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Εισαγωγή
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου MaMuMi – Mapping the Music of 
Migration («Χαρτογράφηση της Μουσικής της Μετανάστευσης»), 
οι εταίροι κατόπιν διακρατικής συνεργασίας ανέπτυξαν το παρόν 
έγγραφο με τίτλο «Εγχειρίδιο Μουσικών Εργαστηρίων MaMuMi». 

«Στη σημερινή ταχέως μεταβαλλόμενη Ευρώπη, η οποία πλήττεται 
από τη μετανάστευση, την πανδημία Covid-19 και την κλιματική 
αλλαγή, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για καινοτόμες προσεγγίσεις που 
θα αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των κοινωνικών καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης». Οι καινοτόμοι χώροι εκπαίδευσης αποτελούν 
αναμφίβολα μέρος ευρύτερων στρατηγικών ένταξης που μπορούν να 
συμβάλουν ενεργά στην αντιμετώπιση προβλημάτων ποικιλομορφίας 
και κοινωνικής συμπερίληψης, τα οποία είναι κοινά σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Το MaMuMi στηρίζεται σε μία τέτοια επείγουσα 
ανάγκη, στην οποία φιλοδοξούν να ανταπεξέλθουν οι εταίροι μέσω 
της υψηλής εξειδίκευσης και της μακράς πείρας που διαθέτουν σε 
σχέση με το αντικείμενο και τους επιμέρους στόχους του έργου. 
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Το έργο
Το MaMuMi “Mapping the Music of Migration” είναι ένα διετές 
πανευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ μουσικής κληρονομιάς που 
εστιάζει στη συζήτηση για τη μουσική και το τραγούδι ως εργαλεία 
διαπολιτισμικής ικανότητας. Συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 
Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βασική Δράση 2: Στρατηγική 
Σύμπραξη για την Εκπαίδευση Ενηλίκων). Υλοποιείται από επτά (7) 
συνεργαζόμενους φορείς από τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Ελλάδα, 
την Ιταλία, τη Νορβηγία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το έργο ξεκινά με μία ανασκόπηση της θεωρίας και της πρακτικής στον 
τομέα της μουσικής ως εργαλείου ένταξης. Έπειτα, θα προχωρήσει στην 
ανάπτυξη ενός οδηγού χρήστη, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 
σχετικές ΜΚΟ, και μίας ακουστικής συλλογής μελετών περίπτωσης από 
τα εργαστήρια (workshop). Τέλος, θα δημιουργήσει έναν διαδραστικό 
χάρτη που τοποθετεί την ιστορία κάθε μετανάστη/ριας για τη μουσική 
του/της κληρονομιά σε ένα σημείο αφετηρίας και ιχνηλατεί την πορεία 
του ταξιδιού της στην Ευρώπη. 

Απώτερος σκοπός του έργου είναι η αντιμετώπιση των αρνητικών 
στερεοτύπων και η δημιουργία χώρων ελεύθερης έκφρασης μέσω της 
αφήγησης ιστοριών (storytelling) σχετικά με τη μουσική.
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Κύριοι στόχοι του έργου:

Να προσφέρει στους/στις μετανάστες/ριες έναν χώρο 
στον οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη 
μουσική για να πουν τις ιστορίες των τραγουδιών 
τους και έτσι να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση και τη 
θέση τους στο νέο ή αφιλόξενο περιβάλλον της χώρας 
φιλοξενίας. 

Να παράσχει στο προσωπικό που εργάζεται σε ΜΚΟ 
με μετανάστες/ριες ένα εργαλείο (το εργαστήριο 
MaMuMi) που θα βοηθήσει στη βαθύτερη κατανόηση 
του κοινού στο οποίο απευθύνονται.  

Να αποτυπώσει τις ιστορίες και τα ταξίδια των 
μεταναστών/ριών με τη χρήση νέων τεχνολογιών. 

Κατά τη διάρκεια της διετούς υλοποίησης του έργου, οι εταίροι 
πρόκειται:

	να αναπτύξουν ένα μεθοδολογικό πλαισίο (IO1)·

	να διεξαγάγουν τα Μουσικά Εργαστήρια MaMuMi (IO2) που θα 
συνοδεύονται από ένα ειδικά σχεδιασμένο εγχειρίδιο και στα 
οποία οι συμμετέχοντες/ουσες θα εκπαιδευτούν στη μέθοδο 
“Song Stories” (Ιστορίες Τραγουδιών)·

	να δημιουργήσουν την Ακουστική Συλλογή MaMuMi, όπου 
οι συμμετέχοντες/ουσες θα μεταφορτώνουν («ανεβάζουν») 
ιστορίες στο διαδικτυακό αρχείο στο πλαίσιο του δικτυακού 
τόπου MaMuMi (IO3)·

	να αναπτύξουν τον Μουσικό Μεταναστευτικό Χάρτη MaMuMi, 
στον οποίο θα προστίθενται μεμονωμένες ιστορίες τραγουδιών 
(ήχος και κλιπ μουσικής) σε έναν εικονικό χάρτη (IO4)·
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	να συντάξουν ένα Ενημερωτικό Έγγραφο που θα περιγράφει 
λεπτομερώς το έργο και την πορεία του (IO5).

Σε ποιους/ες απευθύνεται το παρόν εγχειρίδιο;

Το εγχειρίδιο αυτό απευθύνεται κυρίως στο προσωπικό των ΜΚΟ 
και στους/στις κοινωνικούς/ές λειτουργούς που εργάζονται με 
μετανάστες/ριες. Οι πρόσφατες κοινωνικές έκτακτες περιστάσεις 
έχουν δημιουργήσει μία έντονη ανάγκη για νέες προσεγγίσεις και 
μεθοδολογίες που μπορούν να φανούν αποτελεσματικές στη γεφύρωση 
των κοινωνικών χασμάτων που υφίστανται στις τοπικές κοινότητες. 
Το προσωπικό των ΜΚΟ είναι συνήθως επιφορτισμένο με τις νομικές 
υποθέσεις, τη στέγαση, την εκπαίδευση και την ευημερία των 
μεταναστών/ριών, όπως επίσης, με πολλές προκλήσεις που αφορούν 
όχι μόνο διοικητικά ζητήματα, αλλά και τις ανθρώπινες σχέσεις και 
αλληλεπιδράσεις. Το έργο MaMuMi σκοπεύει να εγκαινιάσει έναν χώρο 
διαπολιτισμικής επικοινωνίας και συναισθηματικής κατανόησης, 
ούτως ώστε να ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ των συμμετεχόντων/
ουσών από τον γηγενή πληθυσμό της χώρα υποδοχής και των 
συμμετεχόντων/ουσών που είναι μετανάστες/ριες και να πετύχει 
αμοιβαία οφέλη και για  τις δύο πλευρές. 
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Εγχειρίδιο Μουσικών 
Εργαστηρίων MaMuMi

Το παρόν εγχειρίδιο είναι ένας οδηγός χρήστη που απευθύνεται 
κυρίως σε εκπαιδευτές/εύτριες (προσωπικό ΜΚΟ, διαμεσολαβητές/
ήτριες, κοινωνικούς/ές λειτουργούς που εργάζονται με μετανάστες/
ριες) καθοδηγώντας τους/τες σε όλα τα βήματα (συμπεριλαμβανομένης 
της προετοιμασίας, της δεοντολογίας και των οδηγιών 
μεταπαρακολούθησης) που απαιτούνται για την προετοιμασία και τη 
διεξαγωγή ενός Μουσικού Εργαστηρίου MaMuMi με τη μέθοδο “Song 
Stories” που αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία της μεθοδολογίας 
του έργου. 

Τι είναι τα Εργαστήρια MaMuMi  με τη μέθοδο “Song Stories”;
Αντιπροσωπεύουν έναν χώρο μέσα στον οποίο η συζήτηση για τη 
μουσική μπορεί να ενθαρρύνει τη διαπολιτισμική επικοινωνία. 
Έχουν υψηλό δυνητικά αντίκτυπο, αν και χαρακτηρίζονται από 
απλότητα, διαθέτουν μεταβιβάσιμο χαρακτήρα και ιδιαίτερη 
χρησιμότητα.

