βιβλιογραφίας από την προσωπική βάση δεδομένων. Επιπρόσθετα σημαντική είναι η

δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμού, συγχρονισμού των δεδομένων σε διαφορετικές

συσκευές και κοινοποίησης της προσωπικής βιβλιοθήκης.

Κατά την αποθήκευση των τεκμηρίων στο Zotero δίνονται αρχικά οι εξής επιλογές

οργάνωσής τους ανάλογα με το είδος τους:

• Βιβλίο (Book)

• Ενότητα βιβλίου (Book section)

• Έγγραφο (Document)

• Άρθρο περιοδικού (Journal Article)

• Άρθρο εφημερίδας (Newspaper Article)

Για το κάθε τεκμήριο υπάρχουν 4 καρτέλες πληροφοριών

• Info: Δίνεται η δυνατότητα συμπλήρωσης των φυσικών χαρακτηριστικών του

τεκμηρίου (τίτλος, όνομα συγγραφέα, ημερομηνία, αριθμός τεύχους, σελίδες κ.ά.), τα

οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος του.

• Notes: Στο πεδίο αυτό μπορούν να προστεθούν σημειώσεις ή σχόλια για το αρχείο.

• Tags: Πρόκειται για θεματικές επικεφαλίδες που μπορούν να προστεθούν και

βοηθούν στην κατηγοριοποίηση των αρχείων.

• Related: Δίνεται η επιλογή συσχετισμού μεταξύ τεκμηρίων που εμφανίζουν

ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά.
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Σημαντικό ρόλο στην κατανόηση του λογισμικού Zotero διαδραμάτισε το PowerPoint,

στο οποίο υπάρχει πρόσβαση μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Compus του Πανεπιστημίου

Μακεδονίας μετά το σεμινάριο Πρόγραμμα Πληροφοριακής Παιδείας (ΠΠΠ) Lib3: Εργαλείο

Διαχείρισης Βιβλιογραφίας: Zotero που οργανώθηκε από την ομάδα Πληροφοριακής Παιδείας

(http://compus.uom.gr/MLIB100/document/Uliko_Seminariwn/LIB3/LIB3_Zotero_neo.pdf).

Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική πηγή για τον τρόπο οργάνωσης του ηλεκτρονικού καταλόγου της

παρούσας έρευνας αποτέλεσε η εργασία της φοιτήτριας Μαρίας Ιατροπούλου (Ιατροπούλου,

2019), η οποία ψηφιοποίησε και καταλογογράφησε τις χειρόγραφες παρτιτούρες του

αναλυτικού καταλόγου του αρχείου πιανιστικού ρεπερτορίου Ελλήνων συνθετών της Ε.Ε.Μ.Ε.
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2 . Το πρότζεκτ

2.1 Η Ψηφιοποίηση

Σημαντικό μέρος του παρόντος πτυχιακού πρότζεκτ αποτελεί η ψηφιοποίηση των πρώτων

21 τευχών του μουσικού περιοδικού Μουσική Εκπαίδευση της Ε.Ε.Μ.Ε. Τα συγκεκριμένα

τεύχη κυκλοφόρησαν σε έντυπη μόνο μορφή, σε αντίθεση με αυτά των τελευταίων χρόνων που

διατίθενται και ψηφιοποιημένα. Στόχος λοιπόν ήταν η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου

ψηφιακού αρχείου, μέσω του οποίου θα υπάρχει απομακρυσμένη πρόσβαση σε όλα τα άρθρα

που έχουν δημοσιευθεί στο περιοδικό.

Η ψηφιοποίηση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση οπτικού σαρωτή (scanner). Έγινε σάρωση

της καθε μίας σελίδας ξεχωριστά, του εξωφύλλου και του οπισθόφυλλου. Μετά την

προεπισκόπηση της σελίδας, όπου γινόταν αντιληπτή τυχόν λανθασμένη τοποθέτηση του

περιοδικού, υλοποιήθηκε η αποθήκευση στον υπολογιστή ως αρχείο PDF. Στο τέλος κάθε

τεύχους με την επιλογή “Ολοκλήρωση της σάρωσης”, οι σελίδες ομαδοποιήθηκαν σε ένα

ενιαίο αρχείο, το οποίο μετονομάστηκε ανάλογα με τον αριθμό του τεύχους. Τελικό στάδιο

αποτέλεσε η επεξεργασία των PDF, ώστε να τοποθετηθούν στη σωστή σειρά όλες οι σελίδες

και να διαγραφούν ορισμένες κενές.
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2.2 Η καταλογογράφηση - εισαγωγή δεδομένων στο Zotero

Για την εισαγωγή των άρθρων στο Zotero δημιουργήθηκε αρχικά λογαριασμός, ώστε

να είναι δυνατός ο συγχρονισμός των δεδομένων σε άλλες συσκευές ανά πάσα στιγμή.

