ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μουσική A΄ Λυκείου
Προγραµµατισµός 2019-20

Οδηγίες
• Περιεχόµενο Μαθήµατος: Οι θεµατικές Ενότητες, τα αντίστοιχα θέµατα µαθηµάτων και οι διδακτικές περίοδοι (δ.π.) του καθενός έχουν ως εξής:
Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ
•

Εµπέδωση προϋπαρχουσών γνώσεων και δεξιοτήτων

Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ
3

Δηµοφιλής Μουσική
• Γνωριµία µε τη Ροκ

3

Ελληνική Μουσική: Αρχαία Ελληνική Μουσική
• Αρχαία Ελλάδα: Μουσική - Θρησκεία - Κοινωνία - Σκέψη

2

Ελληνική Μουσική: Βυζαντινή Μουσική
• Εισαγωγή στη Βυζαντινή Μουσική και την Ψαλτική Τέχνη

2

•

Επανάληψη - Διαγώνισµα

2

Κυπριακή Μουσική: Κύπριοι Συνθέτες
• Σόλωνας Μιχαηλίδης

2

Δυτική Μουσική: Σύγχρονη Μουσική
• Νέες τάσεις στη µουσική: Φωνή

3

Τζαζ
• Γνωριµία µε την Τζαζ

3

Μουσικές τους Κόσµου: Αµερική
• Αργεντίνικο Ταγκό: Νuevo tango

3

•

Επανάληψη - Διαγώνισµα

2

•

Θεµατικές Ενότητες: Όλες οι θεµατικές ενότητες είναι υποχρεωτικές και διδάσκονται στο τετράµηνο που ορίζεται από τον Προγραµµατισµό, µε όποια σειρά κρίνει ο
εκπαιδευτικός.

•

Θέµατα Μαθηµάτων
o Όλα τα θέµατα µαθηµάτων που ορίζονται είναι υποχρεωτικά.
o Το Τετράµηνο Α΄ νοείται ότι ξεκινά µε το µάθηµα Εµπέδωση προϋπαρχουσών γνώσεων και δεξιοτήτων.
o Τα ακόλουθα θέµατα µαθηµάτων θα πρέπει να διδαχθούν στο τετράµηνο που ορίζονται µε την ακόλουθη σειρά:
§ Αρχαία Ελλάδα: Μουσική - Θρησκεία - Κοινωνία - Σκέψη à Εισαγωγή στη Βυζαντινή Μουσική και την Ψαλτική Τέχνη
§ Σόλωνας Μιχαηλίδης à Νέες τάσεις στη µουσική - Φωνή
§ Γνωριµία µε την Τζαζ à Αργεντίνικο Ταγκό: Νuevo tango

•

Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας: Οι Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας που ορίζονται είναι υποχρεωτικοί.
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Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ
(δ.π. 12)

1. Εµπέδωση προϋπαρχουσών γνώσεων και δεξιοτήτων
Βασικά στοιχεία που αφορούν στον ρυθµό, τη µελωδία, την αρµονία και την υφή (όπως αυτά ορίζονται από τον προγραµµατισµό των προηγούµενων τάξεων - «µαξιλαράκια»),
µέσα από δραστηριότητες τραγουδιού, εκτέλεσης, ακρόασης και αυτοσχεδιασµού
Εκπαιδευτικό Υλικό: Τραγούδια, µουσικά έργα και παρτιτούρες ποικίλων µουσικών στιλ, επιλογής του εκπαιδευτικού
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Οι µαθητές/τριες να είναι σε θέση να:
ΑΚΡΟΑΣΗ
1. Να αναπτύξουν τις
ακουστικές τους δεξιότητες,
ως µια διαδικασία ακουστικής
σκέψης

1.3

τραγουδούν µε µουσικά
µελωδική
ακρίβεια
περιγράφουν
σχήµατα

Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης,
Στάσεις, Αξίες
κέντρο
• τονικό
Φράση
(π.χ. α, β, κ.ο.κ.)
εναλλαγές
στο τονικό(π.χ.
ύψοςα-α)
• ορθές
Οµοιότητες,
επαναλήψεις
σχήµατα
τηνα-α1)
τονική τριάδα µείζονας και ελάσσονας σε σταθερό
• µελωδικά
Παραλλαγές
(π.χ.µε
α-α΄,
κινητό Ντο
• και
Αντιθέσεις
(π.χ. α-β)
σε διάφορα
είδη κλιµάκων
(π.χ. µείζονα, ελάσσονα, πεντατονική,
•τραγούδι
Εναλλαγές:
επαναλήψεις
και αντιθέσεις
κ.λπ.)
• Ακουστική διάκριση (π.χ. α-β)
•

ΤΡΑΓΟΥΔΙ
2. Να αποκτήσουν γνώσεις
και διαδικασίες µουσικού
γραµµατισµού
καταβάλλοντας συνειδητές
προσπάθειες για την
ερµηνεία τραγουδιών

1.5

συσχετίζουν τον παραγόµενο ήχο µε την
παρτιτούρα του (γραφική και συµβατική)
και οπτικοποιούν νοερά στο µυαλό τους
την παρτιτούρα µιας µελωδίας που έχουν
ακούσει

•

2.3

τραγουδούν µε αίσθηση της αρµονίας
και της υφής

•
•
•

Διδακτικές
Περίοδοι

3

Ακουστική ταύτιση (π.χ. α-α, α1-α1)

Συµβατική παρτιτούρα
o Στοιχεία ευρωπαϊκής σηµειογραφίας: πεντάγραµµο (γραµµές,
διαστήµατα), κλειδί του σολ, οπλισµός, µετρικός οπλισµός, µέτρο,
διαστολές, διπλή διαστολή
o Αξίες, φθόγγοι, σηµεία έκφρασης
(βλ. Β4 Δ.Ε 2.1 Εκτέλεση)
• Εσωτερική ακοή

•

ισοκράτης
οστινάτι
παράλληλα τραγούδια (partner songs)
µονόφωνα, απλά δίφωνα
Ντο µείζονα: I - IV - V - I
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3. Να συµµετέχουν σε
φωνητικά σχήµατα και να
ερµηνεύουν τραγούδια σε
διάφορους χώρους

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
2. Να αποκτήσουν γνώσεις
και να ακολουθούν
διαδικασίες µουσικού
γραµµατισµού, µέσω της
εκτέλεσης έργων ποικίλου
ρεπερτορίου

