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ΔΟΜΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Αξιολόγηση 

μαθητή 

Εφαρμογή 

τετραμήνων

Εφαρμογές

Plickers, 

Edpuzzle

Πυρηνικές     

 Έννοιες     
ανά Θεματική Ενότητα



Google 

Drive

Αξιολόγηση 

μαθητή

Ηλεκτρονικό

Βαθμολόγιο

Add-it-io

12:10-13:30: Ενημερωτικά θέματα της ειδικότητας 

(ετήσιος προγραμματισμός δράσεων για το σχολικό έτος 2019-20).

Διάφορα.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3



Διαμορφωτική Αξιολόγηση ή 

Αξιολόγηση για τη μάθηση

Τρία Βασικά Ερωτήματα

 Πού πρέπει να φτάσω;

 Πού βρίσκομαι τώρα;

 Πώς θα καλύψω την απόσταση;
(Hattie & Timperley, 2007; Stiggins& Chappuis, 2012)



Διαμορφωτική Αξιολόγηση ή 

Αξιολόγηση για τη μάθηση

Πού πρέπει να φτάσω;

 Δώστε στους μαθητές μια ξεκάθαρη εικόνα για 

τα αναμενόμενα αποτελέσματα

 Συζητήστε μαζί τους κριτήρια με βάση τα οποία 

μπορούν να αξιολογήσουν τον βαθμό στον οποίο 

έχουν επιτευχθεί οι συγκεκριμένοι στόχοι

 Μοιραστείτε και συζητήστε μαζί τους δείγματα 

δυνατών και πιο αδύνατων εργασιών







Αξιολόγηση μαθητή

στην Α’ Λυκείου 

και όχι μόνο!!!



ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ
ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ

• Σχολική Χρονιά 2019 -2020: Προαγωγικές Εξετάσεις 
Τετραμήνων για την Α΄ Τάξη Λυκείου και Τεχνικών 
Σχολών

• Σχολική Χρονιά 2020 -2021: Προαγωγικές Εξετάσεις 
Τετραμήνων για τη  Β΄Τάξη Λυκείου και Τεχνικών 
Σχολών

• Σχολική Χρονιά 2021 -2022: Εισαγωγή Απολυτηρίων 
Εξετάσεων Τετραμήνων για τη Γ΄ Τάξη Λυκείου και 
Τεχνικών Σχολών

• Σχολική Χρονιά 2021 -2022: Εισαγωγή των 
προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων 
τετραμήνων στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου.



ΓΡΑΠΤΗ

40%

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ / 

ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΑ   60%

Προειδοποιημένο 

Διαγώνισμα 45' 

Συμμετοχή μαθητή στην τάξη 
(αίθουσα μουσικής)  το ενδιαφέρον, η προσπάθεια, 

η διάθεση συνεργασίας, η παρατηρητικότητα, η 

κριτική ικανότητα, η κατανόηση,  εφαρμογή και 

γενίκευση της γνώσης 

Κατ’ οίκον εργασία 

20'  γραπτή βαθμολογητέα άσκηση 
(προειδοποιημένη) ή μια βαθμολογητέα ατομική ή 

ομαδική μελέτη-project (δημιουργική εργασία). 

Δραστηριότητες διάκρισης εκτός 

αίθουσας διδασκαλίας         
(συμμετοχή σε σχολικές δράσεις, επιτυχίες σε 

εξωσχολικές δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου) 

ή/και εθελοντική εργασία. Ενδιαφέροντα και 

κλίσεις, πρωτοβουλίες, στάσεις, συμπεριφορές.



ΓΡΑΠΤΗ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΑ    

Προειδοποιημένο 

Διαγώνισμα 45' 

Συμμετοχή μαθητή στην 

τάξη (προφορικά)

25%

Κατ’ οίκον εργασία 5%

20'  γραπτή βαθμολογητέα

άσκηση ή project

15%

Δραστηριότητες διάκρισης 

εκτός αίθουσας 

διδασκαλίας ή/και 

εθελοντική εργασία

15%

40% 60%



6/9/2019: Έναρξη Μαθημάτων Α΄ Τετραμήνου

29/11/2019: Τέλος διεξαγωγής των Γραπτών 45άλεπτων 

Διαγωνισμάτων.

