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Όραμα (Vision)

Τωρινή
Κατάσταση

Φυσιολογική
Κατάσταση



üΠώς θα είναι ο κλάδος της 
Μουσικής μετά από 

20 χρόνια;

üΠως θα ʻʷ˂ʰ˃ʶνα είναι;



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σημερινής συνάντησης

ΜΟΥΣΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΕ

ΔΡΑΣΕΙΣ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΕ

ΔΡΑΣΕΙΣ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΕ

ΔΡΑΣΕΙΣ



ȸŬůɘəɎ ůɖɛŮɑŬ ŰŬ ɞˊɞɑŬ ɗŬ ˊɟɞůŮɢɗɞɨɜ 

ůŰŬ ɛŬɗɐɛŬŰŬé
1. ȾɎɜɤ ŮŰɐůɘɞ ˊɟɞɔɟŬɛɛŬŰɘůɛɧ ɄȷɁɇȷ (ɨɚɖ-ɢɟɧɜɞɠ)

2. ũɜɤɟɑɕɤ əŬɚɎ Űɘɠ ŪȺ ŬɜɎ ŰɎɝɖ əŬɘ ɛŮɟɘɛɜɩ ɜŬ Űɘɠ əŬɚɨɣɤ 

ɧɚŮɠ

3. ȺŰɞɘɛɎɕɤ ůɢɏŭɘɞ ɛŬɗɐɛŬŰɞɠ ɔɘŬ əɎɗŮ ŪȺ Űɞ ɞˊɞɑɞ ŬˊɚɩɜŮɘ 

ůŰɘɠ ŭ..́ ˊɞɡ əŬɗɞɟɑɕɞɜŰŬɘ (Ŭˊɧ Űɖɜ ȷűɧɟɛɖůɖ-ȷɝɘɞɚɧɔɖůɖ)

4. ɆɡůŰɐɜŮŰŬɘ ɜŬ ŮɜŰɞˊɑɕŮŰŮ Űɘɠ ˊɡɟɖɜɘəɏɠ ɔɜɩůŮɘɠ ŬɜɎ ŪȺ əŬɘ 

ɜŬ ŮˊɘəŮɜŰɟɩɜŮůŰŮ ůŮ ŬɡŰɏɠ. ȾɎɗŮ ŭɟŬůŰɖɟɘɧŰɖŰŬ ˊɟɏˊŮɘ ɜŬ

ˊɟɞɤɗŮɑ Űɘɠ ˊɡɟɖɜɘəɏɠ ɔɜɩůŮɘɠ (ɧɢɘ ůŰɘɠ ɎɔɞɜŮɠ ˊɚɖɟɞűɞɟɑŮɠ)

5. ɄɟɞůˊŬɗɐůŰŮ ɜŬ əɎɜŮŰŮ çəŬɗŬɟɧŬɘɛŬè ɛŬɗɐɛŬŰŬ 

ˊɢ. ŭɘŭɎůəɤ ŬűɟɘəɎɜɘəɖ ɛɞɡůɘəɐ 

ÁŮˊŬɜŬɚŬɛɓŬɜɧɛŮɜɞɘ ɟɡɗɛɞɑ/ ˊɞɚɡɟɟɡɗɛɑŬ



ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 
(Α’ Γυμνασίου)

1. Eπαναλαμβανόμενοι
ρυθμοί

2. Πολυρρυθμοί
(drum circle)

3.   Αντιφωνία
(call &response - κορυφαίος)

4.   Αυτοσχεδιασμός
5.   Συγκοπτόμενοι ρυθμοί

……………………………..

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 
(Α’ Λυκείου)

1. Φθόγγοι 
(ΠΑ,ΒΟΥ,ΓΑ,ΔΙ,ΚΕ,ΖΩ,ΝΗ)

2. Ανόργανη (φωνητική)
3. Μονόφωνη-ισοκράτημα
4. Συλλαβικός/μελισματικός

χαρακτήρας
5. Σημειογραφία (ίσον κλπ.) 

……………………………..

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗ-
ΡΟΚ (Α’ Λυκείου)

1. Riffs
2. Μέτρο 4/4 (τονισμός 2 και 4)

3. ΜΟ (ηλ. κιθάρα, μπάσο, ντραμς)

4.   Θεματολόγιο (μηνύματα)

……………………………..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 
ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ(Β’ Γυμνασίου)

1. Μετρικός οπλισμός: 9/4

2. Κλίμακες: (μακάμια)

3. Ταξίμι
4. Μουσικά Όργανα: 

μπαγλαμάς κ.α.

5.     ……………………………..

ΔΥΤΙΚH ΜΟΥΣΙΚH –
Κλασικισμός-Μότσαρτ        

(B’ Γυμνασίου)

1. Υφή: Ομοφωνία
2. Μελωδία: διάθεση 

παιχνιδιάρικη, ζωντανή, 
χαρούμενη, απλή, ανάλαφρη, 
τραγουδιέται εύκολα

3. Σημεία Δυναμικής: συχνές 

αλλαγές οι οποίες συνήθως 
γίνονται σταδιακά (crescendo –
diminuendo)

4. Φραζάρισμα
5. Όργανα Συμφωνικής 

Ορχήστρας           
……………………………..

ΜΟΥΣΙΚH ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
ΤΕΧΝΕΣ – Μουσική και 

διαφήμιση (Γ’ Γυμνασίου)

Δύναμη της μουσικής 
1.   Χρήση jingle (σλόγκαν)

2. Eυκολομνημόνευτη
μελωδία 

3. Εύστοχο, σύντομο και 
έξυπνο σενάριο/ 
σκηνοθεσία
……………………………..



ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ
ΜΟΥΣΙΚΗ
(Πολυρρυθμοί, 

Αντιφωνία, Συγκοπές, 
Αυτοσχεδιασμός κλπ.) 

Αφόρμηση

Εισαγωγή 
νέας έννοιας

Εμπέδωση
Δημιουργική 

Εργασία

Τελική 
αξιολόγηση



7. ɄɟɞůˊŬɗɐůŰŮ ɜŬ ɛɖɜ ŮɑůŰŮ ůŰŬŰɘəɞɑ. ɁŬ ŬɚɚɎɕɞɡɛŮ    

ɛŮɗɞŭɞɚɞɔɑŮɠ, ŭɘŬɟɟɨɗɛɘůɖ Űɖɠ ŰɎɝɖɠ əɚˊ. ɩůŰŮ ɜŬ ɛɖɜ əŬŰŬɜŰɎ 

Űɞ ɛɎɗɖɛŬ ɛɞɜɧŰɞɜɞ (ŬɜɎɚɞɔŬ ɛŮ Űɖ ŪȺ)

6. ȹɩůŰŮ ˊŮɟɘůůɧŰŮɟɖ ůɖɛŬůɑŬ əŬɘ ůŰɖɜ ɞɟɘɕɧɜŰɘŬ ŮˊɘəɞɘɜɤɜɑŬ

ŭɖɚ.

