
6. Διδακτική Μεθοδολογία 
 

Δεν υπάρχει ζνασ ιδανικόσ και ευρφτερα αποδεκτόσ τρόποσ, με βάςθ τον οποίο πρζπει 
πάντα να ςχεδιάηεται το μάκθμα τθσ Μουςικισ.  Υπάρχουν όμωσ κάποιεσ βαςικζσ αρχζσ 
αποτελεςματικισ διδαςκαλίασ ςτθ Μουςικι, τισ οποίεσ πρζπει να ζχει υπόψθ του ο/θ 
εκπαιδευτικόσ κατά τον ςχεδιαςμό/ οργάνωςθ των μακθμάτων: 

 Για τθν επιτυχία ενόσ μακιματοσ Μουςικισ είναι απαραίτθτο να τεκοφν «μουςικοί 
ςτόχοι», ςτόχοι που κα οδθγιςουν ςτθ μουςικι ανάπτυξθ των παιδιϊν. Για να 
τεκοφν ςωςτά οι ςτόχοι, ο/θ εκπαιδευτικόσ πρζπει να είναι ςε κζςθ να διαγνϊςει 
τισ «μουςικζσ» ανάγκεσ των μακθτϊν/τριϊν του και το επίπεδο ςτο οποίο 
βρίςκονται, για να μπορζςει να κτίςει πάνω ςτισ προχπάρχουςεσ γνϊςεισ και 
δεξιότθτζσ τουσ και να τουσ βοθκιςει να προοδεφςουν μουςικά.  

 Το μάκθμα πρζπει να διδάςκεται από τουσ εκπαιδευτικοφσ «μουςικά». Οι ςτόχοι 
του μακιματοσ γνωςτοποιοφνται ςτουσ μακθτζσ όχι ανακοινϊνοντάσ τουσ, αλλά 
εμπλζκοντασ τουσ μακθτζσ ςε μουςικζσ δράςεισ και δραςτθριότθτεσ με τισ οποίεσ 
κα ανακαλφψουν βιωματικά και με μουςικό  τρόπο τθ ζννοια, τθ δεξιότθτα, τθν 
πλθροφορία, τθν ςτάςθ, τθ ςυμπεριφορά που κζλουμε να τουσ διδάξουμε.  

 Το κλειδί για τθν προετοιμαςία ενόσ μακιματοσ Μουςικισ είναι το να κατανοιςει 
κανείσ τισ ποικίλεσ διαδικαςίεσ που εμπλζκονται ςτο τρίπτυχο των μουςικϊν 
δραςτθριοτιτων τθσ ακρόαςθσ, εκτζλεςθσ και δθμιουργίασ μουςικισ και τουσ 
τρόπουσ με τουσ οποίουσ αυτζσ διαπλζκονται ςε μια μουςικι εμπειρία. Για 
παράδειγμα θ ακρόαςθ ενυπάρχει και ςτθν εκτζλεςθ αλλά και ςτθ ςφνκεςθ 
μουςικισ και επιτρζπει ςτον εκτελεςτι και ςτο ςυνκζτθ να επεξεργαςτοφν και να 
τελειοποιιςουν τα μουςικά τουσ «προϊόντα». Στον μουςικό αυτοςχεδιαςμό θ 
ςφνκεςθ και θ εκτζλεςθ γίνονται ταυτόχρονα, με τθν ακρόαςθ να ζχει κακοριςτικό 
ρόλο ςτθν εξζλιξθ τθσ δθμιουργικισ διαδικαςίασ. Είναι ςυνεπϊσ επικυμθτό οι 
μακθτζσ  να βιϊνουν αυτζσ τισ μορφζσ μουςικισ δθμιουργίασ μζςα από μια 
προςζγγιςθ όπου αυτζσ διαπλζκονται και δίνουν τθν ευκαιρία ςτουσ μακθτζσ  να 
αντιλθφκοφν τθ Μουςικι ωσ μια ολότθτα και όχι ωσ μεμονωμζνεσ μουςικζσ ζννοιεσ 
ι δεξιότθτεσ.  

 Ακολουκείται θ προςζγγιςθ «ο ιχοσ προθγείται του ςυμβόλου» και δίνεται 
ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν ειςαγωγι ςτθν τάξθ άτυπων μακθςιακϊν μεκόδων και 
πρακτικϊν που δε βαςίηονται ςτθ μουςικι ςθμειογραφία και που είναι ιδιαίτερα 
διαδεδομζνεσ ςτο χϊρο τθσ δθμοφιλοφσ και τθσ παραδοςιακισ μουςικισ. 

 Η μουςικι, ςε οποιαδιποτε μορφι τθσ, πρζπει να είναι ςτο επίκεντρο κάκε 
μακιματοσ που ςχεδιάηουμε και διδάςκουμε. Ακόμα και ςε κεματικζσ ενότθτεσ 
που μπορεί εκ πρϊτθσ άποψθσ ακοφγονται πιο κεωρθτικζσ, ο/θ εκπαιδευτικόσ 
μπορεί να βρει τρόπουσ να εμπλζξει τουσ μακθτζσ του «μουςικά», ακοφγοντασ, 
εκτελϊντασ και δθμιουργϊντασ μουςικι. Η ςθμειογραφία, οι γνϊςεισ για τθ 
μουςικι, οι κεωρθτικζσ γνϊςεισ κλπ. είναι ςθμαντικά, αλλά ζρχονται να 
υποςτθρίξουν τθν μάκθςθ, δεν είναι αυτοςκοπόσ. Τα αποτελεςματικά μακιματα 
Μουςικισ εμπλζκουν τα παιδιά με μουςικό τρόπο από τθν αρχι του μακιματοσ.  