Δημιουργήθηκε μία νέα συλλογή με όνομα «Μουσική Εκπαίδευση», στην οποία έπρεπε να

καταχωρηθεί το κάθε ένα άρθρο από τα που δημοσιεύθηκαν συνολικά σε όλα τα τεύχη και οι

πληροφορίες για αυτό ξεχωριστά. Επιλέχθηκε αρχικά ο τύπος “Journal Article” κι έτσι

εμφανίστηκαν τα αντίστοιχα πεδία που αφορούν τα άρθρα.
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Από το σύνολο των πεδίων που παρέχονται στην καρτέλα Info, συμπληρώθηκαν τα

εξής 8:

• Title (Τίτλος)

• Author (Συγγραφέας)

• Abstract (Περίληψη)

• Volume (Τόμος)

• Issue (Τεύχος)

• Pages (Σελίδες)

• Date (Χρονολογία)

• ISSN

Στις περιπτώσεις των ξενόγλωσσων άρθρων, το όνομα του μεταφραστή προστέθηκε,

μετατρέποντας την επιλογή “Author” σε “Translator”.

Η καρτέλα Notes (Σημειώσεις) χρησιμοποιήθηκε σε αρκετές περιπτώσεις, όταν κρίθηκε

απαραίτητη η συμπλήρωση πληροφοριών εκτός των φυσικών χαρακτηριστικών του τεκμηρίου.

Χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να γίνει αναφορά στην πρώτη δημοσίευση του άρθρου, εφόσον

αυτό είχε κυκλοφορήσει στο παρελθόν, καθώς στο προσφερόμενο πεδίο “Date” αποτυπώθηκε

η χρονολογία έκδοσης του τεύχους, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το κάθε άρθρο και όχι η

χρονολογία συγγραφής του τελευταίου. Στην περίπτωση που κάποιο άρθρο βασίστηκε σε

προηγούμενη έρευνα, διάλεξη ή εργασία, αυτό γίνεται γνωστό μέσω της καρτέλας “Notes”.

Επίσης χρειάστηκε σε ορισμένες περιπτώσεις να σημειωθεί από πού ή ποιον δόθηκε η άδεια

μετάφρασης και δημοσίευσης των άρθρων. Επιπλέον με αυτόν τον τρόπο δόθηκε η ευκαιρία να

υπογραμμιστεί, όταν επρόκειτο για κείμενα σε Πρακτικά συνεδρίου και για τυχόν συνέχεια του

άρθρου σε επόμενο τεύχος.

Στο τελευταίο στάδιο εισαγωγής των δεδομένων στο πρόγραμμα Zotero αξιοποιήθηκε η

δυνατότητα χρήσης των Tags, έτσι ώστε να ομαδοποιηθούν όλα τα άρθρα με βάση το θεματικό

τους περιεχόμενο. Αρχικά δημιουργήθηκαν θεματικές επικεφαλίδες για τις ηλικίες και τις

εκπαιδευτικές βαθμίδες, στις οποίες μπορεί να αναφέρονται τα άρθρα και για το αντικείμενο

ενασχόλησής τους. Στη συνέχεια συσχετίστηκε το κάθε τεκμήριο με μία ή περισσότερες

κατηγορίες. Έτσι, δημιουργήθηκε ένας πίνακας που περιλαμβάνει όλες τις ετικέτες και δίνεται

η δυνατότητα επιλογής μίας ή περισσότερων, προκειμένου να εμφανιστούν τα άρθρα, τα οποία
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έχουν προστεθεί στις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας ήταν απαραίτητη η δημιουργία ενός αρχείου

Excel .
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2.3 Η παρουσίαση του περιεχομένου

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης του παρόντος πτυχιακού πρότζεκτ, μεγάλη σημασία

δόθηκε στην παρατήρηση του περιεχομένου του μουσικού περιοδικού. Παρακάτω θα

παρουσιαστεί η βασική δομή του περιοδικού και ορισμένες τροποποιήσεις που συνέβησαν με

την πάροδο του χρόνου, οι συγγραφείς και οι μεταφραστές των άρθρων και το θεματικό
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περιεχόμενο, το οποίο ποικίλλει και αγγίζει πολλούς διαφορετικούς τομείς της μουσικής

εκπαίδευσης.