Συνεργασία

Επικοινωνία

Κριτική σκέψη

Χρήση ΤΠΕ



Το μεγαλύτερο λάθος είναι να διδάσκουμε στους ίδιους 
μαθητές όλα τα μαθήματα με τον ίδιο τρόπο 

(H. Gardner)



8. ȳŰŬɜ ŬɟɢɑůŮŰŮ ɜŬ ůəɏűŰŮůŰŮ ɜŬ ɢŰɑɕŮŰŮ Űɞ ɛɎɗɖɛŬ ɝŮəɘɜɎŰŮ    

Ŭˊɧ Űɞ Űɏɚɞɠ é.

ȷˊɧɚɡŰɞ ˊɟɞɔɟŬɛɛŬŰɘůɛɧ əŬɘ ɚɞɔɘəɞˊɞɑɖůɖ 



s

ˊ.ɢ.

ΣΧΕΔΙΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΡΜΑ

ΑΡΧΗ

Γ' Γυμνασίου: 
Moυσική και Τηλεόραση (η συμβολή της μουσικής στη διαφήμιση – 3 δ.π.)

ΤΕΡΜΑ

Ɇɢɏůɖ ŮɘəɧɜŬɠ-ɛɞɡůɘəɐɠ
(Űɟɧˊɞɠ ɢɟɐůɖɠ Űɤɜ 

ůŰɞɘɢŮɑɤɜ Űɖɠ ɛɞɡůɘəɐɠ:

ɖɚɘəɑŬ, ˊɟɞɥɧɜ, əɚˊ.)

Jingle/ůɚɧɔəŬɜ

ɆŮɜɎɟɘɞ(ŮɨůŰɞɢɞ, ůɨɜŰɞɛɞ)

ɆəɖɜɞɗŮůɑŬ (ɢɩɟɞɠ əɚˊ.)

ɀŮ ˊɞɘŬ əɟɘŰɐɟɘŬ əŬɘ 

ŮɟɔŬɚŮɑŬ ɗŬ 

ŬɝɘɞɚɞɔɐůŮŰŮ Űɖɜ 

ŭɘŬűɐɛɘůɖ/ ŭŮɝɘɧŰɖŰŮɠ 

Űɤɜ ɛŬɗɖŰɩɜ;

ȹɟŬůŰɖɟɘɧŰɖŰŮɠ

Áȷűɧɟɛɖůɖ

ÁȹɘŭŬůəŬɚɑŬ ɁɏŬ ɏɜɜɞɘŬɠ

ÁȺɛˊɏŭɤůɖ

Áȹɖɛɘɞɡɟɔɘəɐ ȺɟɔŬůɑŬ

Áȷɝɘɞɚɧɔɖůɖ

συγκεκριμένο πλαίσιο 

εργασίας μέσα στο 

οποίο οι μαθητές θα 

χρησιμοποιήσουν 

δημιουργικά όλες τις 

πυρηνικές γνώσεις



ΣΤΑΔΙΟ 1: 
Προσδιορίζω τα 

επιθυμητά 
αποτελέσματα

ÁΠοιοι είναι οι Στόχοι;

ÁΠοιες οι πυρηνικές γν.;

ÁΠοια "μεγάλη ιδέα" 

θέλουμε να περάσουμε 

με τη συγκεκριμένη ΘΕ;

ÁΠοιες βασικές 

ερωτήσεις θα κινήσουν 

το ενδιαφέρον;

ʁʽ ˉˊʰʴ˃ʰˍʽˁˇʾ ˋˍˈ˔ˇʽ ʴʾ˄ˇ˄ˍʰʽ 
ˉˊʰʴ˃ʰˍʽˁˈˍʹˍʰ ˈˍʰ˄ ˉ˂ʹˊˇˏ˄ ˍˇ 

ʰˁˊ˖˄ˏ˃ʽˇΥ SMART
· S (SPECIFIC): Συγκεκριμένοι.

· M (MEASURABLE): Μετρήσιμοι.

· A (ACHIEVABLE): Εφικτοί.

· R (REALISTIC): Ρεαλιστικοί.

· T (TIME SPECIFIC): Την κατάλληλη         

χρονική στιγμή.

V ɳʾ˄ʰʽ ˇʽ ˋˍˈ˔ˇʽ ˉˇʽˇˍʽˁˇʾ ʺ ˉˇˋˇˍʽˁˇʾΤ



ΣΤΑΔΙΟ 1: 
Προσδιορίζω τα 

επιθυμητά 
αποτελέσματα

ΣΤΑΔΙΟ 2: 
Καθορίζω 

αποδεικτικά 
στοιχεία

ΣΤΑΔΙΟ 3: 
Σχεδιάζω το σχέδιο 

μαθήματος με 
στοχευμένες

δραστηριότητες
ÁΠοια κριτήρια θα 

χρησιμοποιηθούν 

για να 

αξιολογήσετε την 

εργασία/δεξιότητες 

των μαθητών;

ÁΠοιες 

δραστηριότητες 

χρειάζονται για να 

επιτευχθούν τα 

επιθυμητά 

αποτελέσματα

που καθορίστηκαν 

στο ɆŰɎŭɘɞ 1;

ÁΠοιοι είναι οι Στόχοι;

ÁΠοιες οι πυρηνικές γν.;

ÁΠοια "μεγάλη ιδέα" 

θέλουμε να περάσουμε 

με τη συγκεκριμένη ΘΕ;

ÁΠοιες βασικές 

ερωτήσεις θα κινήσουν 

το ενδιαφέρον;



π.χ. ΑΦΟΡΜΗΣΗ/ ΕΜΠΕΔΩΣΗ/ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ κλπ.

Περιγραφή Δραστηριότητας

Μέθοδος Διδασκαλίας

Οργάνωση Τάξης
όˉΦ˔Φ ˋʶʹ˃ʽˁˏˁ˂ʽˇΣ ˋʶ ʃΣ ˋʶ ˇ˃ʱʵʶˌΣ ˋʶ ʵˎʱʵʶˌΣ ʰˍˇ˃ʽˁʱˁ˂ˉΦύ

Μέσα - Υλικά

Συντρέχουσα Αξιολόγηση

Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας

ɓɘɤɛŬŰɘəɐ, ɎŰɡˊŮɠ ɛɞɟűɏɠ ɛɎɗɖůɖɠé

ɓɘɤɛŬŰɘəɎ, ɛŮ Űɞ ŬɡŰɑ/ˊŬɟŰɘŰɞɨɟŬ (ůɞɚűɏɕ), ɞɛŬŭɞůɡɜŮɟɔŬŰɘəɐ ɛɎɗɖůɖ, 

ŮˊŬɔɤɔɘəɐ/ ŬˊŬɔɤɔɘəɐ, ɞɘəɞŭɞɛɘůɛɧ, ɗŮŬŰɟɞəŮɜŰɟɘəɐ ɛɏɗɞŭɞ, project ə.ɚˊ. 