Το εγχειρίδιο αυτό έχει εκπονηθεί από εκπαιδευτές/εύτριες και 
απευθύνεται σε εκπαιδευτές/εύτριες. Πρόκειται για έναν οδηγό που 
στηρίζεται σε συμμετοχικές μεθοδολογίες των μέσων ενημέρωσης 
(από την ψηφιακή αφήγηση ιστοριών) για την ποικιλομορφία. Είναι 
μεταβιβάσιμο προϊόν, καθώς βοηθά τους/τις εκπαιδευτές/εύτριες να 
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μεταδώσουν την εν λόγω μεθοδολογία σε ομοτίμους τους και κατά 
συνέπεια, να συμβάλουν στη διάχυσή της σε τοπικό/εθνικό επίπεδο. 

Για την ολοκλήρωση του Παραδοτέου IO2, έχουν καθοριστεί τέσσερις 
(4) βασικές δράσεις:

•	 O2-A1: Παράδοση και παρουσίαση της εκπαίδευσης για το 
εργαστήριο MaMuMi σε δώδεκα (12) εκπαιδευτές/εύτριες από 
τους εταίρους του έργου: Το Πανεπιστήμιο του Gloucestershire 
μαγνητοσκόπησε ένα εκπαιδευτικό βίντεο που περιγράφει όλα 
τα βήματα ενός Μουσικού Εργαστηρίου MaMuMi. Το βίντεο 
είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο του έργου και αποτελεί 
έναν μεταβιβάσιμο πόρο. Περιλαμβάνει διαδικασίες καταγραφής 
ήχου, τον τρόπο χρήσης του Spotify για τη διεξαγωγή του 
εργαστηρίου MaMuMi με τη μέθοδο “Song Stories” και άλλες 
χρήσιμες συμβουλές. Για να παρακολουθήσετε το βίντεο, 
ανατρέξτε στην κατηγορία «Αποτελέσματα» της επίσημης 
ιστοσελίδας του έργου κάνοντας κλικ εδώ: https://mamumi.eu/
results/). 

•	 O2-A2 Παρουσίαση της εκπαίδευσης για το εργαστήριο MaMuMi 
από τους/τις εκπαιδευτές/εύτριες σε είκοσι (20) επιπλέον 
μέλη ΜΚΟ (που εργάζονται με μετανάστες/ριες): Όλοι οι 
εταίροι, αφού παρακολουθήσουν τη διαδικτυακή εκπαίδευση, 
την παρουσιάζουν με τη σειρά τους σε επιπλέον μέλη του 
προσωπικού τους καθώς και σε εξωτερικούς/ές συνεργάτες/ιδες.

•	 O2-A3 Εκπόνηση του Εγχειριδίου για το Εργαστήριο MaMuMi 
συμπεριλαμβανομένων τριών (3) ακουστικών παραδειγμάτων: 
Το εταιρικό σχήμα του έργου δημιούργησε το παρόν εγχειρίδιο, 
το οποίο συνοδεύεται από ακουστικά παραδείγματα.

•	 O2-A4 Μετάφραση του Εγχειριδίου στις εθνικές γλώσσες 
των εταίρων και διάδοση: Όλοι οι εταίροι θα πρέπει να 
μεταφράσουν το εγχειρίδιο στην επίσημη γλώσσα της χώρας 
τους και κατόπιν, να το διαδώσουν με τη βοήθεια των μέσων 
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κοινωνικής δικτύωσης (social media) και του διαδικτύου

Ο εταίρος Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” (CSC), ο οποίος 
είναι ο υπεύθυνος συντονισμού του Παραδοτέου IO2, εργάστηκε 
με στόχο να δημιουργήσει ένα εργαλείο που θα στηρίζεται στη 
συμμετοχική μουσική για την προώθηση του διαπολιτισμικού και του 
διαγενεακού διαλόγου. Με άλλα λόγια, η συζήτηση για τη μουσική θα 
αποτελεί το έναυσμα για τη διεύρυνση της συζήτησης σε πιο σύνθετα 
ζητήματα. 

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το CSC έχει αναπτύξει 
δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης που έχουν εμπνευστεί από 
ένα παλαιότερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχε με τίτλο 
“BOEMI” (Building Our Employment skills through Music Investigations 
and new media). Οι δραστηριότητες αυτές αφορούν συγκεκριμένες 
ασκήσεις που έχουν προσαρμοστεί κατάλληλα στους στόχους του  
έργου MaMuMi, όπου πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν η μουσική και η 
διαπολιτισμική επικοινωνία. 

Οι εν λόγω δραστηριότητες έχουν συμπεριληφθεί στις εξής ενότητες 
του παρόντος εγχειριδίου: «Η ζωή μου και οι νότες της», «Ανταλλαγή 
μουσικών παραδόσεων» και «Εκφραστείτε μέσω της μουσικής» 
στην ενότητα «Προετοιμασία», και «Αξιολογώντας νότες» στην 
ενότητα «Οδηγίες μεταπαρακολούθησης».
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Προετοιμασία

Κατά την προετοιμασία του Μουσικού Εργαστηρίου MaMuMi με 
τη μέθοδο “Song Stories”, είναι σημαντικό οι εκπαιδευτές-εύτριες/
διαμεσολαβητές-ήτριες να παρακολουθήσουν το εισαγωγικό βίντεο 
σχετικά με το Παραδοτέο IO2 που διατίθεται στην επίσημη ιστοσελίδα 
του έργου. Για να το παρακολουθήσουν, μπορούν να ακολουθήσουν 
τον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://mamumi.eu/results/. 
Η παρακολούθηση του βίντεο θα εφοδιάσει τους-τις εκπαιδευτές-
εύτριες/διαμεσολαβητές-ήτριες με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 
για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή του Εργαστηρίου.

Ειδικότερα, οι εκπαιδευτές-εύτριες/διαμεσολαβητές-ήτριες πρόκειται 
να εξοικειωθούν με: 

•	 την έννοια του “Song Story” («Ιστορία Τραγουδιού») και τη σημασία 
της μουσικής στην ιστορία της ζωής ενός ατόμου·

•	 τη φόρμα συναίνεσης του έργου MaMuMi που θα διανεμηθεί στους/
στις συμμετέχοντες/ουσες και θα χρησιμοποιηθεί για να καταστεί 
δυνατή η υλοποίηση των επιμέρους δράσεών του·

•	 την προετοιμασία του εργαστηρίου από πλευράς εφοδιαστικής 
αλυσίδας αλλά και περιεχομένου·

•	 τον κατάλογο των ερωτήσεων που θα πρέπει να απευθύνουν 
στους/στις συμμετέχοντες/ουσες για την εύρυθμη διεξαγωγή του 
εργαστηρίου·

•	 συμβουλές για την καλύτερη δυνατή υλοποίηση του εργαστηρίου·

•	 τη δημιουργία λιστών αναπαραγωγής στο Spotify για τη διευκόλυνση 
της πραγματοποίησης των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου·

•	 τον τρόπο διεξαγωγής διαδικτυακών εργαστηρίων, όταν δεν είναι 
εφικτή η δια ζώσης διεξαγωγή εργαστηρίων·

•	 τον καλύτερο δυνατό τρόπο καταγραφής των ιστοριών τραγουδιών 
μέσω της χρήσης κινητού τηλεφώνου ή συσκευής εγγραφής φωνής.
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Για την έναρξη του Εργαστηρίου, συνιστάται στους-στις εκπαιδευτές-
εύτριες/, διαμεσολαβητές-ήτριες να χρησιμοποιήσουν μία 
δραστηριότητα για «σπάσιμο του πάγου» για να βοηθήσουν όλους/
ες τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να χαλαρώσουν και να νιώσουν πιο 
άνετα. Οι δραστηριότητες για «σπάσιμο του πάγου» που προτείνονται 
στο πλαίσιο του έργου MaMuMi είναι λίγο πιο περίπλοκες από ό, τι 
συνηθίζεται, με αποτέλεσμα να απαιτούν περισσότερο χρόνο, αλλά 
θέτουν στο επίκεντρο τη συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων/
ουσών και την ομαδική συζήτηση για τη μουσική. Από τις παρακάτω 
δραστηριότητες, μπορείτε να επιλέξετε εκείνη/ες που θεωρείτε 
προτιμότερη/ες και να την/τις προσαρμόσετε κατάλληλα στην ομάδα 
που απευθύνεστε. 

