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2. Στόχοι του Έτους: α) Υπ. Παιδείας και Πολιτισμού 

β) Ειδικότητας Μουσικής β) Ειδικότητας Μουσικής 
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δείκτες επάρκειας

4. Διάφορα





δείκτες επάρκειας 

δείκτες επιτυχίας

· Συγκρότηση Κατευθύνσεων 

Επιλογών Μαθημάτων

· Επέκταση μουσικών

σχολείων στα

γυμνάσια

Γραπτή 

Καθολικότητα, 

Συστηματικότητα 

Στόχευση

·του εκπαιδευτικού έργου +εκπ/κου

·πολυδιάστατη αξιολόγηση (Ανωτ. Παιδ. Σύμβουλος, Portfolio, Διευθυντές κλπ) · 

Ακαδημία Εκπ. Ηγεσίας

Γραπτή 

εξέταση

1976



Νέες Προτάσεις για την Παιδεία



ΕΜΕ 

εμπνέω

παίρνω

μελετημένο

ρίσκο/

προκλήσεις

επικοινωνώ-

ακούω

σεβασμός

ΕΜΕ 
Μουσικής

έχω 
εμπιστοσύνη

στους 

συναδέλφους
έχω όραμα-

όχι 

ενδιάμεσες 

στάσεις

είμαι 

θετικό 

άτομο





Δημοκρατική 
και 

Ανθρώπινη 
Προσέγγιση

Θετικό κλίμα 
και 

κουλτούρα 
συνεργασίας

Όραμα και 
προσωπικό 

σύστημα 
αξιών

Δίκτυα 
συνεργασίας 

και 
επικοινωνίας

(social network)



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ, 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1. Λαμβάνεται υπόψη ο καθένας σας ξεχωριστά (διαφορετικά πιστεύω, 

αξίες, εμπειρίες, συνήθειες)

2. Διερεύνηση επαγγελματικών και προσωπικών ενδιαφερόντων

3. Αξιοποίηση ταλέντων/επαγγελματική ειδημοσύνη συναδέλφων

4. Συμμετοχική λήψη αποφάσεων/ Κοινός προσανατολισμός δράσεων4. Συμμετοχική λήψη αποφάσεων/ Κοινός προσανατολισμός δράσεων

Θα ηγούμαι μιας ομάδας που θα ευνοεί τη συμμετοχή πολλών 

ανθρώπων σε ηγετικές δραστηριότητες (Spillane et al, 2004).

5. Να προωθηθούν οι από κάτω προς τα πάνω (bottom-up) 

καινοτόμες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες

6. Τέρμα στη στασιμότητα/ στην απομόνωση/ share (πολλαπλασιαστικός 

παράγων των προσπαθειών σας)



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:   ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ, 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΤΩΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

7. Η επιμόρφωση να άπτεται άμεσα των ενδιαφερόντων σας

(να εμπλέκεστε στο σχεδιασμό της επιμόρφωσης).

Ευθυγράμμιση αναγκών με επιμόρφωση

8. Η θεσμοθέτηση της επιμόρφωσης με τηλεκπαίδευση-

Ψηφιακό σχολείοΨηφιακό σχολείο

9. Ενστέρνιση νέας κουλτούρας/ Προσπάθεια ανανέωσης κατεστημένου

προσωπική δέσμευση



I. Στοιχεία Εκπαιδευτικού

ΙI. Eπαγγελματική Μάθηση 

ΙIΙ. Εκπαιδευτική Τεχνολογία ΙIΙ. Εκπαιδευτική Τεχνολογία 

ΙV. Θέματα Μουσικής Εκπαίδευσης



“Χωρίς όραμα ο οργανισμός/ ο 

κλάδος είναι σαν πλοίο που δεν έχει 

πηδάλιο και περιφέρεται, 

κάνοντας κύκλους.”

Joel Ross and Michael KamiJoel Ross and Michael Kami

(chief strategic planners)

“Quote”





1. Πίστευαν ότι θα καταφέρουν 

σπουδαία αποτελέσματα. 

Ξεπέρασαν τα όριά τους.

2. Έθεταν στόχους. Όραμα.

3. Αυτό το όραμα ήταν η 3. Αυτό το όραμα ήταν η 

καθημερινή τους προτεραιότητα

στον εργασιακό χώρο.

4. Δημιούργησαν ένα στρατηγικό 

σχεδιασμό για τη σίγουρη 

επίτευξη του στόχου.





Συζήτηση σε ομάδες  10´- 15´: 

Χωριστείτε σε 8 ομάδες. 