Laptop, projector, ̱ ˊʰʴˇˏʵʽΣ ˁʽ˄ʹˍˈΣ ˃ˇˎˋʽˁʱ ˈˊʴʰ˄ʰ ˁ˂ˉΦ 

ʃʰˊʰˍʺˊʹˋʹΣ ˒ˏ˂˂ˇ ʶˊʴʰˋʾʰˌΣ checklist, rubric ˁ ˂ˉΦ 



ǧ ȀȍȈȎȊțȂȆȒȆ

ŬˊɞŰŮɚŮɑ ŬɜŬˊɧůˊŬůŰɞ ɛɏɟɞɠ Űɖɠ 

ŭɘŬŭɘəŬůɑŬɠ Űɖɠ ɛɎɗɖůɖɠ.

Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης για την 

εξαγωγή του προφορικού βαθμού Tετραμήνου 

(60%)



40%

60%

ůŰɞ əɎɗŮ ɛɖ ŮɝŮŰŬɕɧɛŮɜɞ

ɛɎɗɖɛŬ ɗŬ ɔɑɜŮŰŬɘ ένα 

μουσικό διαγώνισμα 
ŬɜɎ ɇŮŰɟɎɛɖɜɞ əŬɘ ŬɡŰɧ 

ˊɟɏˊŮɘ ɜŬ ŮɑɜŬɘ 

ɄɟɞŮɘŭɞˊɞɘɖɛɏɜɞ !!!

+
ŰɞɡɚɎɢɘůŰɞɜ

3 μορφές/

Űɟɧˊɞɡɠ

ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ
ȷȭ,ȸȭ, ũȭ ũɡɛɜŬůɑɞɡ əŬɘ ȷȭ ȿɡəŮɑɞɡ



Μορφές αξιολόγησης προφορικής επίδοσης(60%)

1. ɣɻʐȭ ʋʚʆʋʉʀʍɾɻʎʚʀʏ

2. ɜʍɻʌʐʘʏ ɼɻʃʈʋʇʋɾʂʐʘʀʏɻʎʆʙʎʀʅʏ Ⱦ ɿʍɻʎʐʂʍʅʝʐʂʐʀʏ ʎʐʂʉ 
ʐʗʊʂ ɼʗʎʀʅ ʐʖʉ ɿʀʅʆʐʡʉ ʀʌʗʍʆʀʅɻʏ ɀʀʌʅʐʑʔʚɻʏ 
ɉʌʍʋʀʅɿʋʌʋʅʂʈʘʉʀʏɊȢ ɤɻʈɼʗʉʋʉʐɻʅ ʑʌʝʕʂ ʋʅ ʅɿʅɻʅʐʀʍʝʐʂʐʀʏ 
ʆʗʃʀ ɾʉʖʎʐʅʆʋʞ ɻʉʐʅʆʀʅʈʘʉʋʑ.

3. ɫʑʈʈʀʐʋʔʙ ʐʋʑȾʐʂʏ ʈɻʃʂʐʙȾʐʍʅɻʏʎʐʅʏ ʆɻʃʂʈʀʍʅʉʘʏ 
ʀʍɾɻʎʚʀʏ ʐʋʑ ʈɻʃʙʈɻʐʋʏ

4. Projectɀɚʐʋʈʅʆʙ ʙ ɫʑʉʀʍɾɻʐʅʆʙ ʀʍɾɻʎʚɻ

5. ɩɻʅɾʉʚɿʅ ʀʍʖʐʙʎʀʖʉ ʆɻʅ ɻʌɻʉʐʙʎʀʖʉ ɉquiz)

6. ɝʍɻʎʐʂʍʅʝʐʂʐʀʏ ɻʑʐʋɻʊʅʋʇʝɾʂʎʂʏ ʆɻʅ ʀʐʀʍʋɻʊʅʋʇʝɾʂʎʂʏ

7. ɝʍɻʎʐʂʍʅʝʐʂʐʀʏ ʀʆʐʝʏ ʐʂʏ ɻʚʃʋʑʎɻʏ ɿʅɿɻʎʆɻʇʚɻʏ

8. ɠ ʝʇʂ ʎʑʈʌʀʍʅʒʋʍʗ ʆɻʅ ʀʌʚɿʋʎʂ ʐʋʑ Ⱦʐʂʏ ʈɻʃʂʐʙȾʐʍʅɻʏʎʐɻ 
ʀʍɾɻʎʐʂʍʅɻʆʗ ʈɻʃʙʈɻʐɻ ʆɻʅ ʎʐʅʏ ʀʅɿʅʆʘʏ ɻʚʃʋʑʎʀʏ.



Πώς μπορώ να αξιολογήσω ένα-ένα μαθητή με βάση τους ΔΕΕ;



π.χ. Portfolio ρουμπρίκες αξιολόγησης

ʆʶ˔˄ʽˁʺ ʶˉʱˊˁʶʽʰ ʴʽʰʶˊ˃ʹ˄ʶʾʰ ˍˊʰʴˇˎʵʽ˗˄
Διαβαθμίσεις επίδοσης мΥ ˔ʰ˃ʹ˂ʺ нΥ ˃ʷˍˊʽʰ оΥ ˁʰ˂ʺ пΥ ˉˇ˂ˏ ˁʰ˂ʺ рΥ ʶ˅ʰʽˊʶˍʽˁʺ 

ΣΧΟΛΙΑ

μελωδική ακρίβεια. Διάστημα 2ας
Διάστημα 3ης

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

κατάλληλη άρθρωση 1 2 3 4 5

Όνομα:                                                                                    Ημερομηνία: 



Αξιολόγηση –Μανάκι μου (ŮɘůɖɔɐůŮɘɠ)

ã ã ã

ã

ã

ã

ã

ɢ ɢ

ɢ

ɢ

ɢ

20

5

10

10



π.χ. Portfolio ρουμπρίκες αξιολόγησης

ʆʶ˔˄ʽˁʺ ʶˉʱˊˁʶʽʰ ʴʽʰʶˊ˃ʹ˄ʶʾʰ ˍˊʰʴˇˎʵʽ˗˄
Διαβαθμίσεις επίδοσης мΥ ˔ʰ˃ʹ˂ʺ нΥ ˃ʷˍˊʽʰ оΥ ˁʰ˂ʺ пΥ ˉˇ˂ˏ ˁʰ˂ʺ рΥ ʶ˅ʰʽˊʶˍʽˁʺ 

ΣΧΟΛΙΑ

σωστή χρήση της αναπνοής (καθόλου 
σφίξιμο, προσπάθειες για συνειδητή 
διαφραγματική αναπνοή)

