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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό να αναλύσει και να αξιολογήσει το 

Ελληνικό Πρόγραμμα Σπουδών στο μάθημα της μουσικής, για τις πρώτες τάξεις του 

Δημοτικού. Η αξιολόγηση του προγράμματος θα γίνει με βάση τρία πεδία βαρύτητας, 

τα οποία αφορούν τη φιλοσοφία του και τον προσανατολισμό του. Το πρώτο πεδίο 

αφορά τις γνώσεις περί της μουσικής, τις οποίες θα κατακτήσουν οι μαθητές. Το 

δεύτερο έχει να κάνει με την μουσική πράξη, η οποία παίρνει πολλές μορφές, όπως 

αυτή του τραγουδιού, του παιξίματος σε όργανα, της σύνθεσης και του 

αυτοσχεδιασμού. Το τρίτο πεδίο βαρύτητας αφορά την ανάπτυξη της 

προσωπικότητας του μαθητή. Πιο συγκεκριμένα, σε αυτό ανήκουν αξίες, όπως το 

συνεργατικό και ομαδικό πνεύμα, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός, η ανάληψη 

καθηκόντων, η συναισθηματική ανάπτυξη και η αισθητική συγκίνηση μέσα από την 

ακρόαση. Μέσα από την ανάλυση θα προκύψουν οι στόχοι που θέτει το ελληνικό 

πρόγραμμα για το μάθημα αλλά και πιθανόν ανακρίβειες και ασυνέπειές του.  

Λέξεις Κλειδιά: Πρόγραμμα Σπουδών, ανάλυση, αξιολόγηση, φιλοσοφία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σελ.  3 
 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to analyze and evaluate the Greek Music 

Curriculum, on the first grades of the elementary school. The evaluation will take 

place based on three fields, which lead to its philosophy and orientation. The first 

field is about the academic knowledge of music, that students are about to get. The 

second field is about the musical action, which can take many forms, such as singing, 

playing on instruments, composing and improvising. The third field is about the 

development of the personality of the students. In this field belong values, such as 

cooperative spirit, solidarity, respect, accountability, emotional development, and 

aesthetic movement while listening to music. The goals of the specific curriculum will 

supervene as well as inaccuracies or incongruities that it might have.  

Key-Words: Curriculum, analysis, evaluation, philosophy. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η συγκεκριμένη έρευνα αφορά το ελληνικό Πρόγραμμα Σπουδών της 

μουσικής. Σκοπός της είναι να αναλύσει τους στόχους που θέτει γενικά και πιο ειδικά 

στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Μέσα από τα αποτελέσματα θα αναλυθεί ο 

φιλοσοφικός προσανατολισμός του και θα φανεί σε τι δίνει περισσότερη βαρύτητα 

και τι έχει για αυτό προτεραιότητα, όσον αφορά την μουσική εκπαίδευση.  

Στο πρώτο κεφάλαιο θα αναλυθεί αρχικά η εννοιολογική προσέγγιση της 

έννοιας του Προγράμματος Σπουδών. Θα παρουσιαστούν διάφοροι τύποι 

προγραμμάτων ανάλογα με τη δομή και το περιεχόμενό τους. Έπειτα, θα 

ακολουθήσει μια φιλοσοφική αναζήτηση, με βάση τη βιβλιογραφία, που στόχο έχει 

να βοηθήσει στη βαθύτερη κατανόηση του τρόπου που οικοδομείται ένα πρόγραμμα 

σπουδών.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η προβληματική της έρευνας και ο 

σκοπός της. Θα γίνει επεξήγηση του τρόπου ανάλυσης των ευρημάτων, της 

μεθοδολογίας δηλαδή που χρησιμοποιήθηκε και θα ακολουθήσει παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας με ποσοστά. Στο κομμάτι της συζήτησης θα γίνει 

επεξεργασία των δεδομένων που παρουσιάστηκαν πιο πάνω και θα αναλυθούν 

περεταίρω τα ποσοστά, προσθέτοντας παρατηρήσεις, που στόχο έχουν να αναδείξουν 

τον προσανατολισμό του προγράμματος για το μάθημα της μουσικής. Στο μέρος του 

επιλόγου θα γίνει αναφορά σε προτάσεις επέκτασης της παρούσας έρευνας, για 

πιθανούς μελλοντικούς ερευνητές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ, 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα αναλυθεί η έννοια του όρου «Πρόγραμμα 

Σπουδών» καθώς και των διαφόρων μορφών που αυτό εμφανίζεται. Για την καλύτερη 

κατανόηση της συγκεκριμένης έρευνας, θα πρέπει αρχικά να εξεταστεί η έννοια του 

όρου και οι διάφορες μορφές με τις οποίες παρουσιάζεται σε κάθε χώρα, ο σκοπός 

της ύπαρξής του, οι φορείς που το επηρεάζουν και πώς αυτό σχηματίζεται και 

σχεδιάζεται από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές. 

 Αρχικά, σύμφωνα με την Κοκκίδου (2006) ο όρος «Πρόγραμμα Σπουδών» 

χρησιμοποιήθηκε για να ενσωματώσει την πληθώρα των υπόλοιπων μορφών με τις 

οποίες αυτό εμφανίζεται, όπως «Αναλυτικό Πρόγραμμα», «Curriculum», και 

«Πλαίσιο Διδασκαλίας-Μάθησης». Τα προγράμματα σπουδών επηρεάζουν και 

επηρεάζονται από τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και από ευρύτερες 

κοινωνικές ομάδες. Αυτές εμπλέκονται έμμεσα ή άμεσα στο σχεδιασμό τους, τη 

διαμόρφωση, τη σύνταξη και την εφαρμογή τους και έχουν διαφορετικό σημείο 

εκκίνησης η κάθε μια με διαφορετικά κίνητρα, απαιτήσεις και ανησυχίες. (Κοκκίδου 

op.cit.) 

 Συγκεκριμένα, οι ομάδες που επηρεάζουν και επηρεάζονται από το 

πρόγραμμα σπουδών είναι οι εξής: οι μαθητές, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, οι 

διοικητικές αρχές, τα τοπικά συμβούλια, εξωτερικές ομάδες και μεμονωμένα άτομα. 

Όσον αφορά τους μαθητές, οι συγκεκριμένοι δείχνουν να επικεντρώνονται στα 

μαθήματά τους και στις εισαγωγικές τους εξετάσεις, ενώ δε δείχνουν ενδιαφέρον για 

κάποια διδακτική διαδικασία που δεν περιλαμβάνει πρακτικές εφαρμογές, δεν είναι 

πρωτότυπη και δε συνάδει με τους δικούς τους προβληματισμούς. Οι γονείς 

αισθάνονται την ανάγκη τα παιδιά τους να μεγαλώνουν σε συνθήκες που παρέχουν 

ασφάλεια και φροντίδα. Επιθυμούν ένα μάθημα πλούσιο σε ερεθίσματα και 

κατατάσσουν τα μαθήματα αξιολογικά, με κριτήριο το μέλλον και την καταξίωση που 

θα έχουν τα παιδιά τους. Οι εκπαιδευτικοί, ανάλογα με τις προτιμήσεις και τις 
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δυνατότητες που έχουν, προσαρμόζουν και το εκάστοτε πρόγραμμα ώστε να 

συμβαδίζει με τις δικές τους ιδιαίτερες πρακτικές και επιθυμούν την καταξίωση από 

τους συναδέλφους τους. Όσον αφορά τις διοικητικές αρχές, αυτές επιθυμούν το 

πρόγραμμα να είναι εύκολο για εποπτεία και υποστήριξη και εμπλέκονται έμμεσα με 

την εφαρμογή του, αλλά άμεσα με τους παραλήπτες του. Τα τοπικά συμβούλια 

ενδιαφέρονται για την αναγνώριση της κοινωνικής τους προσφοράς και αυτός είναι 

και ο λόγος που εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους και τέλος, οι εξωτερικές ομάδες ή 

μεμονωμένα άτομα προωθούν τις δικές τους ιδεολογίες και εξυπηρετούν τα δικά τους 

ειδικά συμφέροντα ως προς το πρόγραμμα. (Κοκκίδου op.cit.) 

 Οι θέσεις του Vygotsky όπως αναφέρονται στο Κοκκίδου (op.cit.) έδωσαν το 

έναυσμα να αναδιαμορφωθεί το πλαίσιο ανάπτυξης των curricula. Πιο συγκεκριμένα, 

σύμφωνα με τον ψυχολόγο, όλοι οι μαθητές είναι ικανοί για μάθηση, η διαδικασία 

της διδασκαλίας-μάθησης οφείλει να βασίζεται στην τεχνική επίλυσης προβλημάτων, 

όλοι οι μαθητές πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες μάθησης και η μάθηση πρέπει να είναι 

αυθεντική και να συνδέεται με το εκτός σχολείου περιβάλλον. Επιπλέον, οι μαθητές 

θα πρέπει να έχουν ευκαιρίες να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες και να 

αποκτήσουν εμπειρίες για να σκέφτονται και να εκφράζονται. Θα πρέπει να δέχονται 

ενίσχυση σε στάσεις όπως η θέληση για μάθηση και προσπάθεια για επίλυση 

προβλημάτων. Το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται θα πρέπει να είναι δημοκρατικό 

και τα εργαλεία αξιολόγησης να είναι ποικίλα και να χρησιμοποιούνται καθ’ όλη τη 

διάρκεια της διδασκαλίας-μάθησης. (Κοκκίδου 2015) 

 Ο Eisner στο Κοκκίδου (2006) διακρίνει τη θεωρία των curricula σε δύο είδη, 

την κανονιστική, που αφορά την άρθρωση και τη νομιμοποίηση ενός συνόλου από 

αξίες και προβάλει στόχους που θεωρούνται ότι φέρνουν την επιθυμητή αξία, και την 

περιγραφική, η οποία οδηγεί σε εμπειρικές γενικεύσεις οι οποίες όμως θα πρέπει να 

εφαρμοστούν και να ερμηνευτούν πιο πολύ σαν θεωρήσεις παρά σαν κανόνες. 

 Ο όρος «Πρόγραμμα Σπουδών» είναι σχετικά καινούργιος, υπάρχουν όμως 

συνώνυμοι αυτού, όπως «πρόγραμμα διδασκαλίας» και «πρόγραμμα εκπαίδευσης». 

Τα παραπάνω μορφοποιούνται και κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις κατηγορίες: τα 

«Curricula»,  τα «Syllabuses», τα «Αναλυτικά Προγράμματα» και τα «Αναλυτικά 

Προγράμματα με μορφή Curriculum». Ο όρος curriculum είναι λατινικής 
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προέλευσης, αλλά επικράτησε χωρίς να μεταφραστεί, περιβάλλοντας όλους του 

υπόλοιπους και εν μέρει διαφορετικούς τύπους. Ο όρος Syllabus χρησιμοποιείται σε 

διάφορες χώρες κυρίως στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για να σηματοδοτήσει τη 

μορφή του προτεινόμενου προγράμματος. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα με μορφή 

Curriculum είναι ένας συγκερασμός μεταξύ του παραδοσιακού Αναλυτικού 

Προγράμματος και του προγράμματος σε μορφή Curriculum. Υπάρχει και μια 

καινούργια μορφή προγράμματος με την ονομασία «Διαθεματικό Πρόγραμμα 

Σπουδών», που σκοπό έχει «ο μαθητής να μάθει να μαθαίνει» και μοιάζει αρκετά με 

το παραδοσιακό Curriculum, αλλά διαφέρει ως προς την οργάνωση και το 

συσχετισμό των γνωστικών πεδίων. (Κοκκίδου op.cit.) 

 Οι αρμόδιοι συντάκτες των προγραμμάτων αυτών προσπαθούν να 

διαμορφώσουν ένα πλαίσιο προδιαγραφών και αποτελεσμάτων μάθησης, μια βάση 

για το έργο προς υλοποίηση και ένα σύνολο από υποστηρικτικό υλικό προς τον 

εκπαιδευτικό. Πριν όμως το πρόγραμμα φτάσει στην τελική του μορφή θα πρέπει να 

εφαρμοστεί αρχικά πιλοτικά. Έπειτα, ζητείται βοήθεια από επιστήμονες της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης για να επιμορφώσουν τους εκπαιδευτικούς και να 

ενημερώσουν τους εμπλεκόμενους και τέλος, προτείνεται η τελική μορφή του 

προγράμματος η οποία και θα υιοθετηθεί επίσημα και θα εκδοθεί. (Κοκκίδου op.cit.) 

 Το Αναλυτικό Πρόγραμμα σύμφωνα με τον Καψάλη και Βρεττό στο 

Κοκκίδου (op.cit.) είναι «ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός στην 

καθημερινή του πράξη, ένα εργαλείο που του χρησιμεύει ως επαγγελματική πυξίδα 

και του λέει τί πρέπει να κάνει και πότε πρέπει να το κάνει». Στο ίδιο μοτίβο 

συμπληρώνει και ο Χατζηγεωργίου προσθέτοντας απόψεις ειδικών, πως πρόκειται για 

«έναν κύκλο μελέτης που λαμβάνει χώρα στο σχολείο και ο οποίος παρουσιάζει 

υλικό που εκτείνεται απεριόριστα πίσω στο χρόνο και προς τα έξω στο χώρο», «ένα 

περίγραμμα διδακτέας ύλης», «όλες οι οργανωμένες και σκόπιμα επιδιωκόμενες 

εμπειρίες των μαθητών για τις οποίες το σχολείο αναλαμβάνει την ευθύνη της 

μετάδοσής τους», «όλη η μάθηση η οποία σχεδιάζεται ή καθοδηγείται από το 

σχολείο» και τέλος, «μια σειρά από σχεδιασμένες εμπειρίες, οι οποίες έχουν 

παιδαγωγικές συνέπειες για έναν ή περισσότερους μαθητές». Αυτό που προέχει στη 

συγκεκριμένη μορφή προγράμματος είναι η διδακτέα ύλη, το «τί» της διδασκαλίας, η 

οποία πρέπει να διεκπεραιωθεί σε συγκεκριμένο χρονικό διάγραμμα.  
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 Τo Curriculum είναι ένα παιδαγωγικό μέσο σχεδιασμού που περιγράφει μια 

μελλοντική διδασκαλία, η οποία έχει συγκεκριμένους στόχους ως προς τους μαθητές 

και τους εκπαιδευτικούς. Προκειμένου οι στόχοι του Curriculum να είναι ελέγξιμοι 

και εκπληρώσιμοι, είναι διατυπωμένοι με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και 

αφορούν τα περιεχόμενα της μάθησης, τον τρόπο μεθόδευσης της διδασκαλίας και 

την αξιολόγηση των μαθητών. Περιγράφουν τη φύση, τη λογική, τη φιλοσοφία, τους 

σκοπούς, το περιεχόμενο, τους στόχους του μαθήματος, τα αποτελέσματα της 

μαθησιακής διαδικασίας, τις διδακτικές μεθόδους, τους τρόπους αξιολόγησης, τα 

επεξηγηματικά παραδείγματα, τα πρότυπα-μέτρα, τα επίσημα έγγραφα και τα μέσα 

υποστήριξης του διδακτικού υλικού. Ορισμένα Curricula ενσωματώνουν και τα εξής 

χαρακτηριστικά: περιοχές βασικών δεξιοτήτων όπως ο γραμματισμός και η 

επικοινωνία, η ευρηματικότητα στη λύση προβλημάτων, οι ανθρώπινες σχέσεις και η 

τεχνολογία, μάθηση βασισμένη σε συμπληρωματικό υλικό, παραλλασσόμενη 

διδασκαλία, ενοποίηση προγραμμάτων, οπτική γωνία των αυτοχθόνων (κυρίως σε 

χώρες όπως ο Καναδάς και η Αυστραλία), ισότητα των φύλων, πολυπολιτισμικότητα, 

παιδεία που σέβεται τη διαφορετικότητα και εκπαίδευση ενάντια στο ρατσισμό και 

τις προκαταλήψεις. (Κοκκίδου op.cit.) 