10/12/2019 έως 16/12/2019: Ανακοινώνεται στους μαθητές και τις μαθήτριες ο 

βαθμός του γραπτού διαγωνίσματος (40%) 

17/12/2019 έως 19/12/2019: Παρέχεται το δικαίωμα στους μαθητές και τις 

μαθήτριες να υποβάλλουν αίτημα για Βελτίωση Βαθμού στο Γραπτό 

Διαγώνισμα Α΄ Τετραμήνου στα Μη Εξεταζόμενα Μαθήματα.

7/1/2020 έως 10/1/2020: Γραπτές Εξετάσεις για Βελτίωση Βαθμού του 

Διαγωνίσματος από τους μαθητές και τις μαθήτριες που αιτήθηκαν Βελτίωση 

Βαθμολογίας.

Μέχρι 13/1/2020: Ανακοινώνεται στους μαθητές και στις μαθήτριες O βαθμός της 

προφορικής τους επίδοσης (60%) από τους διδάσκοντες/σκουσες κατά το τελευταίο 

μάθημα του Τετραμήνου.

15/1/2020: Τελευταία Ημερομηνία Παράδοσης των βαθμών Γραπτού και  του βαθμού 

προφορικής επίδοσης Α΄ Τετραμήνου

10/1/2020: Λήξη Α΄ Τετραμήνου



Μουσική A΄ Λυκείου

Προγραμματισμός 2019-20



ΡΟΚ
Αρχαία 

Ελληνική 
Μουσική

Βυζαντινή 
Μουσική

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://5odimotikopatras.weebly.com/uploads/2/5/4/9/25491936/6849293.jpg?641&imgrefurl=https://5odimotikopatras.weebly.com/alpharhochiiotakappaeta/3&docid=y3kl__XVWrBA4M&tbnid=nYzalhfxYWYwjM:&vet=10ahUKEwjjqtPUtq3kAhXTBGMBHfW4Bf4QMwhVKAgwCA..i&w=641&h=252&safe=active&bih=555&biw=1272&q=%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82&ved=0ahUKEwjjqtPUtq3kAhXTBGMBHfW4Bf4QMwhVKAgwCA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://5odimotikopatras.weebly.com/uploads/2/5/4/9/25491936/6849293.jpg?641&imgrefurl=https://5odimotikopatras.weebly.com/alpharhochiiotakappaeta/3&docid=y3kl__XVWrBA4M&tbnid=nYzalhfxYWYwjM:&vet=10ahUKEwjjqtPUtq3kAhXTBGMBHfW4Bf4QMwhVKAgwCA..i&w=641&h=252&safe=active&bih=555&biw=1272&q=%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82&ved=0ahUKEwjjqtPUtq3kAhXTBGMBHfW4Bf4QMwhVKAgwCA&iact=mrc&uact=8


ΓΡΑΠΤΗ

40%

45' 

Προειδοποιημένο 

Διαγώνισμα 

Μελετώ τα papers των Παγκύπριων

Εξετάσεων, τα αναλύω και λαμβάνω υπόψη 

μου τα εξής:

1. Tη δομή του paper

2. To είδος των ερωτήσεων (Πυρηνικές και ΔΕΕ)

3. Σωστή διαχείριση του χρόνου κατά τη διάρκεια του 

διαγωνίσματος (βαρύτητα ερωτήσεων-αντίστοιχος 

χρόνος)

4.    Διακριτικότητα: κατάταξη μαθητών σε κατηγορίες 

επίδοσης (διαβάθμιση ερωτήσεων)

5.    Εγκυρότητα: ο βαθμός στον οποίο το διαγώνισμα μετρά

την ύλη που διδάχτηκε, αντιστοιχεί με τους διδακτικούς 

στόχους και προσαρμόζεται στις δυνατότητες των 

μαθητών/τριών. 

6.    Αξιοπιστία: αν επαναληφθεί θα δώσει τα ίδια  

αποτελέσματα. Επηρεάζεται από παράγοντες όπως η 

δυσκολία των ερωτήσεων, ο τύπος των ερωτήσεων κ.ά.