1 2 3 4 5

ρυθμική ακρίβεια 1 2 3 4 5

μελωδική ακρίβεια. Διάστημα 2ας
Διάστημα 3ης

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

φραζάρισμα 1 2 3 4 5
κατάλληλη άρθρωση 1 2 3 4 5

αποδίδει με μουσικότητα και σύμφωνα 
με το ύφος του τραγουδιού (επίγνωση 
του κοινωνικού συγκείμενού τους)

1 2 3 4 5

Όνομα:                                                                                    Ημερομηνία: 



Μορφές αξιολόγησης της προφορικής επίδοσης: 

1Ɋ ɣɻʐȭ ʋʚʆʋʉ ʀʍɾɻʎʚʀʏ ȟʌȢʔȢ ʂʔʋɾʍʗʒʂʎʂ ɻʌʋʎʌʗʎʈɻʐʋʏ 
ʎʐʋ Audacityʀʆʐʀʇʡʉʐɻʏ ʎʐʋ ɥɨ ʙ ʀʍʈʂʉʀʞʋʉʐʗʏ ʐʋ 
ʒʖʉʂʐʅʆʗ ʆʇʌȢɊ

·ɞʚʉɻʅ ɻʉɻɾʆɻʚɻ ʂ ɿʅɻʎʒʗʇʅʎʂ ʐʂʏ ɻʉɻʐʍʋʒʋɿʝʐʂʎʂʏ ʌʍʋʏ 
ʐʋʑʏ/ʐʅʏ ʈɻʃʂʐʘʏȾʐʍʅʀʏʆɻʅ ʐʋʑʏ ɾʋʉʀʚʏȾ ʆʂɿʀʈʝʉʀʏȢ 

·ɞʚʉɻʅ ʀʊ ʋʍʅʎʈʋʞ ʃʀʈʀʇʅɻʆʝ ɿʅɿɻʆʐʅʆʝ ʆɻʃʙʆʋʉȟ ʐʋ ʋʌʋʚʋ 
ʎʞʈʒʖʉɻ ʈʀ ʐʂʉ ʀʆʌɻʅɿʀʑʐʅʆʙ ʘʍʀʑʉɻ ʀʚʉɻʅ ʃʀʐʅʆʗ 
ʎʑʉɿʀɿʀʈʘʉʋ ʈʀ ʐʂ ɼʀʇʐʚʖʎʂ ʐʂʏ ʀʌʚɿʋʎʂʏ ʐʖʉ 
ʈɻʃʂʐʡʉȾʐʍʅʡʉȢ 

·ɬʝʎʋ ʂ ʆɻʐȭ ʋʚʆʋʉ ʀʍɾɻʎʚɻ ʝʎʋ ʆɻʅ ʋʅ  ʆɻʃʂʈʀʍʅʉʘʏ 
ɻʎʆʙʎʀʅʏ ʎʐʂʉ ʐʗʊʂ ʃɻ ɻʉɻʒʘʍʋʉʐɻʅ ʎʐʋʑʏ ʙɿʂ 
ʆɻʃʋʍʅʎʈʘʉʋʑʏ ɝʀʚʆʐʀʏ ɞʌʅʐʑʔʚɻʏ ʆɻʅ ɞʌʗʍʆʀʅɻʏȟ ʋʅ ʋʌʋʚʋʅ  
ɻʉʐɻʌʋʆʍʚʉʋʉʐɻʅ ʎʐʅʏ ɻʉʗɾʆʀʏ ʐʋʑ ʀʊʀʐɻʎʐʅʆʋʞ ɿʋʆʅʈʚʋʑȢ



Μορφές αξιολόγησης της προφορικής επίδοσης: 

ςɊ ɜʍɻʌʐʘʏ ʈʋʑʎʅʆʘʏ ʋʇʅɾʝʇʀʌʐʀʏ ɼɻʃʈʋʇʋɾʂʐʘʀʏ

ɻʎʆʙʎʀʅʏȾ ɿʍɻʎʐʂʍʅʝʐʂʐʀʏ ʎʐʂʉ ʐʗʊʂ ɼʗʎʀʅ ʐʖʉ 
ɝʀʅʆʐʡʉ ɞʌʗʍʆʀʅɻʏȾ ɞʌʅʐʑʔʚɻʏ ɉɜʉʡʎʀʖʉȟ ɝʀʊʅʋʐʙʐʖʉȟ 
ɢʆɻʉʋʐʙʐʖʉɊ

·ɨʅ ɻʎʆʙʎʀʅʏȾɿʍɻʎʐʂʍʅʝʐʂʐʀʏ ʎʐʂʉ ʐʗʊʂ ʌʍʘʌʀʅ ʉɻ ʀʚʉɻʅ 
ʌʍʋʎɻʍʈʋʎʈʘʉʀʏ  ʎʐʅʏ ɻʉʗɾʆʀʏ ʐʋʑ ʆʗʃʀ ɾʉʖʎʐʅʆʋʞ 
ɻʉʐʅʆʀʅʈʘʉʋʑ ʆɻʅ ʎʐʅʏ ɻʉʗɾʆʀʏ ʆʗʃʀ ʈɻʃʂʐʙȢ 

·ɬʋʉʚʁʀʐɻʅ ʝʐʅ ɻʑʐʘʏ ɻʉɻʒʘʍʋʉʐɻʅ ʎʐʋʑʏ ʙɿʂ 
ʆɻʃʋʍʅʎʈʘʉʋʑʏ ɝʀʚʆʐʀʏ ɞʌʅʐʑʔʚɻʏ ʆɻʅ ɞʌʗʍʆʀʅɻʏȢ 

·ɨʅ ɻʎʆʙʎʀʅʏȾɿʍɻʎʐʂʍʅʝʐʂʐʀʏ ʌʍʘʌʀʅ ʉɻ ʀʚʉɻʅ 
ʌʍʋʀʅɿʋʌʋʅʂʈʘʉʀʏ ʆɻʅ ʌʀʍʅʋʍʅʎʈʘʉʀʏ ʎʐʋʉ ɻʍʅʃʈʝȢ 



Μορφές αξιολόγησης της προφορικής επίδοσης:

3) ɩʍʝʐʁʀʆʐɀɚʐʋʈʅʆʙ ʙ ɫʑʉʀʍɾɻʐʅʆʙ ɞʍɾɻʎʚɻ

·ɬoʌʍʝʐʁʀʆʐʃɻ ʀʇʘɾʔʀʐɻʅ ɻʌʝ ʐʋʑʏȾʐʅʏ ɿʅɿʗʎʆʋʉʐʀʏȾʋʑʎʀʏ
ʆɻʐʗ ʐʋ ɿʅʗʎʐʂʈɻ ʌʋʑ ɻʑʐʝ ʀʆʌʋʉʀʚʐɻʅ. 