2.3.1 Η δομή του περιοδικού

Το εξώφυλλο και το οπισθόφυλλο του περιοδικού με τα χρόνια άλλαξαν μορφή. Στο

εξώφυλλο των πρώτων τευχών (τ. 1 (1997) – τ. 13 (2003) ) υπήρχε μια εικόνα πενταγράμμου

και σε κάθε έκδοση διαφοροποιούνταν το χρώμα. Στο πρώτο τεύχος η επιμέλεια του

εξωφύλλου ήταν της Δήμητρας Κόνιαρη και του Σάκη Λάιου πάνω σε μια ιδέα του Χρίστου

Μητσάκη. Ο Χρίστος Μητσάκης ανέλαβε το σχεδιασμό των εξωφύλλων για τα τεύχη 2 (1998)

- 13 (2003). Από το 3ο τεύχος κι έπειτα η επιμέλεια έγινε σε συνεργασία με τον Ηρακλή

Κάλτσο. Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε διαφορετική εικόνα στα τεύχη 14 (2004) – 16 (2006),

τα οποία ήταν βασισμένα σε μια ιδέα της Ειρήνης. Από το 2007 (τ. 17) έως σήμερα το

εξώφυλλο κοσμείται από μία ξεχωριστή κάθε φορά φωτογραφία παιδιών κατά τη διάρκεια

μαθήματος ή μουσικής δραστηριότητας. Η ιδέα για τα παραπάνω εξώφυλλα ήταν του Χρίστου

Μητσάκη. Στα τεύχη 17 (2007) - 19 (2009) η φωτογραφία ανήκε στην Μαρία Κουρκουρίκα.

Στα τεύχη 20 (2010) - 21 (2011), 23-24 (2013-2014), 26 (2016) και 27-28 (2017-2018) η

φωτογραφία προερχόταν από τις δραστηριότητες του μουσικού εργαστηρίου «Κρουστόφωνο».

Η εικόνα του τεύχους 22(2012) ήταν «του Ερμή». Στο τεύχος 25 (2015) χρησιμοποιήθηκε

φωτογραφία από το μουσικό εργαστήρι «Χαρά και Μουσική». Σε κάθε εξώφυλλο

καταγράφονται το όνομα του περιοδικού, το τεύχος και η χρονολογία έκδοσής του. Στο

οπισθόφυλλο σημειώνεται ο αριθμός ISSN του περιοδικού.

Ακολουθούν τα περιεχόμενα του τεύχους και ένα εισαγωγικό σημείωμα από τη

συντακτική επιτροπή της Ε.Ε.Μ.Ε.

Η δομή του κάθε άρθρου είναι: α) τίτλος στα ελληνικά, β) όνομα συγγραφέα στα

ελληνικά, γ) περίληψη, δ) κείμενο, ε) βιβλιογραφία, στ) βιογραφικό σημείωμα του συγγραφέα,

ζ) περίληψη στα αγγλικά και η) βιογραφικό σημείωμα στα αγγλικά.

Στα τρία τεύχη (τ.3, τ.7, τ.11), τα οποία περιείχαν τα πρακτικά των συνεδρίων, στο τέλος

όλων των άρθρων υπάρχουν φωτογραφίες από το εκάστοτε συνέδριο.

Στις τελευταίες σελίδες του τεύχους αναγράφονται οι σκοποί της Ένωσης, δίνονται

πληροφορίες για την εγγραφή μελών και για την αποστολή των άρθρων. Ορισμένες φορές

υπάρχουν ανακοινώσεις εργαστηρίων και συνεδρίων της ένωσης.
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2.3.2. Οι συγγραφείς του περιοδικού

Από το 1997 που κυκλοφόρησε το πρώτο τεύχος του περιοδικού μέχρι και το 2018

έχουν εκδοθεί 28 τεύχη του περιοδικού τα οποία περιλαμβάνουν 221 άρθρα. Τα 195 είναι

πρωτότυπα άρθρα και τα 26 είναι μεταφράσεις ξενόγλωσσων άρθρων. Τη μετάφραση των

άρθρων αυτών επιμελήθηκαν 10 άτομα. Τη μετάφραση των περισσότερων άρθρων (13 άρθρα)

επιμελήθηκε η Στάμου Λελούδα, ενώ η Τσόκα Παναγιώτα επιμελήθηκε τη μετάφραση τριών

άρθρων.