 Ζχουμε υψθλζσ προςδοκίεσ για τθν μουςικι ανάπτυξθ και πρόοδο των 
μακθτϊν/τριϊν μασ και δουλεφουμε μεκοδικά προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ. Μζςα 
από κριτικό αναςτοχαςμό αξιολογοφμε ςυνεχϊσ τισ διδακτικζσ μασ πρακτικζσ και το 
βακμό ςτον οποίο αυτζσ ενιςχφουν το εφροσ, το βάκοσ και τθν ποιότθτα τθσ 
μουςικισ παιδείασ που παρζχουμε ςτουσ μακθτζσ/τριεσ μασ.   



Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται αναλυτικά κάποιεσ προτάςεισ που αφοροφν τθ διδακτικι 
μεκοδολογία ςτο μάκθμα τθσ Μουςικισ.  

 

6.1 Βιωματική προςζγγιςη 
 
Το ΑΠΜ δίνει ζμφαςθ ςτθ βιωματικι ςυμμετοχι των μακθτϊν και μακθτριϊν ςε ποικίλεσ 
μουςικζσ εμπειρίεσ. Ιδιαίτερθ προςοχι δίνεται ςτθν ποιότθτα και το βάκοσ των μουςικϊν 
εμπειριϊν και δραςτθριοτιτων ςτισ οποίεσ εμπλζκονται οι μακθτζσ, ϊςτε να 
ανταποκρικοφν ςε αυτζσ με μουςικό τρόπο και να κατανοιςουν πραγματικά τθ μουςικι. 
Προτεραιότθτα είναι θ ςυνειδθτι ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε όλθ τθ διαδικαςία τθσ 
μάκθςθσ. 
 
Ζχοντασ ωσ βαςικι αρχι ότι δουλεφουμε από το γνωςτό ςτο άγνωςτο, από το απλό ςτο 
ςφνκετο, από το όλο ςτο επιμζρουσ και από το ςυγκεκριμζνο ςτο αφθρθμζνο, παρζχουμε 
άμεςεσ μουςικζσ εμπειρίεσ, χωρίσ πολλά λόγια και υποδείξεισ. Με δεδομζνο ότι πρϊτιςτοσ 
τρόποσ επικοινωνίασ του/τθσ εκπαιδευτικοφ με τουσ μακθτζσ είναι θ μουςικι επικοινωνία 
και όχι θ λεκτικι, ο ποιοτικόσ μουςικόσ ιχοσ κατζχει πρωταρχικι κζςθ ςτο μάκθμα, ο 
οποίοσ ρζει αβίαςτα, απρόςκοπτα και φυςικά. 
 
Η μάκθςθ προωκείται ςε πραγματικά περιβάλλοντα ι προςομοιϊςεισ πραγματικϊν 
περιςτάςεων μουςικισ επικοινωνίασ, όπου θ γνώση της μουσικής αποκτιζται μζςα από τθν 
εξερεφνθςθ και τισ ευκαιρίεσ που δίνονται ςτουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ να αναλφςουν, 
να πειραματιςτοφν και να αναηθτιςουν λφςεισ, ϊςτε να επζλκει θ γνώση για τη μουσική.  

 
Στόχοσ είναι θ ενεργόσ εμπλοκι του μακθτι και θ μετατόπιςθ από τθ διδαςκαλία (όπου 
πρωταγωνιςτισ είναι ο/θ εκπαιδευτικόσ) ςτθ μάκθςθ (όπου πρωταγωνιςτισ είναι ο 
μακθτισ/τρια),  μζςω τθσ φκίνουςασ κακοδιγθςθσ και θ αυτονόμθςθ των μακθτϊν, ϊςτε 
να οικοδομοφν τθ νζα γνϊςθ. Η νζα γνϊςθ παρουςιάηεται ςταδιακά μζςα από τα τρία 
επίπεδα αναπαράςταςθσ τθσ γνϊςθσ που προτείνει ο Bruner: το πραξιακό, το εικονικό και 
το ςυμβολικό. Συνεπϊσ, ςτθν πρϊτθ βακμίδα κυρίωσ οι μουςικζσ εμπειρίεσ των παιδιϊν 
εμπίπτουν ωσ επί το πλείςτον ςτο πραξιακό και ςτο εικονικό επίπεδο, ενϊ ςτισ άλλεσ 
βακμίδεσ αγγίηουν και το ςυμβολικό.   
 
Στο πιο πάνω πλαίςιο, θ διδαςκαλία του μακιματοσ τθσ Μουςικισ πρζπει να δίνει 
προβάδιςμα ςτθ χαρά, ςτθν αιςκθτικι απόλαυςθ, ςτθν ςυναιςκθματικι ζκφραςθ και ςτθν 
ευχαρίςτθςθ των μακθτϊν.  
 