1. Καθορίστε ένα αρχηγό της ομάδας 

ο οποίος θα είναι ο συντονιστής, 

χρονομέτρης και παρουσιαστής

2. Στη συνέχεια δίνει ένα λεπτό 

περίπου σε κάθε  συνάδελφο περίπου σε κάθε  συνάδελφο 

ξεχωριστά να εκφράσει την 

άποψή του για το θέμα. Συζήτηση. 



3. Ολομέλεια: Παρουσίαση των 

ιδεών από τον αρχηγό.



H δήλωσή σας για να είναι αποτελεσματική καλό είναι να 

περιλαμβάνει τα πιο κάτω χαρακτηριστικά:

Σκεφτείτε μια δήλωση η οποία να περιγράφει πως 

θέλουμε να μοιάζει ο κλάδος μας στο μέλλον.    

«Τι προσδοκίες έχει ο κλάδος;»
(Τι θέλουμε να πετύχουμε;)

περιλαμβάνει τα πιο κάτω χαρακτηριστικά:

Σαφήνεια και έλλειψη αμφιβολιών

Ζωντανή και καθαρή εικόνα

Περιγραφή ενός λαμπρού μέλλοντος (νέες προκλήσεις και 

καινοτομίες)

Ευκολομνημόνευτη και ενδιαφέρουσα διατύπωση

Ρεαλιστική



ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Vision without Action is just a dream

Action without a vision is just passing the time

Vision with Action can bring changes



Ψηφιακό σχολείο





Οι παράγοντες  αποτελεσματικότητας 

στο επίπεδο τάξης/εκπαιδευτικού 

Στόχος της Ειδικότητας Μουσικής 

2015-16

στο επίπεδο τάξης/εκπαιδευτικού 



ΚΡΑΤΟΣ

(εκπαιδευτική πολιτική του κράτους)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

(μαθησιακό περιβάλλον του σχολείου)

� Γνωστικός 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Παράγοντες που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα

ΤΑΞΗ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

(ποιότητα διδασκαλίας)

ΑΤΟΜΟ

(ετοιμότητα, προσωπικότητα, προσδοκίες 

κλπ.)

� Γνωστικός 

� Συναισθηματικός 

� Ψυχοκινητικός 

� Μεταγνωστικός

τομέας

( διαφορετικές σχολές σκέψης για την αποτελεσματική διδασκαλία)



Η έρευνα για τη σχολική 

αποτελεσματικότητα κατέδειξε ότι ο αποτελεσματικότητα κατέδειξε ότι ο 

εκπαιδευτικός ≈ σημαντική συνιστώσα 

της επίδρασης του σχολείου στην 

επίδοση των μαθητών 

( Scheerens&Bosker, 1997)



26



Παράμετροι αποτελεσματικής διδασκαλίας



Αναφέρεται :

στην παρουσίαση των σκοπών που εξυπηρετεί μια 

συγκεκριμένη δραστηριότητα ή ένα συγκεκριμένο 

μάθημα ή σειρά μαθημάτων 

1. Προσανατολισμός (Orientation)

ΓΙΑΤΙ

μάθημα ή σειρά μαθημάτων 

Προκαλεί:

τους μαθητές να αναγνωρίσουν το λόγο για τον 

οποίο γίνεται μια δραστηριότητα στην τάξη

Ενθαρρύνει: 

τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα 

και οι δραστηριότητες αποκτούν νόημα.
28



Παράμετροι αποτελεσματικής διδασκαλίας



Αναφέρεται  στην  πορεία  του μαθήματος.

• Περίληψη των στόχων του μαθήματος (σκοπός-

στόχοι- προϋπάρχουσες γνώσεις κλπ)

2. Δόμηση (Structuring)

•ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΑΦΟΡΜΗΣΗ

•ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ

•ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ-ΕΜΠΕΔΩΣΗ

•ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ

30



ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣ
ΜΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣ
ΜΟΣ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣ
ΜΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣ
ΜΟΣ

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Προϋπόθεση αποτελεσµατικής διδασκαλίας 

Ο προγραμματισμός είναι 

απαραίτητος διότι:

Δημιουργεί αίσθημα 

ασφάλειας

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Προβλέπει προβλήματα

Προετοιμάζει το υλικό

Εξοικονομεί χρόνο και 

ενέργεια

Παρέχει αυτοέλεγχο και 

σωστή αξιολόγηση.

