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Δομή Σεμιναρίου 
 Εργαστήριο σχετικό 

με τεχνική 

διεύθυνσης 

      Ιάκος Δημητρίου 

 Εργαστήριο  

     σχετικό με τεχνική     

     φωνητικής 

      Μαργαρίτα Ηλία 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 

-ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ- 



δεν έχουν την 
προαπαιτούμενη 

γνώση/δεξιότητα 

κ.λπ. 

μπορούν να 

κατανοήσουν και 

να εργαστούν στο 

μάθημα ημέρας 

έτοιμοι να πάνε 

πέρα από το 

επίπεδο της τάξης 



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 

-ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ- 

Περιεχόμενο 
(γνώσεις, έννοιες και 

δεξιότητες) 

Διαδικασία 
(δραστηριότητες) 

Αποτέλεσμα 
(τι έμαθαν) 

Μαθησιακό 
περιβάλλον 

(πώς νιώθει και πώς δουλεύει 
η τάξη, αυτενέργεια μαθητή) 



Γιατί 

αναπτύχθηκαν  

οι Δείκτες; 



1 

Ο εκπαιδευτικός σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης 

χρειάζεται να έχει σαφή εικόνα των 

αποτελεσμάτων ( Δείκτες Επιτυχίας) και του  

τι διδάσκει για να τα επιτύχει (Διδακτέα)  



ΝΑΙ μπορεί να τα κάνετε ήδη !  

Κάποιοι στόχοι όμως μπορεί να μας διαφεύγουν. 

Οι ΔΕΙΚΤΕΣ δημιουργήθηκαν για να μας βοηθήσουν να 

στοχεύσουμε στην  

ΠΟΙΟΤΗΤΑ !!! 



5. ΣΤΑΣΕΙΣ 

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ ΡΟΛΟΣ κ.λπ. 

2. ΓΝΩΣΕΙΣ 

1. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Τ
 Ρ

 Ι
 Π

 Τ
 Υ

 Χ
 Ο

 
ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 



Το τρίπτυχο 
1 Παίζω  τραγουδώ 

                         εκτελώ στο ΜΟ 
                         ενορχηστρώνω 

2 

3 

Ακούω 

Δημιουργώ  αυτοσχεδιάζω 

                                            συνθέτω 
                                  



ΤΡΙΠΤΥΧΟ 

ΑΥΤΌΣΧΕ 

 ΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΡΟΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 
ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Τεχνική 

επάρκεια 

 

Δεξιότητες 

εκτέλεσης 

 

Ακουστικές 

δεξιότητες 

 

Δεξιότητες 

Αυτό/σμού 

Δεξιότητες 

Σύνθεσης 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

Μουσικός 

γραμματισμός 

Μουσικός 

γραμματισμός 

Αξιοποίηση 

γνώσεων για 

κατανόηση 

έργων 

Αξιοποίηση 

γνώσεων για 

αυτο/σμό 

Αξιοποίηση 

γνώσεων στη 

σύνθεση 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ 

ΡΟΛΟΣ 

Συμμετοχή  

σε φωνητικά  

σύνολα 

Συμμετοχή 

σε μουσικά 

σχήματα 

 

Ενεργητική 

Ακρόαση 

 

Δεξιότητες 

προετοιμασίας 

και 

παρουσίασης 

αυτο/σμού 

Δεξιότητες 

προετοιμασίας 

και 

παρουσίασης 

σύνθεσης 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Αξιολόγηση 

μιας 

φωνητικής 

ερμηνείας 

Αξιολόγησης 

μιας μουσικής 

εκτέλεσης 

Αξιολόγηση 

έργων 

Αξιολόγηση 

ενός 

μουσικού 

αυτο/σμού 

Αξιολόγησης 

μιας 

σύνθεσης 

ΣΤΑΣΕΙΣ 

Ενεργός δια 

βίου 
τραγουδιστής 

Δια βίου 

μουσικός 

εκτελεστής 

Διά βίου 

ακροατής 

Δια βίου 

επιδίωξη να 
αυτοσχεδιάζει 

Διά βίου 

επιδίωξη να 

συνθέτει 

(Απολαμβάνουν) 
(Απολαμβάνουν 

Ερμηνεύουν 

Συνεργάζονται) 