 

6.2 Άτυπεσ μαθηςιακζσ πρακτικζσ  ςτη Μουςική  
 
Οι άτυπεσ μακθςιακζσ πρακτικζσ προςδίδουν ςτθν επίςθμθ μουςικι εκπαίδευςθ 
ςθμαντικά οφζλθ,  για αυτό και αποτελοφν μία διαδομζνθ διδακτικι προςζγγιςθ. Η 
ανάπτυξθ των μουςικϊν και άλλων κομβικϊν δεξιοτιτων των μακθτϊν πραγματοποιείται 
μζςα από ζνα ιδιότυπο πλαίςιο μακθςιακϊν πρακτικϊν και ςτρατθγικϊν, ςτο οποίο οι 
μακθτζσ καλοφνται να αναπαράγουν μουςικι με το αυτί. 
 
Βαςικι αρχι αποτελεί το γεγονόσ ότι οι ίδιοι οι μακθτζσ επιλζγουν τα ζργα που κα 
αναπαραγάγουν, και όχι οι εκπαιδευτικοί. Για τθν αναπαραγωγι τθσ μουςικισ, οι μακθτζσ 
χρθςιμοποιοφν, κυρίωσ, τισ ακουςτικζσ τουσ δεξιότθτεσ («αυτί»), και όχι τθ μουςικι 
ςθμειογραφία. Οι μακθτζσ αναπαράγουν μουςικι ακοφγοντασ είτε τθν πλιρθ μορφι του 
ζργου (δθλ. όλεσ τισ μελωδικζσ του γραμμζσ μαηί) ι τθν κάκε μουςικι γραμμι ξεχωριςτά. 



Συνικωσ, οι μακθτζσ δοκιμάηουν να εκτελζςουν μουςικι, εντοπίηουν και διορκϊνουν τα 
λάκθ τουσ, μζχρι να καταλιξουν ςτθν ορκι αναπαραγωγι τθσ μουςικισ. Επιπρόςκετα, 
κακοριςτικισ ςθμαςίασ ςτθν επίτευξθ τθσ μάκθςθσ αποτελεί το πλαίςιο διδαςκαλίασ, το 
οποίο ςυνίςταται από ομάδεσ φίλων. Η διαμακθτικι διδακτικι (peer learning), θ 
ςυνδιερεφνθςθ και θ αλλθλεπίδραςθ που αναπτφςςεται μεταξφ φίλων,  προςφζρει 
ιδιαίτερθ δυναμικι ςτθν ανάπτυξθ των μουςικϊν δεξιοτιτων των μακθτϊν. Άρα, δεν 
αναμζνεται απόλυτθ κακοδιγθςθ τθσ μάκθςθσ από τον εκπαιδευτικό, αφοφ ο τελευταίοσ 
ζχει ρόλο υποςτθρικτι και διευκολυντι, ο οποίοσ παρεμβαίνει μόνο ςε περίπτωςθ που του 
ηθτθκεί.  
 
Μζςα ςε αυτό το πλαίςιο μάκθςθσ, το τρίπτυχο εκτζλεςθσ - ακρόαςθσ - ςφνκεςθσ είναι 
ςυμπαγζσ, και καμία δεξιότθτα δεν προάγεται μεμονωμζνα. Επιπρόςκετα, θ διδαςκαλία 
δεν είναι ποτζ δομθμζνθ και διαβακμιςμζνθ με ςυγκεκριμζνο τρόπο, αλλά περιςςότερο 
γίνεται αντιλθπτι ωσ χαοτικι και ολιςτικι. Αντίςτοιχα, τα μακθςιακά αποτελζςματα δεν 
αναμζνεται να εμφανίηουν πάντοτε ςτακερι βελτίωςθ και γραμμικι πορεία.   
 
Σε μετζπειτα ςτάδιο, αφοφ οι μακθτζσ αναπτυχκοφν μουςικά, αποκτιςουν αυτοπεποίκθςθ 
για τισ μουςικζσ τουσ ικανότθτεσ και είναι πιο δεκτικοί, τότε ο/θ εκπαιδευτικόσ ζχει τθν 
ευχζρεια να προτείνει ςτουσ μακθτζσ να δουλζψουν με τον ίδιο τρόπο με ζργα που δεν 
περιλαμβάνονται ςτισ μουςικζσ τουσ προτιμιςεισ. 
 
Είναι ςθμαντικό, κατά τθν εφαρμογι των άτυπων μεκόδων διδαςκαλίασ, ο/θ εκπαιδευτικόσ 
να παρατθρεί τα ποικίλα μακθςιακά ςτιλ και ςτρατθγικζσ μάκθςθσ που ενδζχεται να 
αναπτφξουν οι μακθτζσ, ϊςτε να τα λαμβάνει υπόψθ κατά τον προγραμματιςμό τθσ 
διδαςκαλίασ. Για παράδειγμα, εάν παρατθριςει ότι μια μερίδα μακθτϊν ςυνθκίηουν να 
τραγουδοφν τθ μουςικι που προςπακοφν να αναπαράγουν, τότε ο/θ εκπαιδευτικόσ καλό 
είναι να τουσ παροτρφνει να υιοκετιςουν το τραγοφδι ςε αντίςτοιχεσ μακθςιακζσ τουσ 
ανάγκεσ (π.χ. για τθν καταγραφι μελωδίασ).  
 
