
Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Πιο κάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τα κύρια σημεία του Σεμιναρίου ΕΜΕ Μουσικής 

Φεβρουαρίου 2016.  

Νοείται ότι τα πιο κάτω είναι απλά εισηγήσεις. Σημειώνεται ότι πολλοί από εσάς ήδη 

εφαρμόζετε τα πιο κάτω: 

1. Σχεδιάζουμε εμείς τα μαθήματά μας με βάση το υλικό των βιβλίων του ΥΠΠ, της 

Ελλάδας αλλά και άλλων δικών μας μουσικών βιβλίων με βάση τους ΔΕΕ της βαθμίδας 

3 και 4. Φτάνει σε κάθε μάθημα να υπάρχουν οι 3 βασικές δραστηριότητες: AKOYΩ, 

ΠΑΙΖΩ/ΤΡΑΓΟΥΔΩ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ. Το ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ δεν σημαίνει μόνο ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

αλλά μπορεί να είναι και ο πειραματισμός (ατομικά, σε δυάδες κλπ), η εξερεύνηση και 

επεξεργασία μιας ιδέας κλπ.  Δημιουργικότητα μπορεί να υπάρχει σε όλες τις μουσικές 

δραστηριότητες (τραγούδι, εκτέλεση, αυτοσχεδιασμό, σύνθεση, κίνηση) 

2. Επιδιώκουμε όμως να υπάρχει ροή των δραστηριοτήτων (διαπλοκή), όσο γίνεται, χωρίς 

να τεμαχίζουμε το μάθημα και να δημιουργούνται κενά. Προωθούμε, μαζί με τα 

ρυθμικά κρουστά όργανα, τον αυλό κι άλλα μελωδικά μουσικά όργανα όπως 

glockenspiel, ξυλόφωνα, μεταλλόφωνα, αρμόνια, πιάνα καθώς και ατομικά όργανα της 

προτίμησης των μαθητών. Όλα αυτά τα αξιολογώ με ποικίλους τρόπους ώστε να έχω 

μια σφαιρική γνώμη για τον μαθητή μου. Στα εργαστήρια ενημερωθήκατε για τα 

εργαλεία διαμορφωτικής αξιολόγησης και σας δόθηκε η ευκαιρία να μάθετε την 

τεχνική τού πώς να κατασκευάζετε μια ρουμπρίκα για να αξιολογείτε δεξιότητες, 

στάσεις κλπ. Θα δημιουργηθεί τράπεζα υλικού ώστε να μαζεύονται διάφορα 

εργαλεία/μέσα αξιολόγησης για να τα χρησιμοποιούμε μεταξύ μας. Επίσης σας 

αποστέλλεται το excel για αξιολόγηση των μαθητών που ετοιμάσαμε και που σύντομα 

θα γίνει webinar. 

3. Έχουμε ως κύριό μας μέλημα, η θεωρία να βγαίνει βιωματικά και μέσα από πληθώρα 

μουσικών εμπειριών και όχι το αντίθετο. Ενθαρρύνονται πρωτότυπες διδακτικές 

πρακτικές που να κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών μας. Μπορεί η διαρρύθμιση 

της τάξης, ανάλογα με το μάθημα αλλά και την ψυχολογία μας, να είναι κάποτε σε 

ημικύκλιο, κάποτε σε ομάδες, κάποτε σε σταθμούς χωρίς καρέκλες κλπ. φτάνει να 

υπάρχει ποικιλία και όχι μονοτονία. 

4. Συστήνεται να παρουσιάζουμε την παρτιτούρα (μουσική ανάγνωση και μουσική 

γραφή), τον οδηγό ακρόασης ή οτιδήποτε άλλο οπτικό, καλύτερα, όχι από τα πρώτα 

λεπτά του μαθήματος αλλά λίγο αργότερα. Είναι καλό να ξεκινήσουμε με μια 

δραστηριότητα που να εμπλακούν όλοι οι μαθητές (π.χ. ακρόαση, κίνηση, call &response). 

5. Μιλούμε όσο γίνεται πιο λίγο. Οι μαθητές είναι οι πρωταγωνιστές. Εσείς είστε ο 

σκηνοθέτης, ο αφανής ήρωας.  

6. Μια πιθανή ερώτηση που μπορεί να διαφωτίσει την επιτυχή εφαρμογή των πιο πάνω 

είναι: «Υπήρχε "καλή" μουσική στο μεγαλύτερο μέρος του μαθήματός μου;» 

Επειδή μερικοί δείχνετε κάποια ανησυχία όσο αφορά την ύλη, αυτή ΥΠΑΡΧΕΙ στους ΔΕΕ οι 

οποίοι είναι χωρισμένοι σε βαθμίδες (όχι σε τάξεις). Πιο κάτω μπορείτε να δείτε δείγμα από 

την βαθμίδα 3 και 4: 



 

 

 

 

π.χ. τα παιδιά 

πρέπει να 

φροντίσουμε μέχρι 

το τέλος της Α’ 

γυμνασίου να τα 

γνωρίζουν  αυτά! 

Οι μαθητές μέχρι την Α’ λυκείου 

να ξέρουν να διαβάζουν και να 

εκτελούν τα πιο κάτω !! 



Τονίζεται ότι ο/η κάθε εκπαιδευτικός είναι επαγγελματίας επιστήμονας, μια ξεχωριστή και 

αξιοθαύμαστη οντότητα με χρόνια εμπειρίας. Συνεπώς, ο καθένας/καθεμιά μπορεί να 

προσαρμόσει κάποια από τα πιο πάνω στο δικό του/της προφίλ και στιλ. 

Όραμά μας, μέσω του μαθήματος της Μουσικής, είναι η ανάπτυξη όλων των μαθητών και των 

μαθητριών μέσα από εμπειρίες, οι οποίες εδραιώνουν τις δεξιότητες, τις γνώσεις, τις στάσεις 

και τις συμπεριφορές τους (ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ και ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥΣ) έτσι 

ώστε, με την ενεργητική συμμετοχή τους ως ακροατές, εκτελεστές και συνθέτες, να 

επικοινωνούν μέσω της μουσικής και να οικοδομούν μια δημιουργική διά βίου σχέση με αυτή.  


