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Διάγραμμα Παρουσίασης 
Α ΜΕΡΟΣ. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ (11:35-12.55) 

1. Καλωσόρισμα. Νέοι κανονισμοί δημοσίων σχολείων, στόχοι της χρονιάς, 
ετήσιος Προγραμματισμός (ΔΕΕ - Πραγματικός Διδακτικός χρόνος). 

2. ΟΡΑΜΑ (Πιλοτική εφαρμογή Προγράμματος Χορωδίας, Μέρα 
τραγουδιού, προαιρετικά σεμινάρια, θεσμοθετημένες δράσεις, webinars, 
Αποθετήριο Ευτέρπη, κλπ.) 

3. Στατιστικά Παγκύπριων Εξετάσεων (Απόλυσης και Πρόσβασης)-      
Νέοι ΔΕΕ για τη Β’ και Γ’ Λυκείου. Αλλαγή Εξεταστικού Δοκιμίου.  

4. Η διαφοροποίηση στη διδασκαλία – μάθηση .                       
Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης του μαθητή.  

Β ΜΕΡΟΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (13.00 - 13.35) 

1. Στρατηγικές για την αποτελεσματική οργάνωση και πρόβα της 
σχολικής χορωδίας .Έξυπνες πρακτικές για μια επιτυχημένη 
χορωδία. Αντριάνα Σεργίδου 

2. Εργαστήρι Φωνητικής & Ενίσχυσης της Αυτοπεποίθησης              
(Vocal Confidence Workshop). Sarah Fenwick 

3. Προγραμματισμός Ύλης Λυκείων (για καθηγητές Λυκείων). 
Αντωνία Φοράρη 

 

 

 



 



ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ 



"Στόχοι υπό έμφαση  

της σχολικής χρονιάς 2017-2018"  

 

Σχετικός σύνδεσμος 

(http://enimerosi.moec.gov.cy/archeia/1/ypp6154a) 

http://enimerosi.moec.gov.cy/archeia/1/ypp6154a


ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ   

 

•  Δείκτες και Ύλη δεν υπολογίζονται στη 
βάση του Πραγματικού Διδακτικού 

Χρόνου 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 



 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

•  Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ( 7/9/2017- 12/1/2018) 

• ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ 

 

 

 

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 17 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ  
     ΜΕΡΕΣ 

3,5 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 22 4, 5  

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 21 4 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 15 3 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 5 1 

ΣΥΝΟΛΟ 80 16 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 



ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ( 15/1/2018- Μάιος) 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ 

 

 

 

ΜΗΝΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 12 12 12 12 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 19 19 19 19 

ΜΑΡΤΙΟΣ 21 21 21 21 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 11 11 11 11 

ΜΑΪΟΣ 18 11 11 8 

ΙΟΥΝΙΟΣ 
ενισχυτική 

8 10 10 

ΣΥΝΟΛΟ 89 84 84 81 



ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

Eμπειρική έρευνα στα Γυμνάσια και στα Λύκεια 

με  βάση τα ημερολόγια των σχολείων και τις 

ώρες διδασκαλίας  

 

αφαιρείται 17- 20%   ( π.χ. απουσίες, ασθένειες, 

πρόβες, έκτακτα γεγονότα),  

 

δηλαδή:  

           -5,50 εβδομάδες  

 

 



Άρα 
 

 

Επαναπροσδιορισμός της ύλης κατά τετράμηνο, με 

βάση τον πραγματικό διδακτικό χρόνο 

 

• 12 εβδομάδες το Α’ τετράμηνο  

• 13 εβδομάδες το Β’ τετράμηνο  

 

 

 



5. ΣΤΑΣΕΙΣ 

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ ΡΟΛΟΣ κ.λπ. 