3.1

ακολουθούν τις οδηγίες του µαέστρου και
να αναλαµβάνουν οι ίδιοι τον ρόλο αυτό

•

Μουσική επικοινωνία µε µαέστρο

2.1

ερµηνεύουν έργα από παρτιτούρα

•

Ευρωπαϊκή σηµειογραφία
Ρυθµός
,
Μελωδία

•

Οδηγοί µελωδίας και αρµονίας

Αρµονία
• Συγχορδίες και µπορντούν: απλά, σπασµένα, σε διαφορετικά ύψη
• Οστινάτι
• Ισοκράτης: απλό, µε διαφορετικά ρυθµικά σχήµατα
• Ερώτηση – απάντηση
ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
2. Να αναπτύξουν δεξιότητες
αυτοσχεδιασµού

2.1

Αυτοσχεδιάζουν ρυθµικές και µελωδικές
απαντήσεις και φράσεις

•
•

Επεξεργασία ρυθµικών και µελωδικών σχηµάτων µέσα από απλές
διαδικασίες αποκλίνουσας σκέψης: Επανάληψη –Αντίθεση – Ανάπτυξη –
Συνδυασµός – Ελαφρά τροποποίηση – Παραλλαγή
βλ. Β4 Δ.Ε. 2.1 Εκτέλεση
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Ελληνική Μουσική: Αρχαία Ελληνική Μουσική
•
•
•

Θέµα Μαθήµατος: Αρχαία Ελλάδα: Μουσική - Θρησκεία - Κοινωνία - Σκέψη
Έργο: Επιτάφιος του Σείκιλου
Εκπαιδευτικό Υλικό
o Συγγραφική Οµάδα (1994) Η Μουσική µέσα από την Ιστορία της, Βιβλίο Μουσικής Β’ Γυµνασίου. Αθήνα: ΟΕΒΔ (σσ. 48-59)
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΑΚΡΟΑΣΗ
2. Να αξιοποιούν τις µουσικές
τους γνώσεις για να
κατανοούν ευρύ µουσικό
ρεπερτόριο

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Οι µαθητές/τριες να είναι σε θέση να:

Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης,
Στάσεις, Αξίες

2.1

Ρυθµός: σχέση του λόγου µε τον ρυθµό και το µέτρο της µουσικής

εντοπίζουν ακουστικά και να
περιγράφουν τα µουσικά
χαρακτηριστικά ενός έργου

Διδακτικές
Περίοδοι

2

Μελωδία: Τα πυρηνικά χαρακτηριστικά της µελωδίας του έργου
• Κίνηση
• Κατεύθυνση
• Σχήµα
• Φράσεις
Χροιά: όργανα: λύρα, αυλός, κιθάρα, σείστρα, κρόταλα, κ.λπ.
Μορφή: Α-Β
Υφή: ετεροφωνία
Έκφραση: Δυναµική, Ταχύτητα
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3. Να ακολουθούν διαδικασίες
ενεργητικής ακρόασης και
να χρησιµοποιούν τις γνώσεις
και δεξιότητες που
αποκοµίζουν σε δικές τους
εκτελέσεις και δηµιουργίες
ΤΡΑΓΟΥΔΙ
2. Να αποκτήσουν γνώσεις
και διαδικασίες µουσικού
γραµµατισµού
καταβάλλοντας συνειδητές
προσπάθειες για την ερµηνεία
τραγουδιών
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1. Να αναπτύξουν δεξιότητες
εκτέλεσης, επιδεικνύοντας
ενδιαφέρον στην ποιότητα του
παραγόµενου ήχου και
ενεργοποιώντας µουσικές
τους ικανότητες

2.4

περιγράφουν τη σχέση της κοινωνίας
µε τη µουσική

•

Το ιστορικό, κοινωνικό, πολιτισµικό, γεωγραφικό και οικονοµικό
πλαίσιο της δηµιουργίας της µουσικής, π.χ.:
ος
o οµηρική εποχή, αρχαϊκά χρόνια, Χρυσός αι. του Περικλή (5 αι.
π.Χ.), παρακµή
o Οι λειτουργίες της µουσικής στην κοινωνία και την εκπαίδευση
Θρησκεία: Η µουσική συνδεόταν µε τη θρησκεία (δωδεκάθεο):
όργανα συνδέονταν µε θεούς µε συγκεκριµένο ήθος (π.χ.
Απόλλωνας – λύρα – συνετό ήθος), συγκεκριµένα είδη µουσικής
για διαφορετικό σκοπό (π.χ. Διονυσιακά γλέντια – βάρβιτος,
ελεγείες – θρήνο
o Εκπαίδευση - Σκέψη: ο µορφωµένος άνθρωπος ήταν ο µουσικός
ανήρ (Αριστοτέλης), η µουσική ένα από τα τέσσερα βασικά
µαθήµατα, η µουσική εθεωρείτο ότι είχε ηθοπλαστικό χαρακτήρα,
µουσική - ήθος: για κάθε σκοπό χρησιµοποιόντουσαν
συγκεκριµένα όργανα, συγκεκριµένοι τρόποι, κ.λπ.

3.2

σχολιάζουν τους λόγους για τους
οποίους ένας συνθέτης συνέβαλε στην
εξέλιξη της µουσικής δηµιουργίας και
πράξης

•

Σηµαντικοί Συνθέτες και Έργα
o Η συµβολή της Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής στην ανάπτυξη της
Δυτικής Μουσικής (Πυθαγόρας – µονόχορδο)

2.3

τραγουδούν µε αίσθηση της αρµονίας
και της υφής

•

µονόφωνο τραγούδι µε συνοδεία οργάνου - ετεροφωνία

1.2

εκτελούν έργα, προβάλλοντας
κατάλληλη ερµηνευτική άποψη

Ερµηνεία µε µουσικότητα
• Συµβατότητα µε τα κοµβικά µουσικά χαρακτηριστικά του είδους και
του στιλ του έργου (βλ. Β4 ΔΕ 2.1 Ακρόασης)
• Συνέπεια στην ερµηνεία του µουσικού στιλ καθ’ όλη τη διάρκεια της
εκτέλεσης
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ΣΥΝΘΕΣΗ
3. Να αναπτύξουν
δεξιότητες σύνθεσης

3.1

Εφαρµόζουν στάδια της δηµιουργικής
διαδικασίας για να συνθέσουν
συνειδητά και στοχευµένα οργανωµένο
έργο

Δηµιουργική διαδικασία
Παραγωγή ιδεών
Οργάνωση
Εξερεύνηση - πειραµατισµός
Προσχέδιο
Αναθεώρηση - Επεξεργασία – Επανασχεδιασµός
Παρουσίαση
Αναστοχασµός

3.6

Συνθέτουν συνδέοντας τη µουσική µε
άλλες τέχνες και πολυµέσα
(multimedia)