7.    Αντικειμενικότητα

8.    Η διόρθωση των διαγωνισμάτων πρέπει να 

ολοκληρώνεται σε μικρή χρονική απόσταση από την 

ημέρα που οι μαθητές έγραψαν το διαγώνισμα

9.    Να δίνεται σωστή ανατροφοδότηση στο μαθητή 

(σαφείς οδηγίες για το πώς πρέπει να διορθώσει τα λάθη 

του) -το διαγώνισμα ως μέσο μάθησης αφού από αυτό 

εξάγονται συμπεράσματα



ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ / ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΑ   60%

ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΤΡΟΠΟ 

ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Ψηφιακή εποχή

εισαγωγή

νέων ανατροφοδοτικών μορφών

συνεχούς και δημιουργικής

αξιολόγησης



Εναλλακτικές Μορφές Αξιολόγησης 

και Οριζόντιες Δεξιότητες
 •Συνεργατικότητα

 •Δημιουργικότητα

 •Προσαρμοστικότητα

 •Ευελιξία

 •Καινοτομία

 •Κριτική σκέψη

 •Επίλυση προβλημάτων

 •Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων

 •Έλεγχος και ερμηνεία δεδομένων

 •Επιχειρηματολογία

 •Χρήση τεχνολογίας

 •…



ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ / 

ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΑ   60%

εισηγήσεις

Συμμετοχή μαθητή στην τάξη 25% Βαθμολόγιο

Φύλλα εργασίας/ακρόασης

Exit cards

Plickers
………………

Κατ’ οίκον εργασία 5%

20'  γραπτή βαθμολογητέα άσκηση 15%

Δραστηριότητες διάκρισης εκτός 

αίθουσας διδασκαλίας

15%

το ενδιαφέρον, η προσπάθεια, η συμμετοχή, 

η διάθεση συνεργασίας, η παρατηρητικότητα, 

η κριτική ικανότητα, η κατανόηση,  

εφαρμογή και γενίκευση της γνώσης 

(προειδοποιημένη) ή μια βαθμολογητέα ατομική ή 

ομαδική μελέτη-project (δημιουργική εργασία). 

(συμμετοχή σε σχολικές δράσεις, επιτυχίες σε 

εξωσχολικές δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου) 

ή/και εθελοντική εργασία. Ενδιαφέροντα και 

κλίσεις, πρωτοβουλίες, στάσεις, συμπεριφορές.



https://www.youtube.com/watch?v=aioVCdh7lRM

https://www.youtube.com/watch?v=aioVCdh7lRM




AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ!!!

Έχω δεδομένα για 

ΟΛΟΥΣ 

τους μαθητές μου 





Εφαρμογή Plickers !!!



ΜΟΥΣΙΚΗ



ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ 

ΧΟΡΩΔΙΑ

TECHNOLOGY TIPS FOR CHOIR 



https://www.plickers.com

https://www.plickers.com/


ΘΕΤΙΚΑ
 Δίνει άμεση ανατροφοδότηση σε μαθητές και 

εκπαιδευτικούς

 Έχω δεδομένα για ΟΛΟΥΣ τους μαθητές μου 

 Μπορώ να ενημερώσω οποιοδήποτε γονιό για το 

παιδί του

 Ο εκπαιδευτικός ξέρει ποιο θα είναι το επόμενό 

του βήμα (εργαλεία, δομές)

 Γενικά με ενισχύει ως εκπαιδευτικό στον τρόπο 

αξιολόγησης των μαθητών μου



ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ / 

ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΑ   60%

εισηγήσεις

Συμμετοχή μαθητή στην τάξη 25%

Κατ’ οίκον εργασία 5% EdPuzzle

20'  γραπτή μουσική βαθμολογητέα

άσκηση

15%

Δραστηριότητες διάκρισης εκτός 

αίθουσας διδασκαλίας

15%



Η εφαρμογή Edpuzzle

Προβολή βίντεο



Η εφαρμογή Edpuzzle
είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία, που δίνει τη 

δυνατότητα στους/στις εκπαιδευτικούς 

 να μετατρέψουν βίντεο του διαδικτύου σε 

βίντεο-διαλέξεις,

 να προσθέσουν τα δικά τους ηχητικά 

σχόλια, αλλά και ερωτήσεις κατανόησης 

ανοιχτού ή κλειστού τύπου.

Υπάρχουν 4 είδη επεξεργασίας:



To πρώτο αφορά στο «κόψιμο» του βίντεο, όπου μπορούμε 

να ρυθμίσουμε το μέγεθός του, όπως επιθυμούμε.



Το δεύτερο συνδέεται με την ηχογράφηση. 

Με το “audio track” ηχογραφούμε τη φωνή μας, η οποία 

καλύπτει κάθε ενσωματωμένο ήχο του βίντεο.