·ɞʚʉɻʅ ʎʐʂ ɿʅɻʆʍʅʐʅʆʙ ʀʑʔʘʍʀʅɻ ʐʖʉ ʀʆʌɻʅɿʀʑʐʅʆʡʉ ʋ ʐʍʝʌʋʏ ʈʀ 
ʐʋʉ ʋʌʋʚʋ ɻʑʐʝ ʃɻ ɻʊʅʋʌʋʅʂʃʀʚ ʎʐʂ ɿʅɿɻʆʐʅʆʙ ʌʍʗʊʂȢ

·ɫʀ ʆʗʃʀ ʈɻʃʂʐʙ ɿʀʉ ʌʍʘʌʀʅ ʉɻ ɻʉɻʐʚʃʀʉʐɻʅ ʌʀʍʅʎʎʝʐʀʍɻ ɻʌʝ 
ʘʉɻ-ɿʞʋ ʌʍʝʐʁʀʆʐʎʑʉʋʇʅʆʗ ɉʝʔʅ ʎʀ ʆʗʃʀ ʈʗʃʂʈɻɊ ɻʉʗ 
ʐʀʐʍʗʈʂʉʋȢ ɩʍʋʟʌʝʃʀʎʂ ɻʇʇʗ ʆɻʅ ɻʌʋʐʘʇʀʎʈɻ ʐʂʏ ɻʉʗʇʂʕʂʏ 
ʌʍʝʐʁʀʆʐʀʚʉɻʅ ʂ ɻʉʗʌʐʑʊʂ ɿʀʊʅʋʐʙʐʖʉȢ ɚʑʐʝ ʎʂʈɻʚʉʀʅ ʝʐʅ ʋʅ 
ɿʅɿʗʎʆʋʉʐʀʏȾʋʑʎʀʏȟ ɻʉʗ ʐʗʊʂȟ ʃɻ ʌʍʘʌʀʅ ʉɻ ʎʑʉʐʋʉʚʁʋʉʐɻʅ ɾʅɻ 
ʐʂʉ ɻʉʗʃʀʎʙ ʐʋʑʏȢ 

·ɠ ʎʑʉʀʍɾɻʎʚɻ ʀʅɿʅʆʋʐʙʐʖʉ ɾʅɻ ʐʂʉ ɻʉʗʃʀʎʂ ɿʅʀʌʅʎʐʂʈʋʉʅʆʡʉ 
ʆɻʅ ɿʅɻʃʀʈɻʐʅʆʡʉʌʍʝʐʁʀʆʐʌʍʘʌʀʅ ʉɻ ʀʉʃɻʍʍʞʉʀʐɻʅȢ



Μορφές αξιολόγησης της προφορικής επίδοσης :

τɊ ɫʑʈʈʀʐʋʔʙ ʐʋʑ ʈɻʃʂʐʙ ʎʐʅʏ ʆɻʃʂʈʀʍʅʉʘʏ ʀʍɾɻʎʚʀʏ 
ʐʋʑ ʈɻʃʙʈɻʐʋʏ
ɨʅ ʀʆʌɻʅɿʀʑʐʅʆʋʚ ɻʊʅʋʇʋɾʋʞʉ ʐʂʉ ʀʉʀʍɾʙ ʎʑʈʈʀʐʋʔʙȟ 
ʀʉɿʅɻʒʘʍʋʉ ʆɻʅ ʌʍʋʎʒʋʍʗ ʐʋʑ ʈɻʃʂʐʙ ʎʀ ʆɻʃʂʈʀʍʅʉʙ ɼʗʎʂ 
ʈʘʎɻ ʎʐʂʉ ʐʗʊʂȟ ʝʌʖʏ ʐʅʏ ɿʀʊʅʝʐʂʐʀʏ ʌɻʍʋʑʎʚɻʎʂʏ ʐʖʉ 
ʀʍɾɻʎʅʡʉ ʐʋʑʏȟ ʐʂ ʎʑʉʀʍɾɻʐʅʆʝʐʂʐɻʆɻʅ ʐʂ ʎʑʈɼʋʇʙ ʐʋʑʏ 
ʎʐʋ ʀʌʋʅʆʋɿʋʈʂʐʅʆʝ ʆʇʚʈɻ ʀʍɾɻʎʚɻʏ ʎʐʂʉ ʐʗʊʂȢ 

υɊ ɩɻʅɾʉʚɿʅ ʀʍʖʐʙʎʀʖʉ ʆɻʅ ɻʌɻʉʐʙʎʀʖʉ ɉquiz)
ɝʚʉʋʉʐɻʅ ɿʅʗʒʋʍʀʏ ʀʍʖʐʙʎʀʅʏ ʎʐʅʏ ɼɻʎʅʆʘʏ ʀʈʒʗʎʀʅʏ ʐʋʑ 
ʈɻʃʙʈɻʐʋʏ ʌʋʑ ʋɿʂɾʋʞʉ ʎʐɻ ʌʍʋʎɿʋʆʡʈʀʉɻ ɻʌʋʐʀʇʘʎʈɻʐɻȢ 
ɨ ʎʆʋʌʝʏ ʐʖʉ ʀʍʖʐʙʎʀʖʉ ʀʚʉɻʅ ʉɻ ɼʋʂʃʙʎʋʑʉ 
ʀʆʌɻʅɿʀʑʐʅʆʋʞʏ ʆɻʅ ʈɻʃʂʐʘʏ ʉɻ ɻʊʅʋʇʋɾʋʞʉ ʐʂ ʈʗʃʂʎʂ ʌʋʑ 
ʘʔʀʅ ʀʌʅʐʀʑʔʃʀʚȟ ʋʞʐʖʏ ʡʎʐʀ ʉɻ ʈʌʋʍʋʞʉ ʉɻ ʐʂʉ 
ɻʉɻʐʍʋʒʋɿʋʐʋʞʉȢ



Μορφές αξιολόγησης της προφορικής επίδοσης :