• Αλληλεπίδραση µουσικής και στίχου στο τραγούδι
o Ρυθµός λόγου
o Προσωδία
o Μελισµατικός χαρακτήρας – συλλαβικός χαρακτήρας
o Ύφος στίχου και µουσικής, Word-painting
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Ελληνική Μουσική: Βυζαντινή Μουσική
•
•
•

Θέµα Μαθήµατος: Εισαγωγή στη Βυζαντινή Μουσική και την Ψαλτική Τέχνη
Ύµνοι: Σε υµνούµεν (σύντοµο, για ψαλµωδία), Τη Υπερµάχων (σύντοµο, για ακρόαση)
Εκπαιδευτικό Υλικό
o Συγγραφική Οµάδα (1994) Η Μουσική µέσα από την Ιστορία της, Βιβλίο Μουσικής Β’ Γυµνασίου. Αθήνα: ΟΕΒΔ (σσ. 64-78) [εισαγωγικά, σε γενικές γραµµές]
o Συγγραφική Οµάδα (1994) Η Μουσική µέσα από την Ιστορία της, Βιβλίο Μουσικής Α’ Γυµνασίου. Αθήνα: ΟΕΒΔ (Μέρος Τρίτο, σσ. 1-15) [για τον καθηγητή]
o Κυριακίδου - Νεοφύτου Γ., (2005) Μουσική... µαθαίνω. Ανοικτό Σχέδιο Μαθηµάτων Μουσικής Αγωγής. Λευκωσία: έκδοση της ιδίας (σσ. 136-141)

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Οι µαθητές/τριες να είναι σε θέση να:
ΑΚΡΟΑΣΗ
2. Να αξιοποιούν τις
µουσικές τους γνώσεις για
να κατανοούν ευρύ µουσικό
ρεπερτόριο

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης,
Στάσεις, Αξίες
Ύµνος: Τη Υπερµάχων (σύντοµο)

2.1

εντοπίζουν ακουστικά και να περιγράφουν
τα µουσικά χαρακτηριστικά ενός έργου

Διδακτικές
Περίοδοι

2

Μέλος – Λόγος - Ρυθµός
• άρρηκτη σχέση της µελωδίας (µέλος) µε το ποιητικό κείµενο (λόγος) και
τον ρυθµό του
Μελωδία
• ανισοµερείς φράσεις, χρωµατισµός της µελωδίας σύµφωνα µε το νόηµα
του λόγου, συλλαβικός και µελισµατικός χαρακτήρας
Ρυθµός – Μέτρο
• µεταβαλλόµενα, σύµφωνα µε τον ρυθµό του λόγου
Χροιά
• φωνητική µουσική, ανόργανη
Υφή
• µονόφωνη µε ισοκράτη, µε χορικό και αντιφωνικό χαρακτήρα

2.4

περιγράφουν τη σχέση της κοινωνίας µε
τη µουσική

•
•

διάδοση του χριστιανισµού, Βυζαντινός Πολιτισµός
η Βυζαντινή Μουσική ως εξέλιξη της Αρχαίας Ελληνικής
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ΤΡΑΓΟΥΔΙ
2. Να αποκτήσουν γνώσεις
και διαδικασίες µουσικού
γραµµατισµού,
καταβάλλοντας συνειδητές
προσπάθειες για την
ερµηνεία τραγουδιών

2.2

τραγουδούν µε µελωδική ακρίβεια

Ύµνος: Σε υµνούµεν (σύντοµο)
Μελωδία
• ορθές εναλλαγές στο τονικό ύψος
• τραγούδι σε διαφορετικά είδη κλιµάκων: πλάγιος του δ΄, παραλλαγή και
µέλος

2.3

τραγουδούν µε αίσθηση της αρµονίας
και της υφής

•

ισοκράτης

2.5

τραγουδούν µε µουσικότητα και
εκφραστικά και αποδίδουν τα τραγούδια
σύµφωνα µε το ύφος του ρεπερτορίου
που ερµηνεύουν

•

φράσεις, αναπνοή σύµφωνα µε τον λόγο

2.7

αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες
ανάγνωσης και αποκωδικοποίησης
διαφόρων ειδών µουσικής
σηµειογραφίας ώστε να ερµηνεύουν ένα
ύµνο

•

βυζαντινή σηµειογραφία σε απλή µορφή: Ύµνος Σε υµνούµεν (σύντοµο)
,
ίσον

•

ΣΥΝΘΕΣΗ
3. Να αναπτύξουν
δεξιότητες σύνθεσης

,
ολίγον

,
απόστροφος

,
κλάσµα

(βαρεία)

Σηµειογραφία: κινητή βάση, εναρκτήριος φθόγγος, Φθόγγοι: πΑ, Βου,
Γα, Δι, κΕ, Ζω, νΗ. Παρασηµαντική: ίσον, ολίγον, απόστροφος, κλάσµα.
Ψαλτική σε παραλλαγή και µέλος

3.1

εφαρµόζουν στάδια δηµιουργικής
διαδικασίας για να συνθέσουν συνειδητά
και στοχευµένα οργανωµένο έργο

Δηµιουργική διαδικασία
Παραγωγή ιδεών
Οργάνωση
Εξερεύνηση - πειραµατισµός
Προσχέδιο
Αναθεώρηση - Επεξεργασία – Επανασχεδιασµός
Παρουσίαση
Αναστοχασµός

3.3

Συνθέτουν συνδέοντας τη µουσική µε
άλλες τέχνες και πολυµέσα (multimedia)

• Αλληλεπίδραση µουσικής και στίχου στο τραγούδι:
Υµνολογική ποίηση και Μουσική
o Ρυθµός λόγου
o Προσωδία
o Μελισµατικός χαρακτήρας – συλλαβικός χαρακτήρας
o Ύφος στίχου και µουσικής, Word-painting
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Δηµοφιλής Μουσική: Ροκ
• Θέµα Μαθήµατος: Γνωριµία µε τη ροκ µουσική
• Έργο: Τραγούδι: Pink Floyd, Another brick on the wall
• Εκπαιδευτικό Υλικό
o Συγγραφική Οµάδα (2012) Μουσική, Τετράδιο Εργασιών Γ΄ Γυµνασίου. Λευκωσία: Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραµµάτων (µαθήµατα 4.5 και 4.3)

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΑΚΡΟΑΣΗ
2. Να αξιοποιούν τις µουσικές
τους γνώσεις για να κατανοούν
ευρύ µουσικό ρεπερτόριο

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Οι µαθητές/τριες να είναι σε θέση να:

Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης,
Στάσεις, Αξίες

2.1

Ρυθµός – Μέτρο
• 4/4, σταθερός παλµός, χωρίς συγκοπές, ρυθµικό σχήµα της ροκ από
ντραµς: Hi-hat - Snare- Μπότα (Βass drum), π.χ.