2. ΓΝΩΣΕΙΣ 

1. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 4
η βαθμίδα (Α γυμν-Α λυκείου) 



5. Μουσική Δημιουργία 

4. Εκτέλεση/Τραγούδι 

3. Ακουστικές δεξιότητες 

2. Μουσικοί Πολιτισμοί 

1. Μουσικός γραμματισμός 

ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

6. Μουσική Ταυτότητα 

5η βαθμίδα (Β και Γ λυκείου) 



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 

 
 



 

 

 

2. ΟΡΑΜΑ  
 

 

 



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) 



                                         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 

……………. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ενημερωτική συνάντηση της ΕΜΕ Μουσικής  
κ. Γεωργίας Νεοφύτου με τους γονείς/κηδεμόνες των 

συμμετεχόντων μαθητών στις 13/10/2016 
 
  

Μουσικό-παιδαγωγικό ΠΙΛΟΤΙΚΟ πρόγραμμα  





Διάφορες φωτογραφίες από τις ενδοσχολικές παρουσιάσεις 
τηςπιλοτικής χορωδίας Αγίου Δομετίου 

 
 



 



 

ΜΕΡΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 
28 Απριλίου 2017 

 

 



 



 

Ψηφιακό Μουσικό 
Ανθολόγιo 

 

Aποθετήριο Ευτέρπη:  

Τραγούδια για εκπαιδευτική χρήση  

http://euterpe.mmb.org.gr 





 



Διάγραμμα Παρουσίασης 
 

3. Στατιστικά Παγκύπριων Εξετάσεων     

   (Απόλυσης και Πρόσβασης)  

    

    
 

 



Μ.Ο.= 12,31 

* * * * * 
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Η διαφοροποίηση στη      

διδασκαλία – μάθηση    
  

Εναλλακτικές  μορφές  

αξιολόγησης του μαθητή  
 

 

 

 





Σύγχρονη τάξη 

έντονα διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά 



Χαρακτηριστικά της 
εκπαίδευσης σήμερα 

•Γραμμικότητα 

•Κομφορμισμός 

•Μαζικότητα 

Μηχανιστική 
διαδικασία 

Οργανική  
διαδικασία 

(πιο προσωπική 
εκπαίδευση) 



Όχι όμως καινούργιο  
ούτε άγνωστο… 

ΔΕΝ εφαρμόζεται 
αποτελεσματικά… 

Χρειάζεται νέος τρόπος  
σκέψης… 



Ας δούμε κάποια 
παραδείγματα όπου 
προάγεται ή όχι         
η  διαφοροποίηση 
της  διδασκαλίας 
 



Η κ. Ανδρέου, 
ενθουσιασμένη, μπαίνει 
στην αίθουσα μουσικής για 
να διδάξει μια νέα θεματική 
ενότητα  Το Αργεντίνικο 
ταγκό στην Γ’ γυμνασίου.  
Οι μαθητές αρχικά ακούνε 
το «La  Cumparsita» και 
συμπληρώνουν στο βιβλίο 
τους την ερώτηση σχετική με 
τα κύρια χαρακτηριστικά 
του ταγκό. 

Στη διαφοροποίηση  
πρέπει να γίνεται 
έλεγχος 
προαπαιτούμενης 
γνώσης ώστε οι 
μαθητές να πάνε ένα 
βήμα πάρα πέρα. Να 
διαγνωσθεί με άλλα 
λόγια η 
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ των 
μαθητών. 
 



  



Η κ. Γεωργίου μετά την ολοκλήρωση 
της ενότητας  ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ανάθεσε στους μαθητές 
της διάφορες εργασίες για να εξετάσει 
τους ΔΕ που κάλυψε στην ενότητα. 
Ορισμένες εργασίες είναι υποχρεωτικές 
για όλους∙ για κάποιες εργασίες οι 
μαθητές έχουν το δικαίωμα επιλογής.    
Για παράδειγμα, να φτιάξουν ένα 
τζίνγκλ , ή τα λόγια μιας ραδιοφωνικής 
διαφήμισης ενός προϊόντος, να μπουν 
στη θέση του εκφωνητή κ.λπ.    

Διαφορο-
ποίηση με 
βάση  
το 
μαθησιακό 
προφίλ  
και τα ενδια-
φέροντα.  





Πολλαπλοί Τύποι Νοημοσύνης 

Χαρακτηριστικά προσωπικότητας 

  



Τα κανάλια μάθησης (τύποι μάθησης) 

Οπτικός                     Ακουστικός             Κιναισθητικός 

Brain gym 



  

για να μάθουμε κάτι θα πρέπει  
 να θέλουμε να το μάθουμε,   

ή αλλιώς  να έχουμε  
κίνητρο για μάθηση 

 



 
 

 
Να οργανώσετε τι 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Να δημιουργηθούν «κέντρα ενδιαφέροντος» (Manzone, 2003)  

κοινότητες μάθησης συνομηλίκων 





ΑΡΧΙΚΗ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Προφίλ/  
Προσωπική βιογραφία 

των μαθητών 



Γνωρίστε τους μαθητές σας  

προηγούμενους ελέγχους και 
βαθμολογίες, με διαγνωστικά 
τεστς, διαρκής αξιολόγηση, 
παρατήρηση κλπ.,  

Κάνετε ένα τεστ για να δείτε πως  

   μαθαίνουν!!! 

