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ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ COVID 19 

 

Εργαστήρια Μουσικής   

 O/H εκπαιδευτικός παρουσιάζει το μάθημα διατηρώντας την απαραίτητη απόσταση από τους 

μαθητές/τριες (2 μ.).  

 Προτείνονται οι ευθείες σειρές (λεωφορειακή διάταξη) ή άλλες εναλλακτικές λύσεις τοποθέτησης των 

μαθητών/τριών οι οποίες να διασφαλίζουν την καθορισμένη από το επίσημο υγειονομικό πρωτόκολλο 

απόσταση μεταξύ τους. Αποφεύγεται η μετακίνηση στην τάξη. 

 Προτείνεται η δημιουργία διαδικασίας εισόδου και εξόδου από την τάξη για αποφυγή συγχρωτισμού 

(μοντέλα συμπεριφοράς). 

 Τα θρανία ή άλλες επιφάνειες που χρησιμοποιούνται από μαθητές/τριες απολυμαίνονται με οινόπνευμα 

από τον/την εκπαιδευτικό πριν την είσοδο του επόμενου τμήματος. 

 

Διεξαγωγή του μαθήματος Μουσικής - Πρόβες κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων: 

 Στην παρούσα φάση οι δραστηριότητες εκτέλεσης στην τάξη, θα πρέπει να διεξάγονται με φειδώ και 

πάντοτε ακολουθώντας όλα τα μέτρα που καθορίζονται από το επίσημο υγειονομικό πρωτόκολλο του 

Υπουργείου Υγείας, λόγω της πιθανότητας διασποράς μικροσταγονιδίων. Λαμβάνονται από τον/την κάθε 

εκπαιδευτικό σχετικά μέτρα, ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών/τριών στην τάξη, το μέγεθος της 

αίθουσας μουσικής, τη δυνατότητα χρήσης αμφιθεάτρου, αίθουσας πολλαπλών χρήσεων ή υπαίθριων 

χώρων κ.λπ. 

 Προτείνεται η χρήση του προσωπικού μουσικού οργάνου και αναλογίου, κρουστών σώματος και 

προσωπικών αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων και ηχογόνων αντικειμένων από την/την εκπαιδευτικό και 

τους/τις μαθητές/τριες. Συστήνεται η χρήση εικονικών μουσικών οργάνων (virtual instruments) με τη 

χρήση της προσωπικής ταμπλέτας ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής. 

 Υπάρχει δυνατότητα εκτέλεσης τραγουδιού με την τήρηση των κατάλληλων μέτρων στην τάξη, σε ανοιχτό 

χώρο ή χώρο μεγάλης χωρητικότητας και προτείνεται η αξιοποίηση της φωνητικής πρακτικής bouche 

fermée. 

 Δε δίδονται στους μαθητές βιβλία αναφοράς που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη της τάξης. Προτείνεται η 

χρήση των ηλεκτρονικών βιβλίων μουσικής ή άλλου ψηφιοποιημένου υλικού στην προσωπική ταμπλέτα 

ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή. 

 Αποφεύγονται τα φυλλάδια εργασίας. Αν είναι απολύτως απαραίτητα, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο 

προσωπικό μέηλ των μαθητών από την προηγούμενη μέρα είτε φωτοτυπούνται τουλάχιστο 24 ώρες πριν. 

Δίδονται στους/στις μαθητές/τριες με τη χρήση γαντιών.  

 Αντί των φύλλων εργασίας και αξιολόγησης, προτείνεται εναλλακτικά η χρήση προσωπικού τετραδίου και 

γραφικής ύλης, του βιντεοπροβολέα, ιστοσελίδων και διαδικτυακών εφαρμογών και εργαλείων (π.χ. 

Plickers). 

 Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, οι πρόβες γίνονται με ολιγομελή φωνητικά και ορχηστρικά σύνολα 

(sectionals) τηρώντας όλα τα πιο πάνω μέτρα και αυτά που καθορίζονται από το επίσημο υγειονομικό 

πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας.  
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