Διδακτικές
Περίοδοι

3
εντοπίζουν ακουστικά και να
περιγράφουν τα µουσικά
χαρακτηριστικά ενός έργου

Μορφή
• βασικά µέρη: intro, couple, γέφυρα, ρεφρέν, couple, αυτοσχεδιασµός, ...,
outro
• υπάρχουν riffs (συνήθως οργανικά) για αυτοσχεδιασµό, ένωση µερών του
τραγουδιού, κ.λπ.
Xροιά
• Ροκ µπάντα, Τραγουδιστής, ηλεκτρική κιθάρα (µε amplifier), ηλεκτρικό
µπάσο, ηλεκτρικό πιάνο (keyboard) και ντραµς
Άρθρωση
• τονισµός στο 2-4, σχετικά σκληρός ήχος

9/22

TΡΑΓΟΥΔΙ
3. Να συµµετέχουν σε
φωνητικά σχήµατα και να
ερµηνεύουν τραγούδια σε
διάφορους χώρους
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
4. Να αναπτύξουν δεξιότητες
αξιολόγησης µιας µουσικής
εκτέλεσης

ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗ
4. Εφαρµόζουν σε
αυτοσχεδιασµό και σύνθεση
συνειδητά και σταδιακά
πολυεπίπεδα τις µουσικές
τους γνώσεις (µουσικές
έννοιες)

Επανάληψη - Διαγώνισµα

2.4

περιγράφουν τη σχέση της
κοινωνίας µε τη µουσική

•

3.2

συµµετέχουν σε φωνητικά σύνολα
και χορωδίες, εντός ή εκτός της
τάξης, και να αντιλαµβάνονται τον
ρόλο τους µέσα σε αυτά

•
•
•

4.1

σχολιάζουν κριτικά τις εκτελέσεις
δικών τους δηµιουργιών καθώς και
άλλων συνθετών, χρησιµοποιώντας
τις µουσικές τους δεξιότητες και
γνώσεις

4.1

Για να αναδείξουν τα στιλιστικά
χαρακτηριστικά ποικίλου
ρεπερτορίου

Οι λειτουργίες της µουσικής στην κοινωνία: κοινωνικά και πολιτικά
µηνύµατα επαναστατικού χαρακτήρα, ερωτικά, κ.ά.

συµµετοχή σε διάφορα φωνητικά σύνολα: π.χ. συγκροτήµατα
ερµηνεία ως σολίστες ή ως χορωδοί
βασικές αρχές: της οµαδικότητας, της συνεργασίας για ανάπτυξη της
ενσυναίσθησης, αυτοπειθαρχίας, αυτοέλεγχου, υπευθυνότητας και
συνέπειας
• Χαρακτηριστικά µουσικών κριτικών:
o επώνυµη
o καλοπροαίρετη
o αντικειµενική και χωρίς προκαταλήψεις
o τεκµηριωµένη και εµπεριστατωµένη
o έµφαση στο λάθος της εκτέλεσης και όχι, προσωπικά, στον εκτελεστή
o προσωπικές προτιµήσεις και απόψεις του µαθητή/µουσικοκριτικού
•

Στοιχεία σε µια εκτέλεση που αξίζει να σχολιαστούν καθώς παρουσιάζουν
ενδιαφέρον: το βίντεο κλιπ του τραγουδιού και το concept album του
δίσκου

•
•
•
•
•

Ρυθµικά χαρακτηριστικά ποικίλου ρεπερτορίου
Μελωδικά χαρακτηριστικά ποικίλου ρεπερτορίου
Μορφολογικά χαρακτηριστικά ποικίλου ρεπερτορίου
Χαρακτηριστικά στοιχεία υφής και χροιάς ποικίλου ρεπερτορίου
Απλά αρµονικά στοιχεία χαρακτηριστικά επιλεγµένου ρεπερτορίου

2

Επιπρόσθετα, βλ. σσ. 18-22
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Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ
(δ.π. 13)

Κυπριακή Μουσική: Κύπριοι Συνθέτες
•
•
•

Θέµα Μαθήµατος: Σόλωνας Μιχαηλίδης
Έργο: Σόλωνας Μιχαηλίδης, «Ελληνική Σουίτα» για τσέλο και πιάνο, Μέρος Ι
Εκπαιδευτικό Υλικό
o Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (2000) Σουίτα για βιολοντσέλο και πιάνο, Σόλωνα Μιχαηλίδη. Εκπαιδευτική ταινία: http://paragoges.pi.ac.cy/?video=439

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Οι µαθητές/τριες να είναι σε θέση να:

Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης,
Στάσεις, Αξίες

2.4

περιγράφουν τη σχέση της
κοινωνίας µε τη µουσική

•

5. Να αποκτήσουν θετικές διάβίου στάσεις ως ακροατές της
µουσικής

5.3

να γνωρίσουν τα βασικά
χαρακτηριστικά της µουσικής
παράδοσης του τόπου τους,
ώστε να είναι σε θέση να τη
σέβονται και να καταβάλλουν
προσπάθειες για τη διατήρηση και
ανάπτυξή της

ΤΡΑΓΟΥΔΙ
2. Να αποκτήσουν γνώσεις και
διαδικασίες µουσικού
γραµµατισµού, καταβάλλοντας
συνειδητές προσπάθειες για την
ερµηνεία τραγουδιών

2.2

τραγουδούν µε ρυθµική ακρίβεια

ΑΚΡΟΑΣΗ
2. Να αξιοποιούν τις µουσικές τους
γνώσεις για να κατανοούν ευρύ
µουσικό ρεπερτόριο

Διδακτικές
Περίοδοι

2
Οι λειτουργίες της µουσικής στην κοινωνία: Ο συνθέτης µε την
ενσωµάτωση των πιο πάνω µουσικών στοιχείων εξέφρασε την ταυτότητά
του (ελληνική εθνικότητα, κυπριακή καταγωγή και συνθέτης δυτικής
µουσικής)
ος
ος
o έθνη κράτη (19 - 20 αι.) και µουσική
o ελληνική εθνική ταυτότητα και δυτική µουσική
• Η Κυπριακή παραδοσιακή µουσική και η σύγχρονη µουσική δηµιουργία:
Στοιχεία της κυπριακής παραδοσιακής µουσικής ενσωµατώνονται στο
«κλασικό» ύφος του συνθετικού του έργου: (α) ρυθµοµελωδικό υλικό από την
κυπριακή παραδοσιακή µουσική, και (β) στοιχεία µουσικής έκφρασης (π.χ.
µίµηση τεχνικών εκτέλεσης οργάνων της κυπριακής παραδοσιακής ζυγιάς
όπως τα παραδοσιακά «τσακίσµατα» ή τα ποικίλµατα)