Εντοπίστε τα ενδιαφέροντά τους,  

Τον τρόπο που μαθαίνουν κλπ 
 

 

Ως σεναριογράφος, ως υπεύθυνος σκηνής, ως σκηνοθέτης… 



ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ 



Ο κ. Ματθαίου, αγχωμένος έχασε 
αρκετά μαθήματα με τη Β Λυκείου στο 
αντικείμενο Μουσικούς Πολιτισμούς. 
Στο σημερινό  2ωρο μάθημα για την 
Μπαρόκ όπερα προγραμμάτισε και 
οργάνωσε ακριβώς την ώρα του για να 
διδάξει στην ολομέλεια (μετωπικά) 
κάποια από τα βασικά συστατικά της 
όπερας: ρετσιτατίβο, άρια, μουσικά 
σύνολα (σολίστες, σύνολα, χορωδία), 
σκηνές, πράξη, ουβερτούρα, λιμπρέτο. 
Για να προλάβει την ύλη του ετοιμάζει 
φυλλάδιο ώστε να συμπληρώνεται από 
τους μαθητές την ώρα που θα διδάσκει.   

Στη διαφοροποίηση  
πρέπει να γίνεται 
σωστή διαρρύθμιση 
και οργάνωση της 
τάξης όπου να υπάρχει 
συμμετοχή και ενεργή 
εμπλοκή ΟΛΩΝ των 
μαθητών. Δεν πρέπει να 
υπάρχει η παρανόηση 
ότι με τον τρόπο αυτό 
επικρατεί ένα χαοτικό 
και άναρχο περιβάλλον. 

 



Σχέσεις ανάμεσα σε μαθητές-μαθητές, καθηγητή-μαθητές κλπ. 





Ομοιογενείς ομάδες με συγκεκριμένη εργασία. 
 



Ετερογενείς ομάδες με συγκεκριμένη εργασία. 
 



(εργαστήρι/ studio) 



Ο κύριος Ευαγγέλου κατά την 
διάρκεια της ανάλυσης ενός 
τραγουδιού χωρίζει τους μαθητές 
του σε ομάδες και αναθέτει σε 
κάθε ομάδα ξεχωριστή 
δραστηριότητα: μία ομάδα 
ασχολείται με την κλίμακα του 
τραγουδιού, άλλη ομάδα με τη 
δομή, άλλη ομάδα με τα σημεία 
δυναμικής  κλπ.  

Όλοι οι μαθητές 
πρέπει να καλύψουν 
τους ίδιους δείκτες 
επιτυχίας, επομένως 
πρέπει να 
οργανώνουμε για  
όλους τους μαθητές 
τις ίδιες 
ιεραρχημένες 
δραστηριότητες. 





 

To διαφορετικό επίπεδο δεξιοτήτων, γνώσεων 
 (Δείκτες Επάρκειας) 
  
 
                    που θα μάθουν οι μαθητές 
     
 
    



 Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας (δεξιότητες, γνώσεις 

     κλπ.)  

Στον τρόπο πρόσβασης στο τι διδάσκω. 
 

 Διδακτικά μέσα (υλικά και μηχανισμοί) μέσω των               
     οποίων επιτυγχάνεται η μάθηση.  
 

   π.χ. ποιότητας  

 
 

Όργανα 

Θέ - λω     τρα -γού      δι         θέ -λω    και   το        χο   -  ρό! 



 



 

Ιεράρχησε 

Χαμηλού επιπέδου σκέψης                                                           Ψηλού επιπέδου σκέψης 



1 

Σε κάθε μάθημα της Μουσικής ο               
κ. Δημοσθένους του αρέσει να 
εφαρμόζει διαφορετική μέθοδο 
διδασκαλίας: κάποιες μέρες 
εφαρμόζει συνεργατική μάθηση, 
άλλες μέρες χρησιμοποιεί σχέδιο 
δράσης, μετωπική διδασκαλία 
κλπ. Επίσης, χρησιμοποιεί ποικιλία 
υλικών: μια μέρα χρησιμοποιεί 
μόνο μουσικά όργανα ή το βιβλίο 
Μουσικής, άλλη μέρα την 
αναζήτηση στο διαδίκτυο ή 
προβολή αποσπάσματος σχετικό 
με το θέμα της μέρας κλπ. 