φɊ ɝʍɻʎʐʂʍʅʝʐʂʐʀʏ ɻʑʐʋɻʊʅʋʇʝɾʂʎʂʏ ʆɻʅ ʀʐʀʍʋɻʊʅʋʇʝɾʂʎʂʏ
ɨʅ ɿʍɻʎʐʂʍʅʝʐʂʐʀʏ ɻʑʐʋɻʊʅʋʇʝɾʂʎʂʏ ʆɻʅ ʀʐʀʍʋɻʊʅʋʇʝɾʂʎʂʏɼʋʂʃʋʞʉ 
ʐʋʑʏȾʐʅʏ ʈɻʃʂʐʘʏȾʐʍʅʀʏʎʐʂʉ ʆɻʐɻʉʝʂʎʂ ʐʖʉ ʆʍʅʐʂʍʚʖʉ ɻʊʅʋʇʝɾʂʎʙʏ 
ʐʋʑʏ ʆɻʅ ʎʐʂʉ ʀʆʐʚʈʂʎʂ ʐʋʑ ʀʌʅʌʘɿʋʑ ʈʗʃʂʎʙʏ ʐʋʑʏȢ
ɨ ʆɻʃʋʍʅʎʈʝʏ ʎʑɾʆʀʆʍʅʈʘʉʖʉ ʆʍʅʐʂʍʚʖʉ ɻʊʅʋʇʝɾʂʎʂʏȟ ʈʘʎɻ ɻʌʝ 
ʎʑʁʙʐʂʎʂ ʈʀ ʐʋʑʏȾʐʅʏ ʈɻʃʂʐʘʏȾʐʍʅʀʏȟ ɻʌʋʐʀʇʀʚ ɼɻʎʅʆʙ ʌʍʋʟʌʝʃʀʎʂȢ 
ɠ ʆɻʐɻʉʝʂʎʂ ʀʆ ʈʘʍʋʑʏ ʐʖʉ ʈɻʃʂʐʡʉȾʐʍʅʡʉ ʐʖʉ ʆʍʅʐʂʍʚʖʉ 
ɻʊʅʋʇʝɾʂʎʙʏ ʐʋʑʏ ʀʚʉɻʅ ʘʉɻ ʎʂʈɻʉʐʅʆʝ ɼʙʈɻ ɾʅɻ ʉɻ ʈɻʃɻʚʉʋʑʉ ʌʡʏ ʉɻ 
ʀʍɾʗʁʋʉʐɻʅ ʆɻʅ ʌʡʏ ʉɻ ʈɻʃɻʚʉʋʑʉȢ 

χɊ ɝʍɻʎʐʂʍʅʝʐʂʐʀʏ ʀʆʐʝʏ ʐʂʏ ɻʚʃʋʑʎɻʏ ɿʅɿɻʎʆɻʇʚɻʏ
ɞʉɻʇʇɻʆʐʅʆʋʚ ʐʍʝʌʋʅ ʆɻʅ ʀʍɾɻʇʀʚɻ ɻʑʃʀʉʐʅʆʙʏ ɻʊʅʋʇʝɾʂʎʂʏ ʋʅ ʋʌʋʚʋʅ 
ʀʌʅʐʀʇʋʞʉʐɻʅ ʎʀ ʀʑʆɻʅʍʅɻʆʝ ʔʍʝʉʋ ʙ Ⱥʔʖʍʚʏ ʆɻʃʋʍʅʎʈʘʉʋ ʔʍʝʉʋȻȟ ʎʀ 
ʝʇʂ ʐʂ ɿʅʗʍʆʀʅɻ ʐʋʑ ʐʀʐʍɻʈʙʉʋʑȾ ʎʔʋʇʅʆʋʞ ʘʐʋʑʏ:ʌȢʔȢ 
ʅɿʅɻʚʐʀʍʀʏ ʀʌʅɿʝʎʀʅʏ ʆɻʅ ɿʍɻʎʐʂʍʅʋʌʋʚʂʎʂ ʈɻʃʂʐʡʉ ʎʀ ʎʔʋʇʅʆʘʏ 
ɿʍɻʎʐʂʍʅʝʐʂʐʀʏ ɉʔʋʍʖɿʚɻȟ ʋʍʔʙʎʐʍɻ ʆʇʌȢɊȟ  ʎʀ ʀʉɿʋʎʔʋʇʅʆʋʞʏʙ 
ʀʊʖʎʔʋʇʅʆʋʞʏ ɿʅɻɾʖʉʅʎʈʋʞʏ ʆɻʅ ʀʆɿʂʇʡʎʀʅʏ ɉʒʀʎʐʅɼʗʇ ʎʞʉʃʀʎʂʏ 
ʐʍɻɾʋʑɿʅʋʞ ɥʗʍʅʋʏ ɬʝʆɻʏ ʆʇʌȢɊȟ ɻʐʋʈʅʆʘʏ ɿʂʈʅʋʑʍɾʅʆʘʏ ʀʍɾɻʎʚʀʏ 
ɉʈʋʑʎʅʆʘʏ ʎʑʉʃʘʎʀʅʏ ʆʇʌȢɊȢ



Μορφές αξιολόγησης της προφορικής επίδοσης :

ψɊ ɠ ʝʇʂ ʎʑʈʌʀʍʅʒʋʍʗ ʆɻʅ ʀʌʚɿʋʎʂ ʐʋʑ ʈɻʃʂʐʙ ʎʐʅʏ ʀʅɿʅʆʘʏ 
ɻʚʃʋʑʎʀʏȢ

ɜʅɻ ʐɻ ʀʍɾɻʎʐʂʍʅɻʆʗ ʈɻʃʙʈɻʐɻ ʆɻʃʋʍʚʁʋʉʐɻʅ  ʎʑɾʆʀʆʍʅʈʘʉɻ 
ʆʍʅʐʙʍʅɻ ɻʉʗ ʀʅɿʅʆʝʐʂʐɻ ʆɻʅ ɼɻʃʈʚɿɻ ʀʆʌɻʚɿʀʑʎʂʏȟ ʆɻʅ ɻʒʋʍʋʞʉ 
ɻʊʅʋʇʝɾʂʎʂ ʐʂʏ ɿʅɻɿʅʆɻʎʚɻʏȟ ʐʋʉ ɼɻʃʈʝ ɻʉʐɻʌʝʆʍʅʎʂʏ ʎʐʅʏ 
ʋɿʂɾʚʀʏȟ ʂ ɻʆʍʚɼʀʅɻ ʐʖʉ ʈʀʐʍʙʎʀʖʉȟ ʂ ɻʉʗʌʐʑʊʂ ɿʅʀʍʀʑʉʂʐʅʆʙʏ 
ȺʀʌʅʎʐʂʈʋʉʅʆʙʏȻ ʎʐʗʎʂʏȟ ʋʅ ʌʍʋʟʌʋʃʘʎʀʅʏ ɻʎʒʗʇʀʅɻʏ ʎʐʂʉ 
ʀʍɾɻʎʚɻȟ ʂ ʎʑʉʀʍɾɻʐʅʆʙ ʎʐʗʎʂ ʆɻʅ ʋʅ ɿʀʊʅʝʐʂʐʀʏ ʎʑʉʀʍɾɻʎʚɻʏ ʆɻʅ 
ʀʌʅʆʋʅʉʖʉʚɻʏȟ ʂ ʌɻʍʋʑʎʚɻʎʂ ʐʋʑ ɻʌʋʐʀʇʘʎʈɻʐʋʏȢ 

·ɛʇȢ ʀʌʚʎʂʏ ɝɞɞ ʈʋʑʎʅʆʡʉ ɿʍɻʎʐʂʍʅʋʐʙʐʖʉ



Αξιολόγηση Μαθητή
Β΄ Λυκείου

(σχολική χρονιά 2019-2020)

Νομοθεσία- Εξετάσεις Τετραμήνων



Στη Β΄ λυκείου το μάθημα Μουσικής ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ.