 Στο Κοκκίδου (op.cit.) ο Eisner  διακρίνει έξι ιδεολογίες των Curricula: τη 

Θρησκευόμενη Ορθοδοξία, η οποία αντανακλά τη βεβαιότητα της ύπαρξης του θεού, 

τον Ορθολογικό Ανθρωπισμό, ο οποίος μελετά και θέτει τον άνθρωπο ως μέτρο όλων 

των πραγμάτων και πιστοποιεί την ύπαρξη της Αλήθειας, τον Προοδευτισμό, ο 

οποίος εστιάζει στις κοινωνικές δομές και στην ανθρώπινη εμπειρία, την Κριτική 

Θεωρία, της οποίας οι υποστηρικτές αναζητούν το κρυφό και συγκεκαλυμμένο 

curriculum, τον Νέο-Εννοιολογισμό, ο οποίος υποστηρίζει τις προσωπικές επιδιώξεις 

των μαθητών και την καλλιέργεια της φαντασίας και τέλος τον Γνωστικό 

Πλουραλισμό, ο οποίος ξεχωρίζει την κατανόηση από τη γνώση ως δύο διαφορετικές 

αλλά συνδεόμενες έννοιες. (Κοκκίδου op.cit.) 

 Όσον αφορά τα είδη των Curricula, έχουμε τις εξής κατηγορίες: το φανερό, 

ρητό ή γραπτό, το κοινωνικό, το κρυφό ή συγκεκαλυμμένο, το άκυρο, το φάντασμα, 

το ακόλουθο, το ρητορικό, το εν χρήσει, το ενοποιημένο, το επίσημο, το 

ισοσταθμισμένο, το λαμβανόμενο, το curriculum ως ναός της γνώσης, το 

επιστημονικό και το curriculum της διαπραγμάτευσης. Το φανερό ή γραπτό αφορά το 
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γραπτό σώμα ενός curriculum, δηλαδή τις γραπτές εξηγήσεις και οδηγίες που έχουν 

αναθεωρηθεί και σχεδιαστεί επίσημα από τους συντάκτες. Το κοινωνικό αφορά την 

οικογένεια, τις συντροφιές, τους γείτονες, τις εκκλησιαστικές οργανώσεις, τους 

επαγγελματικούς κύκλους και τα μέσα ενημέρωσης που μας επηρεάζουν στην 

καθημερινή μας ζωή. Το κρυφό ή συγκεκαλυμμένο αφορά την σχολική 

καθημερινότητα και ρουτίνα, από το πώς θα οργανωθεί το μάθημα, οι θέσεις των 

θρανίων, μέχρι και το πώς θα παίρνουν το λόγο οι μαθητές την ώρα του μαθήματος. 

Το άκυρο έχει να κάνει με όλα όσα δε διδάσκονται, ενώ το φάντασμα εστιάζει στα 

διαδεδομένα μηνύματα που εκτίθενται οι μαθητές μέσω των ΜΜΕ. Το ακόλουθο 

αφορά όλα όσα διδάσκονται οι μαθητές από το σπίτι και το οικογενειακό περιβάλλον, 

το ρητορικό περιλαμβάνει θέσεις πολιτικών φορέων και προσώπων και το εν χρήσει 

περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που υπάρχουν στα διδακτικά εγχειρίδια. Το 

ενοποιημένο οργανώνει τις ενότητες που αναφέρονται σε κάθε διδακτικό αντικείμενο 

και το επίσημο curriculum περιγράφει όλους τους σκοπούς της εκπαίδευσης όπως 

αυτοί περιγράφονται μέσα από το Σύνταγμα και από Διατάγματα στη Νομοθεσία της 

κάθε χώρας. Το ισοσταθμισμένο δίνει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς και τους 

μαθητές να αναπτύξουν ένα δικό τους πρόγραμμα, βασισμένο όμως στο πλαίσιο που 

τους δίνεται από την Πολιτεία. Το λαμβανόμενο αφορά όλα τα πράγματα που οι 

μαθητές παίρνουν μαζί τους όταν φεύγουν από το σχολείο είτε υλικά είτε άυλα, τις 

πραγματικές γνώσεις που αποκόμισαν από το σχολείο. Το curriculum ως ναός της 

γνώσης έχει ως κέντρο του την κατάκτηση της γνώσης, δίνοντας παράλληλα βάση 

στην προσωπικότητα του κάθε μαθητή, ενώ το επιστημονικό προωθεί την 

αντικειμενικότητα και την επιστήμη. Τέλος, το curriculum της διαπραγμάτευσης είναι 

ανοιχτό σε νέες ιδέες και ενδιαφέρεται για τη συναινετική στάση που θα έχουν οι 

αποδέκτες του. (Κοκκίδου op.cit.) 

 Όσον αφορά τη δομή τους, εμφανίζονται τα θεματοκεντρικά, τα 

μαθητοκεντρικά, τα προβληματοκεντρικά, τα διεπιστημονικά, τα γραμμικά, τα 

σπειροειδή curriculum και αυτά σε μορφή πυραμίδας και μορφή project. Οι σκοποί 

ενός curriculum αφορούν τον προσανατολισμό του και τις εκπαιδευτικές του 

προθέσεις. Είναι γραμμένοι με αφηρημένο τρόπο και με όρους που δεν είναι άμεσα 

μετρήσιμοι. Φανερώνουν τις αξίες του προγράμματος, όπως η ολόπλευρη ανάπτυξη 

του ατόμου, η κοινωνικοποίηση κ.α. Oι στόχοι ενός curriculum από την άλλη, είναι 
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πιο συγκεκριμένοι. Έχουν κοινή έναρξη, τους σκοπούς, αλλά είναι πιο σαφείς, πιο 

λεπτομερείς και χρησιμοποιούν πρακτικούς όρους που άπτονται ζητήματα 

συμπεριφοράς και μάθησης. Χωρίζονται συνήθως σε τρείς τομείς: το γνωστικό, ο 

οποίος έχει να κάνει με τη γνώση, την κατανόηση, την ανάλυση, την εφαρμογή, τη 

σύνθεση και την αξιολόγηση, τον ψυχοκινητικό, ο οποίος περιλαμβάνει κινήσεις, 

αντιληπτικές και φυσικές δεξιότητες και τον συναισθηματικό που προωθεί την 

ανταπόκριση, την αποδοχή την αξιολόγηση και την οργάνωση. Ο Goodlad στο 

Κοκκίδου (op.cit.) προτείνει και την εξής κατηγοριοποίηση στόχων: τους 

κοινωνικούς, πολιτικούς και πολιτισμικούς στόχους, τους νοητικούς, τους 

προσωπικούς και τους επαγγελματικούς. Ο Bloom στο Κοκκίδου (op.cit.) προσθέτει 

τους συναισθηματικούς ειδικούς στόχους, τους στόχους συμπεριφοράς, τους 

γνωστικούς, τους στόχους δράσης, τους στόχους επίλυσης προβλημάτων, τους 

στόχους διαδικασίας, τους ψυχοκινητικούς και τους ασκησιακούς. (Κοκκίδου, 2015) 

 Το Syllabus ετυμολογικά σημαίνει το «εισαγωγικό σχολαστικό σημείωμα», 

«περίληψη μελέτης», και «πίνακας περιεχομένων». Στα syllabus υπάρχουν 

απαντήσεις για τη βάση των μαθημάτων, το ρόλο του διδάσκοντα και τις 

εκπαιδευτικές επιδιώξεις. Αποτελούν στην ουσία ένα σχεδιάγραμμα του 

προγράμματος σπουδών και περιλαμβάνουν περιγραφή και πληροφορίες για το 

μάθημα, προαπαιτούμενες γνώσεις, εγχειρίδια, ημερολόγιο μαθημάτων και τις 

ιδιαίτερες συνθήκες μέσα στις οποίες λαμβάνει χώρα. (Κοκκίδου, 2006) 

 Το Αναλυτικό Πρόγραμμα με μορφή Curriculum είναι ένας συνδυασμός 

του παραδοσιακού Αναλυτικού Προγράμματος και του Curriculum και δομείται με 

βάση τους στόχους και τα περιεχόμενα μάθησης, τη μεθόδευση διδασκαλίας και τον 

έλεγχο επίτευξης των στόχων μάθησης. Οι στόχοι μάθησης διατυπώνονται με βάση 

την προσωπικότητα του μαθητή χωρίς να είναι αποφατικοί ή δεοντολογικοί, είναι 

συγκεκριμένοι, ορίζουν κομβικά σημεία διδασκαλίας, περιγράφουν τα αποτελέσματα 

που επιδιώκουν και δίνουν προτεραιότητα στο συναισθηματικό κόσμο των μαθητών. 

Έχουν να κάνουν με τις γνώσεις, τις ικανότητες, την ικανότητα επίλυσης 

προβλημάτων και την αξιολόγηση που θα αποκομίσουν οι μαθητές. (Κοκκίδου 

op.cit.) 
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 Τέλος, τα Διαθεματικά Προγράμματα Σπουδών δομούνται με τέτοιο τρόπο 

ώστε να συνδυάζονται τα διδακτικά αντικείμενα μεταξύ τους και επομένως η γνώση 

να είναι καθολική. Δεν αντιτίθενται στα παραδοσιακά προγράμματα σπουδών, απλά 

θεωρούν προβληματικό τον κατακερματισμό της γνώσης σε επιμέρους κατηγορίες 

και διδακτικά αντικείμενα. Προτείνουν την ενοποίηση της γνώσης και δίνουν έμφαση 

στη διεπιστημονική φύση των προγραμμάτων σπουδών. (Κοκκίδου op.cit.) 

 Συμπερασματικά, το συγκεκριμένο κεφάλαιο αναφέρθηκε στα Προγράμματα 

Σπουδών και τις μορφές που αυτά εμφανίζονται. Χωρίζονται με βάση τη δομή τους, 

τους στόχους τους, το περιεχόμενό τους, το κοινό στο οποίο απευθύνονται, ακόμα και 

τους σκοπούς τους. Στόχος του συγκεκριμένου κεφαλαίου ήταν να γίνει μια πρώτη 

γνωριμία με την έννοια του προγράμματος σπουδών, τόσο ως προς τη δομή, αλλά και 

ως προς τους στόχους και τους σκοπούς του και τους φορείς που επηρεάζουν και 

επηρεάζονται από αυτό. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει περισσότερο κατανοητή η 

συγκεκριμένη έρευνα, καθώς επιχειρεί στην ουσία να αναλύσει και να αξιολογήσει 

τους σκοπούς και τους στόχους του προγράμματος σπουδών της Ελλάδας και της 

γενικότερης φιλοσοφίας του ως προς την παιδαγωγική του προσφορά στην κοινότητα 

της εκπαίδευσης. 
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2. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Η συγκεκριμένη έρευνα έχει ως στόχο να αναλύσει τρία πεδία βαρύτητας, με 

βάση τα οποία χτίστηκε το ελληνικό πρόγραμμα σπουδών. Τα πεδία αυτά έχουν 

άμεση σχέση με τη φιλοσοφία του ίδιου του προγράμματος και φανερώνουν τους 

στόχους του. Συνεπώς, προκειμένου να γίνει κατανοητή η προσέγγιση του ελληνικού 

προγράμματος σπουδών θα πρέπει αρχικά να γίνει αναφορά σε μελέτες άλλων 

ερευνητών ως προς τις τάσεις και την ιδεολογία που ακολουθούν τα προγράμματα, 

γενικά. 

Σύμφωνα με την Κοκκίδου (2006), τρεις είναι οι βασικές προσεγγίσεις όσον 

αφορά το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία της μουσικής εκπαίδευσης: η 

Παραδοσιακή θεωρία, η θεωρία του Προοδευτισμού και αυτή του Εκλεκτισμού. Η 

πρώτη δίνει έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων εκτέλεσης και υποστηρίζει το 

συμβατικό τρόπο διδασκαλίας-μάθησης της μετα-αναγεννησιακής κλασικής 

παράδοσης. Το ρεπερτόριο περιλαμβάνει κλασσικά έργα συνθετών της Δύσης και οι 

μαθητές συμμετέχουν σε δραστηριότητες όπως το ομαδικό τραγούδι στην τάξη, η 

σχολική ορχήστρα και οι μουσικές ακροάσεις. Η θεωρία του Προοδευτισμού δίνει 

περισσότερο έμφαση στην ανάπτυξη πτυχών της νόησης και της προσωπικότητας 

ενός παιδιού όπως για παράδειγμα η καλλιέργεια ευαισθησιών, η φαντασία και η 

αισθητική, η ανακάλυψη και ο πειραματισμός. Η θεωρία του Εκλεκτισμού προβάλλει 

την αρχή της εξερεύνησης μουσικών ιδεών μέσα από τη σύνθεση, την ακρόαση και 

την εκτέλεση, συνεπώς συγχωνεύει τις δύο προηγούμενες θεωρίες. (Κοκκίδου op.cit.) 

Η ίδια συνεχίζει παραθέτοντας τις θέσεις του Paul Lehman στο 18
ο
 Διεθνές 

Συνέδριο για τη μουσική εκπαίδευση της ISME ως προς το τί θα πρέπει να 

διασφαλιστεί μέσα από τα προγράμματα σπουδών. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει πως οι 

μαθητές θα πρέπει να μάθουν να τραγουδούν, να παίζουν ένα όργανο, να 

εξοικειωθούν με ένα μουσικό λεξιλόγιο, να δείχνουν ευαισθησία σε μουσικά είδη 

ανεξάρτητα από τις δικές τους προτιμήσεις, να αποκτήσουν προσωπική σχέση με τη 

μουσική και να συνεχίσουν να ασχολούνται μαζί της ακόμα και μετά το τέλος της 

επίσημης εκπαίδευσης. Ο Parker στο Κοκκίδου (op.cit.) υποστηρίζει πως στόχος της 

μουσικής εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη της ακουστικής αντίληψης των 
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μαθητών, τα κίνητρα για μάθηση, η γενική ανάπτυξη του παιδιού και οι γνωστικές 

του δεξιότητες. Διακρίνονται επίσης, δύο βασικοί άξονες σε επίπεδο εφαρμογής, ο 

χρηστικός και ο αισθητικός, με τον πρώτο να θέτει σε προτεραιότητα τη 

συναισθηματική, κοινωνική, πνευματική και σωματική ανάπτυξη των μαθητών μέσω 

της μουσικής και να προωθεί τη διατήρηση και μετάδοση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς και την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, κριτικής ικανότητας και 

προσωπικής έκφρασης, ενώ με το δεύτερο η ευαισθητοποίηση στη μουσική και η 

ανάπτυξη της μουσικότητας του μαθητή έρχονται σε πρωταρχική θέση. (Κοκκίδου 

op.cit.) 