Σημαντικό 
είναι να 
αξιοποιείται 
ποικιλία 
μεθόδων 
ή/και υλικών 
κατά τη 
διάρκεια ενός 
μαθήματος !!! 



Η κ. Σοφοκλέους διδάσκει 
μουσική σε ένα γυμνάσιο 
της υπαίθρου. Έχει 
διαφορετικές προσδοκίες 
από τους αδύνατους μαθητές 
όσον αφορά στο αποτέλεσμα 
της μάθησής τους.  
Για τον λόγο αυτό, βάζει πιο 
λίγες και πιο εύκολες 
ασκήσεις σε αυτούς τους 
μαθητές στο μάθημα, 
απλοποιώντας την ύλη. 

Στη διαφοροποίηση 
δεν 
διαφοροποιούνται οι 
προσδοκίες μας. 
Υλοποιούμε τους 
ίδιους δείκτες 
επάρκειας και 
εξετάζουμε τους 
ίδιους δείκτες 
επιτυχίας για όλους 
τους μαθητές.  



 



 

 Εργασία στο ίδιο επίπεδο αλλά με ποικίλους τρόπους 
 Ενθαρρύνοντας την κριτική σκέψη 

 Ποια μαθησιακή πορεία; 
 Ποιες δραστηριότητες μπορούν να 

οδηγήσουν αποτελεσματικότερα 
στην κατάκτηση της νέας γνώσης; 



5 

Ο κ. Χαραλάμπους  έχει ολοκληρώσει 
στο μάθημα της Αρμονίας την ενότητα 
Συγχορδία δεσπόζουσας με έβδομη (V7). 
Έτσι αποφασίζει να δώσει στο επόμενο 
μάθημα ένα φύλλο εργασίας για να δει 
τι έμαθαν. Σκέφτεται, η δομή του να 
είναι με ιεραρχημένες ασκήσεις (από το 
απλό στο πιο σύνθετο). Όλοι οι μαθητές 
θα έχουν την ευκαιρία να το λύσουν. 
Πρώτα όμως θα αφήσει χρόνο στους 
μαθητές να δουλέψουν ατομικά και 
ακολούθως ομαδικά.  
Τους ταλαντούχους μαθητές της τάξης, 
στο τέλος θα τους αναθέσει ξεχωριστή, 
πιο σύνθετη δραστηριότητα, όταν 
ολοκληρώνουν τις υπόλοιπες 
δραστηριότητες της τάξης. 

Βασικές αρχές 
διαφοροποίησης:  

• κοινό ιεραρχημένο 
φύλλο εργασίας 

• δίδεται χρόνος 

• πρώτα ατομικά, 
μετά ομαδικά 

• Δεν αγνοούμε τους 
χαρισματικούς 



 



 

πώς δείχνει ο μαθητής τι έμαθε 

Διαφοροποίηση τελικού προϊόντος 

Tomlinson (2005)  
υπάρχει μεγάλος αριθμός πρωτότυπων και ταιριαστών 
έργων/προϊόντων για διαφορετικούς μαθητές.  



ετοιμότητα 

ενδιαφέροντα 

μαθ. προφίλ 

περιεχόμενο 

διαδικασία 

προϊόν 

μαθ. περιβάλλον 



 

 

«ο διευθυντής της ορχήστρας  

συντονίζει τους μουσικούς  

να ερμηνεύσουν τη μουσική,  

δεν την ερμηνεύει ο ίδιος». 

 

 
 
 
 
 
 



Θέλει τρόπο …. Όχι κόπο !!! 