Τα υπόλοιπα 195 άρθρα συντάχθηκαν στα ελληνικά από 149 διαφορετικούς

συγγραφείς. Αρκετοί από αυτούς υπογράφουν περισσότερα από ένα κείμενα. Κατά την

καταλογογράφηση των άρθρων παρατηρήθηκε πως τα ονόματα ορισμένων αρθρογράφων

συναντώνται συχνότερα. Στο περιοδικό περιλαμβάνονται 8 άρθρα της Μαίης Κοκκίδου, 7 του

Νίκου Θεοδωρίδη και της Λήδας Στάμου, ενώ ο Πολύβιος Ανδρούτσος και η Εριφύλη

Δαμιανού-Μαρίνη υπογράφουν ο καθένας από 6 κείμενα.

2.3.3. Θεματικό περιεχόμενο

Το θεματικό περιεχόμενο του περιοδικού αφορά το ευρύτερο φάσμα της διδασκαλίας

της μουσικής και της μουσικής παιδαγωγικής. Ωστόσο, μπορούμε να το ομαδοποιήσουμε σε

αρκετές μικρότερες κατηγορίες με βάση δύο βασικά κριτήρια.

2.3.3.1. Ηλικιακές ομάδες και περιβάλλοντα εκπαίδευσης

Το βασικότερο κριτήριο ομαδοποίησης των άρθρων είναι η ηλικία, στην οποία

αναφέρονται. Με σειρά όσον αφορά την ηλικιακή ομάδα δημιουργήθηκαν οι εξής 7

κατηγορίες:

 Βρεφική ηλικία: 2 άρθρα

 Προσχολική ηλικία: 18 άρθρα

 Πρωτοβάθμια: 76 άρθρα

 Δευτεροβάθμια: 52 άρθρα
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 Τριτοβάθμια: 10 άρθρα

 Τρίτη ηλικία: 1 άρθρο

 Γενικά: 93

Τα περισσότερα άρθρα ανήκουν στην κατηγορία «Γενικά». Σε αυτή την κατηγορία

συμπεριλαμβάνονται 93 άρθρα που δεν αναφέρονται σε κάποια βαθμίδα εκπαίδευσης ή

συγκεκριμένη ηλικία. Στη συνέχεια το μεγαλύτερο πλήθος άρθρων αφορά τη Γενική

Εκπαίδευση. Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση αναφέρονται 76 άρθρα και στη Δευτεροβάθμια

52. Λιγότερες είναι οι αναφορές στην προσχολική ηλικία και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με

18 και 10 άρθρα αντίστοιχα. Τα άρθρα που ασχολούνται με τη βρεφική ηλικία είναι δύο. Τέλος,

ένα άρθρο του περιοδικού είναι αφιερωμένο στην τρίτη ηλικία (βλ. Πίνακας 1).

Το κάθε άρθρο μπορεί να ανήκει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ταυτοχρόνως,

εφόσον μιλά για διαφορετικές ηλικίες ή εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Πίνακας 1: Κατηγορίες των άρθρων σε σχέση με την ηλικιακή κατηγορία την οποία

μελετούν

Ηλικίες και χώροι εκπαίδευσης Αριθμός άρθρων Ποσοστό

Βρέφη 2 <1%

Προσχολική ηλικία 18 8%

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 76 34%

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 52 24%

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 10 5%

Τρίτη ηλικία 1 <1%

Γενικά 93 42%
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2.3.3.2. Κεντρικό θέμα

Ο δεύτερος τρόπος κατηγοριοποίησης είναι σύμφωνα με το κεντρικό θέμα, με το οποίο

ασχολείται το κάθε άρθρο. Δημιουργήθηκαν συνολικά οι παρακάτω 36 κατηγορίες, οι οποίες

παρατίθενται αλφαβητικά.

● Αισθητική αγωγή: 1 άρθρο

● Ακουστική οικολογία: 1 άρθρο

● Αναλυτικό πρόγραμμα: 7 άρθρα

● Αυτοσχεδιασμός: 3 άρθρα

● Βιολί: 1 άρθρο

● Δημιουργικότητα: 4 άρθρα

● Διαθεματικότητα: 33 άρθρα

● Διαπολιτισμικότητα: 12 άρθρα

● Διάρκεια του ήχου: 1 άρθρο

● Διδακτική της μουσικής: 7 άρθρα

● Μέθοδος Suzuki: 2 άρθρα

● Μουσικά περιοδικά: 1 άρθρο

● Μουσικά σύνολα: 1 άρθρο

● Μουσικά σχολεία: 4 άρθρα

● Μουσική ακρόαση: 8 άρθρα

● Μουσική ανάλυση: 2 άρθρα

● Μουσική παράσταση-θέατρο: 11 άρθρα

● Μουσική πράξη: 1 άρθρο

● Μουσική στην ειδική αγωγή: 4 άρθρα

● Μουσική τεχνολογία: 16 άρθρα

● Μουσικοκινητική: 1 άρθρο

● Μουσικοθεραπεία: 11 άρθρα

● Νομοθεσία: 2 άρθρα

● Παραδοσιακή μουσική: 15 άρθρα

● Παραμύθι: 10 άρθρα

● Πιάνο: 17 άρθρα

● Περιβάλλον: 1 άρθρο

● Σύνθεση: 2 άρθρα
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● Σχέδιο μαθήματος: 33 άρθρα