(Απολαμβάνουν,  

Σέβονται την  

μουσ.παράδοση) 
(Απολαμβάνουν) (Απολαμβάνουν) 



ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 



ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

Τι να 

διδάξω 



ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

• χαλαρό σώμα,  

• αποβολή της έντασης 

• στήριξη κέντρου βάρους 

  στα πόδια 

• σταθερή θέση, χωρίς  

  περιττές κινήσεις  

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

(παράδειγμα) 



 

Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Α ΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
 

 

 

4η βαθμίδα 



 

 

Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ 

(2 π.  Μουσικοί Πολιτισμοί 

2π. Αρμονία-Ακουστικά) 

 

Γ ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 
 

 

 



ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (παραδοσιακή, αρχαία, 

βυζαντινή, ρεμπέτικο κλπ) 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (κλασική) 

ΤΖΑΖ 

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ελληνική και ξένη) 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ 

 
 



 

Ενεργό 

ακροατήριο 



 A Γυμνασίου        Β Γυμνασίου           Γ Γυμνασίου          Α Λυκείου 



Τι κάνω εγώ ως εκπαιδευτικός 

 

 

 

           ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ/                             

            ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

 

 

                ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ                   

(με βάση τους ΔΕΕ) 



2.6 τραγουδούν εκφραστικά 
με τη σωστή χρήση των 
σημείων δυναμικής 

τραγουδώ 

δημιουργώ 

ακούω 

1.4 διευρύνουν σταδιακά   
την έκταση της φωνής  
τους 

επαρκής  
προθέρμανση  
της φωνής 

ανάλυση του συναισθη- 
ματικού χαρακτήρα  
του τραγουδιού 

forte, fortissimo, 
crescendo 

ΘΕΜΑ/ ΕΝΟΤΗΤΑ:: 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1 

2.2 

3.1 

3.2 



ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  



…είναι το ίδιο με το να ταΐζεις  

και να ποτίζεις τα φυτά  

ανάλογα με τις ανάγκες τους,  

επηρεάζοντας άμεσα την  

ανάπτυξή  τους... 

Βαθμολόγηση Μαθητών Μουσικής v.4 Κλειδωμένο (1).xlsx


ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 

Ποιότητα 

ήχου 

Προσπαθεί αρχικά 

να τραγουδά στη 

σωστή τονικότητα 

και στη συνέχεια να 

επιτύχει όμορφο 

ήχο. 

Κάνει φρασάρισμα 

χρησιμοποιώντας 

σωστές αναπνοές και 

καλή τοποθέτηση 

φωνής για όμορφο 

ήχο. 

Κάνει όμορφο 

φρασάρισμα 

χρησιμοποιώντας καλή 

διαφραγματική στήριξη, 

σωστή τοποθέτηση φωνής 

και προβολή της φωνής για 

πλαστικότητα ήχου. 

 

Άρθρωση 

Ο μαθητής 

προσπαθεί να 

τραγουδά με 

χαλαρό σαγόνι. 

Ο μαθητής αρθρώνει 

σωστά με χαλαρό 

σαγόνι. 

Ο μαθητής συνειδητά 

χρησιμοποιεί καλή 

άρθρωση με ομοιογένεια 

φωνηέντων και ευκρίνεια 

στα σύμφωνα. 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ-ΔΕΕ 

Ερμηνεία- 

μουσικότητα 

1 2 3 

Τραγούδι Άγια Μαρίνα (ΡΟΥΜΠΡΙΚΑ) 

Εκτελεί με  

αυτοπεποίθηση και 

δημιουργικότητα ως  

προς το στιλ. 

Εκτελεί δημιουργικά  
υπό την καθοδήγηση  
του εκπαιδευτικού 

Παρακολουθεί πιστά  
τις οδηγίες του  
εκπαιδευτικού 



Γενικά περί 
κλάδου… 



Όραμα 

Αποστολή 

Καινοτόμοι 

Διάθεση 

Συνεργασία 

Διαφάνεια 

Φωνητική 

εκπαίδευση στην 

τάξη. 