 εστίαση,  
 συστηματικότητα,  
 προληπτικό σχεδιασμό 



 



(ετήσιο προγραμματισμό) 

Τίποτα δεν είναι πανάκεια                προσαρμόστε τα πιο κάτω στο δικό σας στυλ 



1. 1. Καθορίζω τον σκοπό 

Καθορίζω τις βασικές, 
πυρηνικές γνώσεις/δεξιότητες 

Σχεδιασμός πορείας μαθήματος 

1 Γνώσεις (έννοιες, ορισμοί κλπ) 

2 

3 

Δεξιότητες 

Στάσεις, αξίες 

ή 

ή 

Είδη μάθησης 



π.χ. Η γνωριμία των μαθητών με  
τα κύρια συστατικά του κινηματογράφου 



Καθορίζω τον σκοπό 

Καθορίζω τις βασικές, 
πυρηνικές γνώσεις/δεξιότητες 

Σχεδιασμός πορείας μαθήματος 

2 

3 

Εντοπισμός και καθορισμός  τους 

(Όλοι) 

Προαπαιτούμενες &μετασχηματιστικές 
προϋπάρχουσες 

Μετατροπή τους σε στόχους (να 

εξυπηρετούν και να είναι σε συμφωνία 
με τον σκοπό)  

Ανώτερες νοητικές δεξιότητες) 

2. 



ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
“Dr. No” Ποιες είναι οι πυρηνικές γνώσεις; 



ΒΑΣΙΚΕΣ 

του  
μαθήματος 

ΠΡΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΜΕΤΑ 
ΣΧΗΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 

(γνώσεις/δεξιότητες) 

οστινάτο, 
Σημεία δυναμικής, 

Ταχύτητας, έκφρασης  
Άρθρωση(κοφτά,δεμένα) 

Δημιουργία σύνθεσης  
συνδυάζοντας τις 3  
βασικές/πυρηνικές  
Γνώσεις ώστε να  
δημιουργήσουν τα  
ανάλογα συναισθήματα 
στον θεατή 

Καμία ? 

Καμία ? 



  



(Ιεράρχηση δραστηριοτήτων - κάθετη διαφοροποίηση) 

1 

2 

3 

3. 



 



(Ιεράρχηση δραστηριοτήτων - κάθετη διαφοροποίηση) 

3. 

Ρόλος της μουσικής: 
Βλέπουνε ένα απόσπασμα με/χωρίς ήχο και αιτιολογούν ποιο 

   προτιμούν   



 

Ιεράρχησε 

Χαμηλού επιπέδου σκέψης                                                           Ψηλού επιπέδου σκέψης 



3. 
Στην ομάδα τους να βρουν στοιχεία που νομίζουν 

ότι δείχνουν τη σημασία της μουσικής σε μια ταινία 

Από τι εξαρτάται  
η μουσική επένδυση; 

Είδος 
Σενάριο 
εικόνα 



Βιβλίο Γ Γυμνασίου, σελ. 36 
και μετατρέψετε τις δραστηριότητες με  
διαφοροποίηση 

Πρώτα όμως ξεκινάτε με μια δραστηριότητα!!! 



σκοπός 

πυρηνικές 
γνώσεις 

πορεία 
μαθήματος 

Κάθε  
δραστηριότητα 

σε  
3 επίπεδα 



Μέθοδοι/ Τεχνικές με θεωρητικό υπόβαθρο 
Εύκολο/δύσκολο σχεδιασμό 
Λειτουργική ενσωμάτωση 

Ενδιαφέρον για τους μαθητές 



 Κάρτα εισόδου (γρήγορα και άμεσα) 

Γράψε τι θα ήθελες να μάθεις σε 
σχέση με την 

 Κυπριακή Παραδοσιακή Μουσική 
1……………… 
2……………… 
3……………… 

 

Γράψε αν θυμάσαι τις πιο κάτω αξίες: 
 
           ………………….. 
 
           ………………….. 
 
           ………………….. 
 

Γράψε την Λα ελάσσονα αρμονική:  

Γράψε 3 λέξεις που σου έρχονται  
στο μυαλό σχετικές με την  

Κυπριακή Παραδοσιακή Μουσική 
1……………… 
2……………… 
3……………… 

Post its  2’ 



Κυπριακή 

Μουσική 

Δημοτικά 
τραγούδια 

χοροί 

Εκκλ. 
ύμνοι 

Παραδοσ. 
Φωνές 





 Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας (δεξιότητες, γνώσεις 

     κλπ.)  

Στον τρόπο πρόσβασης στο τι διδάσκω. 
 