31



Παράμετροι αποτελεσματικής διδασκαλίας



3. Εφαρμογή και εμπέδωση
(μπορεί να γίνει ατομικά ή σε μικρές ομάδες)

• Έμφαση στην άμεση εξάσκηση σε θέματα που 

διδάχτηκαν- δημιουργική εργασία κλπ

• Παροχή βοήθειας /επεξηγήσεων

• Χρήση φύλλου/ων εργασίας• Χρήση φύλλου/ων εργασίας

• Διαφοροποίηση

• Καλλιέργεια της σκέψης και των στάσεων των  

παιδιών

( Rosenshine, 1983 και Βερτσέτη,1996)

33





Παράμετροι αποτελεσματικής διδασκαλίας





Παράμετροι αποτελεσματικής διδασκαλίας



5. 



Παράμετροι αποτελεσματικής διδασκαλίας





Παράμετροι αποτελεσματικής διδασκαλίας



7. Η τάξη ως «περιβάλλον μάθησης» 
(φυσικό περιβάλλον και κοινωνικό περιβάλλον)

Είναι παράγοντας

• ενεργοποίησης

• πληροφόρησης και 
επηρεασμού

Το περιβάλλον 
μάθησης πρέπει 
να είναι:

επηρεασμού

• πρόκλησης 
ερεθισμάτων και 
μάθησης

• ελκυστικό  

• ενδιαφέρον  

• επίκαιρο
(Συγγολίτου 2000)

42



Παράγοντες διαμόρφωσης μαθησιακού κλίματος 

43



Παράμετροι αποτελεσματικής διδασκαλίας



8. Αξιολόγηση 
Ένα από τα αποτελεσματικότερα εκπαιδευτικά εργαλεία για την 

προαγωγή της μάθησης.

Είδη της αξιολόγησης 

• Αρχική ή διαγνωστική

• Διαμορφωτική ή σταδιακή ή συντρέχουσα (τρόπος ελέγχου της 

πορείας) 

• Τελική ή συνολική αξιολόγηση (τρόπος ελέγχου των • Τελική ή συνολική αξιολόγηση (τρόπος ελέγχου των 

αποτελεσμάτων) 

• Η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας  και ο 

σχεδιασμός των επόμενων σταδίων της μάθησης

• Η διαπίστωση της επίτευξης των στόχων της μάθησης

• Ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων, με σκοπό τη βελτίωση

• Η διερεύνηση και αποτύπωση της ατομικής και συλλογικής 

πορείας των μαθητών 45



Παράμετροι αποτελεσματικής διδασκαλίας



ΣΤΟΧΟΙ 

ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΟΥΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΑΓΚΩΝ
(αυξανόμενη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων)

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – webinars

blended learning

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ & ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
(ανάπτυξη επαγγελματικής κοινότητας μάθησης)

ΣΥΝΕΧΗΣ/ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ /

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ/ 

ΣΤΟΧΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ (reflective practitioners)

ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ/ ΔΙΚΤΥΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ/ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ



Πρώτες 
σκέψεις

ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ  

FORUM, ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, VIDEOS κλπ.

ΠΡΟΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑΣ). 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

σκέψεις ΠΡΟΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ-ΛΥΚΕΙΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 3 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥΣ, 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΟΠΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ



ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ



∆εξιότητες Γνώσεις Στάσεις

Τραγούδι

Εκτέλεση

Ακρόαση

Σύνθεση -

Αυτοσχεδιασµός

∆είκτες Επιτυχίας

∆είκτες Επάρκειας



∆είκτης Επιτυχίας

1. Να ερµηνεύουν τραγούδια ευρέως 
ρεπερτορίου και να επιδεικνύουν τις 

∆είκτες Επάρκειας

Τραγούδι Ì ï õóéêü ðáé÷í ßäé
ôçò Ôáí æáí ßáò

Kï õ Kï õ ÑéËÝí ãêáúRi Lengai -
(Ç äýí áì ç ôï õ ëéï í ôáñéï ý)

• χαλαρό σώµα, αποβολή της 

έντασης, διατάσεις µυών, 

ζέσταµα σώµατος, [...], 

επικοινωνία µε το βλέµµα µε τον 

µαέστρο

[...]
• εντοπισµός ορθών φράσεων 

σύµφωνα µε την ανάλυση 
τραγουδιού [...]

ρεπερτορίου και να επιδεικνύουν τις 
ακόλουθες φωνητικές δεξιότητες,  
καταβάλλοντας µεθοδικές προσπάθειες 
για συνεχή ανάπτυξή τους:
• επαρκής προετοιµασία και ορθή 

στάση του σώµατος, καθώς και 
πνευµατική συγκέντρωση

[...]
• απόδοση των φράσεων και των 
επιµέρους µερών του τραγουδιού µε 
µουσικότητα    [...]