•

ρυθµικά µοτίβα και σχήµατα
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ΕΚΤΕΛΕΣΗ
3. Να εκτελούν σε ποικίλα µουσικά
σχήµατα και χώρους, έργα άλλων
συνθέτων καθώς και δικά τους

3.1

εκτελούν έργα σόλο και σε
ποικίλα µουσικά σύνολα

•
•

Μουσικά σύνολα ποικίλων ειδών και στιλ µουσικής: δυτικής µουσικής,
Ο ρόλος του κάθε οργάνου/ εκτελεστή στο µουσικό σύνολο: ισότιµος

•

Συγχρονισµός και Μουσική επικοινωνία µεταξύ των εκτελεστών ενός
συνόλου, π.χ. οπτική, µε το σώµα, µε την αναπνοή
Ισορροπία στο µουσικό σύνολο

•
•
3. Να αναπτύξουν δεξιότητες
σύνθεσης

3.4

Διασκευάζουν υφιστάµενη
σύνθεση για διαφορετικό όργανο
ή συνδυασµό οργάνων

•

Δοκιµές: ξεχωριστές δοκιµές, σε συνδυασµούς οργάνων και στο σύνολο
των οργάνων
Δυνατότητες αντικατάστασης µε όργανα ανάλογων χαρακτηριστικών
(έκταση, ηχόχρωµα κ.λπ.)
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Δυτική Μουσική: Σύγχρονη Μουσική
•
•

Θέµα Μαθήµατος: Νέες τάσεις στη µουσική - Φωνή
Έργο: Cathy Berberian, Stripsody

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΑΚΡΟΑΣΗ
2. Να αξιοποιούν τις
µουσικές τους γνώσεις για
να κατανοούν ευρύ µουσικό
ρεπερτόριο

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Οι µαθητές/τριες να είναι σε θέση να:

Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης,
Στάσεις, Αξίες

2.1

Μελωδία
• Τα πυρηνικά χαρακτηριστικά της µελωδίας του έργου: κραυγές, µιµήσεις
ήχων ζώων, αντικειµένων, χαρακτήρων, µουσικών οργάνων,
απόσπασµα από τραγούδι των Beatles, ήχους από ανθρώπινες
ενέργειες όπως χτύπηµα πόρτας, κ.ά.
• τονική περιοχή: ψηλή, µέτρια, χαµηλή

Διδακτικές
Περίοδοι

3
εντοπίζουν ακουστικά και να
περιγράφουν τα µουσικά
χαρακτηριστικά ενός έργου

Χροιά
• σόλο γυναικεία φωνή à µικρά σύνολα
• περαιτέρω χρήσεις της φωνής: οµιλία, κλάµα, τραγούδι, βουητό,

ψίθυροι, αναστεναγµός, γέλιο

•

παραγωγή ήχου: διάφραγµα, αναπνοή, φωνητικές χορδές, στόµα, χείλη,
µάγουλα, σαγόνια

Ένταση
• ποικιλία εντάσεων, δηλώνεται από το µέγεθος των λέξεων (βλ.
σηµειογραφία πιο κάτω)
Ρυθµός – Μέτρο
• ασαφή
Μορφή
• Ελεύθερη: δηλώνονται τα µέρη στην παρτιτούρα, σύντοµο έργο à
σύντοµες µορφές
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2.2

να συσχετίζουν τα στοιχεία της
µουσικής ενός έργου µε την
παρτιτούρα του

•

Παρτιτούρα - Σηµειογραφία: γραφική, της συνθέτριας, 3 γραµµές για τη
δήλωση του ύψους, καρτούν, ηχοποιητικές λέξεις (ονοµατοποιία)

3. Να ακολουθούν
διαδικασίες ενεργητικής
ακρόασης και να
χρησιµοποιούν τις γνώσεις
και δεξιότητες που
αποκοµίζουν σε δικές τους
εκτελέσεις και δηµιουργίες

3.2

σχολιάζουν τους λόγους για τους
οποίους ένας συνθέτης συνέβαλε στην
εξέλιξη της µουσικής δηµιουργίας και
πράξης

•

Καινοτοµίες και πειραµατισµοί στη σύγχρονη µουσική δηµιουργία και
πράξη:
o Η χρήση της φωνής από την Berberian στο πλαίσιο της ανάγκης
των συνθετών του 20ού αι. για νέες τάσεις και εξερευνήσεις στον
χώρο της µουσικής που φαίνονται στη σύνθεση, εκτέλεση και
ακρόαση της µουσικής. Νέες αντιλήψεις: οποιοσδήποτε
οργανωµένος ήχος αποτελεί µουσική, καταργούνται στερεότυπα
που αφορούν στις µουσικές µε “υψηλή” και “χαµηλή” αξία)

5. Να αποκτήσουν θετικές
δια-βίου στάσεις ως
ακροατές της µουσικής

5.1

αναλύουν τις παράµερους που
συνετέλεσαν στην κατασκευή της
προσωπικής τους µουσικής
ταυτότητας και να αντιλαµβάνονται ότι
οι µουσικές τους προτιµήσεις
διαφοροποιούνται στο πέρασµα του
χρόνου

•

Αποδόµηση και Αναδόµηση της µουσικής ταυτότητας:
o απεγκλωβισµός από ατοµικούς και κοινωνικούς περιορισµούς και
στερεοτυπικές αντιλήψεις: «τι είναι η µουσική;»

•

Αυτονοµία

αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες
ανάγνωσης και αποκωδικοποίησης
διαφόρων ειδών µουσικής
σηµειογραφίας ώστε να ερµηνεύουν
ένα τραγούδι

•

µη συµβατική σηµειογραφία
σηµειώσεις του συνθέτη στην παρτιτούρα

3.3

ακολουθούν τις οδηγίες του µαέστρου
και να αναλαµβάνουν οι ίδιοι τον ρόλο
αυτό

•
•

Μουσική επικοινωνία µε µαέστρο (βλ. ΔΕ Β4 3.1 Εκτέλεση)
Απλές τεχνικές διεύθυνσης µουσικού συνόλου: έγκαιρες, ξεκάθαρες και
ακριβείς υποδείξεις για εισόδους, κλεισίµατα, ταχύτητες και
χρωµατισµούς