 Διδακτικά μέσα (υλικά και μηχανισμοί) μέσω των               
     οποίων επιτυγχάνεται η μάθηση.  
 

( 

π.χ. Μουσική σε 2 χρόνους (Υφαίνω κι άλλη μουσική ) 

   

Τρίλιζα (Think-tac-toe) 



 



 

Δομημένη, ημιδομημένη ή εντελώς αδόμητη 
Ανώνυμη ή επώνυμη 



 



 

(υλοποιήσιμο) 

Οριζόντια διαφοροποίηση 



 

 

• Η Διαφοροποίηση είναι φιλοσοφία/ 

και ταυτόχρονα παιδαγωγική αρχή 
(Tomlinson, 2000) 

 

• Βασίζεται στην ΠΟΙΟΤΙΚΗ και όχι στην 
ποσοτική προσέγγιση (η μονιμότητα 

της γνώσης θεμελιώνεται στη βαθιά 

προσέγγιση) 

                   μάθηση διαρκείας  
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Άρα, Τι είναι διαφοροποίηση;  
 
 



«μάθηση συν ένα» 
Plus one learning 

…Μετακίνηση όλων των μαθητών ένα βήμα πιο μπροστά…                       μεγιστοποίηση  
                                                                                                                                                    της μάθησης 



 

ΟΛΟΙ εργάζονται στην ίδια έννοια με ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΎΣ τρόπους 



 

Θα φτάσει στο τέρμα με διαφορετικό δρόμο !!! 

 Δεν αποτελεί απλοποίηση της ύλης 
 Δεν ταυτίζεται με ευκολότερες ή λιγότερες ερωτήσεις 
 Δεν συνεπάγεται χαοτικό/άναρχο περιβάλλον μάθησης 
  

Μέσα από εναλλακτική εκπαιδευτική οδό !!! 

ΔΕΕ 



Στη διαφοροποίηση της 
διδασκαλίας 

καίριο ρόλο έχει η 

Αξιολόγηση !! 
η οποία θέλει αναπλαισίωση 



e-portfolios 



ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ 

99 

 Παρατήρηση 
 Γραπτή άσκηση 
 Ρουμπρίκες (rubrics) 
 Φύλλα εργασίας 
 Φύλλα Αυτοαξιολόγησης 
 Φύλλα Ετεροαξιολόγησης 
 Οδηγοί Ακρόασης 

…………… 

 Μουσικό 
Διαγώνισμα 

(ακουστικές 
δεξιότητες+  
γνώσεις) 

 Projects 
 Συνθέσεις 

…………… 



• Αξιολόγηση Μαθητών 

Βαθμολόγηση Μαθητών Μουσικής.xlsx


Γουίλιαμ Μπάτλερ Γέητς (1865-1939) 
Μοντ Γκον (Maud Gonne) 

‘Στα ρούχα του Ουρανού’  
(The Cloths of Heaven) 

Αν είχα τ’ ουρανού τα κεντημένα ρούχα 
Υφασμένα από χρυσό κι απ’ ασημένιο φως 
Τα γαλανά, τα αμυδρά, τα σκούρα ρούχα 
Από νύχτα και μέρα κι από σούρουπο 
Τα ρούχα μου θα άπλωνα κάτω από τα πόδια σου 
Μα εγώ ο φτωχός, έχω μόνο τα όνειρά μου 
Τα όνειρά μου άπλωσα κάτω απ’ τα πόδια σου. 
Πάτα ελαφρά γιατί πατάς πάνω στα όνειρά μου. 



Καλή νέα σχολική χρονιά 2017-2018 !!! 
Πάντα με τραγούδι !!! 



Διάγραμμα Παρουσίασης 
 

Β ΜΕΡΟΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (13.00 - 13.35) 

1. Στρατηγικές για την αποτελεσματική οργάνωση και 

πρόβα της σχολικής χορωδίας .Έξυπνες πρακτικές για 

μια επιτυχημένη χορωδία. Αντριάνα Σεργίδου 

 

2. Εργαστήρι Φωνητικής & Ενίσχυσης της  

      Αυτοπεποίθησης               

      Vocal Confidence Workshop. Sarah Fenwick 

 

3. Προγραμματισμός Ύλης Λυκείων (για καθηγητές  

      Λυκείων). Αντωνία Φοράρη 

 

 

 