το “Audio notes”, που σχετίζεται με ένα δικό μας 

ηχογραφημένο σχόλιο, ενώ συνάμα εμείς επιλέγουμε και το 

χρονικό σημείο του βίντεο, όπου θα εμφανιστεί στους/στις 

μαθητές/τριές μας.



πρόκειται για ερωτήσεις μέσω των οποίων ελέγχουμε, αν όσα παρουσίασε 

το βίντεο έγιναν κατανοητά ή σημειώνουμε κάποιο σχόλιο. 
 Ανοικτoύ τύπου ερώτηση, 

 ερώτηση πολλαπλής επιλογής, 

 ένα σχόλιο που μπορεί να περιέχει μία επισήμανση προς τους μαθητές





 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα ανά μαθητή

 Δεδομένα αντικειμενικής, αδιαμφισβήτητης και  

αποτελεσματικής αξιολόγησης των μαθητών

 Δεδομένα αυτοαξιολόγησης των καθηγητών

(ελκυστική μέθοδος)



ΓΡΑΠΤΗ

40%

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ / 

ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΑ    60%

Προειδοποιημένο 

Διαγώνισμα 45' 

θα πρέπει να γίνει 

πριν τις 30 Νοεμβρίου 2019 
&

πριν τις 30 Απριλίου 2020 

σε μέρος της διδαχθείσας ύλης από τον 

διδάσκοντα

Συμμετοχή μαθητή στην 

τάξη

25%

Κατ’ οίκον εργασία 5%

20'  γραπτή βαθμολογητέα

άσκηση

15%

Δραστηριότητες διάκρισης 

εκτός αίθουσας 

διδασκαλίας

15%

plickers

edpuzzleθα πρέπει να γίνει

πριν τις 29 Νοεμβρίου 2019

&

πριν τις 15 Μαΐου 2020

σε μέρος της διδαχθείσας ύλης από τον 

Διδάσκοντα



ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

 Σεμινάρια Επιθεωρητή

 Ιστοσεμινάρια 

 Προαιρετικά σεμινάρια ΠΙ

 Αυτό- Επιμόρφωση

 H επιμόρφωσή σας σε σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις

 H ανταλλαγή διδακτικών εμπειριών και καλών πρακτικών

 H δημιουργία και συλλογή δραστηριοτήτων για την υπό κατασκευή 

Τράπεζα Υλικού





Α. Μουσική Εκπαίδευση

 Αξιολόγηση μαθητή- Εφαρμογή τετραμήνων

 Πυρηνικές Έννοιες ανά Θεματική Ενότητα













Διασαφηνίσεις για Πυρηνικές

 Θέματα Μαθήματος: Υποχρεωτικά, Εναλλακτικά, Πρόσθετα

 Οι πυρηνικές μπορούν να διαφοροποιηθούν, π.χ. να 

προστεθούν νέες, να αφαιρεθούν κάποιες που δεν 

επηρεάζουν κομβικά το θέμα του μαθήματος, να 

απλοποιηθούν, κ.λπ.

 Για την κάθε πυρηνική ορίζονται από τον εκπαιδευτικό 

αντίστοιχες προαπαιτούμενες, σύμφωνα με τις ανάγκες των 

μαθητών 

 Εκπαιδευτικό Υλικό όπως Σχέδια μαθήματος, Παρτιτούρες, 

Ηχητικά και οπτικοακουστικά αρχεία κ.ά. υπάρχουν 

αναρτημένα στο google drive. Όσοι επιθυμούν να 

μοιραστούν το υλικό τους μπορούν να το αποστείλουν



 Οριζόντιοι Στόχοι: να μην αγνοούνται, να διέπουν 

ολόκληρη τη θεματική ενότητα, να γίνεται ξεκάθαρη 

στόχευση (Διαθεματικότητα, Μουσική Τεχνολογία, Επιχειρηματικότητα κ.α.)