Τζλοσ, αναφορικά με τισ άτυπεσ διαδικαςίεσ μάκθςθσ, ο/θ εκπαιδευτικόσ χρειάηεται να 
πάψει να αντιλαμβάνεται τθν τυπικι και τθν άτυπθ μάκθςθ ωσ δφο αντίκετεσ διαδικαςίεσ 
μάκθςθσ, αλλά να τισ κατανοεί ωσ τουσ δφο πόλουσ ενόσ ςυνεχοφσ, μζςα ςτο οποίο οι 
εκπαιδευτικοί ςυνδιαλζγονται κριτικά με τισ μακθςιακζσ ανάγκεσ των μακθτϊν τουσ και 
αποφαςίηουν για τισ διδακτικζσ τουσ προςεγγίςεισ.  
 
 

6.3  Συνεργατική μάθηςη 
 
Η ςυνεργατικι μάκθςθ κεωρείται μια από τισ ςθμαντικότερεσ διδακτικζσ ςτρατθγικζσ τθσ 
ςυνεκπαίδευςθσ μακθτϊν ςε τάξεισ μικτισ ικανότθτασ ςτο μάκθμα τθσ Μουςικισ, θ οποία 
μπορεί να βελτιϊςει μαηί με τα μακθςιακά αποτελζςματα, τθν αυτοεκτίμθςθ και τισ 
ποικίλεσ κοινωνικζσ δεξιότθτζσ τουσ,  δεξιότθτεσ απαραίτθτεσ ςτθν προετοιμαςία τουσ για 
το νζο πολιτιςμικό περιβάλλον.  

Προκειμζνου, βζβαια, θ ςυγκεκριμζνθ προςζγγιςθ να είναι αποτελεςματικι και θ 
ςυνεργαςία των μακθτϊν/τριϊν να είναι γόνιμθ και δθμιουργικι, απαιτείται θ 
ςυςτθματικι καλλιζργεια των δεξιοτιτων ςυνεργατικισ μάκθςθσ ςτο μάκθμα τθσ 
Μουςικισ. Μεγάλθ προςοχι χρειάηεται εκ μζρουσ του/τθσ εκπαιδευτικοφ Μουςικισ όταν 
προωκεί τθ ςυνεργατικι μάκθςθ, ϊςτε όλοι οι μακθτζσ/τριεσ να ενεργοποιοφνται αλλιϊσ 
κάποιοι μπορεί να μθν ςυμμετάςχουν κακόλου. Ο/θ εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να 
«εκπαιδεφςει» τουσ μακθτζσ τουσ ανακζτοντάσ του διάφορουσ ρόλουσ, όπωσ αυτόν του 
αρχθγοφ, του γραμματζα, του προμθκευτι μουςικϊν οργάνων ι του χρονομζτρθ. Όποτε 



χρειάηεται, ο/θ εκπαιδευτικόσ αναλαμβάνει να κακοδθγιςει τουσ μακθτζσ προσ τθ ςωςτι 
κατεφκυνςθ, επιβλζποντασ τθ μάκθςθ και τισ μουςικζσ διεργαςίεσ λειτουργϊντασ 
ταυτόχρονα ωσ μοντζλο ςε ζνα περιβάλλον αλλθλεπίδραςθσ και μάκθςθσ. Οι 
μακθτζσ/τριεσ κα πρζπει να δουλεφουν ςτισ ομάδεσ όχι ανταγωνιςτικά αλλά 
αλλθλοςυμπλθρϊνοντασ ο ζνασ τον άλλο. 

Ο/θ εκπαιδευτικόσ μπορεί να εξοικειϊςει ςταδιακά τουσ μακθτζσ/τριεσ ξεκινϊντασ από 
εταιρικζσ τεχνικζσ για να ςυνκζςουν πχ. με μουςικζσ ερωτοαπαντιςεισ εμπλζκοντασ ςτθν 
αρχι δφο μακθτζσ. Αυτό είναι το προ-ςτάδιο τθσ αναπτυγμζνθσ ομαδοςυνεργατικισ 
διδαςκαλίασ  και κεωρείται ςθμαντικό γιατί βοθκά ςτθ μετάβαςθ από τθν αυτόνομθ 
εργαςία ςτθν αλλθλεξάρτθςθ. Τα οφζλθ είναι μεγάλα αφοφ ζνασ μακθτισ, με επαρκι 
γνϊςθ του υλικοφ διδάςκει άλλο ςυνομιλικο, ο οποίοσ μπορεί να είναι ςτα ίδια επίπεδα ι 
να κεωρείται αρχάριοσ. Η διαμακθτικι επικοινωνία δθµιουργεί µια αναπτυξιακι δυναµικι 
που επιτρζπει ςτουσ µακθτζσ/τριεσ να ξεπεράςουν τα ατοµικά τουσ όρια ςκζψθσ και 
πράξθσ, που κανζνα από τα µζλθ δε κα µποροφςε, εκτόσ οµάδασ, να υπερβεί και να 
αναπτφξει. Ενδζχεται κάποτε ο μακθτισ-εκπαιδευτισ να μθν είναι απαραίτθτα ςε 
ψθλότερο μακθςιακό επίπεδο από τον εκπαιδευόμενο κακϊσ ςυχνά ο εκπαιδευτισ-
μακθτισ επιλζγεται τυχαία ςτο πλαίςιο τθσ ςχολικισ τάξθσ. Με τθν κατάλλθλθ εποπτεία εκ 
μζρουσ του εκπαιδευτικοφ, ο μακθτισ-εκπαιδευτισ μπορεί να γίνει αποτελεςματικόσ 
«δάςκαλοσ» άλλου μακθτι αποκομίηοντασ ςθμαντικά οφζλθ ςε μακθςιακό, ψυχολογικό 
και κοινωνικό επίπεδο.  