● Τραγούδι: 21 άρθρα

● Χαιρετισμοί: 5 άρθρα

● Ψυχολογία της μουσικής: 2 άρθρα

● Ωδεία: 9 άρθρα

● Dalcroze: 3 άρθρα

● Kodaly: 4 άρθρα

● Orff: 5 άρθρα

Παρατηρούμε ότι η θεματική ενότητα με τα περισσότερα άρθρα είναι η διαθεματικότητα και τα

σχέδια μαθήματος που έχουν η κάθε μία από 33 άρθρα. Ακολουθούν το τραγούδι με 21 άρθρα και το

πιάνο με 17 άρθρα. Στη μουσική τεχνολογία αναφέρονται 16 άρθρα, στην παραδοσιακή μουσική 15

άρθρα και στη διαπολιτισμικότητα 12 άρθρα. Ο κλάδος της μουσικοθεραπείας και προτάσεις για

μουσικές παραστάσεις και θέατρο παρουσιάστηκαν σε 11 άρθρα το καθένα. Η σημασία του παραμυθιού

και ιδέες για την ένταξή του σε μουσικές δραστηριότητες παρουσιάζονται σε 10 άρθρα του περιοδικού.

Τα κείμενα που αφορούν την ωδειακή εκπαίδευση είναι 9 και τη μουσική ακρόαση 8. Τόσο για τη

διδακτική της μουσικής, όσο και για το αναλυτικό πρόγραμμα για το μάθημα της μουσικής μιλούν 7

άρθρα από την κάθε κατηγορία. Επίσης, υπάρχουν 5 χαιρετισμοί από πρακτικά συνεδρίων και 5

αναφορές στη μουσικοπαιδαγωγική μέθοδο Orff. Οι θεματικές ενότητες που έχουν 4 άρθρα είναι η

δημιουργικότητα, τα μουσικά σχολεία, η μουσική στην ειδική αγωγή και η μέθοδος Kodaly. Λιγότερες

αναφορές έγιναν στη μέθοδο Dalcroze και στο μουσικό αυτοσχεδιασμό με 4 άρθρα στο καθένα. Οι

κατηγορίες που παρουσιάστηκαν σε 2 άρθρα η κάθε μία είναι η μέθοδος Suzuki, η μουσική ανάλυση, η

νομοθεσία, η σύνθεση και η ψυχολογία της μουσικής. Τέλος, εντοπίστηκαν αρκετές θεματικές ενότητες,

οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο ενασχόλησης για μόλις ένα άρθρο η κάθε μία. Αυτές οι κατηγορίες

είναι η αισθητική αγωγή, η ακουστική οικολογία, το βιολί, η διάρκεια του ήχου, τα μουσικά περιοδικά,

τα μουσικά σύνολα, η μουσική πράξη, η μουσικοκινητική και το περιβάλλον (βλ. Πίνακας 2).
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Πίνακας 2: Θεματικές κατηγορίες των άρθρων και συχνότητα εμφάνισής τους

Κεντρικό θέμα Αριθμός άρθρων Ποσοστό

Αισθητική αγωγή 1 <1%

Ακουστική οικολογία 1 <1%

Αναλυτικό πρόγραμμα 7 3%

Αυτοσχεδιασμός 3 1%

Βιολί 1 <1%

Δημιουργικότητα 4 2%

Διαθεματικότητα 33 15%

Διαπολιτισμικότητα 12 5%

Διάρκεια του ήχου 1 <1%

Διδακτική της μουσικής 7 3%

Μέθοδος Suzuki 2 <1%

Μουσικά περιοδικά 1 <1%

Μουσικά σύνολα 1 <1%

Μουσικά σχολεία 4 2%

Μουσική ακρόαση 8 4%

Μουσική ανάλυση 2 <1%

Μουσική παράσταση-θέατρο 11 5%
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Μουσική πράξη 1 <1%