Ορισμένες από αυτές τις δραστηριότητες «προθέρμανσης» ενδείκνυνται 
ιδιαίτερα αν εργάζεστε με μετανάστες/ριες που διαθέτουν μία σχετική 
μουσική πείρα ή που είναι μουσικοί. Αν όμως η ομάδα σας δεν διαθέτει 
μουσική πείρα, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Δραστηριότητα 
για «σπάσιμο του πάγου» 4 που είναι πιο κατάλληλη για συμμετέχοντες/
ουσες με μηδενική ή μικρή μουσική πείρα. Υπενθυμίστε στους/στις 
συμμετέχοντες/ουσες ότι θα πρέπει να σκεφτούν εκ των προτέρων 
τουλάχιστον ένα τραγούδι για το οποίο θέλουν να μιλήσουν.

Δραστηριότητες για «σπάσιμο του πάγου» για το 
Μουσικό Εργαστήριο MaMuMi
Είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη το προφίλ και τις ανάγκες της 
ομάδας-στόχου/ομάδας των μεταναστών/ριών στους/στις οποίους/ες 
απευθύνεστε κατά την επιλογή της καταλληλότερης δραστηριότητας 
για «να σπάσει ο πάγος» μεταξύ τους.  Με αυτό τον τρόπο, θα μπορέσετε 
να πετύχετε τους μαθησιακούς στόχους που έχετε θέσει, δηλαδή να 
είναι σε θέση οι συμμετέχοντες/ουσες να μιλούν για μία περίοδο στη 
ζωή τους που τους θυμίζει ένα συγκεκριμένο μουσικό κομμάτι.
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Δραστηριότητα για «σπάσιμο του πάγου» 1

ΤΙΤΛΟΣ Η ζωή μου και οι νότες της

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

•	 Μουσικά όργανα (τύμπανα, κρουστά, κιθάρες 
κλπ.)

•	 Προτζέκτορας
•	 Πίνακας μαρκαδόρου
•	 Μπλοκ με αυτοκόλλητα χαρτάκια σημειώσεων 

ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΥ Μετανάστες/ριες ηλικίας 18-30 ετών 

ΣΤΟΧΟΣ
•	 Να αλληλογνωριστούν οι συμμετέχοντες/ουσες. 
•	 Να κατανοήσουν τη σημασία και τον ρόλο της 

μουσικής στη ζωή τους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ο-Η εκπαιδευτής-εύτρια/διαμεσολαβητής-ήτρια 
καθοδηγεί τους/τις μετανάστες/ριες στην ακρόαση 
διαφόρων ειδών παραδοσιακής μουσικής των χωρών 
καταγωγής τους. Οι μετανάστες/ριες συζητούν τη 
σημασία που έχει η μουσική στη ζωή τους. Ο-Η 
εκπαιδευτής-εύτρια/διαμεσολαβητής-ήτρια εξηγεί 
πόσο σημαντική είναι η παραδοσιακή μουσική, διότι 
ενώνει ανθρώπους με διαφορετική εθνοτική καταγωγή. 
Οι συμμετέχοντες/ουσες που κατάγονται από διάφορες 
ξένες χώρες δίνουν παραδείγματα παραδοσιακής και 
σύγχρονης μουσικής που προέρχονται από τον τόπο 
τους και έπειτα, μιλούν για τον ρόλο που διαδραματίζει 
αυτή η μουσική ή τα τραγούδια στη ζωή τους.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1 ώρα
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας, 
οι συμμετέχοντες/ουσες θα είναι σε θέση να 
αναπτύξουν τις ακόλουθες δεξιότητες:

•	 Ατομικός αναστοχασμός
•	 Δεξιότητες επικοινωνίας
•	 Κατανόηση της σημασίας της μουσικής για την 

προώθηση του διαπολιτισμικού, διαγενεακού 
και διεθνικού διαλόγου 

•	 Δεξιότητες κατανόησης προφορικού και 
γραπτού λόγου
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Δραστηριότητα για «σπάσιμο του πάγου» 2

ΤΙΤΛΟΣ Ανταλλαγή μουσικών παραδόσεων

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Μουσικά όργανα

ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΥ Μετανάστες/ριες ηλικίας 20-30 ετών

ΣΤΟΧΟΣ Να μάθουν οι συμμετέχοντες/ουσες πώς να ακούν 
ο/η ένας/μία τον/την άλλο/η.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι μετανάστες/ριες χωρίζονται σε ομάδες με κριτήριο 
τη χώρα καταγωγής. Τα μέλη κάθε ομάδας συμφωνούν 
ως προς μία μορφή «παραδοσιακής μουσικής» και 
αρχίζουν να κάνουν πρόβες και να παίζουν μία 
μελωδία. Μετά από λίγο, ένα μέλος από κάθε ομάδα 
μετακινείται σε μία άλλη ομάδα μεταφέροντας σε αυτή 
τη μουσική της προηγούμενης ομάδας με στόχο τον 
συγκερασμό των μουσικών παραδόσεων και στυλ, 
ούτως ώστε να δημιουργηθούν νέα κομμάτια μουσικής. 
Μετά την πρόβα, κάθε ομάδα καλείται να παρουσιάσει 
τη νέα μουσική που συνέθεσε στους/στις υπόλοιπους/
ες συμμετέχοντες/ουσες.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1,5 ώρα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας, 
οι συμμετέχοντες/ουσες θα είναι σε θέση να 
αναπτύξουν τις ακόλουθες δεξιότητες:

•	 Δεξιότητες κατανόησης προφορικού και 
γραπτού λόγου

•	 Δεξιότητες ομαδικής εργασίας και συνεργασίας
•	 Απροκατάληπτο πνεύμα
•	 Δημιουργικότητα
•	 Διαπολιτισμικός διάλογος και ευαισθητοποίηση
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Δραστηριότητα για «σπάσιμο του πάγου» 3

ΤΙΤΛΟΣ Εκφραστείτε μέσω της μουσικής

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

•	 Μουσικά όργανα
•	 Διάφορα αντικείμενα
•	 Ανακυκλωμένα υλικά
•	 Καρέκλες

ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΥ Μετανάστες/ριες ηλικίας 20-30 ετών

ΣΤΟΧΟΣ Να μάθουν οι συμμετέχοντες/ουσες πώς να 
εκφράζονται μέσω της μουσικής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Σε αυτή τη δραστηριότητα, οι μετανάστες/ριες 
χρησιμοποιούν τη μουσική και νότες αντί για λέξεις για 
να παρουσιάσουν τον εαυτό τους και να εκφραστούν 
σε προσωπικό επίπεδο. Κάθε συμμετέχων/ουσα 
επιλέγει ένα τραγούδι και παίζει τη μελωδία του ή το 
τραγουδάει για να εξηγήσει ποιος/α είναι. Μετά από 
αυτό, οι υπόλοιποι/ες προσπαθούν να μαντέψουν 
μερικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του/
της με βάση αυτό που άκουσαν. Στον δεύτερο 
γύρο, επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία, αλλά 
κάθε συμμετέχων/ουσα καλείται να εκφράσει τι 
αντιπροσωπεύει η μουσική για αυτόν/ή και γιατί 
είναι σημαντική στη ζωή του/ της. Οι υπόλοιποι/
ες συμμετέχοντες/ουσες μπορούν να μαντέψουν τι 
μήνυμα ήθελε να μεταδώσει ο/η εκάστοτε ομιλητής/
ήτρια.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1 ώρα
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας, 
οι συμμετέχοντες/ουσες θα είναι σε θέση να 
αναπτύξουν τις ακόλουθες δεξιότητες:

•	 Δεξιότητες κατανόησης προφορικού και 
γραπτού λόγου

•	 Ατομικός αναστοχασμός
•	 Δεξιότητες επικοινωνίας
•	 Δημιουργικότητα
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Δραστηριότητα για «σπάσιμο του πάγου» 4

ΤΙΤΛΟΣ Δύο τραγούδια-επιτυχίες και ένα τραγούδι-θαύμα

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Δεν απαιτείται.

ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΥ Μετανάστες/ριες ηλικίας 20-30 ετών

ΣΤΟΧΟΣ

	Να βοηθήσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να 
συστηθούν.

	Να επικεντρωθεί η προσοχή σε κάθε μέλος της 
ομάδας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ο-Η εκπαιδευτής-εύτρια/διαμεσολαβητής-ήτρια ζητά 
από κάθε συμμετέχοντα/ουσα να μοιραστεί με την 
υπόλοιπη ομάδα τρία τραγούδια – δύο τραγούδια που 
τους αρέσουν, επειδή συνδέονται με ευτυχισμένες 
στιγμές και ένα τραγούδι που συνδέεται με θλιβερές 
στιγμές. Στη συνέχεια, όλοι/ες προσπαθούν να 
μαντέψουν ποιο είναι το τραγούδι που προκαλεί 
συναισθήματα θλίψης σε κάθε συμμετέχοντα/ουσα 
απευθύνοντάς του/της κατάλληλες ερωτήσεις. 
Ο-Η εκπαιδευτής-εύτρια/διαμεσολαβητής-ήτρια 
ενθαρρύνει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να 
προσπαθήσουν να εντοπίσουν όσες περισσότερες 
λεπτομέρειες μπορούν από τις δηλώσεις των άλλων 
συμμετεχόντων/ουσών, αλλά και να παρακολουθήσουν 
στενά τις αντιδράσεις του/της εκάστοτε ομιλητή/ήτριας. 
Το ζητούμενο είναι να μάθουν πληροφορίες για τα 
υπόλοιπα μέλη της ομάδας τους εισάγοντας παράλληλα 
το στοιχείο του μυστηρίου. Η εν λόγω δραστηριότητα 
δίνει ίσες ευκαιρίες τόσο στα εσωστρεφή όσο και 
στα εξωστρεφή άτομα να αποκαλύψουν στοιχεία για 
τον εαυτό τους και συγχρόνως να ανακαλύψουν τις 
σκέψεις των άλλων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1 ώρα
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας, οι 
συμμετέχοντες/ουσες θα είναι σε θέση να αναπτύξουν 
τις ακόλουθες δεξιότητες:

•	 Δεξιότητες κατανόησης προφορικού και γραπτού 
λόγου

•	 Δεξιότητες επικοινωνίας

ΠΗΓΗ https://www.sessionlab.com/blog/icebreaker-games/
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Δραστηριότητες για «σπάσιμο του πάγου» με βάση 
το Παραδοτέο IO1 (έρευνα)
Οι εταίροι του έργου MaMuMi έχουν επίσης αναπτύξει δύο 
δραστηριότητες για «σπάσιμο του πάγου» με βάση το Παραδοτέο IO1 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν πριν από την έναρξη του Μουσικού 
Εργαστηρίου με τη μέθοδο “Song Stories”. Οι δραστηριότητες αυτές 
στηρίζονται στην έρευνα της ομάδας εστιασμένης συζήτησης (focus 
group) που διενεργήθηκε στο πλαίσιο του IO1 για την εκτίμηση των 
αναγκών της ομάδας-στόχου και τον σχεδιασμό του μεθοδολογικού 
πλαισίου και των κατευθυντήριων οδηγιών για την υλοποίηση του 
Εργαστηρίου. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το IO1 εξηγεί γιατί η συζήτηση για 
τη μουσική ως εργαλείο διαπολιτισμικής ικανότητας είναι ένα απλό 
αλλά αποτελεσματικό εργαλείο που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε 
πολλές καταστάσεις της πραγματικής ζωής. Στο ίδιο Παραδοτέο, οι 
εταίροι του έργου πραγματοποίησαν μία λεπτομερή αξιολόγηση της 
μουσικής ως εργαλείου για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και 
ανέπτυξαν σχετικές προσεγγίσεις για τον σκοπό αυτό. 
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Το αποτέλεσμα αυτής της εργασίας συμπυκνώνεται στις επόμενες 
δύο δραστηριότητες για «σπάσιμο του πάγου» που είναι το σημείο 
αφετηρίας κάθε τέτοιου Εργαστηρίου. Η πρώτη δραστηριότητα 
χρησιμοποιεί ήχους, ενώ η δεύτερη ερωτήσεις. Μη διστάσετε 
να προβείτε σε τροποποιήσεις που κρίνετε απαραίτητες κατά τη 
διεξαγωγή των Εργαστηρίων και των δραστηριοτήτων για «σπάσιμο 
του πάγου» που παρουσιάστηκαν προηγουμένως στην ενότητα 
«Προετοιμασία». Οι ανάγκες της ομάδας-στόχου είναι αυτές που θα 
πρέπει να καθοδηγήσουν την επιλογή των δραστηριοτήτων για την 
έναρξη των Εργαστηρίων MaMuMi.
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Δραστηριότητα για «σπάσιμο 
του πάγου» με ήχους για τους/
τις συμμετέχοντες/ουσες του 
Εργαστηρίου MaMuMi

ΟΔΗΓΙΕΣ
Ο-Η εκπαιδευτής-εύτρια/διαμεσολαβητής-ήτρια του εργαστηρίου θα 
πρέπει:

να επιλέξει ένα από τα μουσικά κομμάτια που 
ανέφεραν οι συμμετέχοντες/ουσες στην έρευνα 
και τις ομάδες εστιασμένης συζήτησης που 
διεξήχθησαν στο πλαίσιο του έργου MaMuMi·

να πει στα μέλη της ομάδας ΑΦΟΤΟΥ έχουν 
ολοκληρώσει την ακρόαση του τραγουδιού και πριν 
την ερώτηση 5 από ποια χώρα προέρχεται, από ποιο 
άτομο συντέθηκε και γιατί επιλέχθηκε από τον/
τη συμμετέχοντα/ουσα της ομάδας εστιασμένης 
συζήτησης. Καλό θα ήταν να χρησιμοποιήσετε 
αυτή τη δραστηριότητα για «σπάσιμο του πάγου» 
πριν τη διεξαγωγή του εργαστηρίου. Αυτό μπορεί 
να γίνει αμέσως πριν Ή μία εβδομάδα/ημέρα πριν. 

Αν προτιμάτε να χρησιμοποιήσετε το Spotify, μπορείτε να βρείτε τα 
περισσότερα από αυτά τα μουσικά κομμάτια εδώ:

https://open.spotify.com/playlist/0XBNIXROSHCG69skwQXbOb?si=FJFTYWX
TQUGQv4V-xZpj9A

1

2
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Υλικό για ακρόαση

https://www.youtube.com/watch?v=EwtezlZbdss
Youssou	N’Dour,	‘Immigres’	(Σενεγάλη)

https://www.youtube.com/watch?v=2po_uRgKjiU
Rahman	(συνθέτης)	Alk	Yagnik	(τραγουδίστρια)	‘Mehndi	hai	rachnewali’	
(Βεγγάλη)
«Με	κάνει	να	κλαίω,	κάθε	φορά	που	το	ακούω.	Έχει	υπέροχους	στίχους.»

https://www.youtube.com/watch?v=uoA2ICoHEYs
AbdelWahab	Hanachi	‘Mahboubi’	(Τυνησία)
«Άκουγα	αυτό	το	τραγούδι	στη	διάρκεια	της	καραντίνας.»

https://www.youtube.com/watch?v=S-cbOl96RFM
Etta	James	‘At	Last’	(ΗΠΑ)
«Με	κάνει	να	θέλω	να	χορέψω.»

https://www.youtube.com/watch?v=bWcASV2sey0
Bonnie	Tyler	‘Holding	out	for	a	Hero’	(Ηνωμένο	Βασίλειο)
«Άκουσα	αυτό	το	τραγούδι	πριν	το	τεστ	οδήγησης.»

https://www.youtube.com/watch?v=pyD3K7yhTFw
Rod	Stewart	‘Handbags	and	Gladrags’	(Ηνωμένο	Βασίλειο)
«Μου	θυμίζει	δύσκολες	στιγμές	που	βίωσα.»

https://www.youtube.com/watch?v=bAMUCWDflIc
Nancy	Ajram		‘Einy	aleik’	(Ιορδανία)	«Μου	θυμίζει	τον	καιρό	που	ήμασταν	στην	
Ιορδανία.»

https://www.youtube.com/watch?v=2yR9KDduDVA
Shuli	Natan	‘Jerusalem	of	Gold’	(Ισραήλ)
«Μου	θυμίζει	όταν	ζούσα	στο	Ισραήλ	και	τον	πόλεμο	των	6	ημερών	(1967).»

https://www.youtube.com/watch?v=CH5KS5_vNPU
Paradise	Mi	Amor	‘Lune	de	Miel’	(Γαλλία)
«Μου	θυμίζει	την	πρώτη	φορά	που	είδα	τη	μητέρα	μου	να	είναι	μεθυσμένη	και	
να	χορεύει.»



