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Διδάσκοντας τη Μουσική με
Μουσικότητα στον 21ο αιώνα



 Γιατί διδάσκω μουσική; 
 Τι θέση έχει η διδασκαλία στη ζωή 

μου;
 Πώς δρω μέσα στην τάξη ώστε το 

μάθημα μου να έχει μουσικότητα;
 Πώς να βάλω αυτό που θέλω να 

διδάξω στην πράξη ώστε να έχει 
Σημασία;

 Τι καινούργιο πρέπει να εφαρμόσω 
στη διδακτική πρακτική μου ώστε οι 
μαθητές να αποκτήσουν πιο 
ποιοτικές συμπεριφορές;



Τι τους μένει όταν
ένα μάθημα 
τελειώσει;



2019

Ένα 40λεπτο μάθημα
Ποιο το 

προσδοκώμενο 
αποτέλεσμα;

(Πυρηνικές 
γνώσεις)

στο τέλος 
του 

40λεπτου

τραγούδι

ενορχήστρωση

ακρόαση

δημιουργία



τραγούδι εκτέλεση
Δημιουργία/
Aκρόαση



1

40



ΤΡΑΓΟΥΔΙ

ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ/
ΑΚΡΟΑΣΗ



ΤΕΡΜΑ στη Ρηχότητα 
της μουσικής 
εκπαίδευσης

ΝΑΙ στην εμβάθυνση 
της μουσικής 
εκπαίδευσης



τραγούδι

εκτέλεση σε μουσικά όργανα



Ποια η διαφορά μεταξύ

Τraining children
Musically

Bowman, W. (2002). “Educating Musically”. The New Handbook of Research on Music 
Teaching and Learning: A Project of the Music Educators National Conference. New York: 
Oxford University Press, p. 64.

Educating children
Musically



Τraining children
Musically

Επιμορφώνω 
τα παιδιά μουσικά

‘καθοδηγητικό’
Τρενάρει συμπεριφορές

Δηλ. να μεταδίδω δεξιότητες και τεχνικές 
ώστε να επιτευχθούν τα επιθυμητά 
αποτελέσματα



Παίξε με αυτό τον τρόπο

Τραγούδα με αυτό τον τρόπο



Σταματούμε όσο γίνεται να είμαστε δασκαλοκεντρικοί

Teacher oriented

http://bit.ly/2q08xFg



Educating children
Musically

Διαπαιδαγωγώ 
τα παιδιά  μουσικά

Ανοικτοσύνη του μυαλού, 
πέρα από το status quo

Η κριτική και δημιουργική 
σκέψη
η αυτονομία
η ευελιξία 
η ανοχή
η υπομονή 
η ενσυναίσθηση



ΠΟΙΟΤΗΤΑ =ΔΕΕ & τρόπος εφαρμογής τους



Η θεωρία του Swanwick

«Μοιράζοντας με την 
κοινωνία»



Οι τρεις αρχές του Swanwick

«έμφαση στην άνεση,  fluency»

«φροντίδα για τη διαλογική εσωτερική 
μουσική σχέση που έχουν οι μαθητές » 

«φροντίδα για τη μουσική ως μια 
διαλογική εσωτερική σχέση»



Ποιοτικό τραγούδι έκπληξη

quality singing

http://bit.ly/2qafums



Πώς και πόσο 
επηρεάζουμε την ψυχή 

τους;



«Αγαπώ όποιον
συνθέτη μ’ έκανε να

νιώσω, έστω και για μια
στιγμή, πως με παίρνει

πιο κοντά στο φως»



«Δεν είναι οι
εγκυκλοπαιδικές γνώσεις

αλλά πώς οδηγεί τους
μαθητές του στο να

ανακαλύψουν την μαγεία
της μουσικής...»

Σκέψεις του για τον εκπαιδευτικό



θέλει άλλα
αισθητήρια, 

τα οποία
χάσαμε πια...

Σκέψεις του για το τι επικρατεί μέσα στις τάξεις..



ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥ
ΧΩΡΟΥ







Η τάξη του σήμερα
μοιάζει με αυτή……..

………….του 1980



ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΥΠΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

This image cannot currently be displayed.



ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΥΠΟΙ ΜΑΘΗΤΩΝ



…να βρούνε την ταυτότητά τους σε ένα κλίμα 
ανασφάλειας, αβεβαιότητας και αμηχανίας….