1.1

Πειραµατίζονται µε ηχητικά µέσα και
διαφορετικούς τρόπους
επεξεργασίας ήχου

•

Δυνατότητες ηχητικών µέσων: εξερεύνηση και δυνατότητες της φωνής

ΤΡΑΓΟΥΔΙ
2. Να αποκτήσουν γνώσεις
και διαδικασίες µουσικού
γραµµατισµού
καταβάλλοντας συνειδητές
προσπάθειες για την
ερµηνεία τραγουδιών
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
3. Να εκτελούν σε ποικίλα
µουσικά σχήµατα και
χώρους, έργα άλλων
συνθέτων καθώς και δικά
τους
ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
1. Να πειραµατίζονται µε
ηχητικά µέσα και ηχητικό
υλικό ως βάση για
αυτοσχεδιασµό και σύνθεση

2.7

•
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Τζαζ
•
•
•

Θέµα Μαθήµατος: Γνωριµία µε την Τζαζ
Έργο: Ray Charles, Hit the road Jack
Εκπαιδευτικό Υλικό
o Συγγραφική Οµάδα (2012) Μουσική, Τετράδιο Εργασιών Γ΄ Γυµνασίου. Λευκωσία: Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραµµάτων (µάθηµα 4.2)
o Συγγραφική Οµάδα (2002) Τζαζ για το Λύκειο (βοήθηµα για τον καθηγητή), Λευκωσία: Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραµµάτων

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΑΚΡΟΑΣΗ
2. Να αξιοποιούν τις µουσικές τους
γνώσεις για να κατανοούν ευρύ
µουσικό ρεπερτόριο

ΤΡΑΓΟΥΔΙ
4. Να αναπτύξουν δεξιότητες
αξιολόγησης µιας φωνητικής
εκτέλεσης

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Οι µαθητές/τριες να είναι σε θέση να:

Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης,
Στάσεις, Αξίες

2.1

εντοπίζουν ακουστικά και να
περιγράφουν τα µουσικά
χαρακτηριστικά ενός έργου

Ρυθµός: µέτρο 4/4, τονισµός στο 2-4, swing feel

2.4

περιγράφουν τη σχέση της
κοινωνίας µε τη µουσική

•

Το ιστορικό, κοινωνικό, πολιτισµικό, γεωγραφικό και οικονοµικό πλαίσιο
της δηµιουργίας της µουσικής: δηµιουργήθηκε από τους µαύρους της
ου
Αµερικής τις πρώτες δεκαετίες του 20 αι. από την µείξη της αφρικάνικης
µουσικής µε άλλα είδη. Υπάρχουν πολλά ρεύµατα στη τζαζ

5.4

επιδεικνύουν θετική περιέργεια
για τη µουσική παράδοση και
σύγχρονη δηµιουργία άλλων
πολιτισµών και να τους σέβονται
ως διαφορετικούς αλλά ίσους

•

Παραγωγή θετικού µουσικού νοήµατος: θετική σχέση του µαθητή τόσο µε
τα ενδογενή µηνύµατα της µουσικής όσο και τα εξωµουσικά της

4.2

εκφράζουν και να αιτιολογούν τα
συναισθήµατα και τις
προτιµήσεις τους για την
επιλογή ρεπερτορίου από
διάφορα µουσικά είδη, στιλ και
πολιτισµούς

•

ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης µιας φωνητικής ερµηνείας

Διδακτικές
Περίοδοι

3
Αρµονία: vamp (και για αυτοσχεδιασµό)
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ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1. Να αναπτύξουν δεξιότητες
εκτέλεσης, επιδεικνύοντας
ενδιαφέρον στην ποιότητα του
παραγόµενου ήχου και
ενεργοποιώντας µουσικές τους
ικανότητες

1.2

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
7. Να επιδιώκουν και να
απολαµβάνουν δραστηριότητες
αυτοσχεδιασµού και σύνθεσης διάβίου

7.1

εκτελούν έργα, προβάλλοντας
κατάλληλη ερµηνευτική άποψη

•
•

επιδιώκουν και να απολαµβάνουν
τη συµµετοχή σε αυτοσχεδιασµό

Συµβατότητα µε τα κοµβικά µουσικά χαρακτηριστικά του είδους και του
στιλ του έργου
Συνέπεια στην ερµηνεία του µουσικού στιλ καθ’ όλη τη διάρκεια της
εκτέλεσης

• Τεχνικές ανάπτυξης αυτοπεποίθησης µέσα από ποικιλία εµπειριών
• Θετική προσέγγιση του δηµιουργικού αποτελέσµατος χωρίς έµφαση στο
‘λάθος’
• Ασφαλές περιβάλλον
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Παραδοσιακές Μουσικές του Κόσµου: Αµερική
•
•

•

Θέµα Μαθήµατος: Αργεντίνικο Ταγκό: Νuevo tango
Έργο: Astro Piazzola, Libertango
Εκπαιδευτικό Υλικό
o Συγγραφική Οµάδα (2012) Μουσική, Τετράδιο Εργασιών Β΄ Γυµνασίου. Λευκωσία: Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραµµάτων (µάθηµα 3.4)

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΑΚΡΟΑΣΗ
2. Να αξιοποιούν τις
µουσικές τους γνώσεις για
να κατανοούν ευρύ µουσικό
ρεπερτόριο

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Οι µαθητές/τριες να είναι σε θέση να:

Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης,
Στάσεις, Αξίες

2.1

Ρυθµός
• τα πυρηνικά χαρακτηριστικά του ρυθµού και του µέτρου: δίσηµο µέτρο
(2/4 ή 4/4)

Διδακτικές
Περίοδοι

3
εντοπίζουν ακουστικά και να περιγράφουν
τα µουσικά χαρακτηριστικά ενός έργου

•

ρυθµικό κλάβε: (και παραλλαγές)
ή

Χροιά
•
orquesta tipica: µπαντονεόν, βιολί, πιάνο, κοντραµπάσο
•
προσθήκη όργανων από τζαζ, κλασική µουσική και άλλα στιλ µουσικής
Έκφραση
• Ταχύτητα: σχετικά αργή
• Δυναµική: αυξοµειώσεις (για να αποδοθεί το πάθος)
• Διάθεση: ερωτικό ύφος, αίσθηµα ελευθερίας
3. Να ακολουθούν
διαδικασίες ενεργητικής
ακρόασης και να
χρησιµοποιούν τις γνώσεις
και δεξιότητες που
αποκοµίζουν σε δικές τους
εκτελέσεις και δηµιουργίες

