
Μουσική A΄ Λυκείου 
Αξιολόγηση Τετραµήνων 

Γραπτή Επίδοση                                                                                                                                                           8/20  
           (40%) 

1. Ένα (1) µόνο προειδοποιηµένο 45΄ γραπτό διαγώνισµα το κάθε 4µηνο 
 
Προσοχή: 
1. Το διαγώνισµα θα πρέπει να συνάδει µε τον τύπο ερωτήσεων των Παγκύπριων Εξετάσεων. 

Επιπρόσθετα, µπορείτε να αντλήσετε ερωτήσεις από το αρχείο «Τράπεζα Ερωτήσεων για γραπτό 
διαγώνισµα» (βλ. http://mousm.schools.ac.cy/index.php/el/epimorfosi/seminaria-epitheoriti) 

2. Η αξιολογητέα ύλη του διαγωνίσµατος καθορίζεται από τον διδάσκοντα. 
3. Οι µαθητές έχουν δυνατότητα για δεύτερο διαγώνισµα, σύµφωνα µε τις ηµεροµηνίες που δόθηκαν (βλ. 

Χρονοδιαγράµµατα). Ισχύει ο βαθµός του δεύτερου διαγωνίσµατος.  
 
Αξιολογητέα: 
• µουσικές γνώσεις (π.χ. µαξιλαράκια, πυρηνικές κ.ά.) 
• δεξιότητες Ακρόασης 
• οριζόντιοι στόχοι (π.χ. δεξιότητες διαπολιτισµικής εκπαίδευσης κ.ά.)  
• δεξιότητες Σύνθεσης 
 
Εργαλεία Συλλογής Τεκµηρίων  Εξαγωγή αποτελεσµάτων  

Φύλαξη Τεκµηρίων 
• αξιολογηµένα γραπτά • πλατφόρµα καταχώρησης ΥΠΠ (excel file) 

• (ηλεκτρονικό) βαθµολόγιο του εκπ/κού  
      (π.χ. Αdditio App)  
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   Προφορική Επίδοση                                                                                                                                                    12/20 
(60%) 

1. Συµµετοχή του µαθητή στις καθηµερινές µουσικές δραστηριότητες/εργασίες που αναπτύσσονται 
στην τάξη 
 
Προσοχή:  
• η αξιολόγηση θα πρέπει να σχετίζεται µε τους ΔΕΕ Τραγουδιού, Εκτέλεσης και Αυτοσχεδιασµού, 

στις δεξιότητες, γνώσεις και στάσεις. 
 
Αξιολογητέα: 
• Τραγούδι  
• Εκτέλεση  
• Αυτοσχεδιασµός  
 

Εργαλεία Συλλογής Τεκµηρίων  Εξαγωγή αποτελεσµάτων  
Φύλαξη Τεκµηρίων 

• Plickers 
• Edpuzzle 
• Ηχογραφήσεις, Βιντεογραφήσεις 
• Checklists, Rubrics 
• Φυλλάδια αυτο- και έτερο 

αξιολόγησης, Ηµερολόγιο 
• κ.ά. 

• πλατφόρµα καταχώρησης ΥΠΠ (excel file) 
• (ηλεκτρονικό) βαθµολόγιο του εκπ/κού  
      (π.χ. Αdditio App)  
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2. Κατ’ οίκον εργασία 
 
Αξιολογητέα: 
• εµπέδωση και βελτίωση των διδακτέων  
 
Σηµειώσεις:  
1. να συνάδει µε εργασίες όπως αυτές που θα ζητηθούν στις γραπτές αξιολογήσεις  
2. να µην υπερφορτώνει τον µαθητή 
 

Εργαλεία Συλλογής Τεκµηρίων  Εξαγωγή αποτελεσµάτων  
Φύλαξη Τεκµηρίων 

• Edpuzzle 
• Τετράδιο Μαθητή 
• Φυλλάδια Εργασίας 
• κ.ά. 

• πλατφόρµα καταχώρησης ΥΠΠ (excel file) 
• (ηλεκτρονικό) βαθµολόγιο του εκπ/κού  
      (π.χ. Αdditio App)  
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3.  
 