Ο Gates (Κοκκίδου op.cit.) έθεσε ορισμένα κριτήρια και αρχές για το 

σχεδιασμό μουσικών αναλυτικών προγραμμάτων όπως, την ανάπτυξη της κριτικής 

σκέψης, τη μουσική δράση και παραγωγή με συνείδηση του αποτελέσματος, τον 

απεγκλωβισμό από τη δυτική μουσική παράδοση, το θωρακισμό των μαθητών 

απέναντι στις επιρροές της μαζικής μουσικής βιομηχανίας, τον κοινωνικό και 

πολιτισμικό ρόλο της μουσικής στη ζωή του ανθρώπου και την υιοθέτηση μιας 

διαθεματικής προσέγγισης στο αντικείμενο της μουσικής. Με βάση την Εθνική 

Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση των ΗΠΑ, τα προγράμματα θα πρέπει να 

αναπτύξουν την ικανότητα των μαθητών να δημιουργούν και να αυτοσχεδιάζουν 

μουσικά, είτε μόνοι είτε μαζί με άλλους, να μπορούν να κατανοούν και να 

χρησιμοποιούν μουσική ορολογία, να μπορούν να ανταποκρίνονται στη μουσική 

συναισθηματική, νοητικά και αισθητικά, να αντιλαμβάνονται και να αναγνωρίζουν 

μουσικές από διάφορους πολιτισμούς, να ακούν ενεργητικά και κριτικά, να 

συνειδητοποιήσουν το ρόλο της μουσικής στη ζωή του ανθρώπου και να αποκτήσουν 

μια θετική άποψη και μόνιμη σχέση με τη μουσική που θα τους οδηγήσει να 

ενασχολούνται μαζί της, ακόμα και μετά το πέρας της επίσημης εκπαίδευσης. 

(Κοκκίδου op.cit.) 

Ο Leung (2004) επισημαίνει πως το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει 

εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανησυχίες και παρουσιάζει ορισμένες διαστάσεις με 

βάση τις οποίες θα πρέπει να διαμορφωθεί. Αναφέρει τη σημασία της παραδοσιακής 

μουσικής στο σχολείο, τις ακαδημαϊκές γνώσεις περί της μουσικής και τη γνωριμία 

με τη μουσική άλλων πολιτισμών υπό το τοπικό, εθνικό, αλλά και παγκόσμιο πρίσμα. 

Δίνει έμφαση όχι μόνο στο τί θα διδαχθεί αλλά και στο πώς, καθώς συμβουλεύει τους 
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εκπαιδευτικούς να διαμορφώνουν το μουσικό πρόγραμμά τους ανάλογα με την 

περίπτωση και τη χώρα στην οποία διδάσκουν. Χωρίζει τα είδη της μουσικής σε τρεις 

κατηγορίες, την ποπ (ή αλλιώς δημοφιλή μουσική), η οποία πρέπει να συμπεριληφθεί 

στα προγράμματα σπουδών καθώς αποτελεί το κέντρο ενδιαφέροντος των 

περισσότερων μαθητών, την παραδοσιακή, η διδασκαλία της οποίας θα διασφαλίσει 

την διατήρηση της πολιτισμικής κληρονομιάς και ταυτότητας και την σύγχρονη 

μουσική, η οποία αποδεικνύει πως η τέχνη είναι ζωντανή καθώς εξελίσσεται 

συνεχόμενα. Τα τρία αυτά είδη έχουν ίση αξία για τον ερευνητή και θα πρέπει να 

είναι αλληλένδετα. Όσον αφορά τη γνωριμία με μουσικές άλλων πολιτισμών 

αναγνωρίζει τη σημασία και το αντίκτυπο που θα έχει στους μαθητές η 

συνειδητοποίηση της διαφορετικότητας, της ποικιλομορφίας και της μοναδικότητάς 

τους. Σε αυτήν την άποψη έρχονται να προσθέσουν, οι Forrest και Ανδρούτσος 

(2010), τη σημασία της γνωριμίας των μαθητών με την παραδοσιακή μουσική του 

τόπου τους, καθώς έτσι θα γνωρίσουν τους εαυτούς τους, τις διαφορές μεταξύ άλλων 

πολιτισμών αλλά και την αλληλεπίδρασή μεταξύ τους και πώς μπορούν να 

συνυπάρξουν αρμονικά. Στους προηγούμενους έρχεται να προσθέσει η Διονυσίου 

(2005) την εξής παρατήρηση: προκειμένου το μάθημα της παραδοσιακής μουσικής να 

μη χάσει τη ζωντάνια που έχει αυτό το είδος, θα πρέπει όχι απλά να διδάσκεται μέσα 

στην τάξη, αλλά και έξω από αυτή, όπου η παραδοσιακή μουσική βρίσκεται ζωντανή 

και σε δράση και αυτό θα πρέπει να έχει προβλεφθεί από το πρόγραμμα. 

Ο Leung (2004) αναφέρει πως η μουσική εκπαίδευση δεν θα πρέπει να 

εστιάζει μόνο στην διδασκαλία της τεχνικής και στην κατάκτηση της γνώσης του 

αντικειμένου αλλά και στην πρόθεση του δημιουργού και τα διάφορα φιλοσοφικά 

ζητήματα που προκύπτουν. Οι μαθητές βρίσκουν τις ακαδημαϊκές γνώσεις περί της 

μουσικής αδιάφορες και απωθητικές καθώς είναι αποστεωμένες από την ουσία. Για 

να μη χάσουν το ενδιαφέρον τους, προτείνει να γίνει ένας συνδυασμός του ιστορικού 

υπόβαθρου της μουσικής με φιλοσοφικές ιδέες και θεωρίες για τις τέχνες. Αναφέρει 

επίσης, τη σημασία του συνδυασμού και συσχετισμού του αντικειμένου της μουσικής 

με άλλα μαθήματα, καθώς και τη διεύρυνση των γνώσεων των μουσικών 

εκπαιδευτικών σε άλλα αντικείμενα. (Leung op.cit.) 

  Ο Elliot (2009) επισημαίνει πως το περιεχόμενο ενός μαθήματος δεν μπορεί 

να διαχωριστεί από το γιατί, από ποιόν, πότε και πώς αυτό διδάσκεται και θέτει το 
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ζήτημα της χρηστικότητας του προγράμματος σπουδών. Εξετάζοντάς το από μια 

ρεαλιστική ματιά καταλήγει στο συμπέρασμα πως στη σημερινή κοινωνία η 

εκπαίδευση διευθύνεται από πολιτικούς και επιχειρηματίες, οι οποίοι δε θα δώσουν 

χρήματα αν οι δάσκαλοι δεν προωθούν τον ανταγωνισμό στα παιδιά, ώστε να 

παράγουν το καλύτερο αποτέλεσμα, όχι μόνο στη χώρα τους αλλά και παγκόσμια. Με 

αυτόν τον τρόπο βέβαια, παρατηρεί πως δεν προωθείται η δημιουργικότητα και η 

κριτική σκέψη και πως το να ελέγξουμε αν ένας μαθητής είναι αποδοτικός σε τομείς 

μετρήσιμους, όπως το αν τραγουδάει σωστά, είναι σα να ξύνουμε την επιφάνεια, 

καθώς δε μας δείχνει κάτι για τη βαθύτερη κατανόηση της μουσικής και τα βαθύτερα 

οφέλη που θα του προσφέρει για το υπόλοιπο της ζωής του. Κατά την άποψή του οι 

μαθητές μένουν μουσικά ανεκπλήρωτοι και ανολοκλήρωτοι όταν ο μοναδικός στόχος 

της μουσικής εκπαίδευσης είναι μόνο οι γνώσεις. Οι στόχοι ενός προγράμματος 

σπουδών θα πρέπει να ορίζονται από τη φύση της μουσικής και τη σημασία της στην 

ανθρώπινη ζωή. Τονίζει κι αυτός τη σημασία της πολυπολιτισμικής και 

διαπολιτισμικής διδασκαλίας και είναι υπέρμαχος της επίτευξης μιαw συνεχούς 

επιθυμίας των μαθητών για μάθηση ακόμα και μετά το τέλος της επίσημης 

εκπαίδευσής τους, που θα τους βοηθήσει να αναπτυχθούν ως άνθρωποι και όχι ως 

απλό εργατικό δυναμικό σε μια επιχείρηση.  

Οι Sepp, Ruokosen και Ruismaki (2012) επισημαίνουν τη διαφορά ανάμεσα 

στις λέξεις «σχεδιασμός» και «προγραμματισμός» ενός προγράμματος σπουδών. Ο 

σχεδιασμός έχει να κάνει με την οργάνωση ενός προγράμματος όσον αφορά τη δομή, 

τις μεθόδους και την αποτελεσματικότητά του ως προς την επίτευξη ενός επιθυμητού 

αποτελέσματος, ενώ ο προγραμματισμός αφορά τη σύλληψη μιας ιδέας της οποίας 

φορέας θα είναι το πρόγραμμα σπουδών και η περεταίρω εφαρμογή της. Συνεπώς, ο 

προγραμματισμός προηγείται του σχεδιασμού, καθώς αποτελεί τη βάση για επιπλέον 

προσθήκες. Καταλήγουν στους εξής φιλοσοφικούς προσανατολισμούς ως προς το 

σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών: να δοθεί βάση στην ανάπτυξη της 

δημιουργικότητας των μαθητών και στην αισθητική απόλαυση μέσα από τη μουσική, 

στο σεβασμό των διαφόρων πολιτισμών και στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του 

ατόμου μέσα από τη συνύπαρξή του μέσα σε ένα σύνολο. 

Τη χρηστικότητα του προγράμματος σπουδών αναλύει και ο Regelski (2009), 

ο οποίος θεωρεί πως η αξία του εκάστοτε αντικειμένου μετριέται από τη χρησιμότητά 
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του. Συνεπώς, το μάθημα της μουσικής θα πρέπει να έχει ένα διαρκές δια βίου 

αντίκτυπο στις ζωές των μαθητών και την κοινωνία, καθώς διαφορετικά θα χάσει την 

οικονομική και πολιτισμική υποστήριξη του από την κοινωνία. Επισημαίνει επίσης, 

πως η μουσική εκπαίδευση περνάει κρίση καθώς οι ίδιοι οι μαθητές της δεν μπορούν 

να καταλάβουν τη χρησιμότητα που έχει το μάθημα έτσι όπως διδάσκεται. Η 

παραδοσιακή μέθοδος διδασκαλίας με τους μαθητές καθηλωμένους μόνιμα στα 

θρανία και τον εκπαιδευτικό να κάνει διάλεξη, ναι μεν προσφέρει γνώσεις περί της 

μουσικής, όπως τεχνική, ιστορία, ορολογία και ανάγνωση σημειογραφίας, αλλά 

χάνεται έτσι η ουσία του μαθήματος, καθώς ο μαθητής δεν αναπτύσσει τη μουσική 

του ανεξαρτησία που θα τον βοηθήσει να ασχολείται με τη μουσική και μετά το 

πέρας της επίσημης εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί σύμφωνα με το Regelski (op.cit) 

πέφτουν συχνά θύματα της μεθοδολατρείας, με μοναδικό στόχο την παροχή 

πληροφοριών χωρίς να δίνουν σημασία στο πώς θα χρησιμοποιήσουν όλες αυτές τις 

πληροφορίες. Οι εκπαιδευτικοί προσεγγίζουν το αντικείμενο διεκπεραιωτικά, καθώς 

τους απασχολεί η «επόμενη συναυλία» και το «κοινωνικό προφίλ» των μαθητών 

αλλά και το δικό τους. 

Με τον παραπάνω συμφωνούν και οι Sommervelli και Jeanerret (2010), οι 

οποίοι προσθέτουν πως με τις ραγδαίες εξελίξεις της τεχνολογίας οι μαθητές 

λαμβάνουν πλήθος από ερεθίσματα τα οποία οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν να αγνοούν 

συνειδητά για χάρη της διδασκαλίας της κλασσικής μουσικής, με αποτέλεσμα να 

χάνουν το κίνητρο να ασχοληθούν με το μάθημα. Και για την ακρίβεια, όχι μόνο 

χάνουν το κίνητρο για ενασχόληση με το μάθημα, αλλά το βρίσκουν και άσχετο 

ανάμεσα στα υπόλοιπα αντικείμενα που διδάσκονται.  

Η Κοκκίδου (2007) έρχεται να προσθέσει μια επιπλέον πτυχή στη φιλοσοφία 

των μουσικών προγραμμάτων, αυτή της αξιολόγησης. Συγκεκριμένα, αναφέρεται 

στην αξιολόγηση από τη μεριά των εκπαιδευτικών αλλά και από τη μεριά των ίδιων 

των μαθητών προς τους εαυτούς τους. Τα εργαλεία αξιολόγησης θα πρέπει να είναι 

ποικίλα ώστε να σταματήσει η διαιώνιση της ανισότητας μεταξύ των μαθητών. Μόνο 

με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές θα αποκτήσουν και πάλι το ενδιαφέρον για το μάθημα  

και θα συνδέσουν τη σχολική μάθηση με τη ζωή. Επιπρόσθετα, επισημαίνει πως ένα 

πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει να έχει δικλείδες ασφαλείας ενάντια στον αποκλεισμό 

των μαθητών, το σύστημα αξιολόγησης να διατηρείται ίδιο κάθε χρονιά, να 
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σταματήσει η μεγιστοποίηση των γραπτών εξετάσεων και να δοθεί έμφαση στη 

σύγκριση των επιδόσεων των μαθητών από προηγούμενα χρόνια. 

Ο Eisner (2001) παραθέτει τα εξής στοιχεία που πρέπει να έχουν θέση μέσα 

στο πρόγραμμα, μαζί με την προσφορά του καθενός για τους μαθητές. Αρχικά, 

αναφέρει την ανάγνωση παρτιτούρας, η οποία βοηθάει στον μηχανισμό 

αποκωδικοποίησης του εγκεφάλου. Έπειτα, προσθέτει την ενεργητική ακρόαση της 

μουσικής, έναντι της παθητικής. Επιπλέον, τονίζει τη σημασία της ομαδικής 

εξάσκησης, καθώς έτσι θα αναπτυχθεί το πνεύμα συνεργατικότητας, τη σημασία της 

φροντίδας των μουσικών οργάνων από τους μαθητές, η οποία θα τους αναπτύξει το 

αίσθημα της ευθύνης και τη σημασία της ανάπτυξης της αυτοθυσίας μέσα από τη 

συμμετοχή μαθητών σε χορωδίες, όπου η φωνή του καθένα δε θα πρέπει να εξέχει σε 

βάρος των υπολοίπων. Δεν παραλείπει φυσικά την προσφορά της καθημερινής 

εξάσκησης που θα αναπτύξει το αίσθημα υπευθυνότητας, αλλά και την προσφορά της 

συνεργασίας μεταξύ μαθητών, καθώς έτσι αναπτύσσεται και το αίσθημα της 

αλληλεγγύης.  