Μουσική στην ειδική αγωγή 4 2%

Μουσική τεχνολογία 16 7%

Μουσικοκινητική 1 <1%

Μουσικοθεραπεία 11 5%

Νομοθεσία 2 <1%

Παραδοσιακή μουσική 15 7%

Παραμύθι 10 5%

Πιάνο 17 8%

Περιβάλλον 1 <1%

Σύνθεση 2 <1%

Σχέδιο μαθήματος
33 15%

Τραγούδι 21 10%

Χαιρετισμοί 5 2%

Ψυχολογία της μουσικής 2 <1%

Ωδεία 9 4%

Dalcroze 3 1%

Kodaly 4 2%

Orff 5 2%
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3. Συζήτηση/Συμπεράσματα

3.1 Συμπεράσματα

Το παρόν πτυχιακό πρότζεκτ είχε ως θέμα τη ψηφιοποίηση και την καταλογογράφηση του

περιοδικού «Μουσική Εκπαίδευση». Η ψηφιοποίηση πραγματοποιήθηκε στα τεύχη 1-21 και

κατά τη διαδικασία δεν προέκυψε κάποια δυσκολία. Η καταλογογράφηση αφορούσε όλα τα

τεύχη του περιοδικού. Μέσα από τη δημιουργία του ηλεκτρονικού καταλόγου και την

ομαδοποίηση των άρθρων έγιναν ορισμένες παρατηρήσεις όσον αφορά το περιεχόμενο του

περιοδικού. Παρόμοια μελέτη έχει γίνει στο παρελθόν για το θεματικό περιεχόμενο του

μουσικοπαιδαγωγικού περιοδικού Music Educators Journal (MEJ) ( Fleischaker, 2017). Στα

πλαίσια της παραπάνω μελέτης δημιουργήθηκαν πίνακες με τις θεματικές κατηγορίες που

εντοπίστηκαν στο περιοδικό, το πλήθος των άρθρων που περιλαμβάνουν και το ποσοστό που

προκύπτει. Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθήθηκε και στο παρόν πτυχιακό πρότζεκτ.

Η θεματική κατηγοριοποίηση έγινε σύμφωνα με δύο θεματικά κριτήρια ανάλυσης του

περιεχομένου των άρθρων: (α) την ηλικιακή ομάδα ή βαθμίδα εκπαίδευσης των μαθητών με

την οποία ασχολούνται και (β) το αντικείμενο της ενασχόλησης. Από την κατηγοριοποίηση

παρατηρήθηκε ότι όσον αφορά την ηλικιακή ομάδα των μαθητών για την οποία απευθύνονται

οι θεματικές των άρθρων, τα περισσότερα δεν κάνουν ειδική αναφορά σε κάποια συγκεκριμένη

ηλικιακή ομάδα ή βαθμίδα εκπαίδευσης. Μιλούν γενικά για την αξία της μουσικής, τις

θεραπευτικές της ιδιότητες, τη μουσική πράξη και τη μουσική τεχνολογία. Επίσης συχνά

παρουσιάζονται μέθοδοι ή δραστηριότητες διδασκαλίας που μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες

τις ηλικίες. Ωστόσο, είναι πολλά τα άρθρα που αναφέρονται στον χώρο της πρωτοβάθμιας

εκπαίδευσης. Περιλαμβάνουν συμβουλές και προτάσεις για τους εκπαιδευτικούς,

παρουσιάζουν σχετικές έρευνες και αναλύουν την αξία της μουσικής εκπαίδευσης σε αυτή την

ηλικία. Το ίδιο συμβαίνει και με τα άρθρα που αφορούν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα

οποία ακολουθούν σε αριθμό. Το περιοδικό περιλαμβάνει επίσης αρκετά άρθρα για την

προσχολική ηλικία και λιγότερα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τέλος, σε δύο άρθρα γίνεται

λόγος για τη σημασία της μουσικής στη βρεφική ηλικία και σε ένα για την αξία της μουσικής

σε άτομα της τρίτης ηλικίας. Επομένως, παρατηρούμε πως το περιοδικό καλύπτει όλο το

ηλικιακό φάσμα των πιθανών μαθητών μουσικής με κυριότερο αντικείμενο ενασχόλησης τη

διδασκαλία της μουσικής στη  γενική εκπαίδευση.