Για τη σχολική χρονιά 2019-2020 (το ερχόμενο Φθινόπωρο)  θα παρακαθίσουν  σε 

εξετάσεις στο τέλος του α΄ και β’ τετράμηνου οι μαθητές της  Β΄ Λυκείου.

ɜʍɻʌʐʙ ʀʊʘʐɻʎʂ ɉτπ%)

Δοκίμιο τύπου κοινού διαγωνίσματος,

διάρκειας 90 λεπτών
(ɛŮ ŭɡɜŬŰɧŰɖŰŬ ˊŬɟɎŰŬůɖɠ ɔɘŬ ɛŬɗɖŰɏɠ ˊɞɡ ŰɡɔɢɎɜɞɡɜ ŭɘŮɡəɞɚɨɜůŮɤɜ). 

ɆɨɛűɤɜŬ ɛŮ Űɞɜ ȾŬɜɞɜɘůɛɧ 15(8)(ɓ) Űɤɜ ˊŮɟɑ ȿŮɘŰɞɡɟɔɑŬɠ Űɤɜ ȹɖɛɞůɑɤɜ ɆɢɞɚŮɑɤɜ                                   

ɀɏůɖɠ ȺəˊŬɑŭŮɡůɖɠ ȾŬɜɞɜɘůɛɩɜ Űɞɡ 2017



ü Σύμφωνα με τους Κανονισμούς, η εξεταστέα ύλη και το
εξεταστικό δοκίμιο στη Β΄ Λυκείου καθορίζονται από τους
διδάσκοντες, σε συνεννόηση με τον Συντονιστή ΒΔ του
μαθήματος, στο εκάστοτε Σχολείο.

ü H μορφή του εξεταστικού δοκιμίου και οι τύποι ερωτήσεων που
περιλαμβάνονται πρέπει να είναι αντίστοιχες με αυτές των
εξεταστικών δοκιμίων των Εξετάσεων Απόλυσης.

ü Η εξεταστέα ύλη για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, για τη σχολική
χρονιά 2019-2020, θα αποτελεί το 50% της διδαχθείσας ύλης του
Τετραμήνου και θα καθοριστεί μετά από συνεννόηση μεταξύ των
διδασκόντων/ουσών της κάθε σχολικής μονάδας.

To ɹ ˊʰ˒ʶʾˇ ʶʾ˄ʰʽ ˉˊˈʻˎ˃ˇ ˄ʰ ʵ˗ˋʶʽ ʰ˄ʰˍˊˇ˒ˇʵˈˍʹˋʹ ˋˍʰ 
ʴˊʰˉˍʱ ˋʰˌ όdrafts)ˉˊʽ˄ ˇˊʽˋˍʽˁˇˉˇʽʹʻˇˏ˄Φ



Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ˊ.ɢ. ůŰɞɡɠ ɀɞɡůɘəɞɨɠ ɄɞɚɘŰɘůɛɞɨɠ

(50% της ύλης του τετράμηνου) (50% της ύλης του τετράμηνου)



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΕ

ΔΡΑΣΕΙΣ



Μαθητικός Διαγωνισμός Ραδιοφωνικού Μηνύματος και Τραγουδιού 
"ȾŬɜóŰɞ ɜóŬəɞɡůŰŮɑ 2019"   

ȺəˊŬɘŭŮɡŰɘəɐ ɅŬŭɘɞŰɖɚŮɧɟŬůɖ Űɞɡ Ɉˊ.ɄŬɘŭŮɑŬɠ, ȰɟŮɡɜŬɠ əŬɘ ŪɟɖůəŮɡɛɎŰɤɜ, ɄȽ 

(ɖɚŮəŰɟɞɜɘəɐ ɣɖűɞűɞɟɑŬ)

(ɄɟɤŰɞɓɎɗɛɘŬ əŬɘ ȹŮɡŰŮɟɞɓɎɗɛɘŬ ŮəˊŬɑŭŮɡůɖɠ Űɖɠ ȺɚɚɎŭŬɠ əŬɘ Űɖɠ Ⱦɨˊɟɞɡ-

ȾŬŰɖɔɞɟɑŮɠ: 1. Ραδιοφωνικό μήνυμα, ɛɏɢɟɘ 1 ɚŮˊŰɧ əŬɘ 30 ŭŮɡŰŮɟɧɚŮˊŰŬəŬɘ 

2. Πρωτότυπο Τραγούδι, ɛɏɢɟɘ 3 ɚŮˊŰɎ                        (ɀɎɟŰɘɞ)

Παγκύπριος Μουσικός Διαγωνισμός Σόλων Μιχαηλίδης

ɄɘɎɜɞ, ɏɔɢɞɟŭŬ, ŰɟŬɔɞɨŭɘ, ˊɜŮɡůŰɎ (ůŮ ˊŬɘŭɘɎ ɛɏɢɟɘ 18)

Ετήσιο Διεθνές Πατριαρχικό Φεστιβάλ "Τα Άσματα του Χριστιανικού Κόσμου"

Ʉɏɟůɘ ȹɘŮɗɜɐɠ ŭɘɎəɟɘůɖ ůŰɞ ũɡɛɜɎůɘɞ ɄŮŰɟɎəɖ ȾɡˊɟɘŬɜɞɨ

çɄŬůɢŬɚɘɜɎ ŰɟŬɔɞɨŭɘŬ Űɤɜ ɚŬɩɜ Űɞɡ əɧůɛɞɡè ɀɧůɢŬ,15 ȷˊɟɘɚɑɞɡ 2018

(ɉɟɘůŰɞɡɔŮɜɜɘɎŰɘəŬ)