∆εξιότητες∆εξιότητες



Ακριβής απόδοση των στοιχείων της 
µουσικής από παρτιτούρα που αφορούν, 
κυρίως, στα ακόλουθα:
• Ρυθµός: [...]
Ανάγνωση και εκτέλεση ρυθµού από 
παρτιτούρα:

Αξίες: παρεστιγµένο τέταρτο

µε όγδοο, όγδοο µε δύο δέκατα

έκτα, [...] 

∆είκτες Επάρκειας

Εκτέλεση

ΓνώσειςΓνώσεις

έκτα, [...] 

• Μελωδία: ακρίβεια στις νότες και το 
τονικό ύψος [...]

Ανάγνωση: ρυθµικό και 

µελωδικό σολφέζ [...]

[...], εκτέλεση µε έναν επικρουστήρα 
στο κάθε χέρι, ανεξαρτησία χεριών

[...] Ανάδειξη και απόδοση των 
κοµβικών χαρακτηριστικών της 
µουσικής µέσω εκτέλεσης

∆είκτης Επιτυχίας

1. Να εκτελούν έργα ποικίλου 
ρεπερτορίου, ειδών και στιλ, 
επιδεικνύοντας δεξιότητες και 
γνώσεις:
• µουσικού γραµµατισµού

• τεχνικής επάρκειας

• ερµηνευτικής άποψης

∆εξιότητες∆εξιότητες



Ακρόαση  
 
Έργο: Ο Μεσσίας, 2ο Μέρος: «Αλληλούια», Allegro  
Συνθέτης: Γκέοργκ Φρήντριχ Χαίντελ (1685 - 1759)  
 
 
 
 
 

4. Συγκρίνετε τη µελωδική γραµµή της σοπράνο µε αυτή του τενόρου στο απόσπασµα 
00:42 – 01:05 και απαντήστε ανάλογα.  
 
Μπορείτε να συµβουλευτείτε επίσης την παρτιτούρα του έργου που σάς δίνεται.  
       

Ακρόαση

∆είκτης Επιτυχίας

Υφή

• Τα χαρακτηριστικά της 
διάρθρωσης των µελωδικών 

∆είκτες Επάρκειας

 
           
               ……. έχουν τις ίδιες αξίες             ……  έχουν διαφορετικές αξίες  
 
               ……. έχουν τον ίδιο στίχο            ……  έχουν διαφορετικό στίχο 

2. Να εντοπίζουν ακουστικά 
και να περιγράφουν τα 
µουσικά χαρακτηριστικά ενός 
έργου, τα οποία καθορίζουν το 
µουσικό στιλ που αφορά σε 
ποικίλα είδη, εποχές και 
πολιτισµούς, χρησιµοποιώντας  
την κατάλληλη ορολογία

7. Να αποκτήσουν ταυτότητα 
δια-βίου ακροατή [...]

∆είκτης Επιτυχίαςδιάρθρωσης των µελωδικών 
γραµµών που αποτελούν ένα 
έργο

Ρυθµός

• Τα χαρακτηριστικά του ρυθµού και 
του µέτρου που κυριαρχούν στο 
έργο

Επαφή µε την έντυπη και 

ψηφιακή δηµοσιογραφία σχετική 

µε τη µουσική και τον πολιτισµό, 

[...]

ΣτάσειςΣτάσεις



∆είκτες Επάρκειας ∆είκτες Επιτυχίας

Καθηγητή Μαθητή

∆ιδακτέο Μαθησιακό αποτέλεσµα

• άµεσα διδακτέα και µαθησιακά αποτελέσµατα - συνεχείς προσπάθειες
• δεν αφορούν Μεδοθολογία

• Ιστοσελίδα ΥΠΠ: http://www.moec.gov.cy/analytika_programmata/index.html

• Βαθµίδα 3 (Α΄ Γυµνασίου) και 4 ([Α΄ Γυµνασίου] - Β΄ Γυµνασίου – Α΄ Λυκείου)





            Ετήσιος Προγραµµατισµός Μαθήµατος Μουσικής 
 
Σχολείο ................................................................... ............................. .............. ................................................... ............................... ..................... ....                                                Σχολική Χρονιά 2015 - 2016 
 
Καθηγητής/τρια ............................................................................................................................. ............... ................................. .........................                                                 Τάξη Α΄ 
 

Θεµατικές Ενότητες 
Μαθήµατα 

Α΄ 
Τετράµηνο 

(βάλτε ✓) 

Β΄ 
Τετράµηνο 

(βάλτε ✓) 

∆ιδακτικές 
Περίοδοι 

(ενδεικτικός 
αριθµός) 
Σύνολο 60 

δ.π.  