- 20λεπτη γραπτή βαθµολογητέα γραπτή άσκηση (προειδοποιηµένη) 
   
Αξιολογητέα: 
• για Γραπτή Άσκηση: βλ. γραπτό διαγώνισµα πιο πάνω 
 

Εργαλεία Συλλογής Τεκµηρίων  Εξαγωγή αποτελεσµάτων  
Φύλαξη Τεκµηρίων 

• αξιολογηµένες γραπτές ασκήσεις  
• φυλλάδια εργασίας (π.χ. Χάρτες 

Ακρόασης, Φυλλάδιο Σύνθεσης) 
• Edpuzzle 
• κ.ά. 

• πλατφόρµα καταχώρησης ΥΠΠ (excel file) 
• (ηλεκτρονικό) βαθµολόγιο του εκπ/κού  
      (π.χ. Αdditio App)  
 

 
ή 
- µία (1) ατοµική ή οµαδική Εργασία/project (βλ. σηµ. .πιο κάτω) 
 
• για Εργασία: π.χ. σε σύντοµη εργασία ερευνητικού χαρακτήρα, αξιολογείται η κριτική σκέψη, η 

δηµιουργικότητα ή η σύνδεση του θέµατος της εργασίας µε την ταυτότητα/καθηµερινότητα του 
µαθητή, ατοµική/οµαδική σύνθεση τραγουδιού, δηµιουργία βίντεο κλιπ, κ.ά.  

 
Προσοχή:  
• οι µαθητές δεν εµπλέκονται σε περισσότερα από δύο (2) πρότζεκτ σε όλα τα µαθήµατα του. Θα 

δοθούν σχετικές οδηγίες από τη Διεύθυνση του Σχολείου 
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4. 4.1 Δραστηριότητες διάκρισης εκτός τάξης που σχετίζονται µε το µάθηµα της Μουσικής 
 
Αξιολογητέα: 
• Χορωδία - Ορχήστρα - Μπάντα (π.χ. εντός σχολείου, Χορωδιακή Παρέλαση, Ηµερίδα Χορωδιών) 
• Μουσικοί Διαγωνισµοί και Μουσικά Φεστιβάλ (π.χ. Τόκας, Ολυµπιάδα, Μαθητικό Ραδιόφωνο, 

φεστιβάλ ταλέντων, SchoolFest, κ.ά.) 
• Ευρωπαϊκά προγράµµατα µε µουσική εµπλοκή του µαθητή  
• Όµιλος Μουσικής 
• Μουσική δράση στην τοπική και ευρύτερη κοινότητα (π.χ. για φιλανθρωπικούς σκοπούς, κάλαντα, 

εορτασµό της κοινότητας, κ.ά.) 
• Στήσιµο ή/και Χειρισµός µικροφωνικής, Φροντιστής χορωδίας - ορχήστρας 
• Μουσικός ρόλος στο Θέατρο, Φροντιστής σκηνής  
• Παρακολούθηση Συναυλιών κατά τον σχολικό ή προσωπικό τους χρόνο (π.χ. εκπαιδευτικές 

συναυλίες ΣΟΚ, Ιδρύµατος Τεχνών Φάρος, Συµφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, ελληνικά και ξένα 
συγκροτήµατα) 

 
4.2 Δράσεις εκτός και εντός τάξης για τις οποίες ο µαθητής διακρίνεται λόγω της µουσικής του 
προσφοράς  
 
Αξιολογητέα: 
• θετική παρουσία και συµβολή του µαθητή στις µουσικές δραστηριότητες στην τάξη ή/και το σχολείο 

ή/και την ευρύτερη κοινωνία  
• µουσική αλληλεπίδραση και επικοινωνία µε τους συµµαθητές του ή/και το κοινωνικό σύνολο 
• µουσικό ήθος: συνέπεια, συνεργασία, συνεισφορά και προσπάθειες του µαθητή για την προαγωγή 

της µουσικής, ή/και του πολιτισµού ή/και της κοινωνικής ευηµερίας, εντός ή/και εκτός 
τάξης/σχολείου/κοινότητας 

 
 

Εργαλεία Συλλογής Τεκµηρίων  Εξαγωγή αποτελεσµάτων  
Φύλαξη Τεκµηρίων 

• τετράδιο µαθητή 
• µουσικό όργανο µαθητή   
• portfolio µαθητή 
• κ.ά. 

• πλατφόρµα καταχώρησης ΥΠΠ (excel file) 
• (ηλεκτρονικό) βαθµολόγιο του εκπ/κού  
      (π.χ. Αdditio App)  
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