Πρόγραμμα Εκμάθησης Πνευστών Οργάνων

ȹɐɛɞɠ Ȱɔəɤɛɖɠ, ȷɔɑɞɡ ȹɞɛŮŰɑɞɡ, ȹɐɛɞɠ ɆŰɟɞɓɧɚɞɡ, Űɞ ɇɛɐɛŬ ɀɞɡůɘəɐɠ 

ɄŬɘŭŬɔɤɔɘəɐɠ Űɞɡ ȺɡɟɤˊŬɥəɞɨ ɄŬɜŮˊɘůŰɖɛɑɞɡ Ⱦɨˊɟɞɡ ůŮ ůɡɜŮɟɔŬůɑŬ ɛŮ ŰŬ 

ȷɜɞɘəŰɎ ůɢɞɚŮɑŬ ȿŮɡəɤůɑŬɠ-ɆŰɟɞɓɧɚɞɡ



ΔΡΑΣΕΙΣ

Παγκύπριο Φεστιβάλ Σύνθεσης Τραγουδιού 
Μ. Τόκας-Κ. Μόντης

7 ȹŮəŮɛɓɟɑɞɡ 2018 -ɄŬɚɚɎɠ

Hμερίδα Χορωδιών 2019
15 ɀŬɟŰɑɞɡ 2019 -ŪɏŬŰɟɞ ɆŰɟɞɓɧɚɞɡ

19 ȷˊɟɘɚɑɞɡ 2019 ïɄŬŰŰɑɢŮɘɞŪɏŬŰɟɞ

Μέρα Τραγουδιού 2018-2019
13 ȷˊɟɘɚɑɞɡ 2019 -ȿɐŭɟŬɠəŬɘ ɃɜŬůŬɔɧɟɞɡ

Παγκύπρια Ορχήστρα Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

ˊɎɜɤ Ŭˊɧ ůŬɟɎɜŰŬ ˊŬɘŭɘɎ, Ŭˊɧ 12 ɛɏɢɟɘ 18 ɢɟɞɜɩɜ, Ŭˊɧ Űɘɠ 

ŮˊŬɟɢɑŮɠ ȿŮɡəɤůɑŬɠ, ȿŮɛŮůɞɨ, ɄɎűɞɡ əŬɘ ȷɛɛɞɢɩůŰɞɡ 

(ŮəˊŬɘŭŮɡŰɘəɎ ȺɟɔŬůŰɐɟɘŬ, ůɡɜŬɡɚɑŬ əɚˊ.)

Εκπαιδευτικά προγράμματα της ΣΟΚ
& Űɞɡ Pharos Arts FoundationůŮ ůɡɜŮɟɔŬůɑŬ ɛŮ Űɖ ɀ. ȺəˊŬɑŭŮɡůɖ. 



https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=SslXf9gFoe0

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=SslXf9gFoe0


Παγκύπρια Χορωδία Ομοίων Φωνών 

Μουσικών Σχολείων Κύπρου 

Μέσης Εκπαίδευσης



ɽˈʴˇʽ ʵʹ˃ʽˇˎˊʴʾʰˌ ˍʹˌ ˔ˇˊ˖ʵʾʰˌ ʰˎˍʺˌΦ 

1. Ευκαιρίες σε παιδιά ταλέντα

2. Γνωριμία με πιο απαιτητικό ρεπερτόριο

3. Γνωριμία μαθητών με μαθητές άλλων σχολείων

4. Διδασκαλία από πιο ειδικό.

5. Συμμετοχή και εκπροσώπηση της Κύπρου

σε διεθνείς μουσικούς αγώνες



Χορωδία Εκπαιδευτικών Μουσικής Μέσης Εκπαίδευσης



ɽˈʴˇʽ ʵʹ˃ʽˇˎˊʴʾʰˌ ʰˎˍʺˌ ˍʹˌ ˔ˇˊ˖ʵʾʰˌΦ 

ʆʹˌ ˔ˇˊ˖ʵʾʰˌ ˃ʰˌΧ

1. Ευεξία: əŬɚɐ əŬŰɎůŰŬůɖ ɡɔŮɑŬɠůŬɠ !!!

2. "Κάνω κάτι για μένα"

3. Σύνδεση/γνωριμία συναδέλφων

4. Επιμόρφωση από ειδικό

5. Εμπλουτισμός Εκπαιδευτικού Υλικού



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΕ

ΔΡΑΣΕΙΣ



2019
ΕΤΑΙΡΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΥΘΥΝΗ

2

ȺɜůɤɛɎŰɤůɖ Űɤɜ Ŭɟɢɩɜ Űɞɡ ɗŮůɛɞɨ ůŰɖɜ ŮəˊŬɑŭŮɡůɖ



Μαθησιακά 
αποτελέσματα

Περιβάλλον

Κοινωνία

Η ολοκλήρωση ανοίγει νέα οπτική: 

ůŮɓŬůɛɧɠ ˊɟɞɠ Űɞɜ Ɏɜɗɟɤˊɞ, ůŮɓŬůɛɧɠ ˊɟɞɠ Űɞ ˊŮɟɘɓɎɚɚɞɜ

ȺɡəŬɘɟɑŮɠ ɔɘŬ əŬɘɜɞŰɞɛɑŬ əŬɘ ŭɖɛɘɞɡɟɔɘəɧŰɖŰŬ (projects, ŮəŭɖɚɩůŮɘɠ əɚˊ.)  



Πέραν της 

φιλανθρωπίας

Βιωσιμότητα

Αμοιβαίες 

αξίες

Λογοδότηση ΕΤΑΙΡΙΚΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΥΘΥΝΗ

ŮɗŮɚɞɜŰɘůɛɧ



ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ



τοπικά φιλανθρωπικά projects



Συλλογή αυλών και αποστολή σε ΛΑΧ



Ο κλάδος με τη λιγότερη 

χρήση χαρτιού !!!

ΠΑΡΟΝ                  ΜΕΛΛΟΝ



Γιατί έχεις γίνει μουσικός;

ȺˊŮɘŭɐ ŬɔŬˊɎɠ ŬɡŰɐ Űɖɜ ɇɏɢɜɖ

ȺˊŮɘŭɐ ůŮ ŮəűɟɎɕŮɘ

ȺˊŮɘŭɐ ŭɑɜŮɘ ɜɧɖɛŬ ůŰɖɜ ɨˊŬɟɝɐ ůɞɡ 

ȺˊŮɘŭɐ ŭɑɜŮɘ Űɟɞűɐ ůŰɖɜ ɣɡɢɐ ůɞɡ

ȺˊŮɘŭɐ ɛɏůɤ ŬɡŰɐɠ Űɖɠ ɇɏɢɜɖɠ ɞ 

əɧůɛɞɠ ɔɨɟɤ ůɞɡ ɔɑɜŮŰŬɘ ɞɛɞɟűɧŰŮɟɞɠ 

Η κοινωνία του σήμερα, 

όσο ποτέ άλλοτε, σε χρειάζεται !!!



Stay Upbeat and Positive

üǥȋǿȃŮȆȎ !!!

üǨǿůŬȆ Ȅ ȕŬůȄ ůŮ ȇǼȅŮ ůȐȌȈŮǿȌ !!!

üǰŮȐȒȍǿȃŮȆȎ ȉŮ ŰȌȊ ŭȆȇȕ ůȌȏ ŰȍȕɸȌ !!!

üǬȆ ȕŰŬȊ ȇǼŰȆ ŭŮȊ ɸǼŮȆ ȇŬȈǼ, ůǾȇȒ,

ȐŬȉȌȂǽȈŬ ȇŬȆ ɸŮȎ:

ŪŬ ŰŬ ȇŬŰŬűǽȍȒ!!!



Όραμα (Vision)

Τωρινή
Κατάσταση

Φυσιολογική
Κατάσταση

Επιθυμητή
Κατάσταση

ɼʱˍʽ  ˄ʷˇ,ɼʰʽ˄ˇˍˈ˃ˇ



ɆȷɆ ȺɈɉȷɅȽɆɇɃɈɀȺ