22

Ερωτήσεις που μπορείτε να απευθύνετε στα μέλη της ομάδας του 
εργαστηρίου ΜΕΤΑ την ακρόαση ενός ή περισσοτέρων από τα 
παραπάνω μουσικά κομμάτια

1. Πώς σας κάνει να αισθάνεστε αυτό το τραγούδι;

2. Από ποια χώρα πιστεύετε ότι προέρχεται;

3. Έχετε ακούσει ποτέ στο παρελθόν μουσική όπως 
αυτή;

4. Θα θέλατε να ακούσετε περισσότερη μουσική σαν 
αυτή;

5. Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να προσθέσετε;

 
Αφού ολοκληρώσετε αυτή τη δραστηριότητα, μπορείτε να προχωρήσετε 
στο Εργαστήριο MaMuMi

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ:	
Φροντίστε	να	συγκεντρώσετε	όλες	τις	απαντήσεις	σε	ένα	αρχείο	Audio	
MP3.	Ανατρέξτε	στο	εκπαιδευτικό	βίντεο	MAMUMI	για	οδηγίες	σχετικά	
με	 τη	 διαδικασία	 εγγραφής	 ήχου	 κατά	 τη	 διάρκεια	 του	 εργαστηρίου	
στον	δικτυακό	τόπο	του	έργου:	www.mamumi.eu/resources
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Δραστηριότητα για «σπάσιμο 
του πάγου» με ερωτήσεις για τους/τις 
συμμετέχοντες/ουσες του Εργαστηρίου MaMuMi

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη δραστηριότητα 
για «σπάσιμο του πάγου»  για να ξεκινήσετε συζήτηση με τους/
τις συμμετέχοντες/ουσες στο εργαστήριο και να παράλληλα να 
δημιουργήσετε ένα οικείο περιβάλλον.

Ερωτήσεις για τους/τις 
συμμετέχοντες/ουσες

Παρακαλώ γράψτε τις 
απαντήσεις σας εδώ.

Ποια είναι η χώρα καταγωγής 
σας;

Γιατί αποφασίσατε να έρθετε 
στην Ελλάδα;

Εδώ και πόσο καιρό βρίσκεστε 
στην Ελλάδα;

Με τι ασχολείστε αυτή την 
περίοδο (εργασία/σπουδές κτλ.);

Ποια είναι η ηλικία σας;

Χρησιμοποιείτε το κινητό 
σας τηλέφωνο για να ακούτε 
μουσική; Αν ναι, πόσο συχνά;

Τι είδους μουσική σας αρέσει;

Πότε και πού ακούτε μουσική;
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Υπάρχει κάποιο μουσικό κομμάτι 
ή τραγούδι που είναι σημαντικό 
για εσάς; Να αιτιολογήσετε την 
απάντησή σας.

Πώς σας κάνει να αισθάνεστε, 
όταν το ακούτε;

Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο 
τραγούδι που σας θυμίζει ένα 
σημαντικό γεγονός της ζωής σας; 

Κατά τη γνώμη σας, ποια είναι η 
δύναμη της μουσικής;

Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε 
να προσθέσετε;
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Δεοντολογία της έρευνας με 
μετανάστες/ριες

Κατά την έρευνα ζητημάτων που σχετίζονται με μετανάστες, άνδρες 
και γυναίκες, υπάρχουν πάντοτε δεοντολογικές πτυχές που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη. Εάν επιθυμούμε να εμβαθύνουμε στο θέμα της 
ερευνητικής δεοντολογίας, το κύριο ερευνητικό ίδρυμα κοινωνικών 
επιστημών του Ηνωμένου Βασιλείου “Economic and Social Research 
Council” (ESRC) επιβεβαιώνει ότι η ερευνητική δεοντολογία συνδέεται 
με δύο σημαντικές πτυχές: τους/τις συμμετέχοντες ως ανθρώπινα 
έμβια όντα, αλλά και τα δεδομένα, τις πληροφορίες και τα αρχεία 
σχετικά με αυτούς τους ανθρώπους, όπως για παράδειγμα τα γενετικά, 
οικονομικά, ποινικά, διοικητικά αρχεία ή τα αρχεία προσωπικού. 

Οι ερευνητές οφείλουν να μεριμνούν εξίσου και για τις δύο πτυχές 
της έρευνας, δηλαδή τον άνθρωπο και τα δεδομένα. Η ευαισθησία 
και η ευαλωτότητα είναι δύο έννοιες που έχουν ζωτική σημασία για 
την κατανόηση και την αντιμετώπιση των δεοντολογικών ζητημάτων 
που εγείρονται στην έρευνα στον τομέα των κοινωνικών επιστημών. 
Ειδικότερα, αυτό ισχύει στη διεξαγωγή έρευνας για τη μετανάστευση 
και μάλιστα, όταν οι ερευνητές/ήτριες εργάζονται με παράτυπους/ες 
μετανάστες/ριες, διότι σε αυτή την περίπτωση απαιτούνται πιο λεπτοί 
χειρισμοί. Βέβαια, σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειώσουμε ότι 
τόσο οι δύο προαναφερθείσες έννοιες όσο και οι σχετικές ανησυχίες 
συνδέονται εκ φύσεως με την έννοια του κινδύνου. 

Η εργασία με μετανάστες/ριες μπορεί να εγκυμονεί συγκεκριμένους 
κινδύνους όσον αφορά την πιθανή ευαλωτότητα και ευπάθεια της 
ομάδας στόχου, δεδομένου ότι ορισμένα από αυτά τα άτομα θα έχουν 
βιώσει πρόσφατα εμπειρίες αναγκαστικού εκτοπισμού και δυσκολίες 
στη χώρα διέλευσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η άποψη των Duvell, 
Triandafyllidou και Vollmer (2008) σύμφωνα με την οποία είναι δυνατόν 
να προσδιοριστούν δύο τύποι ευαισθησίας: η ευαισθησία που αφορά 
τα υποκείμενα της έρευνας και η ευαισθησία που σχετίζεται με την 
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κοινή γνώμη και το πολιτικό πλαίσιο μίας μελέτης. Όπως αναφέρουν 
χαρακτηριστικά: «Oι ερευνητές για να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά 
σε θέματα πολιτισμικών ευαισθησιών, πρέπει να καταβάλουν 
ιδιαίτερη προσπάθεια για να κατανοήσουν τις βασικές υποθέσεις των 
συμμετεχόντων σχετικά με τις εμπειρίες τους και το πλαίσιο στο οποίο 
λαμβάνουν χώρα. 

Για παράδειγμα, θα πρέπει να κατανοήσουν και να ανταποκριθούν 
με εποικοδομητικό τρόπο στις ανάγκες και τους φόβους των 
συμμετεχόντων λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις προσωπικές τους 
απόψεις, τους κανόνες και το αξιακό τους σύστημα». 