Ο Leung (2010) προσθέτει τη σημασία της διαθεματικής προσέγγισης των 

προγραμμάτων σπουδών, του συνδυασμού δηλαδή του αντικειμένου με τα υπόλοιπα 

μαθήματα της γενικής εκπαίδευσης, καθώς έτσι αυτό θα αναδειχθεί ακόμα 

περισσότερο. Κατά την άποψή του οι μαθητές θα πρέπει να εκλάβουν το μάθημα της 

μουσικής και το πρόγραμμα σπουδών του ως κάτι που συνδέεται με τα υπόλοιπα 

μαθήματα και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν από τη μεριά τους τη 

σημασία της συμπερίληψης αξιών και ηθών στο πρόγραμμα σπουδών που θα 

βοηθήσουν τους μαθητές στην υπόλοιπη ζωή τους. 

Ο Robinson (2010) αποτελεί άλλον έναν από τους υποστηρικτές της 

πολυπολιτισμικής και διαπολιτισμικής μουσικής εκπαίδευσης και τονίζει πως οι 

μαθητές μέσα από τη βοήθεια του προγράμματος σπουδών θα πρέπει να μπορούν να 

διακρίνουν ενεργούς συνδέσμους μεταξύ μουσικών πολιτισμών ανά τον κόσμο. 

Επισημαίνει πως οι μειονότητες μέσα στην τάξη μπορούν να δώσουν την  ευκαιρία να 

διδάξουν την πλειοψηφία μέσα στον γεμάτο από πολιτισμούς κόσμο που ζούμε και 

πως κανένας μαθητής δε θα βρεθεί σε μειονεκτική θέση αν οι εκπαιδευτικοί 

συμπεριλάβουν όλους τους μουσικούς πολιτισμούς που υπάρχουν σε αυτή. 
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Η Κοκκίδου (2014) χωρίς να αναφερθεί σε φιλοσοφία προγραμμάτων, 

αναφέρει την ανάγκη που υπάρχει να γίνονται δράσεις που έχουν ως στόχο την 

ανάπτυξη επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών, ώστε ακόμα και οι πιο 

μοναχικοί να νιώσουν το αίσθημα ότι ανήκουν σε μια ομάδα. Να μπορούν να 

εξελιχθούν σε ανθρώπους που ακούνε τους υπόλοιπους, τους υπολογίζουν, να 

νιώθουν αυτοπεποίθηση καθώς αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας που 

έχει σημασία. Να αναπτύξουν σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ τους, χωρίς να υπάρχουν 

χάσματα στην επικοινωνία, να φροντίζουν ο ένας τον άλλο, να είναι διαθέσιμοι, 

ειλικρινείς, ανοιχτοί και συμπονετικοί. Να αποκτήσουν επίσης, αυτοαντίληψη και να 

γνωρίσουν τον εαυτό τους και τις δυνατότητές του και να δέχονται κριτική με σκοπό 

την βελτίωση. Επισημαίνει επίσης και  κάτι που πολλοί εκπαιδευτικοί ξεχνάνε, τη 

χρήση όλων των αισθήσεων κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας-μάθησης, καθώς οι 

μαθητές ποικίλουν από ακουστικούς, οπτικούς, απτικούς τύπους σε κιναισθητικούς. 

Τέλος, προσθέτει πως το σχολείο θα πρέπει να δίνει χώρο για προσωπική έκφραση 

στους μαθητές ώστε να ανακαλύψουν τον εαυτό τους και να τους παρέχει κοινωνικές 

και συναισθηματικές δεξιότητες όπως ο έλεγχος θυμού, η δημιουργία φιλιών και η 

επίλυση συγκρούσεων. 

Η ίδια ερευνήτρια (2015) θεωρεί πως η μουσική εκπαίδευση θα πρέπει να 

απελευθερώσει τις δημιουργικές ικανότητες των μαθητών, καθώς μόνο έτσι θα 

αφυπνιστούν μεγαλύτερες ικανότητες για δράση. Σκοπός της τέχνης στην εκπαίδευση 

είναι «να αναπτύξει το παιδί έναν ενιαίο τρόπο εμπειρικής βίωσης, όπου αντίληψη 

και συναίσθημα κινούνται οργανικά προς μια πληρέστερη και απελευθερωμένη 

κατανόηση της πραγματικότητας». Ο εκπαιδευτικός δεν θα πρέπει να ενδιαφέρεται 

μόνο για το τί και το πώς θα διδάξει αλλά και για το γιατί, με τί σκοπό και υπό ποιες 

προϋποθέσεις, να μάθουν οι μαθητές μέσω της μουσικής και όχι μόνο για τη μουσική 

και στη μουσική. Σύμφωνα με ην ερευνήτρια η μουσική εμπλουτίζει τη ζωή του 

ανθρώπου και του δίνει ένα αίσθημα πληρότητας και ευδαιμονίας, διαμορφώνει 

χαρακτήρες και ταυτότητες τόσο μέσα στο ατομικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο. 

Αναπτύσσει συνήθειες, διαθέσεις, συμπεριφορές και ικανότητες και συνεπώς μπορεί 

να βοηθήσει τους μαθητές να ζήσουν με πληρότητα και σε άλλο βαθμό συνείδησης. 

Παρακάτω αναφέρονται ερευνητές από την Κοκκίδου (2015) ως προς τις 

απόψεις τους περί του σκοπού της μουσικής εκπαίδευσης. Ο Suzuki θεωρούσε πως 



Σελ.  20 
 

σκοπός του μαθήματος είναι ο εμπλουτισμός της ζωής του ανθρώπου και ο Lehman 

υποστήριζε πως θα τον βοηθήσει να βελτιώσει την ποιότητα της. Η ISME αναφέρει 

ως σκοπό τη σπουδή της μουσικής και την εκπαίδευση μέσω αυτής, τη διαχρονική 

διαδικασία της που πρέπει να αγκαλιάζει όλες τις ηλικίες, την ανάγκη να μην 

επηρεάζεται από φυλετικούς, γεωγραφικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς 

παράγοντες, την απόκτηση ερεθισμάτων που θα εξελίξουν τη γνώση, τη φαντασία, 

την οξυδέρκεια και την πνευματική ευεξία, τη σημασία του αυτοσχεδιασμού και της 

σύνθεσης για τους μαθητές, τη γνωριμία με τη μουσική τους κληρονομιά και την 

κατανόηση και το σεβασμό άλλων μουσικών πολιτισμών. Ο Swanwick επισημαίνει 

πως μέσα από τη μουσική εγείρονται οι συνειδήσεις των μαθητών ως προς τη 

σκόπιμη ευαίσθητη και κριτική εξερεύνηση μουσικών από όλο τον κόσμο. Ο Elliott, 

o Jorgensen, και ο Regelski συμφωνούν στην ανάπτυξη των μουσικών ικανοτήτων 

των μαθητών, όπως η ακρόαση, η εκτέλεση και η δημιουργία, αρκεί αυτές να μην 

λειτουργούν εις βάρος της ουσιαστικής αποστολής της μουσικής εκπαίδευσης που 

είναι οι μαθητές να γνωρίσουν τους εαυτούς τους και να μη χάσουν την ταυτότητα 

και τον αυτοσεβασμό τους. Τέλος, η Oakley υποστηρίζει πως μέσα από το μάθημα 

της μουσικής οι μαθητές οδηγούνται στην καλλιέργεια της δημιουργικότητάς τους 

που θα τους προσφέρει αργότερα καινοτόμες ιδέες στον εργασιακό τους χώρο. 

Στο ίδιο μοτίβο, η ερευνήτρια (op.cit.) αναλύει επιμέρους στοιχεία που θα 

πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν οι εκπαιδευτικοί και που θα πρέπει να υπάρχουν στα 

μουσικά προγράμματα σπουδών. Αρχικά, αναφέρει τη σημασία του μουσικού 

γραμματισμού. Με αυτή την έννοια ορίζει την κατανόηση του φαινομένου, της φύσης 

και της αξίας της μουσικής, την ακρόαση και την αξιολόγηση μουσικών έργων, το 

μουσικό παίξιμο σε άτυπες ή τυπικές συνθήκες, τη μουσική δημιουργία, τη σωστή 

συμπεριφορά σε μουσικά περιβάλλοντα και περιστάσεις, την κατανόηση μουσικών 

εννοιών και του κοινωνικού ρόλου της μουσικής στη ζωή του ανθρώπου. Ο μουσικός 

γραμματισμός περιλαμβάνει επίσης, τη γνωριμία με τα μουσικά όργανα, την κριτική 

επεξεργασία πληροφοριών, τη μουσική γραφή, την κατανόηση και απόδοση 

μουσικών έργων, την αξιοποίηση και εφαρμογή μουσικών γνώσεων στην 

καθημερινότητα και τη σύνδεση της μουσικής με άλλα πεδία. (Κοκκίδου op.cit.) 

Σημαντική και η προσφορά της ακρόασης της μουσικής (Κοκκίδου op.cit.) και 

πιο αναλυτικά η άσκηση της ακουστικής ικανότητας, η συνειδητή προσοχή-
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προσήλωση ως μια ενεργητική διαδικασία. Η ακρόαση σύμφωνα με την ερευνήτρια 

«είναι ο βασικός λόγος ύπαρξης της μουσικής» και αναφέροντας τον Kabalevsky 

τονίζει πως στόχος της είναι η χαρά και η αισθητική απόλαυση, έχοντας μια θετική 

επίδραση στον πνευματικό κόσμο του μαθητή και στην αισθητική και ηθική του 

ανάπτυξη και μορφοποιώντας υψηλά αισθητικά κριτήρια. Για να επιτευχθεί μια 

σωστή ενεργητική ακρόαση ενός έργου θα πρέπει να επικρατεί απόλυτη ησυχία, ο 

εκπαιδευτικός να έχει στενή σχέση με το έργο, να διασφαλιστεί η προσοχή και η 

συγκέντρωση των μαθητών, να τους προκαλέσει το ενδιαφέρον ώστε να το 

υποδεχτούν, να μελετηθούν κίνητρα για πιθανή αξιοποίηση του έργου στο μέλλον, να 

διασφαλιστεί οπτική επαφή του ακροατή με την ηχητική πηγή, να υπάρχει το στοιχείο 

της έκπληξης και να περιοριστεί η διάρκεια και ο όγκος των πληροφοριών που πρέπει 

να εξετάσουν οι μαθητές. Όλα αυτά φυσικά με τη βοήθεια και οδηγών ακρόασης.  

Απαραίτητη για τη βίωση της μουσικής είναι η εκτέλεσή της, η 

αναδημιουργία δηλαδή προϋπάρχουσας μουσικής με τη φωνή ή τα όργανα. 

Αναπτύσσονται οι κινητικές και αντιληπτικές δεξιότητες των μαθητών, καθώς 

γνωρίζουν τί παίζουν ή τραγουδούν. (Κοκκίδου op.cit.) 

Σημαντικό κομμάτι στη μουσική εκπαίδευση αποτελεί η μουσική δημιουργία 

με τη μορφή της σύνθεσης και του αυτοσχεδιασμού. Πρόκειται για μια σημαντική 

διαδικασία μετατροπής της γνώσης σε δράση και έκφραση. Αναπτύσσεται η 

ικανότητα για λήψη αποφάσεων και υπολογισμού των αποτελεσμάτων «εν δράσει». 

Μέσα από τον πειραματισμό τα παιδιά βιώνουν τη μουσική με προσωπικό τρόπο και 

εισάγονται στη διαδικασία της σύνθεσης. Οι εκπαιδευτικοί κατακερματίζουν τις 

μουσικές έννοιες ώστε να γίνουν περισσότερο κατανοητές, ξεχνώντας πως μέσα από 

τη σύνθεση αυτό θα γίνει πιο άμεσα. Η Λαπιδάκη στο Κοκκίδου (op.cit.) αναφέρει 

πως με τη σύνθεση και τον αυτοσχεδιασμό οι μαθητές θα αρχίσουν να εμπιστεύονται 

τη διαίσθησή τους, θα αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και θα αναπτύξουν έναν κριτικό 

τρόπο σκέψης. Στο ίδιο πλαίσιο ο Wiggins (Κοκκίδου op.cit.) αναφέρει πως όλοι οι 

άνθρωποι είναι ικανοί να δημιουργήσουν μια μουσική ιδέα, συνεπώς η σύνθεση και ο 

αυτοσχεδιασμός δεν θα πρέπει να παραλείπονται από τα προγράμματα σπουδών 

μουσικής. Ο αυτοσχεδιασμός είναι σύμφωνα με την ερευνήτρια «είδος σύνθεσης σε 

πραγματικό χρόνο, όπου ο εκτελεστής είναι ταυτόχρονα και συνθέτης». Η εξέλιξη της 

σύνθεσης στον αυτοσχεδιασμό δεν είναι προμελετημένη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
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σαν εργαλείο κατανόησης της μουσικής, ανάπτυξης της δημιουργικότητας και 

καλλιέργειας της μουσικής έκφρασης. (Κοκκίδου op.cit.) 

H Κοκκίδου (op.cit.) για την πολυπολιτισμικότητα επισημαίνει τον κίνδυνο 

που ελλοχεύει ένα Ευρω-κεντρικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο μπορεί να οδηγήσει 

σε διακρίσεις ανάμεσα στους μαθητές. Οι μαθητές θα πρέπει να αντισταθούν στην 

ομογενοποίηση και να διατηρήσουν μια θετική προσωπική πολιτισμική ταυτότητα 

μέσα σε έναν κόσμο που παγκοσμιοποιείται. Η μουσική στην τάξη θα πρέπει να 

αποτελεί το ενοποιητικό στοιχείο μεταξύ των διαφορών των μαθητών και να τους 

αναπτύσσει το αίσθημα αποδοχής και σεβασμού προς τον άλλο. Μέσα από τη 

συνάντηση με τις αξίες άλλων μουσικών πολιτισμών, θα επανεξετάσουν και τις δικές 

τους προσωπικές αξίες.  

Στο πλαίσιο της διαθεματικότητας τονίζει την ανάγκη για θεματικές, 

ολιστικές, πολυκλαδικές, διακλαδικές, μεταθεματικές και διαθεματικές προσεγγίσεις. 

Η μεταφορά της γνώσης θα πρέπει να γίνει μέσα από το πρίσμα και άλλων 

αντικειμένων, ώστε να αναπτυχθεί μια σφαιρική σκέψη που θα τους βοηθήσει να 

συνάγουν, να γενικεύουν, να συγκρίνουν και να συνδυάζουν πληροφορίες και άρα να 

αποκτούν κατανόηση και σε άλλες περιοχές, να αυτονομούνται δηλαδή στη μάθηση. 

(Κοκκίδου op.cit.) 

Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο για την ολοκληρωμένη μουσική εκπαίδευση 

είναι η ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να επιλύουν προβλήματα. Αυτό 

απαιτεί στρατηγική, λογική σκέψη, διορατικότητα, επιμονή, δημιουργικότητα, 

συνέπεια και ακρίβεια. Για να μπορέσει ένας μαθητής να κατακτήσει την τεχνική 

επίλυσης προβλημάτων θα πρέπει να μπορεί να αναλύει την κατάσταση του 

προβλήματος, να βρει πιθανές λύσεις, να σχεδιάσει τα βήματα που θα ακολουθήσει 

και να προβλέψει για τα αποτελέσματα που θα προκύψουν. Θα πρέπει επίσης, να 

μπορεί να πάρει μια απόφαση όταν έρχεται αντιμέτωπος με κάποιο δίλημμα. Να 

μπορεί να κατανοήσει τις απόψεις των υπόλοιπων και να μπορεί να διαπραγματευτεί 

τις δικές του με επιχειρήματα. Φυσικά, είναι αναγκαία και η ανάπτυξη του 

αισθήματος της συνεργατικότητας και της ομαδικότητας. Οι μαθητές θα μάθουν να 

συνεργάζονται μόνο όταν κάνουν κάτι μαζί σε μια ομάδα. Ο αριθμός των μελών 

μπορεί να ποικίλει και η εργασία μπορεί να καταμεριστεί, όμως ο εκπαιδευτικός θα 
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πρέπει να φροντίσει ώστε οι εργασίες σε ομάδες να μην είναι μόνο γραπτές αλλά να 

εμπεριέχουν και αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών, ώστε να γνωρίσουν την 

εμπειρία του ανήκειν σε μια ομάδα. (Κοκκίδου op.cit.) 

Τέλος, η ερευνήτρια (οπ.ψιτ.) αναφέρεται εκτενέστατα στο κεφάλαιο της 

κριτικής σκέψης. Πρόκειται για κάτι που βελτιώνει τον τρόπο ζωής, καθώς 

προστατεύει από κινδύνους χειραγώγησης, από ψευτοδιλήμματα, υιοθέτηση 

στερεοτύπων και προκαταλήψεων, βόλεμα σε απλοϊκές λύσεις, επιρροή από τα 

ΜΜΕ. Τα άτομα που δε σκέφτονται κριτικά δεν δέχονται άλλες απόψεις, 

αντιλαμβάνονται τον κόσμο με εγωκεντρικό και εθνοκεντρικό τρόπο και δε δέχονται 

κριτική για το άτομό τους, ενώ δυσκολεύονται να επιχειρηματολογήσουν. Η κριτική 

σκέψη αποτελεί έναν τρόπο αυτοαξιολόγησης και είναι μια διαδικασία που το άτομο 

την κουβαλάει για όλη του τη ζωή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πεδίο της 

μουσικής δημιουργίας, όπου ο μαθητής δοκιμάζει διάφορες λύσεις, πειραματίζεται, 

θέτει και εξηγεί στόχους, στο πεδίο της μουσικής εκτέλεσης, όπου διακρίνει λάθη και 

επιχειρεί εκ νέου να τα διορθώσει και στο πεδίο της μουσικής ακρόασης, όπου 

επιχειρηματολογεί για τις προτιμήσεις του, αξιολογεί ακροάσεις, αντιλαμβάνεται τον 

ρόλο των δισκογραφικών πολυεθνικών στη διαμόρφωση του γούστου και 

αντιστέκεται σε μουσικές τάσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης, στο πεδίο του 

μουσικού γραμματισμού, όπου συλλέγει και διασταυρώνει πληροφορίες και 

εφαρμόζει τη γνώση στην καθημερινή ζωή, στο πεδίο ελέγχου του μουσικού 

περιβάλλοντος, όπου φιλτράρει και αξιολογεί πληροφορίες και αναζητά έγκυρες 

πηγές για ενημέρωση και θέτει ερωτήματα. Τέλος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο 

πλαίσιο της διαπολιτισμικής μουσικής εκπαίδευσης, όπου αντιστέκεται στη 

μαζικοποίηση και αποδέχεται την ποικιλία και τις διαφορετικές μουσικές προτιμήσεις 

των άλλων. (Κοκκίδου op.cit.) 

Συμπερασματικά, στη συγκεκριμένη ενότητα αναλύθηκαν οι απόψεις 

ερευνητών ως προς το σκοπό της μουσικής εκπαίδευσης. Ο καθένας έχει να 

προσθέσει κάτι στον προηγούμενο, ενώ όλοι τείνουν να συμφωνούν. Αρκετοί 

αναφέρονται ξεκάθαρα στο σκοπό της μουσικής εκπαίδευσης και στο περιεχόμενο 

που οφείλουν να έχουν τα προγράμματα σπουδών μουσικής και τί φιλοσοφικό 

προσανατολισμό θα πρέπει να ακολουθήσουν. Οι υπόλοιποι απλά τονίζουν τη 

σημασία ορισμένων στοιχείων που πρέπει να λάβουν υπόψιν τους οι εκπαιδευτικοί 
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και που στην ουσία πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στη μουσική εκπαίδευση και άρα 

και σε ένα επίσημο έγγραφο, όπως αυτό του προγράμματος σπουδών μουσικής μιας 

χώρας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΡΕΥΝΑ 

 

1. ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

 

Το συγκεκριμένο κεφάλαιο αρχικά θα αναπτύξει τα διάφορα είδη 

αξιολόγησης που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε ένα πρόγραμμα σπουδών 

μουσικής. Θα αναλυθεί ο τρόπος που γίνεται μια έρευνα πάνω σε ένα πρόγραμμα 

σπουδών και η εξαγωγή αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια, θα αναλυθεί η προβληματική 

της έρευνας και ο σκοπός της, ενώ θα ακολουθήσει η ανάλυση της μεθοδολογίας που 

χρησιμοποιήθηκε. Τέλος, θα παρουσιαστούν τα ευρήματα και θα ακολουθήσει μια 

συζήτηση πάνω στα αποτελέσματα της έρευνας. Προτάσεις για τη βελτίωση του 

προγράμματος δεν θα γίνουν, καθώς η αξιολόγηση του προγράμματος αφορά τη 

φιλοσοφία που υιοθετεί και όχι την αποτελεσματικότητά του μέσα στην τάξη. Θα 

γίνουν ωστόσο προτάσεις για επέκταση της έρευνας. 

Ο Walker στο Κοκκίδου (2006) παρουσιάζει τρία ερευνητικά πεδία πάνω στα 

οποία μπορεί να αναπτυχθεί μια έρευνα: τη γενική ανάπτυξη του προγράμματος, τη 

διαμόρφωση της πολιτικής του προγράμματος και τη συγκεκριμένη ανάπτυξη του 

προγράμματος. Η προσφορά μιας αξιολόγησης μπορεί να αφορά την ανάδειξη της 

αξίας του προγράμματος, τον εντοπισμό στοιχείων που θα το βελτιώσουν, την 

εξακρίβωση οικονομικών πόρων που θα το στηρίξουν, την καταγραφή αλλαγών 

στους μαθητές ή τους εκπαιδευτικούς και την εμβάθυνση στο πεδίο της διδασκαλίας-

μάθησης. 

Ως προς το χρόνο, ένας από τους κύριους τύπους αξιολόγησης είναι ο 

παραγωγικός ή αξιολογικός τύπος, ο οποίος γίνεται κατά τη διάρκεια σχεδιασμού 

ενός προγράμματος ή κατά τη διάρκεια πιλοτικής εφαρμογής του και στόχο έχει τη 

βελτίωσή του. Έπειτα, υπάρχει ο συνολικός τύπος, όπου λαμβάνει χώρα μετά την 

ολοκλήρωση της υλοποίησης του προγράμματος και ανατροφοδοτεί το πρόγραμμα με 

βάσει την επίτευξη των σκοπών και στόχων του. Τέλος, υπάρχει ο ακόλουθος τρόπος 

αξιολόγησης που στοχεύει στην ανάλυση της επίδρασης του προγράμματος ανά τα 

χρόνια. (Κοκκίδου op.cit.) 
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Σύμφωνα με το MacDonald στο Κοκκίδου (op.cit.) «ο ρόλος του αξιολογητή 

είναι να τροφοδοτεί την ανταλλαγή απόψεων και απορρίπτει την ιδέα της πρότασης 

υποδείξεων, βελτιώσεων και δράσεων από τους αξιολογητές. Η ευθύνη των 

αξιολογητών εξαντλείται στο να παρέχουν τα απαραίτητα δεδομένα για να κριθεί ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα». Σύμφωνα με τον Stake (Κοκκίδου op.cit.) ο αξιολογητής 

μπορεί εύκολα να πέσει στην παγίδα να κάνει την αξιολόγηση με βάση 

προϋπάρχουσες παγιωμένες αντιλήψεις περί της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας 

ενός προγράμματος σπουδών και ο Eisner (Κοκκίδου op.cit) προσθέτει γενικεύοντας 

πως η αξιολόγηση στην εκπαίδευση θα πρέπει να επιτελεί πέντε σημαντικές 

λειτουργίες: να συγκρίνει, να αναθεωρεί προγράμματα σπουδών, να διαγιγνώσκει, να 

προβλέπει εκπαιδευτικές ανάγκες και να καταλήγει στο αν οι στόχοι έχουν επιτευχθεί. 

Η ISME προτείνει τα προγράμματα σπουδών μουσικής να αξιολογούνται με βάση τις 

καινοτομίες τους, την αρτιότητα και τη σαφήνειά του και επισημαίνει πως οι 

αξιολογητές θα πρέπει να εντοπίζουν τα δυνατά και αδύναμα σημεία των 

προγραμμάτων και να έχουν υπόψιν τους το βαθμό που αυτά προωθούν την 

ευαισθητοποίηση των μαθητών για τη μουσική, την ενημερότητα των μαθητών ως 

προς τον κοινωνικό και λειτουργικό ρόλο της μουσικής και το ενδιαφέρον για τη 

μουσική παράδοση. (Κοκκίδου op.cit.) 

Τέλος, αναφέρεται από την ερευνήτρια μια συμπύκνωση των πιο 

αντιπροσωπευτικών ερωτημάτων που θέτουν οι ερευνητές ως προς την αξιολόγηση 

ενός προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει πως οι εκπαιδευτικοί αλλά και 

αυτοί που αναλύουν ένα πρόγραμμα σπουδών μουσικής θα πρέπει να αναρωτηθούν 

γιατί διδάσκουν μουσική, ποιο είδος έχει μεγαλύτερη αξία, τι τεχνικά προβλήματα 

εμφανίζονται στις δράσεις εκτέλεσης, ποια είναι τα χαρακτηριστικά ανάπτυξης των 

μαθητών που επενεργούν στη διαδικασία μάθησης και τέλος, πως εμπλέκεται στη 

διαδικασία της διδασκαλίας το θέμα των Νέων Τεχνολογιών και υλικοτεχνικής 

υποδομής. (Κοκκίδου op.cit.) 
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2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Η συγκεκριμένη έρευνα έχει ως στόχο να αναλύσει το Πρόγραμμα Σπουδών 

Μουσικής της Ελλάδας για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού με βάσει τρεις τομείς. 

Θα αξιολογηθεί η βαρύτητα που δίνει στον κάθε ένα ξεχωριστά αλλά και στις 

υποκατηγορίες του. Πρόκειται για μια έρευνα που στην ουσία είναι εν μέρει 

ποσοτική, καθώς στο τέλος θα παρουσιαστούν δεδομένα με ποσοστά επί τις εκατό, 

αλλά έχει ως στόχο να αξιολογήσει τους στόχους, τους σκοπούς και γενικότερα τη 

φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών της Ελλάδας για το μάθημα της μουσικής. 

Αρχικά, θα πρέπει να αναλυθούν τα τρία πεδία βαρύτητας με βάση τα οποία 

γίνεται η συγκεκριμένη αξιολόγηση. Το πρώτο πεδίο έχει να κάνει με τις γνώσεις 

γύρω από τη μουσική, το δεύτερο με την εκτέλεση της μουσικής και το τρίτο με τις 

στάσεις, αξίες και συναισθηματική ανάπτυξη που αποκομίζουν οι μαθητές μέσα από 

το μάθημα της μουσικής. Αυτοί οι τρεις τομείς αποτελούν και τους στόχους του 

προγράμματος σπουδών και καθορίζουν και τη φιλοσοφία του.  

Πιο συγκεκριμένα, στον πρώτο τομέα, ο οποίος ονομάστηκε, όπως φαίνεται 

από τον τίτλο της εργασίας, για τη μουσική, ανήκουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Αντίληψη στοιχείων και εννοιών της μουσικής 

 Ανάγνωση σημειογραφίας 

 Αποκωδικοποίηση σημειογραφίας συμβατικής και μη 

 Έλεγχος τεχνικής στην εκτέλεση μουσικής 

 Αναγνώριση μελωδίας, ρυθμού, δυναμικής αγωγής, ηχοχρώματος,  

συνήχησης, δομής και μουσικής ορολογίας 

 Γνωριμία με θρησκευτική και παραδοσιακή ελληνική μουσική και 

μουσική άλλων πολιτισμών 

Τα παραπάνω στοιχεία, σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι μαθητές ζητούνται να τα 

κατακτήσουν ως γνώσεις και να είναι επίσης σε θέση να τις περιγράψουν. 

 Η δεύτερη κατηγορία έχει να κάνει με την πράξη στη μουσική και έχει την 

ονομασία, όπως φαίνεται και από τον τίτλο, με τη μουσική. Στην κατηγορία με τη 

μουσική πράξη ανήκουν: 
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 Η σύνθεση 

 Ο αυτοσχεδιασμός 

 Η ακρόαση μουσικής 

 Η εκτέλεση (είτε με τη φωνή, τα όργανα, η body percussion) 

 Η ανάπτυξη της εσωτερικής ακοής 

 Η ανάπτυξη της αυτοσυγκράτησης στην εκτέλεση 

 Η εξερεύνηση-πειραματισμός 

 Η ανάπτυξη της ακουστικής μνήμης 

Η τρίτη κατηγορία αφορά την ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή και τις 

αξίες και στάσεις που θα καλλιεργήσει μέσα από το μάθημα. Έχει ως όνομα μέσω της 

μουσικής και αφορά: 

 Την προώθηση της πολιτότητας 

 Την προώθηση της ειρήνης και της αλληλεγγύης 

 Την εξάλειψη του φανατισμού και της βίας 

 Την καταπολέμηση κοινωνικών ανισοτήτων, ξενοφοβίας, ρατσισμού και 

κοινωνικού αποκλεισμού 

 Το σεβασμό και την αποδοχή της διαφορετικότητας και ιδιαιτερότητας του 

καθενός 

 Την ανάπτυξη αυτενέργειας και πρωτοβουλίας 

 Το συνεργατικό, ομαδικό και συλλογικό πνεύμα 

 Την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης 

 Το σεβασμό προς το περιβάλλον 

 Την κοινωνικοποίηση των μαθητών 

 Την αγάπη και το σεβασμό για τα μουσικά όργανα 

 Την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης 

 Την ικανότητα αξιολόγησης 

 Την καλλιέργεια της πρωτοτυπίας 

 Την ανάληψη καθηκόντων 

 Το σεβασμό στη μουσική κληρονομιά 

 Τη συναισθηματική ανάπτυξη που αφορά την έκφραση, την επικοινωνία και 

την άντληση συναισθημάτων μέσα από τη μουσική 
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 Την καλλιέργεια της φαντασίας 

 Την αισθητική συγκίνηση και απόλαυση μέσα από την ακρόαση της μουσικής 

Οι τρεις αυτές κατηγορίες χωρίζονται σε υποκατηγορίες όπως φαίνεται 

παραπάνω και όπως διευκρινίζεται ακόμα πιο αναλυτικά και στο παράρτημα. 