Ακρόαση οριζόντιοι στόχοι, κοινωνικό πλαίσιο, 

σύγκριση, κριτική σκέψη, καταληκτικά συμπεράσματα

Δημιουργική Εργασία       τα πιο πάνω θέματα    

προσαρμόζονται σε σχέση με σύγχρονα θέματα, 

την καθημερινότητα και τα ενδιαφέροντα του μαθητή

 Θέματα που αφορούν την Ορχήστρα/ Συνθέτες διδάσκονται 

μέσα από τα καθορισμένα έργα και όχι σε ξεχωριστό 

μάθημα. Βιογραφικά στοιχεία συνθετών περιορίζονται στα 

πλέον βασικά στοιχεία και δίνεται έμφαση στη συνεισφορά 

του συνθέτη στη μουσική 



 π.χ., κ.λπ., κ.ά. = ποτέ δεν μπαίνουν σε Σχέδιο Μαθήματος, 

όλα τα στοιχεία προσδιορίζονται επακριβώς σε σχέση με αυτά που 

προτίθεται να διδάξει ο εκπαιδευτικός



 Οι διδακτικές περίοδοι που δίνονται είναι ενδεικτικές σε 

σχέση με ποικίλους τρόπους ανάπτυξης μαθήματος. 
Ενδεικτικά:

3 δ.π.:1η: βιώνουν: προαπαιτούμενες (διαγνωστική) εκτέλεση/τραγούδι (διαμορφωτική)

2η: επανάληψη - ακρόαση (κατανόηση) - (διαμορφωτική)

3η: δημιουργική (τελική αξιολόγηση)

2 δ.π.: 1η: εκτέλεση - τραγούδι - αυτοσχεδιασμός  (διαμορφωτική)

2η: ακρόαση (τελική αξιολόγηση)

3 δ.π.: 1η: άτυπες διαδικασίες (διαμορφωτική εάν ζητηθεί)

2η παρουσίαση εργασιών - ακρόαση (διαμορφωτική)

3η: δημιουργική (τελική)





χαρτογράφηση του ΑΠ 

(curriculum mapping )

για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ

Α.Π.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ



Ενημερωτικά θέματα της ειδικότητας
(ετήσιος προγραμματισμός δράσεων για το σχολικό έτος 2019-20)

Χορωδία Καθηγητών Μουσικής Μέσης Εκπαίδευσης,

Χορωδία Ομοίων Φωνών ΜΣ, 

Δημιουργία Φιλαρμονικής Σχολείων Λευκωσίας ΜΕ, 

Παγκύπρια Ορχήστρα Σχολείων ΜΕ, 

Φεστιβάλ σύνθεσης τραγουδιού Μάριος Τόκας-Κώστας 

Μόντης,

Χορωδιακή εκδήλωση στο στάδιο Ελευθερία 21 Φεβρουαρίου 

2020, 

Χορωδιακή Παρέλαση, 

Διεθνής Μουσική Ολυμπιάδα 

κ.α.







Event…. Proposed Set Up

“Welcome on Board… Sing a Song”



ΜΟΥΣΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΠΟ ΤΟ  Υ.Π.Π.Α.Ν .



ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΠΑΝ 

"OPUS CHORALIS" 









ΧΟΡΩΔIΑ ΟΜΟΙΩΝ ΦΩΝΩΝ ΜΣ 

ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΠΑΝ 

«VOX VENUS"



Team Building 

Motivational Training 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 Τι κάνει μια ομάδα 

 Οι βασικοί παράγοντες επιτυχίας 

 Ταυτότητα, αξίες, επικοινωνία στις ομάδες

 Εστίαση στο αποτέλεσμα , βελτίωση διαδικασιών

 Συνεισφορά και κέρδος



https://kahoot.com/



Team Building στο χώρο εργασίας

(ή ανάμεσα στον κλάδο της Μουσικής)

Ο όρος Team και ο όρος Group

αποδίδουν δύο σημαντικά 

διαφορετικές έννοιες



Ο κάθε κλάδος, πχ. κλάδος Μουσικής είναι 

εξ ορισμού «Ομάδα».

Διαθέτει όμως εξ ορισμού «ομαδικότητα»? 

Ως κλάδος, ως συνάδελφοι στο σχολείο?

Team Building στο χώρο εργασίας

(ή ανάμεσα στον κλάδο της Μουσικής)



Η ομάδα ορίζεται 

αλλά η ομαδικότητα χτίζεται.

Team Building στο χώρο εργασίας

(ή ανάμεσα στον κλάδο της Μουσικής)



 Πόσο τολμηροί είστε να το εκφραστείτε?

 Σας δυσκολεύει κάτι? Αν ναι, τι ;

 Τι μπορείτε να κάνετε με τον εαυτό σας

για να ξεπεράσετε το οποιοδήποτε εμπόδιο? 

ΑΣΚΗΣΗ 1: Γνωριμία πάνω σε νέες βάσεις.