Στθ ςυνζχεια ο/θ εκπαιδευτικόσ μπορεί να προχωριςει ςτθν οργάνωςθ πρακτικϊν 
ςυνεργατικισ μάκθςθσ ςε τριμελείσ, τετραμελείσ ι μεγαλφτερεσ ομάδεσ. Σε κάκε μουςικι 
δραςτθριότθτα που τουσ ανατίκεται ςθμαντικι είναι θ κετικι μουςικι αλλθλεπίδραςθ 
ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ, όπου, βοθκοφν ο ζνασ τον άλλον ςτθν απόκτθςθ δεξιοτιτων και 
γνϊςεων και είναι ςυνυπεφκυνοι τόςο για τθ προςωπικι τουσ μάκθςθ, όςο και για τθν 
μάκθςθ των μελϊν τθσ ομάδασ.   

Όποιο ςχιμα και αν ακολουκιςει ο/θ εκπαιδευτικόσ μουςικισ οι βαςικοί ςτόχοι είναι: (1) θ 
ενίςχυςθ τθσ ατομικισ μάκθςθσ και θ διατιρθςι τθσ μζςω τθσ ομαδικισ εργαςίασ, (2) θ 
ανάπτυξθ κετικϊν ςτάςεων ζναντι του μακιματοσ τθσ μουςικισ (3) θ ανάπτυξθ 
διαπροςωπικϊν δεξιοτιτων και (4) θ ανάπτυξθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ και τθσ αυτοπεποίκθςθσ 
των μακθτϊν/τριϊν. Η πρόκλθςθ ςτθν προςζγγιςθ αυτι τθσ μουςικισ διδαςκαλίασ και 
μάκθςθσ, είναι θ βζλτιςτθ ενεργοποίθςθ των μακθτϊν ςτισ μουςικζσ δραςτθριότθτεσ, θ 
καλλιζργεια τθσ μουςικισ φανταςίασ και τθσ μακθςιακισ διεργαςίασ. 

 

6.4 Διαθεματικζσ και διεπιςτημονικζσ προςεγγίςεισ 
 
Μια ςφγχρονθ ολιςτικι εκπαιδευτικι προςζγγιςθ υποςτθρίηει τθ ςφνδεςθ του κακθμερινοφ 
περιβάλλοντοσ με τον πολιτιςμό και τθν επιςτθμονικι γνϊςθ. Σε αυτό το εκπαιδευτικό 
πλαίςιο, οι διακεματικζσ και διεπιςτθμονικζσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ επιχειροφν τθν 
υπζρβαςθ των διαχωριςτικϊν ορίων που ζχουν κζςει οι διαφορετικοί επιςτθμονικοί κλάδοι 
ςτθ διάρκεια των ετϊν, ϊςτε να επιτευχκεί μια οριηόντια ςφνδεςθ μεταξφ των 
διδαςκομζνων μακθμάτων με ςκοπό τθν ενιαία και αποτελεςματικότερθ προςζγγιςθ μιασ 
κεματικισ περιοχισ από όλεσ τισ δυνατζσ πλευρζσ.   
Παράλλθλα, είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό οι ςτόχοι τζτοιων προςεγγίςεων να είναι ξεκάκαροι 
προκειμζνου να επιτευχκοφν ουςιαςτικζσ διαςυνδζςεισ ανάμεςα ςτα ςυνεργαηόμενα 
γνωςτικά αντικείμενα και να προαχκοφν γνωςτικοί ςτόχοι και ανάπτυξθ δεξιοτιτων και 
ςτάςεων ςε όλα τα εμπλεκόμενα πεδία.  
Η Μουςικι πολφ ςυχνά χρθςιμοποιείται ςτο πλαίςιο άλλων γνωςτικϊν αντικειμζνων για τθ 
δθμιουργία ευχάριςτθσ ατμόςφαιρασ, για να κινθτοποιιςει το ενδιαφζρον των μακθτϊν ι 