Καλό	θα	ήταν,	όταν	εργάζεστε	με	μετανάστες/ριες,	να	προσλάβετε	έναν-
μία	πολιτισμικό-ή	διαμεσολαβητή-ήτρια/διερμηνέα	 για	 να	αμβλύνετε	
τις	πολιτισμικές	συγκρούσεις	που	είναι	πιθανό	να	προκύψουν	κατά	τη	
διάρκεια	των	συνεδριών	του	εργαστηρίου·

Οι	συμμετέχοντες/ουσες	μπορεί	να	συγκινηθούν	ακούγοντας	τραγούδια	
που	 τους	 θυμίζουν	 την	 προηγούμενη	 ζωή	 και	 την	 πατρίδα	 τους.	
Βεβαιωθείτε	ότι	είστε	προετοιμασμένοι/ες	να	αντιμετωπίσετε	αυτό	το	
ενδεχόμενο·

Ο-Η	 εκπαιδευτής-εύτρια/διαμεσολαβητής-ήτρια	 είναι	 σημαντικό	 να	
διασφαλίσει	ότι	οι	μετανάστες/ριες	θα	δώσουν	τη	συγκατάθεσή	τους	
συμπληρώνοντας	μία	φόρμα	συναίνεσης	αυτοπροσώπως	ή	μέσω	του	
ηλεκτρονικού	ταχυδρομείου.	Χωρίς	τη	λήψη	υπογεγραμμένων	φορμών	
συναίνεσης	 από	 τους/τις	 συμμετέχοντες/ουσες,	 δεν	 επιτρέπεται	 η	
διεξαγωγή	έρευνας	ή	η	διάδοση	των	αποτελεσμάτων	που	προέρχονται	
από	τα	εργαστήρια.

Βεβαιωθείτε	 ότι	 εγγυάστε	 σε	 κάθε	 περίπτωση	 την	 ανωνυμία	 των	
συμμετεχόντων/ουσών	χωρίς	να	αναφέρεστε	ουδέποτε	στα	βαπτιστικά	
ονόματα	 ή	 τα	 επώνυμα	 τους.	 Γενικά,	 να	 θυμάστε	 ότι	 η	 εργασία	 με	
παράτυπους/ες	μετανάστες/ριες	σε	ορισμένες	ευρωπαϊκές	χώρες	είναι	
εξαιρετικά	επικίνδυνη	και	για	τον	λόγο	αυτό,	θα	πρέπει	να	λαμβάνετε	
πάντοτε	υπόψη	τις	ευρύτερες	νομικές	και	ηθικές	συνέπειες.
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Μουσικό Εργαστήριο MaMuMi

Μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων για «σπάσιμο του πάγου», 
ο-η εκπαιδευτής-εύτρια/διαμεσολαβητής-ήτρια και οι συμμετέχοντες/
ουσες είναι έτοιμοι/ες να ξεκινήσουν το Μουσικό Εργαστήριο 
MaMuMi ακολουθώντας τη μέθοδο “Song Stories”. Κατά προτίμηση, 
το εργαστήριο θα πρέπει να διεξαχθεί δια ζώσης σε έναν χώρο που 
θα είναι γνώριμος στην ομάδα-στόχο, προκειμένου να δημιουργηθεί 
ένα οικείο και άνετο περιβάλλον για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες. 
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς να επιλέξετε έναν 
κατάλληλο χώρο για το εργαστήριο, ανατρέξτε στο εισαγωγικό 
βίντεο. Ασφαλώς, λόγω των περιορισμών και της αβεβαιότητας που 
προκαλεί ο Covid-19, τα Μουσικά Εργαστήρια MaMuMi μπορούν να 
προσαρμοστούν και να τροποποιηθούν κατάλληλα προκειμένου να 
υλοποιηθούν διαδικτυακά.

Μαθησιακά αποτελέσματα και προσδοκώμενα 
αποτελέσματα

Τα Μουσικά Εργαστήρια MaMuMi αναπτύσσονται με βάση την 
παραδοχή ότι η μουσική μπορεί να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο 
για την ενεργοποίηση του διαπολιτισμικού διαλόγου. Οι άνθρωποι 
συνδέονται με τη μουσική που αγαπούν με ποικίλους τρόπους, καθώς 
μπορούν μέσω αυτής να ανακαλέσουν αναμνήσεις, ανθρώπους και 
ευχάριστες ή δυσάρεστες καταστάσεις. 

Σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση και συναφή ζητήματα, η μουσική μπορεί 
να συμβάλει στην άρση των πολιτισμικών και γεωγραφικών φραγμών. 
Τα εν λόγω εργαστήρια επιδιώκουν να πετύχουν τους ακόλουθους 
στόχους: 
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1) Να προσφέρουν στους/στις μετανάστες/ριες έναν χώρο 
στον οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη μουσική 
για να πουν τις ιστορίες των τραγουδιών τους και έτσι να 
ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση και τη θέση τους σε ένα νέο ή 
αφιλόξενο περιβάλλον·  

2) Nα παράσχουν στο προσωπικό των ΜΚΟ που εργάζεται με 
μετανάστες/ριες ένα εργαλείο (το εργαστήριο MaMuMi) που 
θα βοηθήσει στη βαθύτερη κατανόηση του κοινού τους·  

3) Να συμβάλουν στην ενισχυμένη κατανόηση των ιστοριών και 
του συναισθηματικού παρελθόντος των μεταναστών/ριών·  

4) Καλύτερη κατανόηση από τους/τις μετανάστες/τριες του 
παρελθόντος των ΜΚΟ και των εργαζομένων τους (καθώς 
οι εκπαιδευτές/εύτριες θα προσκληθούν να συμμετάσχουν 
στα εργαστήρια καταθέτοντας τις προσωπικές τους ιστορίες 
τραγουδιών - αν και αυτές δεν θα χαρτογραφηθούν στην 
εφαρμογή)·  

5) Να προβάλουν συγκεκριμένα μεταναστευτικά ταξίδια 
από τους/τις ίδιους/ες τους/τις μετανάστες/ριες που θα 
αφηγούνται την ιστορία του τραγουδιού που επέλεξαν μέσω 
της μεθόδου MaMuMi·  

6) Να κατανοήσουν οι επαγγελματίες και να εκτιμήσουν την 
πολιτισμική ποικιλομορφία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας καθώς και να μάθουν νέες δεξιότητες προβολής 
και συναφείς ικανότητες.

Σε γενικές γραμμές, το έργο MaMuMi καθοδηγείται από την αρχή 
ότι οι καινοτόμοι εκπαιδευτικοί πόροι αποτελούν μέρος ευρύτερων 
στρατηγικών προσέγγισης που μπορούν να βοηθήσουν με ενεργό τρόπο 
στην αντιμετώπιση του προβλήματος της κοινωνικής συμπερίληψης 
των μεταναστών/ριών. Η διεξαγωγή αυτού του είδους εργαστηρίων είναι 
μία ευκαιρία για τους επαγγελματίες που εργάζονται με μετανάστες/
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ριες να αναπτύξουν όχι μόνο δεξιότητες κατανόησης προφορικού 
λόγου και διαπολιτισμικές ικανότητες, αλλά και τεχνικές δεξιότητες, 
όπως τεχνικές ηχογράφησης και – γενικότερα – ψηφιακές ικανότητες. Η 
ανάπτυξη τέτοιων δεξιοτήτων αποτελεί βασικό πλεονέκτημα για τους-
τις εκπαιδευτές-εύτριες/διαμεσολαβητές-ήτριες, καθώς εφοδιάζονται 
με πρόσθετα εργαλεία για την καταπολέμηση των διακρίσεων και του 
διαχωρισμού στις κοινότητες όπου εργάζονται. 

Αν και τα μαθησιακά αποτελέσματα για τους-τις εκπαιδευτές-εύτριες/
διαμεσολαβητές/ήτριες είναι αρκετά σαφή, εξίσου σημαντικό είναι 
να επικεντρωθούμε στα οφέλη που πρόκειται να αποκομίσουν οι 
μετανάστες/ριες που θα συμμετάσχουν στα εν λόγω εργαστήρια. Η 
διεξαγωγή των εργαστηρίων MaMuMi πρόκειται να συμβάλει στην 
προσωπική τους ενδυνάμωση και στην ενίσχυση της κοινωνικής 
τους ένταξης εγκαινιάζοντας έναν χώρο πολιτιστικής έκφρασης και, 
ειδικότερα, προσκαλώντας τους/τες να λάβουν μέρος σε μία μορφή 
τέχνης που εμπλουτίζεται με στοιχεία ταυτότητας και έννοιες, όπως 
η μουσική. Η χρήση της μουσικής ως κύριας προσέγγισης κατά τη 
διάρκεια αυτών των «μουσικών συναντήσεων» προωθεί την αμοιβαία 
κατανόηση, τη συνεργασία και την κοινωνική ένταξη. 