∆είκτες Επιτυχίας- Επάρκειας 
 

1. ΡΥΘΜΟΣ, ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ 
• ∆ιάλογοι στην Ήπειρο του ρυθµού 
• Μουσικοί ∆ιάλογοι και Αντίφωνα 
• Ανακαλύπτω τη φωνή 
• Τα χρώµατα των ήχων  
• Άλλο/λα: 

 

✓    
Τ Ρ Α Γ Ο Υ ∆ Ι 
 
!

ΔΕΙΚΤΕΣ!ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ! ΔΕΙΚΤΕΣ!ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ:!!

1.!Να!ερμηνεύουν!τραγούδια!ευρέως!

ρεπερτορίου!και!να!επιδεικνύουν!τις!ακόλουθες!

φωνητικές!δεξιότητες,!!καταβάλλοντας!

μεθοδικές!προσπάθειες!για!συνεχή!ανάπτυξή!

τους:!!

επαρκής!προετοιμασία!και!ορθή!στάση!του!

σώματος,!καθώς!και!πνευματική!συγκέντρωση!
!

χαλαρό!σώμα,!αποβολή!της!έντασης,!

διατάσεις!μυών!

ζέσταμα!σώματος!

σταθερή!θέση!χωρίς!περιττές!κινήσεις!!

επικοινωνία!με!το!βλέμμα!με!τον!

μαέστρο 

!

 

 
Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η 
 
!

ΔΕΙΚΤΕΣ!ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ! ΔΕΙΚΤΕΣ!ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ:! 

!

!

!

!

!
!

!

!

 
Α Κ Ρ Ο Α Σ Η  
 
!

ΔΕΙΚΤΕΣ!ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ! ΔΕΙΚΤΕΣ!ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ:! 

!

!

!

!

!

 
Σ Υ Ν Θ Ε Σ Η/ Α Υ Τ Ο Σ Χ Ε ∆ Ι Α Σ Μ Ο Σ 
 
!

ΔΕΙΚΤΕΣ!ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ! ΔΕΙΚΤΕΣ!ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ:! 



Σύνδεση Θεµατικών Ενοτήτων µε ∆είκτες

• Β΄ Γυµνασίου: Μουσική για... χορό

• Γ΄ Γυµνασίου: Ελληνικές µουσικές ιστορίες



Εκπαιδευτικά 

προγράµµατα προγράµµατα 

2015-16



Συνεργασία µε το Ίδρυµα 

Συµφωνική Ορχήστρα



Συνεργασία µε το Ίδρυµα Τεχνών 

Φάρος



• Ίδρυµα Συµφωνική Ορχήστρα Κύπρου
� Εκπαιδευτικές Συναυλίες
� Επισκέψεις Μουσικών Συνόλων στην τάξη
�Ανοιχτές δοκιµές

• Ίδρυµα Τεχνών Φάρος
� Εκπαιδευτικές συναυλίες
� Master class� Master class

• Ερωτηµατολόγιο – προβλήµατα, 
εισηγήσεις, ιδέες για βελτίωση

• Συνεργασία – δηµιουργία οµάδας για 
ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού



7ος Παγκύπριος Μαθητικός ∆ιαγωνισµός 

Σύνθεσης «Μάριος Τόκας»

• 7ος Παγκύπριος ∆ιαγωνισµός 

Σύνθεσης Τραγουδιού - Γυµνάσια 

και Λύκεια

• 5ος Παγκύπριος ∆ιαγωνισµός 

Μελοποίησης Στίχων για τα βραβεία 

Κώστα Μόντη – Λύκεια

• 3ος Παγκύπριος ∆ιαγωνισµός 

Σύνθεσης Ενόργανης Μουσικής -

Λύκεια



Επαρχιακή Ορχήστρα Σχολείων 

Λευκωσίας
Επαρχιακή Ορχήστρα Σχολείων 

Πάφου



Άλλες ∆ράσεις
• Α’ Παγκύπριος ∆ιαγωνισµός Σόλων 
Μχαηλίδης
Αιτήσεις µέχρι 30 Σεπτεµβρίου

• 1ο Φεστιβάλ Αρχαίας Ελληνικής 
Μουσικής 
25-27 Σεπτεµβρίου, Κούριο

• Εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Αρχαία • Εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Αρχαία 
Ελληνική Μουσική» 
Γυµνάσια και Λύκεια

• Musical vibes [Λευκωσία]
20-22 Φεβρουαρίου εργαστήρι
24 Φεβρουαρίου συναυλία
Flashmob και συναυλία εκτός Λευκωσίας
Μικρά φωνητικά σύνολα (5-10 άτοµα)   
από 4 µέχρι 5 σχολεία



ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ!!!!!