και να ενιςχφςει τθν κοινωνικοποίθςθ και τθ ςυνεργαςία τουσ. Ο ουςιαςτικόσ τθσ ρόλοσ 
όμωσ ωσ ανεξάρτθτο, αυτόνομο γνωςτικό αντικείμενο είναι θ ςυμβολι τθσ ςτθ δθμιουργία 
διακεματικϊν και διεπιςτθμονικϊν προςεγγίςεων που ςυμβάλλουν αμφίδρομα ςτθ 
βακφτερθ κατανόθςθ τόςο τθσ μουςικισ εμπειρίασ όςο και άλλων γνωςτικϊν αντικειμζνων. 
Παραδείγματα τζτοιων προςεγγίςεων είναι  οι ιςτορικο- κοινωνικο- πολιτιςμικζσ ςυνδζςεισ 
μουςικϊν ζργων, θ γνωριμία με τισ φυςικο-μακθματικζσ καταβολζσ του μουςικοφ ιχου και 
των μουςικϊν οργάνων, θ ςφνδεςθ τθσ μουςικισ με άλλεσ τζχνεσ μζςα από τθν οργάνωςθ 
μιασ κεατρικισ παράςταςθσ ι ενόσ μιοφηικαλ, κ.ά. 

 
 

6.5 Σχζδια εργαςίασ (project) 
 
 Η μζκοδοσ ςχεδίου εργαςίασ - project αποτελεί μία ςφνκετθ μζκοδο διδαςκαλίασ και 
μάκθςθσ ςτθν οποία εμπεριζχονται μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ όπωσ θ ςυνεργατικι 
μάκθςθ και θ διακεματικότθτα. Η ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ αναπτφςςει και αξιοποιεί τθν 
πρωτοβουλία, αυτενζργεια και κριτικι ςκζψθ των μακθτϊν/τριϊν παρζχοντάσ τουσ τθ 
δυνατότθτα επιλογισ του κζματοσ τθσ διερεφνθςθσ/δράςθσ, των μζςων, διαδικαςιϊν και 
τρόπων ζκφραςθσ και παρουςίαςθσ του προϊόντοσ τθσ ςυλλογικισ εργαςίασ τουσ.  
Αξιοποιϊντασ τα ενδιαφζροντα, τισ προχπάρχουςεσ γνϊςεισ και εμπειρίεσ των 
μακθτϊν/τριϊν γφρω από ζνα μουςικό κζμα, θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ ζχει τθ δυνατότθτα 
να κινθτοποιεί τον ενδιαφζρον τουσ και να παρζχει το κίνθτρο για ενεργι εμπλοκι τουσ ςε 
αυκεντικζσ μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ λφςθσ προβλιματοσ ςε μορφι μουςικισ 
δθμιουργίασ, μουςικισ διερεφνθςθσ κ.ά. Η μουςικι γνϊςθ, ςτθν οποία ςτθρίηεται θ 
μουςικι δράςθ, οικοδομείται μζςα από τθ μεκοδευμζνθ επεξεργαςία των πρωτογενϊν 
πλθροφοριακϊν ςτοιχείων, τα οποία ςυλλζγονται μζςα από τθν ενεργό επικοινωνία του 
ατόμου/ομάδασ με το φυςικό και κοινωνικοπολιτιςμικό του/τθσ περιβάλλον.   
Μζςα από τα ςχζδια εργαςίασ – projects ενκαρρφνονται ομαδοςυνεργατικζσ διαδικαςίεσ 
και απαιτείται ςυντονιςμζνθ ςυλλογικι δράςθ, με αποτζλεςμα να ενιςχφεται το ςυλλογικό 
αίςκθμα ευκφνθσ, ο αποκεντρωτιςμόσ και θ ανάπτυξθ ςυναιςκθματικισ κατανόθςθσ.  
Στο πλαίςιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ μεκόδου, ο/θ εκπαιδευτικόσ διαδραματίηοντασ και πάλι 
διαμεςολαβθτικό ρόλο κακοδθγεί και κατευκφνει τον προγραμματιςμό, επεμβαίνει μόνο 
όταν του ηθτθκεί για να ενιςχφςει τουσ μακθτζσ/τριεσ ςε αναηιτθςθ νζων τρόπων 
προςπζλαςθσ πικανϊν εμποδίων.  
Η αξία των ςχεδίων εργαςίασ είναι αδιαμφιςβιτθτθ όςον αφορά ςτθν ανάπτυξθ 
μεταγνωςτικϊν δεξιοτιτων, τθν ικανότθτα δθλαδι του ατόμου να ελζγχει τισ γνωςτικζσ 
λειτουργίεσ του με ςτόχο τθ διευκόλυνςθ τθσ μάκθςθσ και των διαδικαςιϊν αιτιολόγθςθσ 
και επίλυςθσ προβλθμάτων. 
Μζςα από τθν ανάπτυξθ μουςικϊν ςχεδίων εργαςίασ προςφζρεται θ δυνατότθτα για 
πολφπλευρθ ανάπτυξθ μουςικϊν δεξιοτιτων, οικοδόμθςθ μουςικϊν γνϊςεων και ενίςχυςθ 
κετικϊν ςτάςεων ςυνδζοντασ το ςχολείο με τθν κακθμερινι πραγματικότθτα και 
διαςφαλίηοντασ ζτςι τθν ανάπτυξθ μουςικϊν δράςεων ςε αυκεντικά μουςικά 
περιβάλλοντα. 
 