Εκτός από αυτό, αυξάνει την πολιτιστική ευαισθητοποίηση και 
έκφραση των συμμετεχόντων/ουσών και ενισχύει την κοινωνική τους 
ικανότητα μέσω της λήψης συγκεκριμένων μέτρων για να καταστεί 
δυνατή η συμπερίληψη των μεταναστών στην τοπική κοινωνία. 
Τα Μουσικά Εργαστήρια MaMuMi προσφέρουν ένα απλό αλλά 
αποτελεσματικό μέσο για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά 
με την ποικιλομορφία και τη διαπολιτισμική ικανότητα τόσο των 
επαγγελματιών που εργάζονται με μετανάστες/ριες όσο και των ίδιων 
των μεταναστών/ριών. Η χρήση της μεθόδου MaMuMi σε σενάρια 
ομότιμης μάθησης στα εργαστήρια δίνει τη δυνατότητα τόσο στους/
στις εκπαιδευτές/εύτριες όσο και στους/στις μετανάστες/ριες να 
ασχοληθούν το μεταναστευτικό τους ταξίδι μέσω μίας ενδιαφέρουσας 
και δυναμικής μεθόδου, απαλλαγμένης από κάθε είδους αποκλεισμούς, 
με διδακτικό χαρακτήρα.
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Μουσικά Εργαστήρια MaMuMi  
Μαθησιακά και Προσδοκώμενα Αποτελέσματα για τους/τις 

Εκπαιδευτές/εύτριες και τους/τις Μετανάστες/ριες

	Ενίσχυση της κατανόησης των ιστοριών και του 
συναισθηματικού παρελθόντος όλων των συμμετεχόντων/
ουσών (Εκπαιδευτές/εύτριες και Μετανάστες/ριες)

	Δεξιότητες αμοιβαίας κατανόησης προφορικού λόγου 
(Εκπαιδευτές/εύτριες και Μετανάστες/ριες)

	Διαπολιτισμικές δεξιότητες (Εκπαιδευτές/εύτριες και 
Μετανάστες/ριες)

	Τεχνικές δεξιότητες (τεχνικές καταγραφής ήχου) (Εκπαιδευτές/
εύτριες)

	Ψηφιακές ικανότητες (Εκπαιδευτές/εύτριες)
	Ευαισθητοποίηση σχετικά με την ποικιλομορφία (Εκπαιδευτές/

εύτριες και Μετανάστες/ριες)
	Διαπολιτισμική ικανότητα (Εκπαιδευτές/εύτριες και 

Μετανάστες/ριες)
	Προσωπική ενδυνάμωση (Μετανάστες/ριες)
	Βελτίωση της κοινωνικής ένταξης (Μετανάστες/ριες)
	Δεξιότητες συνεργασίας (Εκπαιδευτές/εύτριες και Μετανάστες/

ριες)
	Βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων (Μετανάστες/ριες)
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Τα τέσσερα στάδια του Μουσικού 
Εργαστηρίου MaMuMi
Το Μουσικό Εργαστήριο MaMuMi με τη μέθοδο “Song Stories” 
περιλαμβάνει τέσσερα στάδια που πρέπει να ακολουθήσουν οι 
εκπαιδευτές-εύτριες/διαμεσολαβητές-ήτριες για την ορθή διεξαγωγή 
του εργαστηρίου. 

ΣΤΑΔΙΟ
Το πρώτο στάδιο είναι να προετοιμάσουν τους/τις συμμετέχοντες/
ουσες για το εργαστήριο: όλοι/ες τους θα πρέπει να συμπληρώσουν 
τη φόρμα συναίνεσης που διατίθεται στην επίσημη ιστοσελίδα 
του έργου MaMuMi. 

Εάν το εργαστήριο πραγματοποιηθεί δια ζώσης, οι συμμετέχοντες/
ουσες μπορούν να συμπληρώσουν το έντυπο πριν από την έναρξη 
του εργαστηρίου. Εάν το εργαστήριο διεξαχθεί διαδικτυακά, μπορούν 
να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τη φόρμα συναίνεσης και κατόπιν, 
να την αποστείλουν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). 
Παρακάτω, μπορείτε να διαβάσετε τη φόρμα συναίνεσης:

1°
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Φόρμα Συναίνεσης Προσωπικών Δεδομένων και 
Εκχώρησης Άδειας Διανομής για Συμμετοχή στα 

Μουσικά Εργαστήρια MaMuMi

Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα/ουσας (ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ)
Σκοπός αυτής της φόρμας είναι να καταγράψει τη συμφωνία για το πώς οι 
ιστορίες των τραγουδιών σας για το MaMuMi (αυτό περιλαμβάνει το έργο, 
τους εταίρους και τον δικτυακό τόπο) μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το 
εταιρικό σχήμα (Caminos, CSC, CSI, KMOΠ, Know and Can, Πανεπιστήμιο INN 
της Νορβηγίας, Πανεπιστήμιο του Gloucestershire). Με αυτή τη φόρμα μπορείτε 
επίσης να εκχωρήσετε άδεια διανομής για εκπαιδευτική χρήση.

Παρακαλώ σημειώστε με τικ (√) τα κουτάκια για να συμφωνήσετε με τις δηλώσεις 
σε κάθε ενότητα.

□	 Κατανοώ	 και	 συμφωνώ	 ότι	 όλες	 οι	 ηχογραφήσεις,	 οι	 οποίες	 θα	 πραγματοποιηθούν	 στο	
πλαίσιο	της	ιστορίας	του	τραγουδιού	που	θα	αφηγηθώ,	θα	προστεθούν	στη	βάση	δεδομένων	
του	 έργου	MaMuMi	στην	ηλεκτρονική	διεύθυνση	www.mamumi.eu	 ,	 όπου	θα	διατηρηθούν	
ως	δημόσιος	πόρος	αναφοράς	για	χρήση	στην	έρευνα,	σε	δημοσιεύσεις,	στην	εκπαίδευση,	σε	
παραστάσεις,	διαλέξεις	και	συναφείς	εκπομπές.

□	Επιτρέπω	στους	εταίρους	του	έργου	MaMuMi:

•	 να	χρησιμοποιήσουν	ηχητικά	αποσπάσματα	από	την	 ιστορία	του	τραγουδιού	που	θα	
αφηγηθώ	σε	όλες	τις	εκπαιδευτικές	δημοσιεύσεις	που	θα	εκπονηθούν	για	τους	σκοπούς	
του	έργου,	συμπεριλαμβανομένου	του	αρχείου	ήχου.

•	 να	αναπαραγάγουν	το	επιλεγμένο	ηχητικό	απόσπασμα	από	την	ιστορία	του	τραγουδιού	
που	θα	αφηγηθώ	στην	επίσημη	ιστοσελίδα	του	έργου	MaMuMi	αλλά	και	των	εταίρων	
που	συμμετέχουν	στην	υλοποίησή	του.

□	Κατανοώ	ότι	οι	εταίροι	του	έργου	MaMuMi	θα	είναι	οι	κάτοχοι	των	πνευματικών	δικαιωμάτων	
των	ιστοριών	των	τραγουδιών. 

•	 Υπογραφή 

•	 Ημερομηνία

•	 Email

•	 Τηλέφωνο	επικοινωνίας
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Μόλις συμπληρωθούν οι φόρμες συναίνεσης, οι εκπαιδευτές-εύτριες/
διαμεσολαβητές-ήτριες μπορούν να προχωρήσουν στη διεξαγωγή 
του εργαστηρίου MaMuMi. Να θυμάστε ότι ο μέγιστος αριθμός 
συμμετεχόντων/ουσών για τα δια ζώσης εργαστήρια δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τα πέντε (5) άτομα.
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2° ΣΤΑΔΙΟ
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπενθυμίσετε στους/στις συμμετέχοντες 
ότι πρέπει να έχουν επιλέξει ένα τραγούδι που σημαίνει κάτι για 
αυτούς/ές - ένα κομμάτι μουσικής για το οποίο θέλουν να μιλήσουν 
και να αιτιολογήσουν την επιλογή τους - πριν από την έναρξη του 
εργαστηρίου. Το εν λόγω τραγούδι θα πρέπει να τους θυμίζει ένα 
συγκεκριμένο πρόσωπο ή μία κατάσταση που βίωσαν στο παρελθόν. 