Εντοπίστηκαν καθ’ όλη την έκταση του κυρίως κειμένου του προγράμματος 

σπουδών, του προλόγου, όπου αναλύεται η φύση και ο σκοπός του μαθήματος αλλά 

και στους αναλυτικούς στόχους των πρώτων τάξεων του δημοτικού (νηπιαγωγείου, 

Α’ και Β’ τάξη Δημοτικού), όπως αυτοί αναλύονται από τους εκάστοτε οργανωτές. Η 

κάθε κατηγορία και υποκατηγορία έχει το δικό της κωδικό αριθμό για να 

διευκολυνθεί η ανάλυση. Να οριστεί εδώ πως οι κατηγορίες μετρήθηκαν ως προς τις 

φορές που αναφέρονται μέσα στο κείμενο. Συνεπώς, η λέξη «τραγούδι», για 

παράδειγμα, ανήκει στη δεύτερη κατηγορία, αυτή της μουσικής πράξης και 

συγκεκριμένα στην υποκατηγορία της μουσικής εκτέλεσης. Μετρήθηκε πόσες φορές 

εμφανίστηκε στο κυρίως κείμενο αλλά και στους επιμέρους στόχους, όπως αυτοί 

παρουσιάζονται από τους τέσσερις οργανωτές. Κάθε κατηγορία και υποκατηγορία 

μετρήθηκε, επίσης, ξεχωριστά στο κείμενο και στους επιμέρους στόχους, 

προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν ασυνέπειες του προγράμματος ως προς τους 

στόχους που θέτει. Για παράδειγμα, όπως θα αναλυθεί παρακάτω, υπήρξαν 

κατηγορίες που, ενώ το κυρίως κείμενο τις αναφέρει αναλυτικά ως σοβαρούς 

στόχους, στους οργανωτές των πρώτων τάξεων του Δημοτικού δεν εμφανίζονται 

πουθενά, με αποτέλεσμα να υπάρχει ασυνέπεια από τη μεριά του προγράμματος. 

Τέλος, παρουσιάζονται οι κατηγορίες και υποκατηγορίες με τον πραγματικό αριθμό 

που αναφέρονται και με ποσοστό επί τοις εκατό. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σελ.  30 
 

3. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Ξεκινώντας με την πρώτη κατηγορία παρατηρείται πως συνολικά από 

ολόκληρο το πρόγραμμα, οι αναφορές σε αυτή φτάνουν το 23,55%, η δεύτερη 

κατηγορία έρχεται με 42,42% και η τρίτη με 34,03%. Συνεπώς, με μια πρώτη ματιά, 

μπορεί να ειπωθεί πως το πρόγραμμα δίνει περισσότερη βάση στην εκτέλεση της 

μουσικής. Οι αναφορές επίσης στο κείμενο και στους οργανωτές είναι περίπου ίδιες 

με κάποιες αποκλίσεις. Για παράδειγμα η πρώτη και η δεύτερη κατηγορία αναφέρεται 

πολύ περισσότερο στους οργανωτές απ’ ότι στο κυρίως κείμενο, ενώ η τρίτη το 

αντίθετο. 

Προχωρώντας στις υποκατηγορίες, αυτή με κωδικό 1.1 (γνώσεις) λαμβάνει τα 

πρωτεία με το εντυπωσιακό ποσοστό του 99,01% ενώ η κατηγορία 1.2 (περιγραφή 

γνώσεων) μόλις το 0,99%. Παρατηρείται επίσης πως η μοναδική αναφορά στην 

περιγραφή γνώσεων ως στόχος στο πρόγραμμα σπουδών γίνεται στο κυρίως κείμενο 

και πουθενά αλλού.  

Οι υποκατηγορίες της ομάδας με τη μουσική φέρουν ως πρώτη σε ποσοστά την 

εκτέλεση (2.4) με 67,03% σε ολόκληρο το πρόγραμμα και 65,25% και 73,17% σε 

κείμενο και οργανωτές αντίστοιχα. Τελευταίες σε προτεραιότητα έρχονται οι 

κατηγορίες της εσωτερικής ακοής (2.5), της αυτοσυγκράτησης κατά την εκτέλεση 

(2.6) και της ακουστικής μνήμης (2.8), με 0,55%, 0,55% και 1,1% αντίστοιχα, ενώ 

αρκετά χαμηλό ποσοστό παρουσιάζει ο αυτοσχεδιασμός (2.2) με 5,5%. Παρατηρείται 

επίσης, πως καμία από τις τρεις κατηγορίες (εσωτερική ακοή, αυτοσυγκράτηση και 

ακουστική μνήμη) δεν αναφέρεται στους οργανωτές. Οι μοναδικές αναφορές τους 

βρίσκονται στο κυρίως κείμενο και μόνο, ενώ υπάρχει αρκετή μείωση και των 

κατηγοριών της σύνθεσης (2.1) και της ακρόασης (2.3) στους στόχους των 

οργανωτών. 

Στην κατηγορία που αφορά την ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, 

πρώτη έρχεται αυτή της καλλιέργειας στάσεων και αξιών (3.1) με ποσοστό 52,74% 

συνολικά και ανάλογο ποσοστό στο κυρίως κείμενο και στους οργανωτές (53,91% 

και 44,44% αντίστοιχα). Δεύτερη στη σειρά έρχεται η συναισθηματική ανάπτυξη των 

μαθητών (3.3) με 26,72% συνολικά και τελευταίες έρχονται η φαντασία (3.4) και η 
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αισθητική συγκίνηση μέσα από την ακρόαση (3.5) με ποσοστά 2,05% και οι δύο στο 

σύνολο του προγράμματος. Να σημειωθεί πως η καλλιέργεια της φαντασίας 

αναφέρεται επίσης μονάχα στο κυρίως κείμενο και καθόλου στους οργανωτές.  

Συμπερασματικά, με μια πρώτη ματιά στα αποτελέσματα της έρευνας, το 

πρόγραμμα έχει έναν πολύ συγκεκριμένο προσανατολισμό. Σε ορισμένα στοιχεία 

είναι σταθερός, σε άλλα όχι και τόσο. Οι προτεραιότητες του προγράμματος είναι 

ξεκάθαρες ακόμα και σε σημεία που υπάρχει ασυνέπεια. Στην επόμενη υποενότητα 

θα ακολουθήσει μια ανάλυση των αποτελεσμάτων και θα συζητηθούν διάφοροι 

προβληματισμοί με βάση τα ευρήματα, που θα βοηθήσουν και στην ολοκλήρωση της 

συγκεκριμένης έρευνας. 
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Η συγκεκριμένη ενότητα αφορά στους προβληματισμούς που προκύπτουν από 

τις μετρήσεις που παρουσιάστηκαν παραπάνω. Θα γίνει αναφορά σε θετικά και 

αρνητικά στοιχεία που παρατηρούνται στο σχεδιασμό του προγράμματος, στη 

φιλοσοφία και τον προσανατολισμό του. Με τη βοήθεια της βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης που έγινε στο προηγούμενο κεφάλαιο θα γίνει λόγος για τυχόν 

ασυνέπειες, πρωτοτυπίες, καινοτομίες και ασάφειες που μπορεί να εμφανίζονται. 

Έχοντας λάβει υπόψιν τις απόψεις και τα ευρήματα των ερευνητών που 

αναφέρθηκαν στο πρώτο κεφάλαιο, το πρόγραμμα σπουδών μουσικής της Ελλάδας 

έχει αρκετά θετικά στοιχεία, τα οποία προωθούν ένα σωστό φιλοσοφικό 

προσανατολισμό όσον αφορά τη μουσική εκπαίδευση. Εμφανίζονται αρκετά στοιχεία 

τα οποία αναφέρθηκαν προηγουμένως ως σημαντικά για την πλήρη ανάπτυξη των 

μαθητών στα σχολικά τους χρόνια μέσα από το μάθημα της μουσικής. Παρακάτω θα 

αναλυθούν όλες οι κατηγορίες ξεχωριστά μαζί με προβληματισμούς που προκύπτουν 

από τα ευρήματα. 

Αρχικά, για την κατηγορία των γνώσεων περί της μουσικής, παρατηρείται πως 

υπάρχει μια τάση για παροχή πληροφοριών προς τους μαθητές χωρίς να ελέγχεται αν 

τις έχουν κατακτήσει εν τέλει (κατηγορία περιγραφή γνώσεων). Γενικά το πρόγραμμα 

δεν έχει ιδιαίτερη τάση προς παροχή πληροφοριών και ακαδημαϊκών γνώσεων για τη 

μουσική προς τους μαθητές. Παροτρύνει τους εκπαιδευτικούς να διδάξουν στους 

μαθητές τους γνώσεις όπως η ιστορία της μουσικής, ανάγνωση σημειογραφίας, 

έλεγχο τεχνικής στο παίξιμο, γνωριμία με μουσικούς όρους και μουσικές άλλων 

πολιτισμών, δεν υπερφορτώνει όμως το πρόγραμμα με υπερβολικές πληροφορίες, οι 

οποίες ενδεχομένως να μην μπορούν να υλοποιηθούν λόγω του όγκου της ύλης. Το 

πρόγραμμα δε χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα προσκολλημένο στη θεωρία της μουσικής 

και στην κλασσική παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας με τον εκπαιδευτικό να κάνει 

διάλεξη και τους μαθητές να παρακολουθούν χωρίς να συμμετέχουν. Άλλωστε, από 

τις τρεις κατηγορίες, αυτή των γνώσεων έρχεται τελευταία, πράγμα που δείχνει έναν 

ξεκάθαρο φιλοσοφικό προσανατολισμό ως προς το μάθημα της μουσικής. 
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Η κατηγορία που έρχεται πρώτη σε ποσοστά είναι αυτή της μουσικής πράξης. 

Γενικά, στο πρόγραμμα παρατηρείται μια συνεχής επανάληψη που αφορά στη 

μουσική πράξη με ιδιαίτερη προτίμηση στη μουσική εκτέλεση. Υπάρχουν όμως, 

κατηγορίες που σύμφωνα με τους ερευνητές δε θα έπρεπε να είναι τόσο 

παραγκωνισμένες. Επομένως, παρατηρείται το θετικό στοιχείο πως το πρόγραμμα 

φροντίζει ώστε οι μαθητές να είναι ενεργοί στη μαθησιακή τους διαδικασία, όμως 

παρόλο που ορισμένες πτυχές της μουσικής πράξης αναφέρονται, δεν υποστηρίζονται 

το ίδιο όπως άλλες. 

Η κατηγορία που έρχεται δεύτερη στη σειρά είναι αυτή της ανάπτυξης της 

προσωπικότητας του μαθητή. Είναι ίσως η πιο δύσκολη κατηγορία, με την έννοια ότι 

δεν είναι εύκολα μετρήσιμη. Οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να αξιολογήσουν πάντα 

με σιγουριά κατά πόσο το μάθημά τους βοήθησε τους μαθητές τους να αναπτύξουν 

πτυχές της προσωπικότητάς τους ή να καλλιεργήσουν αξίες μέσα από αυτό. Είναι η 

κατηγορία στόχων στους οποίους αφιερώνεται σχεδόν ολόκληρος ο τρίτος και 

τέταρτος οργανωτής. Αναφέρονται αρκετά θετικά στοιχεία ως προς τις αξίες και 

στάσεις που ορίζει το πρόγραμμα σημαντικές και είναι επίσης αξιοσημείωτο το 

γεγονός πως συμπεριλαμβάνεται και η συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών. Το 

γεγονός πως η συγκεκριμένη κατηγορία έρχεται δεύτερη σε προτεραιότητα είναι, 

σύμφωνα με τα όσα έχουν αναφερθεί από τους ερευνητές, ένα στοιχείο αρνητικό, 

καθώς θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα για όλα τα προγράμματα σπουδών. 

Παρατηρείται επίσης, μια μείωση αναφορών της συγκριμένης κατηγορίας στους 

οργανωτές, πράγμα που αποδεικνύει μεν πως είναι μια κατηγορία δύσκολη να 

εφαρμοστεί στην πράξη, αλλά και κάτι το οποίο θα έπρεπε ίσως να διαμορφωθεί 

καλύτερα. 

Παίρνοντας την υποκατηγορία της σύνθεσης, παρατηρείται πως ναι μεν 

αναφέρεται γενικά στο πρόγραμμα, έρχεται όμως σε μειονεκτική θέση καθώς οι 

αναφορές σε αυτή δεν είναι αρκετές και μάλιστα στους οργανωτές, που αποτελούν το 

κομμάτι της εφαρμογής του προγράμματος, εμφανίζεται ακόμα λιγότερο. Το ίδιο 

ισχύει και για την υποκατηγορία τους αυτοσχεδιασμού, με ακόμη μικρότερα 

ποσοστά, με τη μόνη διαφορά ότι εδώ οι οργανωτές τον υποστηρίζουν ελάχιστα 

περισσότερο. Η εξερεύνηση και ο πειραματισμός έρχονται και αυτοί σε μειονεκτική 

θέση σε σχέση με τις πιο πάνω υποκατηγορίες. Η εσωτερική ακοή, η 
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αυτοσυγκράτηση και η ακουστική μνήμη έρχονται τελευταίες με τα λιγότερα 

ποσοστά και μάλιστα χωρίς να αναφέρονται ποτέ ξανά στους οργανωτές. 

Παρατηρείται επομένως μια ασυνέπεια του προγράμματος ως προς αυτές τις έννοιες, 

οι οποίες αποτελούν πολύ σημαντικά κομμάτια στη μουσική πράξη. Το πρόγραμμα 

τις αναφέρει στους στόχους του, όμως δεν προτείνει καμία δράση στους οργανωτές, 

προκειμένου να αναπτυχθούν από τους μαθητές. 

Όσον αφορά τις υποκατηγορίες της ανάπτυξης της προσωπικότητας του 

μαθητή, το πρόγραμμα φαίνεται να δίνει ιδιαίτερη βάση στην καλλιέργεια στάσεων 

και αξιών. Έννοιες όπως η εξάλειψη του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, του κοινωνικού 

αποκλεισμού και της κοινωνικής ανισότητας αναφέρονται συχνά, πράγμα θετικό. 

Υπάρχει αναφορά επίσης στο συνεργατικό, ομαδικό και συλλογικό πνεύμα, στο 

σεβασμό προς το περιβάλλον και τα μουσικά όργανα, τη μουσική κληρονομιά, στην 

κριτική σκέψη, στην ανάληψη καθηκόντων και στην αποδοχή της διαφορετικότητας. 

Όλα αυτά τα στοιχεία έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφική ανασκόπηση ως βασικά 

για την ανάπτυξη ενός μαθητή μέσα από το μάθημα της μουσικής και αποτελούν 

αξίες που θα κουβαλάει για μια ζωή μετά το τέλος της επίσημης εκπαίδευσης. 

Η συναισθηματική ανάπτυξη έρχεται δεύτερη, με αναφορές όπως η 

συναισθηματική έκφραση, η μορφή επικοινωνίας, η μουσική ως άντληση έμπνευσης 

και ερεθισμάτων και η ικανοποίηση παρουσίασης σε εκδήλωση. Παρόλο που 

καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, το ποσοστό αυτής της υποκατηγορίας είναι αρκετά 

χαμηλό, αν σκεφτεί κανείς τη σπουδαιότητά της, με βάση τους ερευνητές. Το ίδιο 

ισχύει και για το πλαίσιο της διαθεματικότητας, καθώς παρατηρείται ότι οι αναφορές 

στο συνδυασμό του μαθήματος με άλλα αντικείμενα είναι ελάχιστες. Η αισθητική 

συγκίνηση και απόλαυση έρχονται στο τέλος μαζί με την καλλιέργεια της φαντασίας, 

η οποία δε, δεν αναφέρεται πουθενά στους οργανωτές.  

