
 
 
 
 
 

Διήμερο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικού 

 
 *Από το ρεπερτόριο στον ισορροπημένο προγραμματισμό  

με βάση τους Δείκτες ΕΕ  
*Διδασκαλία τραγουδιού στο δημοτικό σχολείο  

 
  
 

 
 
 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Σεπτέμβρης 2019 



 
8:30 – 10:30 (στην ολομέλεια) 
    *Γενικές οδηγίες  
    *Εργαστήρι με θέμα «Ανάπτυξη Φωνής και Διδασκαλία    
      Τραγουδιού στο Δημοτικό Σχολείο» με τον Λοΐζο Λοΐζου 
 
10:30 – 11:00 Διάλειμμα 
 
11:00 – 13:00 (σε μικρές ομάδες) 
    *Προγραμματισμός διδασκαλίας με βάση τους            
      Δείκτες ΕΕ και με άξονα το τραγούδι 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 



Το Υποστηρικτικό Υλικό είναι 
κλειδωμένο με κωδικό 
πρόσβασης. 



 

Προγραμματισμοί 
 ενοτήτων  

 
 



 

Ενδεικτικό έντυπο προγραμματισμού ενότητας  
στο μάθημα Μουσικής 

 ΒΑΘΜΙΔΑ 2                                                                                                                                                            

Γ΄ ΤΑΞΗ  

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 

«Πέντε φίλοι κολλητοί: Κλίμακα η πεντατονική» 
Προγραμματισμός Ενότητας 

Αριθμός μαθημάτων: 7Χ40΄ 

 

 
                                                                     ΑΚΡΟΑΣΗ 

ΔΕΙΚΤΕΣ  

ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

(Γενικοί) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

(Ειδικοί) 

Οι μαθητές/τριες… 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

(Ύλη) 

Διδακτικά μέσα 

(Ακροάσεις, Παρτιτούρες, Φύλλα 

εργασίας κ.λπ.) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Α1 Α1.4 να ανακαλούν… 

                         ΕΚΤΕΛΕΣΗ (ΦΩΝΗ) 
ΔΕΙΚΤΕΣ  

ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

(Γενικοί) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

(Ειδικοί) 

Οι μαθητές/τριες… 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

(Ύλη) 

Διδακτικά μέσα 

(Ακροάσεις, Παρτιτούρες, Φύλλα 

εργασίας κ.λπ.) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΦ3 ΕΦ3.1 Να αξιολογούν…  

 ΕΚΤΕΛΕΣΗ (ΟΡΓΑΝΑ) 
ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

(Γενικοί) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

(Ειδικοί) 

Οι μαθητές/τριες να… 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

(Ύλη) 

Διδακτικά μέσα 

(Ακροάσεις, Παρτιτούρες, Φύλλα 

εργασίας κ.λπ.) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΟ1 ΕΟ1.4 να επιδεικνύουν 

ικανότητες…  

                                  ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΣΥΝΘΕΣΗ 
ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

(Γενικοί) 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

(Ειδικοί) 

Οι μαθητές/τριες να… 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

(Ύλη) 

Διδακτικά μέσα 

(Ακροάσεις, Παρτιτούρες, Φύλλα 

εργασίας κ.λπ.) 

ΑΣ1 ΑΣ1.2 να προβλέπουν…  



Προγραμματισμός Διδασκαλίας - Στοχοθεσία 



 
•Kλίμακα ελέγχου , checklist 
•Ανεκδοτική καταγραφή 
•Συνέντευξη 
•Κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων/rubrics 
•Φωτογραφίσεις 
•Βιντεογραφήσεις 
•Ηχογραφήσεις 
 
•Ημερολόγιο (journal)  
•Φύλλα αξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης 
•Εννοιολογικοί χάρτες (concept maps) 
•Φάκελος επιτευγμάτων (portfolios) 

 

Αξιολόγηση 



 

Kλίμακα ελέγχου  
checklist 
 
Γ΄ τάξη 

Αυτοαξιολόγηση 

μαθητή 

 



Κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων (rubrics) 
 
Γ΄ τάξη 
Αξιολόγηση στον αυλό στο τραγούδι «Ο μουσικός των σκουπιδιών» 



Βιντεογραφήσεις + Τήρηση φάκελου επιτευγμάτων 
 
Δ΄ τάξη 
Αξιολόγηση σε αυτοσχεδιασμό στην κλίμακα Ντο Μείζονα βάσει κριτηρίων  

 



Φωτογραφίσεις 

Ομαδικός αυτοσχεδιασμός σε στρώματα 
με ρυθμούς μπάντας, με άχρηστα υλικά 

Ομαδικός αυτοσχεδιασμός με θέμα 
«Χορός της βροχής» σε ενότητα για 

τη μουσική της Αφρικής  

Πειραματισμός σε ομάδες για 
σύνθεση μελωδίας στη Ντο+ και 

συνοδεία της με τη συγχορδία Ντο+ 



Εννοιολογικοί χάρτες 
 
Γ΄ τάξη  
Κατανόηση της έννοιας 
«οστινάτο» 

 



Φύλλο αξιολόγησης 
 
Δ΄ τάξη  
Αξιολόγηση μαθητή στη 
διάκριση μελωδικού-
ρυθμικού οστινάτο  

 