Κοινωνικός καθρέφτης Παράλληλα, παράθυρο για νέες εμπειρίες
Το μάθημα της Μουσικής



Διδακτικό κλίμα και κουλτούρα τάξης 

Να δώσουμε στα σχολεία μας νεανική εικόνα.



κριτική σκέψη

δημιουργικότητα

συνεργασία‐
επικοινωνία

καινοτομία

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
(εκκολαπτήριο 
νέων ιδεών και 

νέων 
προσεγγίσεων)

επίλυση προβλήματος

φαντασία, διορατικότητα, εφευρετικότητα

















Η αλληλεπίδραση 
με τους μαθητές είναι 
πιο βαθιά όταν 
μοιράζεστε 
τις ίδιες αξίες, 
προσδοκίες, 
ελπίδες, 
ακόμα και 
πεποιθήσεις.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ



Πλάτων
(427‐347 π.Χ.)

«Μη βία, ω άριστε, 
αλλά παίζων τους 
παίδας τρέφε»



«Όχι με την επιβολή, 
αλλά να φροντίζεις να 

εκπαιδεύονται 

παίζοντας»
Δεν μπορούν να αναπτυχθούν μουσικά καθισμένοι στα θρανία

weight, space, time, flow



ακούω μιλώ διαβάζω γράφω

Η μουσική ευχέρεια προηγείται του μουσικού 
γραμματισμού (ικανότητα ανάγνωσης και γραφής) 

Πολλές πολλές 
Μουσικές Εμπειρίες

(τραγούδι, εκτέλεση, δημιουργία κλπ.)

Μετά βάζω 
την παρτιτούρα



Παιγνίδι

sinergasia

http://bit.ly/2oruArh



Το αυτί να προηγείται 
του ματιού, των 

μουσικών συμβόλων &
της γραφής

Λιγότερα λόγια 
περισσότερη πράξη

Αυτί & μουσική σκέψη 
διαδραματίζουν ενεργό 

ρόλο στις μουσικές 
εμπειρίες.

Λιγότερη στατικότητα, 
περισσότερη ενέργεια

SOS

Ο Μουσικός Γραμματισμός
πρέπει να ξεκινά με 

ακουστικές δεξιότητες.

Έτσι εξασφαλίζουμε ότι



ΑΡΑ: Βασικός μας στόχος 
• να ΑΓΑΠΗΣΟΥΝ οι μαθητές μας τη μουσική 
και να νοιώσουν τις αισθητικές αξίες της

• Να μας απασχολεί το ΓΙΑΤΙ διδάσκουμε 
Μουσική και ΠΩΣ, όχι το ΤΙ !!!

• Να τους προσφέρουμε πλούσιες μουσικές 
εμπειρίες με απώτερο στόχο την 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ



Teaching Music Musically in the 21st century





‐ 28 Απριλίου 2017 ‐
ΜΕΡΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ



‐ 28 Απριλίου 2017 ‐
ΜΕΡΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥhttp://bit.ly/2orKhPh



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: 2.30‐4.00 μ.μ.

1E

1D

1C

1Β

1Α

Dr Mary Lennon : Ενόργανη/ Φωνητική
Διδασκαλία: Αναστοχασμός για τους
ρόλους των εκπαιδευτικών και
ικανοτήτων για τον 21ο αιώνα

Dr John O’ Flynn : 
Χορωδιακό τραγούδι

Prof. José Alberto Salgado e Silva: 
Αυτοσχεδιάζοντας στη μουσική τάξη

Graça Boal Palheiros: 
Η παιδαγωγική Wuytack για 
ενεργητική μουσική ακρόαση

José Carlos Godinho: 
Υποδύοντας με παντομίμα ιστορίες και 
κτυπώντας  ρυθμούς πάνω σε  
ηχογραφημένη μουσική
.



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ: 12.00‐13.25 μ.μ.

2C

2Β

2Α

Prof. Graça Boal Palheiros :
Αυτοσχεδιάζοντας και 
Συνθέτοντας  με τους μαθητές

Pepy Michaelides :
Διαπλοκή Δραστηριοτήτων

Prof. Mari Shiobara : 
Μουσική και Κίνηση: Ένας τρόπος 
για να εξερευνήσουμε τους 
"μεταφορικούς"
μετασχηματισμούς στη μουσική

.