Συνοψίζοντας, το πρόγραμμα σπουδών έχει αρκετά θετικά στοιχεία, όσον 

αφορά τη φιλοσοφία του. Έχει λάβει υπόψιν του αρκετές από τις απόψεις των 

ερευνητών που προαναφέρθηκαν και φαίνεται πως εξετάστηκαν αρκετά στοιχεία για 

την σύνταξή του. Παρατηρούνται όμως, και αρκετές ασυνέπειες, καθώς δεν 

προτείνονται πολλά στοιχεία στην εφαρμογή του. Γενικά, ο φιλοσοφικός 

προσανατολισμός του είναι ξεκάθαρος και οι προτεραιότητές του φανερές.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Συνοψίζοντας, η συγκεκριμένη έρευνα είχε ως σκοπό να αναλύσει τους 

στόχους του Ελληνικού Προγράμματος Σπουδών στο μάθημα της Μουσικής. Πιο 

συγκεκριμένα, αρχικά αναλύθηκε η έννοια του όρου Πρόγραμμα Σπουδών και των 

διαφόρων μορφών που αυτό παρουσιάζεται. Έπειτα, αναλύθηκε η φιλοσοφία των 

προγραμμάτων σπουδών, από την ματιά ερευνητών και το περιεχόμενο που οφείλουν 

να έχουν για την καλύτερη ανάπτυξη των μαθητών μέσα από το μάθημα της 

μουσικής. Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας, αφού πρώτα επεξηγήθηκε 

η μεθοδολογία της και τα ερευνητικά μοντέλα που ήδη υπάρχουν για την ανάλυση 

ενός προγράμματος. Έγινε τέλος μια συζήτηση, όπου παρουσιάστηκε ο φιλοσοφικός 

προσανατολισμός του προγράμματος αλλά και οι ασυνέπειές του.  

Ως επέκταση της έρευνας, θα μπορούσε να προταθεί η περεταίρω ανάλυση 

των τριών αυτών πεδίων σε περισσότερες υποκατηγορίες. Ο επόμενος ερευνητής 

μπορεί να αναλάβει μόνο μια από τις τρεις κατηγορίες και να την αναλύσει μέσα στο 

πρόγραμμα εις βάθος. Η συγκεκριμένη έρευνα, τέλος θα μπορούσε να επεκταθεί, με 

την ανάλυση και των υπόλοιπων τάξεων, ώστε να φανεί μια πλήρης εικόνα 

ολόκληρου του ελληνικού Προγράμματος Σπουδών για το μάθημα της Μουσικής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σελ.  36 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία  

 Κοκκίδου Μ. (2006). «Αξιολόγηση του σχεδιασμού και δομική σύγκριση των 

Προγραμμάτων Σπουδών για το μάθημα της Μουσικής στο Δημοτικό σχολείο από 

χώρες/περιφέρειες της Ευρώπης. Φλώρινα: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Μεταπτυχιακών Διατριβών» 

 Κοκκίδου Μ. (2007). «Η αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας στη σχολική 

μουσική εκπαίδευση: μια συγκριτική θεώρηση σύμφωνα με προγράμματα σπουδών 

μουσικής της Ευρώπης». Μουσικοπαιδαγωγικά, τεύχος 5, σ.σ 5-27  

 Κοκκίδου Μ. (2014). «Η εμψύχωση στη Διδασκαλία-Μάθηση. Το σχολείο της 

χαράς και της καρδιάς. Αθήνα: Fagotto» 

 Κοκκίδου Μ. (2015). «Διδακτική της Μουσικής. Νέες προκλήσεις, νέοι ορίζοντες. 

Αθήνα: Fagotto» 

 

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία 

 Dionyssiou, Z. Greek Traditional Music Goes to School: Pathways of Music 

Teaching 

 Eisner, E. (2001). Music education six months after the turn of the 

century. International journal of music education, (1), 5-12. 

 Elliott, D. J. (2009). Curriculum as professional action. In Music education for 

changing times (pp. 163-174). Springer, Dordrecht. 

 Forrest, D., & Androutsis, P. (2010). The place of traditional music in school 

curricula: A comparative study of Australia and Greece. Journal of Artistic and 

Creative Education, 4(1), 44-58. 

 Jeanneret N. , Sommervelle C. (2010). Editorial: Musical and Cultural relevance 

in a changing world of music education. Journal of Artistic and Creative 

Education, V. 4, no. 1 

 Leung, C. C. (2004). Building a New Music Curriculum: A Multi-Faceted 

Approach. Action, Criticism, and Theory for Music Education, 3(2), n2. 

 Leung, C. C. L. (2010). Live up to policies: An interdisciplinary perspective on 

the study of Chinese music. 

 Regelski, T. A. (2009). Curriculum Reform: Reclaiming" Music" as Social 

Praxis. Action, Criticism, and Theory for Music Education, 8(1), 66-84. 

 Robinson P. (2010). Globalization, cultural diversity and music education: an 

International Baccalaureate perspective. Journal of Artistic and Creative 

Education, V. 4, no. 1 

 Sepp, A., Ruokonen, I., & Ruismäki, H. (2012). Design of music syllabi in 

Estonian and Finnish national core curricula for comprehensive 

schools. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 45, 428-437. 

 

 

 



Σελ.  37 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΗΘΟΣ % 

1 Για την Μουσική 101 23,55 

2 Με την Μουσική 182 42,42 

3 Μέσω της Μουσικής 146 34,03 

ΣΥΝΟΛΟ 429 100 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΗΘΟΣ % 

1 Για την Μουσική 75 21,74 

2 Με την Μουσική 141 40,87 

3 Μέσω της Μουσικής 129 37,39 

ΣΥΝΟΛΟ 345 100 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ  

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΗΘΟΣ % 

1 Για την Μουσική 26 30,95 

2 Με την Μουσική 41 48,81 

3 Μέσω της Μουσικής 17 20,24 

ΣΥΝΟΛΟ 84 100 
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ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ) 

 

1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΛΗΘΟΣ % 

 1.1  Γνώσεις 100 99,01 

 1.2  Περιγραφή Γνώσεων 1 0,99 

ΣΥΝΟΛΟ 101 100 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΗΘΟΣ % 

 1.1  Γνώσεις 74 98,67 

 1.2  Περιγραφή Γνώσεων 1 1,33 

ΣΥΝΟΛΟ 75 100 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - 

ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ 

ΠΛΗΘΟΣ % 

 1.1  Γνώσεις 26 100 

 1.2  Περιγραφή Γνώσεων 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 26 100 
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ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  (ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ) 

 

2. ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

 2.1  Σύνθεση 16 8,79 

 2.2  Αυτοσχεδιασμός 10 5,5 

 2.3  Ακρόαση 17 9,34 

 2.4  Εκτέλεση 122 67,03 

 2.5  Εσωτερική Ακοή 1 0,55 

 2.6  Αυτοσυγκράτηση 1 0,55 

 2.7  Εξερεύνηση - Πειραματισμός 13 7,14 

 2.8  Ακουστική Μνήμη 2 1,1 

ΣΥΝΟΛΟ 182 100 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

 2.1  Σύνθεση 15 10,64 

 2.2  Αυτοσχεδιασμός 6 4,25 

 2.3  Ακρόαση 15 10,64 

 2.4  Εκτέλεση 92 65,25 

 2.5  Εσωτερική Ακοή 1 0,71 

 2.6  Αυτοσυγκράτηση 1 0,71 

 2.7  Εξερεύνηση - Πειραματισμός 9 6,38 

 2.8  Ακουστική Μνήμη 2 1,42 

ΣΥΝΟΛΟ 141 100 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - 

ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ 

ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

 2.1  Σύνθεση 1 2,44 

 2.2  Αυτοσχεδιασμός 4 9,76 

 2.3  Ακρόαση 2 4,87 

 2.4  Εκτέλεση 30 73,17 

 2.5  Εσωτερική Ακοή 0 0 

 2.6  Αυτοσυγκράτηση 0 0 

 2.7  Εξερεύνηση - Πειραματισμός 4 9,76 

 2.8  Ακουστική Μνήμη 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 41 100 
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ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  (ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ) 

3. ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

% 

 3.1  Καλλιέργεια Στάσεων και Αξιών 77 52,74 

 3.2  Σύνθεση Μουσικής με την κοινωνία / 

ιστορία / περιβάλλον / επιστήμες / άλλες 

τέχνες 

24 16,44 

 3.3  Συναισθηματική Ανάπτυξη 39 26,72 

 3.4  Φαντασία - Ελευθερία 3 2,05 

 3.5  Αισθητική Συγκίνηση μέσα από την 

Ακρόαση 
3 2,05 

ΣΥΝΟΛΟ 146 100 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

% 

 3.1  Καλλιέργεια Στάσεων και Αξιών 69 53,91 

 3.2  Σύνθεση Μουσικής με την κοινωνία / 

ιστορία / περιβάλλον / επιστήμες / άλλες 

τέχνες 

19 14,84 

 3.3  Συναισθηματική Ανάπτυξη 36 28,13 

 3.4  Φαντασία - Ελευθερία 3 2,34 

 3.5  Αισθητική Συγκίνηση μέσα από την 

Ακρόαση 
1 0,78 

ΣΥΝΟΛΟ 128 100 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

% 

 3.1  Καλλιέργεια Στάσεων και Αξιών 8 44,44 

 3.2  Σύνθεση Μουσικής με την κοινωνία / 

ιστορία / περιβάλλον / επιστήμες / άλλες 

τέχνες 

5 27,78 

 3.3  Συναισθηματική Ανάπτυξη 3 16,67 

 3.4  Φαντασία - Ελευθερία 0 0 

 3.5  Αισθητική Συγκίνηση μέσα από την 

Ακρόαση 
2 11,11 

ΣΥΝΟΛΟ 18 100 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
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Υπεύθυνος Επιστημονικού Συντονισμού του Επιστημονικού Πεδίου «Τέχνες και 
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Πρόλογος:Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής    
για το ‘Νέο Σχολείο’          

  
Το Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής που ακολουθεί, αποτελεί μια πρόταση η οποία γίνεται με όραμα το Νέο Σχολείο 
και το σταδιακό μετασχηματισμό της Παιδείας, στη βάση μιας πραγματιστικής προσέγγισης του σχολείου, 
αξιοποιώντας τις υπάρχουσες θεσμοθετήσεις, τις λειτουργικές δομές και το ανθρώπινο δυναμικό του σχολείου.   
Το Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής για το Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό και το Γυμνάσιο αποτελεί ένα ενιαίο, ανοικτό και 
ευέλικτο Π.Σ. το οποίο διευκολύνει τον/την εκπαιδευτικό να οργανώσει και να σχεδιάσει το μάθημα της Μουσικής 
σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών του/της, ακολουθώντας την αρχή της διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας, μέσα από καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις και αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών 
και της ψηφιακής εκπαίδευσης. Τα παραπάνω προϋποθέτουν την ύπαρξη του μαθήματος της Μουσικής ως ένα 
αυτόνομο, διακριτό γνωστικό αντικείμενο στο πλαίσιο του μαθήματος της Αισθητικής Αγωγής, όπως ισχύει σήμερα στα 
ωρολόγια προγράμματα του Δημοτικού και του Γυμνασίου.                                            
Οι στόχοι του Νέου Π. Σ. Μουσικής αναφέρονται σε όλες τις εκφάνσεις της μουσικής αγωγής που μπορούν να 
πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και αναπτύσσονται σπειροειδώς διαθρωμένοι εντός 
τεσσάρων Θεματικών Οργανωτών, ξεκινώντας από το Νηπιαγωγείο και φθάνοντας μέχρι το Γυμνάσιο. Οι στόχοι 
αφορούν κατά κύριο λόγο την ανάπτυξη μουσικών δεξιοτήτων και γνώσεων και επιτυγχάνονται μέσα από την 
εφαρμογή βιωματικών και ενεργητικών μουσικών δραστηριοτήτων με συγκεκριμένη στόχευση και οργανωμένο 
πλαίσιο. Οι στόχοι επίσης πηγάζουν από τις επιδιώξεις του μαθήματος της μουσικής ως προς την ολοκληρωμένη 
ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού και του νέου, την καλλιέργεια στάσεων και αξιών και ακόμη από τη 
σύνδεση της μουσικής με την ευρύτερη κοινωνία, την ιστορία του ανθρώπου και το περιβάλλον του (φυσικό και 
ανθρωπογενές). Η ολιστική αυτή προσέγγιση του μουσικού φαινομένου, μέσα από την ενεργή συμμετοχή του μαθητή 
σε δημιουργικές και βιωματικές δράσεις σε όλο το φάσμα της μαθητικής ζωής του, μπορεί να δημιουργήσει τις 
προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας δια βίου σχέσης του με την τέχνη της μουσικής.      
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1. Θεωρητικό Πλαίσιο - Εισαγωγή    
  

Η Μουσική Αγωγή ως αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο στην υποχρεωτική εκπαίδευση, έχει αφετηρία το χαρακτήρα της μουσικής ως 

πανανθρώπινο φαινόμενο και φυσιογνωμικό χαρακτηριστικό της ανθρώπινης ύπαρξης, τη θέση και τις λειτουργίες που επιτελεί διαχρονικά, 

συγχρονικά και γεωγραφικά και τη σημασία της για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού και του εφήβου. Στο 

πλαίσιο αυτό, η Μουσική στοχεύει πρωταρχικά στην ανάγκη να καλλιεργηθεί μια σχέση του μαθητή με την μουσική ως αισθητική εμπειρία 

και καλλιτεχνική δραστηριότητα η οποία θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια δια βίου ενασχόληση του με τη μουσική. Η ανάγκη αυτή 

προβάλλει ιδιαίτερα επιτακτική στην Εποχή της Πληροφορίας και της ανάπτυξης των Τ.Π.Ε  όπου η παρουσία της μουσικής αγγίζει κάθε 

πλευρά της καθημερινής ζωής του ανθρώπου.  

  

 1.1.  Σκοπός του μαθήματος Μουσικής  
Σκοπός του μαθήματος της Μουσικής είναι η καλλιέργεια της μουσικότητας και των μουσικών δεξιοτήτων των μαθητών μέσα από την 

ακρόαση, την εκτέλεση και τη δημιουργία μουσικής. Η καλλιέργεια της μουσικότητας, της έμφυτης δυνατότητας του ανθρώπου για 

καλλιτεχνική και δημιουργική έκφραση, αποβλέπει στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του μαθητή και παράλληλα στη 

δημιουργία μιας δια βίου σχέσης του με την Τέχνη της Μουσικής.   