 

6.6 Διαφοροποίηςη 
 
Η διαφοροποίθςθ αφορά τθ διδαςκαλία θ οποία αναπτφςςεται με βάςει ποικίλουσ και -
βάςει κριτθρίων- ιεραρχθμζνουσ τρόπουσ, μζςα και διαδικαςίεσ, ϊςτε να καλυφκοφν οι 
μακθςιακζσ ανάγκεσ του κάκε μακθτι και μακιτριασ ξεχωριςτά, οι οποίοι ςυνυπάρχουν ςε 
τάξεισ μικτισ ικανότθτασ.  
 



Η αναγκαιότθτα τθσ διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι, αφενόσ, όλα 
τα παιδιά πρζπει να προοδεφουν και να βιϊνουν το αίςκθμα τθσ ςχολικισ επιτυχίασ, 
αφετζρου, το κάκε παιδί είναι μοναδικό και διαφζρει από τα υπόλοιπα. 
 
Η διαφορετικότθτα των μακθτϊν πικανόν να είναι κοινωνικι, ζμφυλθ, πολιτιςμικι, 
νοθτικι, οικονομικι, ςωματικι ι θλικιακι. Οπότε, ζχουμε παιδιά με διαφορετικό επίπεδο 
ετοιμότθτασ ςε γνϊςεισ και δεξιότθτεσ, μακθςιακό ςτιλ, προφίλ νοθμοςφνθσ, φάςμα 
αναγκϊν, ενδιαφζροντα και εμπειρίεσ. Τα πιο πάνω κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ για 
τθ διαμόρφωςθ του περιεχομζνου και των διδακτικϊν ςτρατθγικϊν, εφαρμόηοντασ 
εξατομικευμζνεσ μεκόδουσ μάκθςθσ, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του εκάςτοτε μακθτι/τριασ.  
 
Η διδαςκαλία τθσ Μουςικισ μπορεί να διαφοροποιθκεί ωσ ακολοφκωσ: 

 Εντοπίηουμε  τισ πυρθνικζσ γνϊςεισ - ςτάςεισ - δεξιότθτεσ για το κάκε μάκθμα που 
διδάςκουμε, χωρίηοντάσ τισ ςε βαςικζσ, προαπαιτοφμενεσ και μεταςχθματιςτικζσ. Στθ 
ςυνζχεια, οργανϊνουμε αντίςτοιχα τθν πορεία του μακιματοσ και προετοιμάηουμε 
διαφοροποιθμζνεσ δραςτθριότθτεσ, ϊςτε να καλυφτοφν τουλάχιςτον τρία (3) 
διαφορετικά επίπεδα ετοιμότθτασ  που αφοροφν ςτουσ αδφνατουσ, μζτριουσ και 
ταλαντοφχουσ μακθτζσ.  

 Φροντίηουμε να ζχουμε ςτο μάκθμά μασ δραςτθριότθτεσ που να ανταποκρίνονται ςε 
όλουσ τουσ τφπουσ νοθμοςφνθσ και τφπουσ μάκθςθσ.  Παρουςιάηοντασ μια ζννοια μζςα 
από ποικιλία τρόπων δίνουμε τθν ευκαιρία ςτο κάκε παιδί να διδαχκεί ζνα κζμα μζςα  
τισ δικζσ του γλϊςςεσ μάκθςθσ.  

 Δεν αγνοοφμε τα ενδιαφζροντα των παιδιϊν και τισ μουςικζσ εμπειρίεσ των παιδιϊν 
εκτόσ ςχολείου. Συμπεριλαμβάνουμε τθ μουςικι κουλτοφρα των παιδιϊν ςτο μάκθμα, 
αναγνωρίηοντασ το μζγεκοσ και τθ ςθμαντικότθτα τθσ «άτυπθσ» μουςικισ παιδείασ που 
δζχονται κακθμερινά οι μακθτζσ εκτόσ ςχολείου.  

 
Τονίηουμε ότι θ διαφοροποίθςθ δεν είναι ο περιοριςμόσ και θ μείωςθ τθσ φλθσ για τουσ 
λιγότερο ικανοφσ μακθτζσ ι θ αφξθςι τθσ για τουσ προχωρθμζνουσ, αλλά θ ανταπόκριςθ 
ςτα διαφορετικά μακθςιακά ςτυλ, ετοιμότθτα και ενδιαφζροντα των παιδιϊν μζςα από 
διαφοροποιθμζνα μζςα, περιεχόμενο, δραςτθριότθτεσ, ρυκμό μακιματοσ,  αποτελζςματα,  
τρόπων αξιολόγθςθσ κ.λπ. Φροντίηουμε να μθν αδικοφμε οφτε τον αδφνατο μακθτι και 
μακιτρια αλλά οφτε και τα μουςικά ταλζντα. Στόχοσ μασ είναι να προοδεφςουν όλοι 
ξεκινϊντασ από το δικό τουσ ςθμείο εκκίνθςθσ και προχωρϊντασ με τουσ δικοφσ τουσ 
ρυκμοφσ. Μζλθμά μασ είναι θ ατομικι πρόοδοσ του κάκε μακθτι ξεχωριςτά.  
 