Όσον αφορά το κριτήριο του κεντρικού θέματος παρατηρείται ότι το περιοδικό παρέχει
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χρήσιμο υλικό για τη διδασκαλία στην τάξη της μουσικής στο χώρο της γενικής εκπαίδευσης,

παρουσιάζοντας σχέδια μαθήματος, τραγούδια και μουσικές παραστάσεις. Πολλές αναφορές

υπάρχουν για τη σημασία της διαθεματικότητας, της παραδοσιακής μουσικής και της

διαπολιτισμικότητας στη διδασκαλία της μουσικής. Μελετώντας τα άρθρα του περιοδικού

γίνεται φανερή η αξία της μουσικής ακρόασης, της δημιουργικότητας και του αυτοσχεδιασμού

στο μάθημα της μουσικής. Σύμφωνα με το θεματικό περιεχόμενο των άρθρων χρήσιμα

εργαλεία για τον μουσικοπαιδαγωγό αποτελούν τα παραμύθια, η μουσική σύνθεση και η

μουσική ανάλυση. Επιπρόσθετα, μεγάλη είναι η συμβολή της μουσικής πράξης και της

δημιουργίας μουσικών συνόλων στα πλαίσια της μουσικής διδασκαλίας. Πολλές αναφορές

γίνονται επίσης για τις μουσικοπαιδαγωγικές μεθόδους Orff, Kodaly, Dalcroze και Suzuki,

υποστηρίζοντας τη σημασία τους στη μουσική εκπαίδευση. Τέλος, παρουσιάζεται στα άρθρα

το νέο αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος μουσικής στη γενική εκπαίδευση, της Ελλάδας

αλλά και άλλων χωρών, και ο ρόλος της αισθητικής αγωγής στο σχολείο, μέσα από τα μάτια

των εκπαιδευτικών.

Το περιοδικό δεν αφορά αποκλειστικά τη μουσική στη γενική εκπαίδευση. Αρκετά άρθρα

είναι αφιερωμένα στη διδασκαλία και στην οργάνωση του μαθήματος της μουσικής στην

ωδειακή εκπαίδευση και στα μουσικά σχολεία. Η διδακτική του πιάνου κυριαρχεί στα σχετικά

άρθρα του περιοδικού, με αναφορές σε πολλά άρθρα του. Αναλύεται η σωστή στάση του

σώματος που πρέπει έχουν οι πιανίστες και παρουσιάζεται το άγχος που αντιμετωπίζουν πριν

και κατά τη διάρκεια της σκηνικής παρουσίας. Ένα ακόμη όργανο, για τη διδακτική του οποίου

υπάρχουν είναι το βιολί.

Εκτός, όμως, των άρθρων, σχετικών με τη διδακτική της μουσικής , το θεματικό

περιεχόμενο του περιοδικού αφορά και γενικότερα ζητήματα της μουσικής εκπαίδευσης. Η

μουσική τεχνολογία αποτελεί ένα μείζον θέμα των τελευταίων χρόνων και κατέχει σημαντική

θέση στο θεματικό περιεχόμενο των άρθρων. Άλλα θέματα που παρουσιάζονται στο περιοδικό

είναι η ευαισθητοποίηση των παιδιών για το περιβάλλον μέσω της μουσικής και η ακουστική

οικολογία. Λίγες αναφορές γίνονται σε άλλα ελληνικά μουσικά περιοδικά και στην υπάρχουσα

νομοθεσία για τους μουσικοπαιδαγωγούς. Επίσης, στα τεύχη που περιέχουν πρακτικά

συνεδρίων παρατίθενται οι εναρκτήριες ομιλίες και οι χαιρετισμοί των συνεδρίων.

Μια άλλη θεματική της μουσικής που περιλαμβάνεται στο περιεχόμενο του περιοδικού

αφορά την ειδική αγωγή και τη μουσικοθεραπεία. Αναλύεται η αξία και η σημασία της

διδασκαλίας της μουσικής στην ειδική αγωγή και διδακτικοί μέθοδοι που μπορούν να
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ακολουθηθούν. Παρουσιάζεται ακόμη ένα πρόγραμμα μουσικοκινητικής αγωγής σε κωφούς

και βαρήκοους μαθητές και τα αποτελέσματά του. Επίσης, αρκετά άρθρα μιλούν για την αξία

της μουσικοθεραπείας και προτείνονται διάφοροι μέθοδοι και ιδέες για τη χρήση της μουσικής

ως θεραπευτικό μέσο. Αρκετά άρθρα του περιοδικού μελετούν την επιρροή που ασκεί η

μουσική στη ψυχολογία των παιδιών και των ενηλίκων.

Επομένως, παρατηρούμε πως το θεματικό περιεχόμενο των άρθρων του περιοδικού

Μουσική Εκπαίδευση ποικίλλει και παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες και μελέτες όχι μόνο

για τη διδακτική της μουσικής και τη μουσική παιδαγωγική σε χώρους τυπικής και μη τυπικής

εκπαίδευσης, αλλά και για τη μουσική πράξη και την αξία γενικότερα της μουσικής ως μια

μορφή τέχνης και έκφρασης του ανθρώπου.