Σε αυτό το στάδιο, θα πρέπει να είναι σε θέση να βρουν το μουσικό 
κομμάτι που επέλεξαν στο Spotify ή στο YouTube. Εάν δεν είναι σε 
θέση να το πράξουν, ο-η εκπαιδευτής-εύτρια/διαμεσολαβητής-ήτρια 
μπορεί να τους/τις βοηθήσει να βρουν το τραγούδι τους στο διαδίκτυο. 
Με αυτό τον τρόπο, μπορεί	 να	δημιουργήσει	 μια	 λίστα	αναπαραγωγής	
για	 το	 Μουσικό	 Εργαστήριο	 MaMuMi	 στο	 Spotify. Για περισσότερες 
πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στο εισαγωγικό βίντεο σχετικά 
με τον τρόπο δημιουργίας μίας λίστας αναπαραγωγής στο Spotify. 
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει στην αίθουσα ένας φορητός υπολογιστής 
ή ένας υπολογιστής γραφείου με σύνδεση στο διαδίκτυο για τη 
δημιουργία της λίστας αναπαραγωγής του Εργαστηρίου MaMuMi που 
θα περιέχει τα τραγούδια. 

Αυτό είναι το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας: η δημιουργία μίας 
λίστας αναπαραγωγής και η ακρόαση όλων των τραγουδιών με 
την ομάδα των συμμετεχόντων/ουσών. Αφού η ομάδα ακούσει 
όλα τα τραγούδια, οι συμμετέχοντες/ουσες θα πρέπει να δηλώσουν 
ποιο τραγούδι έχουν επιλέξει, γιατί το επέλεξαν και τον λόγο για τον 
οποίο η ιστορία του τραγουδιού είναι τόσο σημαντική για αυτούς/
ές. Ας σημειωθεί ότι δεν	υπάρχει	όριο	στη	διάρκεια	του	χρόνου	ομιλίας	
κάθε	συμμετέχοντος/ουσας. Όλοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες έχουν το 
δικαίωμα να μιλήσουν ελεύθερα και όσο θέλουν.
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ΣΤΑΔΙΟ
Ολόκληρες οι ομιλίες θα καταγραφούν με κινητό τηλέφωνο ή συσκευή 
εγγραφής φωνής. Αυτό είναι το τρίτο στάδιο του Εργαστηρίου 
MaMuMi. Αφού ο-η εκπαιδευτής-εύτρια/διαμεσολαβητής-ήτρια 
καταγράψει τις συνεδρίες όλων των συμμετεχόντων/ουσών, μπορεί 
να αποστείλει τα αρχεία ήχου στον συντονιστή του έργου MaMuMi. 
Επιπλέον, οι συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες φόρμες συναίνεσης 
θα πρέπει να συλλεχθούν και να φυλαχθούν σε ασφαλές μέρος. Εάν οι 
φόρμες αυτές είναι σε ηλεκτρονική μορφή, ο-η εκπαιδευτής-εύτρια/
διαμεσολαβητής-ήτρια μπορεί να τις αποθηκεύσει σε μία συσκευή 
αποθήκευσης USB. Προσοχή: Όλοι/ες οι συμμετέχοντες έχουν 
δικαίωμα στην ανωνυμία κατά τη διάρκεια του Μουσικού Εργαστηρίου 
MaMuMi. Επομένως, δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουν τα 
μικρά τους ονόματα ή λοιπά προσωπικά δεδομένα σε αυτό το στάδιο.

ΣΤΑΔΙΟ
Ο-Η εκπαιδευτής-εύτρια/διαμεσολαβητής-ήτρια καλείται να 
επιλέξει τις πιο σχετικές ιστορίες και εκείνες τις ιστορίες 
τραγουδιών που θα αποτελέσουν μέρος της εφαρμογής (app) 
MaMuMi σε επόμενο στάδιο του έργου. Αυτό είναι το τέταρτο και 
τελευταίο στάδιο του Εργαστηρίου MaMuMi. Ο-Η εκπαιδευτής-
εύτρια/διαμεσολαβητής-ήτρια επιλέγει ιστορίες τραγουδιών που 
έχουν σχέση με το έργο, που ξεχωρίζουν, επειδή έχουν ενδιαφέρον, 
και που αναμένεται να έχουν θετικό αντίκτυπο στους άλλους/ες. Οι 
ηχογραφημένες συνομιλίες είναι μείζονος σημασίας για τη δημιουργία 
της Ακουστικής Συλλογής MaMuMi.

4°

3°
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Οδηγίες μεταπαρακολούθησης

Θα ήταν χρήσιμο να χρησιμοποιήσετε εργαλεία αξιολόγησης για να 
εκτιμήσετε τον αντίκτυπο της διεξαγωγής του Μουσικού Εργαστηρίου 
MaMuMi στους/στις συμμετέχοντες/ουσες. Ως εκπαιδευτής/εύτρια, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω μέθοδο που ονομάζεται 
«Αξιολογώντας νότες», η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου 
BOEMI και πλέον υιοθετείται στο Εργαστήριο MaMuMi:

ΤΙΤΛΟΣ Αξιολογώντας νότες

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

•	 Χαρτοπίνακες (Flip charts)
•	 Χαρτί χαρτοπίνακα
•	 Ξυλομπογιές

ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΥ Άτομα που εργάζονται με νέους/ες, εκπαιδευτές-
εύτριες/διαμεσολαβητές-ήτριες, συμμετέχοντες/
ουσες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι μετανάστες/ριες χωρίζονται σε ομάδες. Ο-Η 
εκπαιδευτής-εύτρια/διαμεσολαβητής-ήτρια 
παρέχει σε όλες τις ομάδες έναν χαρτοπίνακα στον 
οποίο έχει σχεδιάσει ένα μεγάλο πεντάγραμμο 
για να το χρησιμοποιήσουν ως «το πεντάγραμμο 
της αξιολόγησης». Μετά το τέλος του Μουσικού 
Εργαστηρίου MaMuMi, οι ομάδες συγκεντρώνονται 
για να αναστοχαστούν σχετικά με τις δραστηριότητες 
του εργαστηρίου και τις γνώσεις που αποκόμισαν. Τα 
μέλη κάθε ομάδας χρησιμοποιούν το πεντάγραμμο 
για να εκφράσουν τα συναισθήματα τους, μέσα 
από νότες που σημειώνουν σε αυτό, υψηλές ή 
χαμηλές, ανάλογα με τα συναισθήματά τους, θετικά 
και αρνητικά. Κάθε ομάδα μοιράζεται επίσης τις 
εντυπώσεις της με την άλλη ομάδα σε ένα είδος 
αξιολόγησης μεταξύ ομοτίμων.
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Εάν αυτή η μέθοδος εφαρμοστεί για την αξιολόγηση 
των συναισθημάτων των συμμετεχόντων/ουσών 
πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το Εργαστήριο 
MaMuMi, θα μας βοηθήσει αφενός να κατανοήσουμε 
την πρόοδο που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια 
του εργαστηρίου και αφετέρου να μάθουμε τα 
συναισθήματα και τις ανάγκες των συμμετεχόντων/
ουσών. Ανάλογα με τα αποτελέσματα που θα 
προκύψουν από το πεντάγραμμο, ο-η εκπαιδευτής-
εύτρια/διαμεσολαβητής-ήτρια μπορεί να 
αποφασίσει να αλλάξει ή να βελτιώσει κάτι στα 
επόμενα εργαστήρια που θα ακολουθήσουν εάν το 
κρίνει απαραίτητο. Τέλος, οι νότες στο πεντάγραμμο 
μπορούν να παιχτούν στο φλάουτο ή σε άλλο 
μουσικό όργανο προκειμένου να ακουστούν τα 
συναισθήματα των διαφορετικών ομάδων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

•	 30 λεπτά

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας, 
οι συμμετέχοντες/ουσες θα είναι σε θέση να 
αναπτύξουν τις ακόλουθες δεξιότητες:

•	 Κριτική σκέψη
•	 Παροχή και λήψη ανατροφοδότησης
•	 Ατομικός αναστοχασμός
•	 Αυτοαξιολόγηση
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