Αποκτώντας επίγνωση 

της διαφορετικότητας

Αυτεπίγνωση



ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΟΜΑΔΩΝ 

(21st century Skills)

1. Έχετε 15 λεπτά

2. Συσταθείτε σε ομάδα των 6-8 ατόμων

3. Ορίστε κάποιο για αρχηγό

4. Ο αρχηγός διαβάζει την καρτέλα και  συντονίζει την 
ομάδα.

5. Κατανοήστε τι ακριβώς ζητά η άσκηση. 

6. Πρώτα συζητήστε. Προγραμματίστε. Ολοκληρώστε.

15΄

Με τη λήξη θα πρέπει ο αρχηγός σας να μας πει 3 λέξεις που 

ανακαλύψατε μέσα από την ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ;                          



Το τεστ του ασανσέρ 

(Elevator Pitch)

Κατασκευάστε έναν 
πύργο, χτίστε μια ομάδα 

Ο ανθρώπινος κόμπος
H κούρσα με 

τα μπαλόνια

Τα εμπόδια και 

ο τυφλός

«Η ομάδα ΣΤΥΛΟ"

ΑΝΤΩΝΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΥΣΩ

ΚΑΘΡΗΝ ΠΕΠΗΚΩΣΤΑΣ



ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Όλα αυτά εφαρμόστε τα με τους συναδέλφους σας, 

Μουσικούς και μη,

αλλά και με τους μαθητές σας.  

Ειδικά στα πρώτα μαθήματα.

Το αποτέλεσμα θα σας εκπλήξει!!!

Ο κάθε αρχηγός να πει 3 λέξεις που ανακαλύψατε μέσα από την 

ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ;                          



Άρα;
EΝΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΧΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΑΝΟΙΓΜΑ

(OPENNESS)

ΤΟΛΜΗΜΑ ΣΕ ΝΈΟ



Πότε μια ομάδα είναι επιτυχημένη;

 Όταν όλα τα μέλη της έχουν δέσμευση σε κοινούς στόχους

 Όταν όλα τα μέλη της έχουν συγκεκριμένους ρόλους και 

υπευθυνότητες

 Όταν όλα τα μέλη της έχουν αποτελεσματικές αποφάσεις, 

επικοινωνία και διαδικασίες

 Όταν όλα τα μέλη της έχουν καλές διαπροσωπικές σχέσεις



Προϋποθέσεις ανάπτυξης ομαδικότητας:

 η αναβάθμιση της ποιότητας της 

μουσικής εκπαίδευσης στα σχολεία 

μέσα από ποικίλες σύγχρονες και 

καινοτόμες δράσεις

 2016 – 2020 η ανάπτυξη του τραγουδιού
 ατομικού-ομαδικού τραγουδιού στην τάξη

 χορωδιακού τραγουδιού

Κοινό όραμα και κουλτούρα



Κοινός σκοπός για όλους και να 

γνωρίζω τους στόχους των άλλων      
(τι κάνει ο κάθε μουσικός στο σχολείο του)

Γνωριμία σε βάθος με όλους 
(experts πχ ως μαέστροι, ως οργανοπαίκτες, ως ειδικοί

στην τεχνολογία κλπ.). 

(Η δημιουργία πχ. της Χορωδίας καθηγητών Μουσικής    

βοηθά στο δέσιμο του κλάδου)

Προϋποθέσεις ανάπτυξης ομαδικότητας:



Αυτεπίγνωση του κάθε μέλους

Αλληλεξάρτηση μεταξύ των στόχων 
κάθε μέλους και κάθε ομάδας

Αναγνώριση των ομαδικών 
αποτελεσμάτων χωρίς να παραβλέπεται
η ατομική συμβολή σε αυτό 

(πχ. η συμμετοχή σε μια μουσική εκδήλωση, στην χορωδιακή 
παρέλαση, στο φεστιβάλ σύνθεσης τραγουδιού Μάριος Τόκας-Κώστας 
Μόντης κλπ.)

Προϋποθέσεις ανάπτυξης ομαδικότητας:





Το Φαινόμενο του Πυγμαλίωνα
στην εκπαιδευτική διεργασία και πράξη

οι αλλαγές στις προσδοκίες των εκπαιδευτικών επιφέρουν και 

την αλλαγή κουλτούρας !!!





Η ζωή και η μάθηση δεν ξεκινούν από 

το κεφάλι…ξεκινούν από την καρδιά