 

Η αναβάθμιση του 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 
στην Κύπρο. 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ 

στρατηγικός σχεδιασμός σε 4 χρόνια 

 2016-20 

ΟΡΑΜΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ 



                                         ΔΙΑΔΡΟΜΗ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 
Πιλοτική  

εφαρμογή 

Σταδ. εφαρμογή 

παγκύπρια 

Επιμόρφωση 

Κατάρτιση(σεμι-

νάρια,διαλέξεις,

ημερίδες κλπ) 

Προαιρετικά 

Σεμινάρια ΠΙ 

Σεμινάρια 

Επιθεωρητών 

Ημερίδα 

Χορωδιών 

Δίκτυα Σχολείων 

……………. 



ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΓΙΑ ΝΕΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 



ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ  
ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  

ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 



 

 

 

 

European Choral Association – Europa Cantat, 

Γερμανία  

(ευρωπαϊκή ένωση χορωδιών- 37 εκατομμύρια τραγουδιστές , μαέστροι, 

συνθέτες ,διευθυντές και εκπαιδευτικοί) 

 

  “VOICE - Vision On Innovation for Choral music in Europe”                       

(14 εταίροι σε 11 ευρωπαϊκές χώρες) - project 

 

 The Great Scots Song Treasure Hunt, UK Σκωτία (a Gallus 

Productions project) 

 CânSing, UK Ουαλία (Εθνικό πρόγραμμα για το τραγούδι-tutorials) 

 Sing Me In - νέο project επιχορηγημένο από Erasmus+ Youth 

(Οκτώβριο 2016 –Σεπτέμβριο 2018) 

 Chorverband Österreich, Αυστρία (Σύλλογος Χορωδιών)  

 Koor&Stem, Βέλγιο 
 

 

 

 

      



ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 

 

 

 IFAC, Γαλλία 

 CJNC, Ισπανία  

 KÓTA, Ουγγαρία 

 ‘The Singing Sofa‘ 

 VOCES8 Method  

 Singing Cities 

 Singing Village Festival  

 

 

 

 

      



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 









 

 

Στόχοι υπό έμφαση της σχολικής χρονιάς  

2016 - 2017 

  
1. Η βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων με έμφαση στην 

εφαρμογή κατά τη διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας 

(προγραμματισμός, διδασκαλία, αξιολόγηση), των Αναδομημένων 

Αναλυτικών Προγραμμάτων και, ιδιαίτερα, των Δεικτών Επιτυχίας και 

Δεικτών Επάρκειας. 

 

2. Η ευαισθητοποίηση κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και η 

προώθηση της ισότητας και του σεβασμού 

 

3. Η αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου του συνόλου των κατοίκων 

της Ευρώπης και η ανάδειξη των κοινών στοιχείων και της 

πολυμορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισμών, μέσα από πολιτιστικές 

δράσεις, στο πλαίσιο του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της 

Ευρώπης «Πάφος 2017» 



ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 

       Εβδομάδα με τίτλο Η Κύπρος τραγουδά και να την   

                   ονομάσουμε SINGING WEEK  

 

μαθήματα (κριτικός φίλος)  

δραστηριότητες, εργαστήρια,  

σεμινάρια,  

διαλέξεις,  

συναυλίες σε mall, εστιατόρια κ.λπ.  

webinars,  

Master Class για μαέστρους,  

διαγωνισμός σύνθεσης για χορωδιακά τραγούδια,  



ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 

 συμμετοχή στο Euro choir,  

 Μουσική Ολυμπιάδα,  

 Choral Clinic,  

 εταιρικές σχέσεις  με πανεπιστήμια Κύπρου  όπου 

οι μαθητές Γ Λυκείου να κάνουν επίσκεψη σε πρόβα 

της χορωδίας,  

 ραδιόφωνο, τηλεόραση,  

 δημιουργία ιστοσελίδας όπου όλα τα τραγούδια 

(lullabies κ.λπ.) να είναι διαθέσιμα με μεταφράσεις , 

sound files και παρτιτούρες) 

      



ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 

 Ανάπτυξη νέων εργαλείων (καινοτομίες) για την 

προώθηση του τραγουδιού στη μουσική 

εκπαίδευση . Ερωτηματολόγια.  