3.2

σχολιάζουν τους λόγους για τους οποίους
ένας συνθέτης συνέβαλε στην εξέλιξη
της µουσικής δηµιουργίας και πράξης

•

Καινοτοµίες και πειραµατισµοί στη σύγχρονη µουσική δηµιουργία και
πράξη: το ταγκό από τον Piazzola και η κριτική που δέχθηκε από τους
«αυθεντικούς» µουσικούς του είδους

17/22

5. Να αποκτήσουν θετικές
δια-βίου στάσεις ως
ακροατές της µουσικής

5.4

επιδεικνύουν θετική περιέργεια για τη
µουσική παράδοση και σύγχρονη
δηµιουργία άλλων πολιτισµών και να
τους σέβονται ως διαφορετικούς αλλά
ίσους

•

•
ΤΡΑΓΟΥΔΙ
2. Να αποκτήσουν γνώσεις
και διαδικασίες µουσικού
γραµµατισµού,
καταβάλλοντας συνειδητές
προσπάθειες για την
ερµηνεία τραγουδιών
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
2. Να αποκτήσουν γνώσεις
και να ακολουθούν
διαδικασίες µουσικού
γραµµατισµού, µέσω της
εκτέλεσης έργων ποικίλου
ρεπερτορίου

ΣΥΝΘΕΣΗ
3. Να αναπτύξουν
δεξιότητες σύνθεσης

Επανάληψη - Διαγώνισµα

Οµοιότητες και διαφορές ως προς τα µουσικά και τα κοινωνικά
χαρακτηριστικά της µουσικής που υπάρχουν µεταξύ της µουσικής
παράδοσης του τόπου των ιδίων και άλλων
o σύγκριση ταγκό µε χορούς της κυπριακής παραδοσιακής
µουσικής
o παραλληλισµός ρεµπέτικου και ταγκό σχετικά µε την κοινωνική
τους διαδροµή
o Οι λειτουργίες της µουσικής στην κοινωνία: έκφραση
συναισθηµάτων: έρωτας
Οι χώροι εκτέλεσης της µουσικής: η διαδροµή του ταγκό από τα
υποβαθµισµένα κέντρα διασκέδασης των λιµανιών σε όλο τον κόσµο
(αντίστοιχη πορεία µε το ρεµπέτικο)

2.5

τραγουδούν µε µουσικότητα και
εκφραστικά και αποδίδουν τα τραγούδια
σύµφωνα µε το ύφος του ρεπερτορίου
που ερµηνεύουν

Έκφραση
• δυναµική
• tempo
• o συναισθηµατικός χαρακτήρας και η διάθεση του τραγουδιού για
κατάλληλη έκφραση

2.1

ερµηνεύουν έργα από παρτιτούρα

•
•
•

ευρωπαϊκή σηµειογραφία
οδηγοί µελωδίας και αρµονίας
ακρίβεια και πιστότητα στο µουσικό κείµενο

Ρυθµός
• αίσθηση του παλµού, άνεση και ροή στον ρυθµό, ρυθµική ενέργεια,
εναλλαγές και ευελιξία όπου απαιτείται
3.3

ενορχηστρώνουν χρησιµοποιώντας
ρυθµικά, µελωδικά ή/και αρµονικά
στοιχεία σε δοσµένη (ή δική τους)
µελωδία

•

Ρόλοι οργάνων (µελωδικός, ρυθµικός, αρµονικός)

2

Επιπρόσθετα, βλ. σσ. 18-22
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Σε συνέχεια των πιο πάνω, αναφέρονται τα εξής:
• Οι ακόλουθοι Δείκτες Επάρκειας διδάσκονται παράλληλα µε τους προαναφερθέντες και λειτουργούν ως εργαλεία, στρατηγικές, τρόποι σκέψης, στάσεις και αξίες που
χρειάζεται οι µαθητές σταδιακά να αποκτήσουν και συνεχώς να αναπτύσσουν για την απρόσκοπτη ανάπτυξη των µουσικών τους γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, όπως
περιγράφονται από τους ακόλουθους Δείκτες Επιτυχίας.

ΑΚΡΟΑΣΗ
Βαθµίδα 4 (Β΄ Γυµνασίου – Α΄ Λυκείου)
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Οι µαθητές και οι µαθήτριες να είναι σε θέση να:

Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες

1. Να αναπτύξουν τις
ακουστικές τους δεξιότητες,
ως µια διαδικασία ακουστικής
σκέψης

1.5

συσχετίζουν τον παραγόµενο ήχο µε την
παρτιτούρα του (γραφική και συµβατική)
και οπτικοποιούν νοερά στο µυαλό τους
την παρτιτούρα µιας µελωδίας που έχουν
ακούσει

•

3. Να ακολουθούν διαδικασίες
ενεργητικής ακρόασης και
να χρησιµοποιούν τις γνώσεις
και δεξιότητες που
αποκοµίζουν σε δικές τους
εκτελέσεις και δηµιουργίες

3.1

να εντοπίζουν τη σχέση µεταξύ των
στοιχείων της µουσικής,
χρησιµοποιώντας κατάλληλη µουσική
ορολογία

•
•

Η αλληλοεξάρτηση των κοµβικών χαρακτηριστικών των στοιχείων της µουσικής
Ελληνική και ξένη µουσική ορολογία

4. Να αξιολογούν έργα άλλων
συνθετών καθώς και δικά τους

4.1

σχολιάζουν κριτικά τη σύνθεση και
εκτέλεση έργων άλλων µουσικών,
διατυπώνοντας εµπεριστατωµένα και µε
σεβασµό την άποψή τους

•

Κριτήρια αξιολόγησης (ποσοτικά και ποιοτικά), που αφορούν στα χαρακτηριστικά της
εκτέλεσης και της σύνθεσης ενός έργου, π.χ.
• ορθότητα και ακρίβεια των στοιχείων της µουσικής
• συνέπεια και στιλιστική συνοχή στο µουσικό στιλ
• µουσικότητα
(βλ. Β4, ΔΕ 2.1 Ακρόαση και 6.2 Σύνθεση)

Συµβατική παρτιτούρα
o Στοιχεία ευρωπαϊκής σηµειογραφίας: πεντάγραµµο (γραµµές, διαστήµατα), κλειδί
του σολ, οπλισµός, µετρικός οπλισµός, µέτρο, διαστολές, διπλή διαστολή
o Αξίες, φθόγγοι, σηµεία έκφρασης
(βλ. Β4 Δ.Ε 2.1 Εκτέλεση)
• Εσωτερική ακοή
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5. Να αποκτήσουν θετικές
δια-βίου στάσεις ως
ακροατές της µουσικής