3.2 Βελτιώσεις που θα μπορούσαν να γίνουν στο περιοδικό

Έπειτα από την ανάλυση της δομής και του περιεχομένου του περιοδικού, εντοπίστηκαν

ορισμένα σημεία, τα οποία θα μπορούσαν να βελτιωθούν.

Η «Μουσική Εκπαίδευση» προσφέρει χρήσιμο μουσικοπαιδαγωγικό υλικό στους Έλληνες

μουσικοπαιδαγωγούς και συμβάλλει στην ανάπτυξη της διδασκαλίας της μουσικής και της

μουσικής παιδαγωγικής στη χώρα μας. Σε πολλά άρθρα, όμως, παρουσιάζεται και αναλύεται η

κατάσταση που επικρατεί στο εξωτερικό. Επίσης, οι μουσικές δραστηριότητες, οι προτάσεις

και οι έρευνες που παρουσιάζονται δεν αφορούν μόνο τους Έλληνες μουσικούς. Στο τέλος

κάθε άρθρου υπάρχει η περίληψή του και το βιογραφικό σημείωμα του αρθρογράφου στα

αγγλικά. Παρ’ όλα αυτά δεν προσφέρονται ολόκληρα κείμενα στα αγγλικά, με αποτέλεσμα το

περιοδικό να μην μπορεί να αξιοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό και από τη διεθνή

μουσικοπαιδαγωγική κοινότητα. Στο σημείο αυτό προτείνεται να διατίθεται ηλεκτρονικά το

κάθε τεύχος μεταφρασμένο στα αγγλικά, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα μελέτης των άρθρων

του και από   εκπαιδευτικούς μουσικής που δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.

Η δεύτερη πρόταση βελτίωσης του περιοδικού αφορά το θεματικό του περιεχόμενο.

Παρόλο που προσφέρονται αρκετά άρθρα σχετικά με τη μουσικοθεραπεία και τη μουσική στην

ειδική αγωγή, θα ήταν χρήσιμος ο διαχωρισμός τους από τις υπόλοιπες θεματικές. Πρόκειται

για έναν πολύ χρήσιμο κλάδο της μουσικής, ο οποίος αναπτύχθηκε κυρίως τα τελευταία

χρόνια. Απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων που αντιμετωπίζουν διάφορες διαταραχές
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και σε άτομα όλων των ηλικιών. Συνεπώς θα είχε πολλά οφέλη η ύπαρξη περισσότερων

άρθρων σχετικών με τη μουσικοθεραπεία και τη διδασκαλία της μουσικής στην ειδική αγωγή

σε κάθε τεύχος. Το περιεχόμενο του περιοδικού μπορεί να χωριστεί σε δύο μέρη. Το ένα μέρος

θα μπορούσε να περιλαμβάνει άρθρα που αναφέρονται στη μουσικοθεραπεία και στον χώρο

της ειδικής αγωγής και το άλλο μέρος τα υπόλοιπα άρθρα του περιοδικού. Έτσι θα διατίθεται

ένα μέρος του τεύχους για τα άρθρα με το συγκεκριμένο θεματικό περιεχόμενο.

3.3 Περιορισμοί της παρούσας έρευνας - περαιτέρω έρευνα

Το παρόν πτυχιακό πρότζεκτ επικεντρώθηκε στην ψηφιοποίηση, καταλογογράφηση και

θεματική ανάλυση των τευχών 1-18 του περιοδικού Μουσική Εκπαίδευση. Οι παραπάνω

θεματικές όμως δεν αρκούν, για να αξιολογηθεί το περιοδικό και να αποδειχθεί η επίδρασή του

στους Έλληνες μουσικοπαιδαγωγούς. Περαιτέρω έρευνα θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί

σχετικά με τη σημασία του περιοδικού στο μουσικοπαιδαγωγικό χώρο. Χρήσιμη για την

αξιολόγηση και τη βελτίωσή του θα ήταν μία έρευνα σχετικά με την επίδραση του περιοδικού

στους Έλληνες μουσικοπαιδαγωγούς. Αυτό θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσω

συμπλήρωσης ερωτηματολογίων. Επιπρόσθετα, θα είχε ενδιαφέρον η θεματική ανάλυση και

σύγκριση μεταξύ διαφόρων ελληνικών μουσικών περιοδικών.

Με την παραπάνω έρευνα γίνεται κατανοητό το θεματικό περιεχόμενο, στο οποίο εστιάζει

το κάθε περιοδικό. Τέλος, η σύγκριση των περιοδικών μπορεί να γίνει με βάση τον αριθμό και

την ποικιλομορφία των άρθρων, τους αρθρογράφους και την επίδρασή τους στους Έλληνες

μουσικοπαιδαγωγούς.
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