 Μεγάλο χορωδιακό φεστιβάλ/ημερίδα: 

Αροδαφνούσα 

 Ημέρες δράσης ( «Η χορωδία πηγαίνει στο 

σχολείο") 

 Συνεργασία μεταξύ διαφόρων φορέων που έχουν 

σχέση με χορωδία-εκπαιδευτικούς μουσικής- 

ερευνητές – ακαδημαϊκούς  

      



ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 

 Καινοτόμο ρεπερτόριο,  

 Προώθηση διακρατικής/διασυνοριακής 

κινητικότητας και ανταλλαγής επισκέψεων 

νεαρών μουσικών και χορωδιακών έργων   κ.λπ. 

 Διεθνής συλλογή για νανουρίσματα, κάλαντα, 

δημοσίευση διδακτικού υλικού , όπως ένα βιβλίο , 

περιοδικό ή CD ; 

 Προώθηση του τραγουδιού στις οικογένειες 

      



ΙΔΕΕΣ 

  

      



SING AND SEE 

 



Αναβάθμιση της 

ιστοσελίδας μας 

• https://www.youtube.com/channel/UCnZYZ

dAdGPcYDnKrg-iPWFA 

 

https://www.youtube.com/channel/UCnZYZdAdGPcYDnKrg-iPWFA
https://www.youtube.com/channel/UCnZYZdAdGPcYDnKrg-iPWFA
https://www.youtube.com/channel/UCnZYZdAdGPcYDnKrg-iPWFA
https://www.youtube.com/channel/UCnZYZdAdGPcYDnKrg-iPWFA


Διεύθυνση Μέσης 

ΜΟΥΣΙΚΗ -  ΕΜΕ  
Γεωργία Νεοφύτου 

Χρύσω 

Γρηγορίου 

Χρύσανθος 

Χαραλάμπους 

 

Συγγραφή ΔΕΕ (Α+Ε) 

Εποπτεία/Επεξεργασία ΕΥ 

Ύλη για τις εξετάσεις   

    Νεοδιορισίμων 9/17-12/17 

    (νέο σύστημα διορισμών) 
Εξεταστικές Επιτροπές ΜΣ 

Προαιρετικά Σεμινάρια ΠΙ 

Δίκτυα Σχολείων 

Πρόταση για ΕΕ 

Ημερίδα Χορωδιών 
Τελικές Εξετάσεις(Απολ.Παγκ.) 

Φάκελοι ΥΠΠ 

…………… 

 

 

 

Συγγραφή ΔΕΕ (Α+Σ) 

Εξεταστικές Επιτροπές ΜΣ 

Δίκτυα Σχολείων 

Παγκύπριες Εξετάσεις 

Φάκελοι ΥΠΠ 

Αναβάθμιση Ιστοσελίδας 

Επαρχιακή Ορχήστρα 
Εκπαιδευτικά Προγράμματα 

Διαγωνισμός Μ. Τόκας 

Πρόγραμμα Πνευστών 

……………….. 

 
Συντονιστής Μ. Σχολείων 

Συγγραφή Προκήρυξης Διαγ. 

Αποτελέσματα Διαγωνισμού 

Συνεδριάσεις με Επόπτες 

Εξετάσεις Τετραμήνων 

Συναυλίες 
Εισαγωγικές Εξετάσεις 

Παγκύπριες παρουσίασεις σε 

γονείς  

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών  

Παγκύπριες Εξετάσεις 

Φάκελοι ΥΠΠ 

ΑΠ Μουσικών Σχολείων 

…………………. 

Αντωνία 

Φοράρη 

 Επιστημονικό Συνέδριο 

 Επιστημονικό Περιοδικό 

 …………… 



HAPPY NEW“SINGING" YEAR 2016-17!!!  