5.2

απολαµβάνουν τις µουσικές της
αρεσκείας τους σε ποικίλους χώρους και
εκφάνσεις της ζωής τους, επιδεικνύοντας
κατάλληλη συµπεριφορά

•
•
•
•

Η προσφορά ενός έργου στην εξέλιξη της µουσικής
Περιγραφικός σχολιασµός, µουσικοκριτική
Έντυπη και ψηφιακή µουσική δηµοσιογραφία: στήλη, άρθρο
Προσωπικές µουσικές προτιµήσεις

•
•

Η έντυπη και ψηφιακή δηµοσιογραφία σχετικά µε τη µουσική και τον πολιτισµό
Η ιστορικότητα των χώρων συναυλιών, το προφίλ τους, π.χ. αρχαιολογικός χώρος,
µέγαρο πολιτισµού, γήπεδο
Η µουσική σε συναυλίες, φεστιβάλ και µουσικές εκδηλώσεις: θεσµοθετηµένα και µη,
τοπικά και διεθνή
Προσωπικά κριτήρια και προτιµήσεις (µουσικά και µη) και ακρόαση έργων
Κριτική ακρόασης έργου ως προς την εκτέλεση και σύνθεσή του
(βλ. Β4, ΔΕ 4.1 Ακρόαση)

•
•

•
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ΤΡΑΓΟΥΔΙ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
1. Να τραγουδούν µε
τεχνική επάρκεια ατοµικά
και σε οµάδες, ποικίλο
ρεπερτόριο τραγουδιών.

5. Να αναπτύξουν στάσεις
διά βίου τραγουδιστή

Βαθµίδα 4 (Β΄ Γυµνασίου – Α΄ Λυκείου)
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Οι µαθητές και οι µαθήτριες να είναι σε
θέση να:
1.1
προετοιµάζουν το σώµα και τη
φωνή τους για τραγούδι

1.2

αναπνέουν διαφραγµατικά
ελέγχοντας και στηρίζοντας την
αναπνοή τους

1.3

τοποθετούν σωστά την φωνή και
διευρύνουν σταδιακά την έκταση
της φωνής τους

1.4

χρησιµοποιούν κατάλληλη
άρθρωση

1.5

φροντίζουν για την υγεία της φωνής
τους
απολαµβάνουν να τραγουδούν σε
ποικίλες εκφάνσεις της ζωής τους
(π.χ. γλέντι, πανηγύρι, πάρτι,
συναυλία, χορωδία κ.λπ.)

5.1

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες
Ορθή στάση του σώµατος
• χαλαρό σώµα, αποβολή της έντασης χέρια, πόδια, αυχένας
• στήριξη κέντρου βάρους στα πόδια σταθερή θέση, χωρίς περιττές κινήσεις
Προετοιµασία προσώπου:
• χαλάρωση µάσκας προσώπου και της κάτω γνάθου
• Ανατοµία και φυσιολογία της φωνής (λάρυγγας, φωνητικές χορδές, διάφραγµα,
φωνητικές κοιλότητες, τραγουδιστική φωνή κ.λπ.) µέσα από βιωµατικές ασκήσεις
• Ενεργοποίηση του διαφράγµατος
• Ενδυνάµωση διαφράγµατος
• Συνειδητή διαφραγµατική αναπνοή
• κατάλληλες αναπνοές, καθόλου σφίξιµο
• Εισπνοή από τη µύτη και στόµα και διοχέτευση του αέρα χαµηλά(εισροή αέρα στις
βάσεις των πνευµόνων).
• Εκπνοή αργά και συνεχόµενα από το στόµα
• Προώθηση της φωνής στη µάσκα
• ανάπτυξη του εύρους της φωνής του/της κάθε µαθητή/τριας.
• Αντήχηση και όγκος
• Τονική ακρίβεια
• Φωνητική προθέρµανση
• κατάλληλο σχήµα στόµατος
• οµοιογένεια φωνηέντων
• ευκρίνεια στα σύµφωνα ( το τελικό -ν- ακούγεται την τελευταία στιγµή
και το τελικό -ς- ακούγεται αµέσως πριν την έναρξη του επόµενου χρόνου)
• εκφορά λέξεων φράσεων σύµφωνα µε το νοηµατικό και µουσικό περιεχόµενο
• καλή χρήση των φωνητικών χορδών
• τεχνικές προστασίας φωνητικών χορδών-τρόπος ίασης
• νέες κυκλοφορίες φωνητικών έργων και τραγουδιών
• προσωπική δισκοθήκη (π.χ. ψηφιακή)
• οι λειτουργίες και η προσφορά της φωνητικής ερµηνείας
• πολιτότητα ( αίσθηµα του ‘ανήκειν’, ενεργός συµµετοχή, κ.λπ.)
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ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
1. Να αναπτύξουν
δεξιότητες εκτέλεσης,
επιδεικνύοντας ενδιαφέρον
στην ποιότητα του
παραγόµενου ήχου και
ενεργοποιώντας µουσικές
τους ικανότητες

Βαθµίδα 4 (Β΄ Γυµνασίου – Α΄ Λυκείου)
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Οι µαθητές και οι µαθήτριες να είναι σε
θέση να:
1.1 εκτελούν µουσικά όργανα,
επιδεικνύοντας τεχνική επάρκεια

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες
•

Συνδυασµός της εκτέλεσης µε το τραγούδι

Όργανα, τα οποία υπάρχουν διαθέσιµα στο σχολείο, µέσα από πειραµατισµό και εφαρµογή
άτυπων διαδικασιών µάθησης:
• Χορδόφωνα
• Μεµβρανόφωνα
• Ιδιόφωνα
• Αερόφωνα
• Ηλεκτρόφωνα
ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΣΥΝΘΕΣΗ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
7. Να επιδιώκουν και να
απολαµβάνουν
δραστηριότητες
αυτοσχεδιασµού και
σύνθεσης διά-βίου

Βαθµίδα 4 (Β΄ Γυµνασίου – Α΄ Λυκείου)
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Οι µαθητές και οι µαθήτριες να είναι σε
θέση να:
7.4
Χρησιµοποιούν θέµατα προβλήµατα που χρίζουν
ευαισθητοποίησης στο τοπικό και
παγκόσµιο κοινωνικό περιβάλλον
ως ερέθισµα για µουσική δηµιουργία

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες
• Μουσική δηµιουργία µε αφορµή κοινωνικά γεγονότα
• Επιδράσεις καλλιτεχνικής δηµιουργίας στο παγκόσµιο γίγνεσθαι
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