 

6.7 Δεξιότητεσ Κριτικήσ και Δημιουργικήσ Σκζψησ 
 
Η δθμιουργικότθτα δεν κεωρείται πλζον ότι αποτελεί χαρακτθριςτικό γνϊριςμα των λίγων 
και χαριςματικϊν ατόμων, αλλά καλλιεργείται ωσ ςτάςθ και αναπτφςςεται ωσ δεξιότθτα ςε 
όλουσ τουσ μακθτζσ. 
 
Τόςο θ ςφνκεςθ όςο και ο αυτοςχεδιαςμόσ αποτελοφν άκρωσ δθμιουργικζσ διαδικαςίεσ, 
κακϊσ απαιτοφν τθν παραγωγι καινοτόμων και πρωτότυπων ιδεϊν και προϊόντων.  
 
Ωσ τζτοιεσ, αξιϊνουν τθν ενεργοποίθςθ τθσ αποκλίνουςασ ςκζψθσ του μακθτι, κακϊσ 
αναμζνει από αυτόν να απομακρφνει τθ ςκζψθ του από τισ προβλεπόμενεσ απαντιςεισ και 
λφςεισ, και να “εφεφρει” διάφορεσ νζεσ ιδζεσ και λφςεισ, οι οποίεσ διζπονται από 
ευρθματικότθτα και καινοτομία. Επιπρόςκετα, είναι αναγκαία θ χριςθ τθσ φανταςίασ του 
μακθτι, αφοφ πλζον δεν μπορεί να ακολουκιςει τα προκακοριςμζνα και δομθμζνα ςτάδια 



ςκζψθσ που κατζχει, τα οποία οδθγοφν ςε προβλεπόμενα αποτελζςματα, και αφοροφν ςτθ 
ςυγκλίνουςα ςκζψθ. Οπότε, θ ςυγκλίνουςα ςκζψθ προχποκζτει, πρϊτιςτα, τθν 
ενεργοποίθςθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ του μακθτι.  
 
Νοείται όμωσ, ο μακθτισ κατά τθ ςφνκεςθ και αυτοςχεδιαςμό χρθςιμοποιεί τόςο τθ 
ςυγκλίνουςα - κριτικι ςκζψθ όςο και τθν αποκλίνουςα - δθμιουργικι ςκζψθ, 
αντιμετωπίηοντασ τισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ ωσ μια διαδικαςία λφςθσ-προβλιματοσ.  
 
Σθμαντικζσ παραμζτροι ςτθ δθμιουργικι διαδικαςία αποτελοφν το τελικό προϊόν, οι 
διαδικαςίεσ μζχρι να φτάςουμε ςτο προϊόν, το περιβάλλον ςτο οποίο λαμβάνουν χϊρα οι 
δθμιουργικζσ διαδικαςίεσ αλλά και τα εμπλεκόμενα ςε αυτζσ άτομα. Υπάρχουν πολλά 
ςτάδια τα οποία οι μακθτζσ ενδζχεται να ακολουκιςουν, ϊςτε να δθμιουργιςουν μουςικι. 
Συνικωσ, ςε πρϊτο ςτάδιο εντοπίηουν το πρόβλθμα που καλοφνται να λφςουν, ςτθ 
ςυνζχεια το αναλφουν, μετά βρίςκουν πικανζσ λφςεισ, και τζλοσ επιλζγουν τθν καλφτερθ 
λφςθ, ϊςτε να διαμορφϊςουν το τελικό τουσ αποτζλεςμα. Σε περίπτωςθ που οι μακθτζσ 
ςυνκζτουν μουςικι τότε ζχουν, επίςθσ, τθ δυνατότθτα να αξιολογιςουν και να 
ανακεωριςουν το αποτζλεςμά τουσ, πριν τθν οριςτικοποίθςι του, κάτι που δεν ςυμβαίνει 
ςτθν περίπτωςθ του μουςικοφ αυτοςχεδιαςμοφ. 
 
Ωσ εκπαιδευτικοί τθσ μουςικισ οφείλουμε να ενιςχφςουμε τθν κριτικι και δθμιουργικι 
ςκζψθ των μακθτϊν και να προςφζρουμε περιβάλλοντα που ενκαρρφνουν τθν εξερεφνθςθ, 
τον πειραματιςμό και το ρίςκο και προάγουν δθμιουργικζσ ςτρατθγικζσ και διαδικαςίεσ, Οι 
μακθτζσ χρειάηεται να ενκαρρφνονται να καταγράφουν αυκόρμθτεσ ιδζεσ τουσ ςε 
θμερολόγιο, να αναπτφςςουν και να ανταλλάςςουν μεταξφ τουσ νζεσ και καινοτόμεσ ιδζεσ 
ςε μορφι ιδεοκφελλασ, να δοκιμάηουν αυτζσ τισ ιδζεσ τουσ, να εκμεταλλεφονται ςτιγμζσ 
“εφρθκα” που τουσ ςυμβαίνουν, να ερευνοφν τα μουςικά ηθτοφμενα εντόσ και εκτόσ 
ςχολείου. Απϊτεροσ ςτόχοσ είναι οι μακθτζσ να υιοκετοφν μια εξερευνθτικι και τολμθρι 
ςτάςθ ηωισ, χωρίσ να ζχουν ωσ μοναδικό ςτόχο τθ δθμιουργία ενόσ τελικοφ προϊόντοσ.  
 
 
 
 
 