  

 1.2.  Συντελεστές διαμόρφωσης του  Π.Σ.Μουσικής  
Το Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής επιδιώκεται να είναι ανοικτό κι ευέλικτο ώστε να δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να σχεδιάζει και 

να «ενορχηστρώνει» το μάθημα του σύμφωνα με την αρχή της εξατομικευμένης και της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Το Π.Σ Μουσικής 

έχει διαμορφωθεί σε σχέση με τέσσερις Συντελεστές βάσει των οποίων ο εκπαιδευτικός επιλέγει κάθε φορά τους στόχους και το περιεχόμενο 

διδασκαλίας και σχεδιάζει τις δραστηριότητες μάθησης. Οι τέσσερις  συντελεστές διαμόρφωσης του Π.Σ. Μουσικής είναι:  

● Η αντίληψη των στοιχείων και των εννοιών της μουσικής   

● Η απόκτηση μουσικών δεξιοτήτων  

● Η απόκτηση γνωστικών δεξιοτήτων ● Η συναισθηματική ανάπτυξη   

Η Μουσική ως τέχνη κι επιστήμη, ασκεί σύμφωνα με τους παραπάνω συντελεστές αρμονικά κι ισορροπημένα το γνωστικό, συναισθηματικό 

και ψυχοκινητικό τομέα.   
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  1.3.  Γενικοί Στόχοι   
Συνοπτικά, σε όλη τη διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης το μάθημα της Μουσικής περιλαμβάνει  Γενικούς  Στόχους που αφορούν 

προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Οι μαθητές και οι μαθήτριες στο πλαίσιο του μαθήματος  αναμένεται να:   

• Αναπτύξουν δεξιότητες ενεργητικής μουσικής ακρόασης  

• Αναπτύξουν τις φωνητικές τους δεξιότητες  

• Αναπτύξουν δεξιότητες στην εκτέλεση μουσικών οργάνων  

• Αναπτύξουν δεξιότητες αυτοσχεδιασμού και σύνθεσης μουσικής   

• Αποκτήσουν γνώσεις και να αναπτύξουν δεξιότητες ανάγνωσης και αποκωδικοποίησης διαφόρων ειδών μουσικής σημειογραφίας   

• Αποκτήσουν γνώσεις ως προς τις βασικές μουσικές έννοιες (ρυθμός, μελωδία, μορφή, ηχόχρωμα, δυναμική αγωγή, ρυθμική αγωγή, 

συνήχηση)  και   τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους αυτές συνδυάζονται στα διάφορα είδη και στιλ μουσικής.   

• Αποκτήσουν και να ενισχύσουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές σε σχέση με τις μουσικές δραστηριότητες της ακρόασης, της 

εκτέλεσης και της  σύνθεσης.  

• Αποκτήσουν συνείδηση του ρόλου της μουσικής διαχρονικά και συγχρονικά στη ζωή του ανθρώπου  

• Αποκτήσουν συνείδηση της θέσης και των λειτουργιών που επιτελεί η μουσική στη σύγχρονη μεταβιομηχανική και πολυπολιτισμική 

κοινωνία στο  πλαίσιο της Εποχής της Πληροφορίας που διανύουμε σήμερα.  

  

 1.4.  Οι Επιδιώξεις του μαθήματος   
Οι επιδιώξεις του μαθήματος περιλαμβάνουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων, γνώσεων και στάσεων σε σχέση με τη μουσική στο πλαίσιο μιας 

ολιστικής προσέγγισης του μουσικού φαινομένου και αποτελούν την ανάλυση των παραπάνω γενικών στόχων του μαθήματος. Έτσι λοιπόν, οι 

ικανότητες που στοχεύουμε να αναπτύξει ο/η μαθητής (-τρια) κατά τη διάρκεια των σπουδών του/της στο Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό Σχολείο 

και το Γυμνάσιο είναι οι εξής:  

● να ακούει προσεκτικά τους ήχους και τη μουσική, να ανταποκρίνεται με ποικίλους τρόπους (π.χ. με κίνηση, με τραγούδι) και να 

αναγνωρίζει τα  συστατικά στοιχεία και τις έννοιες της μουσικής: μελωδία, ρυθμό, δυναμική αγωγή, ρυθμική αγωγή, ηχόχρωμα, συνήχηση, 

δομή κ.ά. με αυξημένη  αντιληπτικότητα, συντονισμό, εκφραστική ελευθερία και πρωτοβουλία, εκδηλώνοντας τα συναισθήματα και την 

αισθητική του συγκίνηση.    

● να χρησιμοποιεί τη φωνή του ελέγχοντας την άρθρωση, την τονική και ρυθμική ακρίβεια, τα δυναμικά και εκφραστικά στοιχεία (π.χ. 

φράσεις και  αναπνοές), επεκτείνοντας τη φωνητική του έκταση και αναπτύσσοντας την ακουστική του μνήμη και την ερμηνευτική του 

ικανότητα  
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● να εξοικειώνεται με την παραγωγή μουσικών ήχων και να αποδίδει, με αυξανόμενο έλεγχο της τεχνικής, σύνθετα ρυθμικά και μελωδικά 

σχήματα,  συνοδείες και συνηχήσεις (ρυθμικές – μελωδικές), μουσικά έργα με τη φωνή, με μουσικά όργανα καθορισμένου και μη 

καθορισμένου  τονικού  ύψους, με βάση την ακουστική του μνήμη και τη χρήση συμβατικής ή μη συμβατικής σημειογραφίας.  

● να εξερευνά, να δημιουργεί, να επιλέγει και να οργανώνει τους ήχους, συνθέτοντας και αυτοσχεδιάζοντας με δεξιότητα, φαντασία και 

ελευθερία  χρησιμοποιώντας τη φωνή ή μουσικά όργανα (συμβατικά ή αυτοσχέδια), το σώμα  (body percussion) ή άλλα αυτοσχέδια μέσα 

κι ακόμη  κατάλληλο μουσικό πρόγραμμα ή διαλογικό εκπαιδευτικό λογισμικό   

● να αντιλαμβάνεται διαισθητικά πώς τα μουσικά στοιχεία συνδυάζονται και οργανώνονται με συγκεκριμένους τρόπους για να διαμορφωθεί 

ένα  αισθητικό αποτέλεσμα και  να περιγράφει με απλούς όρους τη μουσική που έχει ακούσει, τραγουδήσει ή παίξει αναπτύσσοντας και 

χρησιμοποιώντας  παράλληλα στοιχειώδεις  γνώσεις μουσικής ορολογίας  

● να επεκτείνει τη γνωριμία του με τη μουσική διαφόρων τόπων, παραδόσεων, εποχών καθώς και με τον πολιτισμικό ρόλο της μουσικής 

διαχρονικά και  συγχρονικά και γεωγραφικά και να αναγνωρίζει ομοιότητες, διαφορές και αλληλεπιδράσεις στο πλαίσιο διαφόρων 

μουσικών ιδιωμάτων να  

● να διαπιστώνει τη σχέση της μουσικής με άλλες τέχνες διαχρονικά σε μια ολιστική προσέγγιση της τέχνης της μουσικής  

● να συνεργάζεται και να αλληλεπιδρά με άλλους, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να προτείνει ιδέες και «λύσεις» συμμετέχοντας ενεργά 

και με  αυτοπεποίθηση σε ατομικές, ομαδικές ή ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες και παρουσιάσεις συνειδητοποιώντας σταδιακά  - 

έστω και διαισθητικά  – τον προσωπικό του ρόλο, τη συμβολή των άλλων και την ανάγκη σεβασμού και αποδοχής του άλλου και πώς τα 

στοιχεία αυτά εντάσσονται  λειτουργικά σε ένα «όλο» στο πλαίσιο της μουσικής ενεργοποίησης και δημιουργίας.  
  
Με βάση το Σκοπό του μαθήματος, τους τέσσερις προαναφερόμενους Συντελεστές, τις βασικές Επιδιώξεις και τους Γενικούς Στόχους της 

Μουσικής, το Π.Σ. Μουσικής διαμορφώνεται στο πλέγμα τεσσάρων Οργανωτών που περιλαμβάνουν αντίστοιχα περιεχόμενα.  
  
 1.5.  Στόχοι Νέου Προγράμματος Σπουδών Μουσικής  - Θεματικοί Οργανωτές  
Θεωρείται πολύ σημαντικό για τη μουσική παιδεία των μαθητών και των μαθητριών μας να οργανώνεται η διδασκαλία γύρω από θεματικές 

ενότητες που συνδέουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτούν οι μαθητές για τα στοιχεία της μουσικής με τη μουσική ως μορφή 

επικοινωνίας τόσο με τον εξωτερικό κόσμο (φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον) όσο και με τον εσωτερικό κόσμο τους. Το νέο Πρόγραμμα 

Σπουδών Μουσικής έχει ως στόχο τη δημιουργία πολιτών που δεν είναι μουσικά απομονωμένοι αλλά έχουν μια υγιή σχέση με τον εσωτερικό 

τους κόσμο και επικοινωνιακή σχέση με το άμεσο περιβάλλον τους (φυσικό, τεχνητό, κοινωνικό και πολιτισμικό), από το οποίο αντλούν 

έμπνευση και ερεθίσματα και για του οποίου την αειφόρο ανάπτυξη ενδιαφέρονται. Η αλλαγή στον τρόπο εκμετάλλευσης της φύσης και η 

ανάγκη προστασίας της, καθιστούν αναγκαία τη συνειδητοποίηση της ανάγκης προσανατολισμού σε ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και 

σε πιο βιώσιμες μορφές ανάπτυξης. Η αναφορά σε  δημοτικά τραγούδια που  καλλιεργούν και πηγάζουν από την αγάπη για τη φύση και 

αναφέρονται σε παραδοσιακές μορφές δημιουργίας ενέργειας, και ακόμη και σύγχρονα τραγούδια που περιέχουν τέτοιους 

προβληματισμούς, συγκινούν και εμπνέουν τους νέους.  
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 Οι θεματικές ενότητες οργανώνονται ως εξής:    
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 1ος   Προσεγγίζω και κατανοώ τις έννοιες και τα βασικά στοιχεία της μουσικής 
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 2ος   Γνωρίζω τα είδη της μουσικής συγχρονικά, διαχρονικά και γεωγραφικά  
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 3ος   Συνδέω τη μουσική με άλλες τέχνες και επιστήμες   
ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 4ος   Η Μουσική στη ζωή εντός και εκτός σχολείου   

Οι τέσσερις Οργανωτές περιλαμβάνουν συγκεκριμένα περιεχόμενα και έννοιες οι οποίες αναπτύσσονται σπειροειδώς καθ’ όλη τη διάρκεια 
της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Οι τρόποι και τα μέσα επίτευξής των στόχων που θέτει το  Π.Σ  Μουσικής ακολουθούν ένα σπονδυλωτό 
σχήμα ανέλιξης από το απλό στο σύνθετο και από την πράξη στη θεωρία.  

Οι Οργανωτές και τα περιεχόμενα τους έχουν καθαρά τυπολογικό χαρακτήρα. Δεν ταυτίζονται επομένως με διδακτικές ενότητες. Κατά 
τη διδακτική πράξη οι Οργανωτές και τα Περιεχόμενα τους αλλά και οι Επιμέρους Στόχοι διαπλέκονται οργανικά και βρίσκονται σε μια διαρκή 
αλληλεπίδραση.  

  
 1.6.  Το τρίπτυχο των μουσικών δραστηριοτήτων  
Το κλειδί για την προετοιμασία ενός μαθήματος Μουσικής είναι το να κατανοήσει κανείς τις ποικίλες διαδικασίες που εμπλέκονται στο 
τρίπτυχο των μουσικών δραστηριοτήτων της ακρόασης, της εκτέλεσης και της σύνθεσης μουσικής και τους τρόπους με τους οποίους εκείνες 
συντίθενται σε μια μουσική εμπειρία. Είναι συνεπώς επιθυμητό οι μαθητές να βιώνουν αυτές τις μορφές δραστηριοτήτων μουσικής 
δημιουργικότητας μέσα από έναν προσανατολισμό που δεν περιορίζεται στην εξοικείωση και στην κατανόηση μεμονωμένων μουσικών 
εννοιών και δεξιοτήτων αλλά δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να προσεγγίσουν ολιστικά το μουσικό φαινόμενο.   

Οι μουσικές δραστηριότητες επιτελούνται μέσα από διαδικασίες ενεργούς μάθησης, έμμεσης διδασκαλίας και ομαδοσυνεργατικών 
πρακτικών όπου ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως εμψυχωτής ο οποίος ανιχνεύει κι ενθαρρύνει την ανάπτυξη των εκφραστικών δυνατοτήτων 
των μαθητών και φροντίζει για την καλλιέργεια ενός κλίματος εμπιστοσύνης, αλληλεγγύης, αποδοχής, συλλογικότητας κι ευδαιμονίας στην 
τάξη.  

  

Ακρόαση 
Η δραστηριότητα της ακρόασης δίνει έμφαση στην στοχευμένη, ενεργητική μουσική ακρόαση προκειμένου να προκαλέσει κινητική, λεκτική,  
συναισθηματική και νοητική ανταπόκριση από το παιδί.   

Κύριο στόχο αποτελεί η δημιουργία ‘ενεργητικών ακροατών’ μέσα από την ευρύτητα και την εμβάθυνση των εμπειριών ακρόασης που 
θα αποκτήσει το παιδί στη διάρκεια του μαθήματος της Μουσικής. Το παιδί ακούει και εξερευνά ποικιλία από ήχους, παραγόμενους από 
διαφορετικές ηχητικές πηγές καθώς και μουσική διαφορετικών στυλ και παραδόσεων. Από την ελληνική παραδοσιακή μουσική, την 
ευρωπαϊκή και εξω-ευρωπαϊκή μουσική παράδοση, μέχρι τις πιο σύγχρονες και δημοφιλείς μουσικές, οι δραστηριότητες ακρόασης έχουν 
στόχο να προκαλέσουν την ανταπόκριση του παιδιού με τη χρήση της φαντασίας του και την σταδιακή ανάπτυξη της μουσικής ευαισθησίας 
του.   

Η ακρόαση βέβαια λειτουργεί και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης και της σύνθεσης/δημιουργίας μουσικής, οι οποίες περιγράφονται 
στη συνέχεια.  
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   Η δραστηριότητα της Μουσικής Ακρόασης έχει διπλή λειτουργία :   

1. Την ανάπτυξη των ακουστικών δεξιοτήτων και της εσωτερικής ακοής των μαθητών, όπου μαθαίνουν να αναγνωρίζουν, να 
αποκωδικοποιούν, να αναπαριστούν με συμβατική ή μη σημειογραφία  και να αναλύουν τις διάφορες μουσικές έννοιες.   

2. Την επαφή των μαθητών με ποικίλα μουσικά ακούσματα από διάφορα είδη, στυλ και  πολιτισμούς  και την ανταπόκρισή τους σε αυτά.   
Είναι σημαντικό τα πιο πάνω να επιτευχθούν όχι μόνο μέσα από ηχογραφημένη μουσική αλλά και μέσα από εμπειρίες ζωντανών 

συναυλιών εντός και εκτός σχολείου. Ανεξάρτητα από τη μορφή και το στόχο που έχει κάθε φορά η δραστηριότητα της Ακρόασης στο 
μάθημα, είναι σημαντικό να δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να απολαύσουν τη μουσική που ακούν και να εκφράσουν τα συναισθήματα 
που τους προκαλεί.   
  

Εκτέλεση 
Η εκτέλεση δίνει έμφαση στην σημασία της ενεργητικής μουσικής δημιουργίας, ξεκινώντας με τη φωνή και συνεχίζοντας με τα όργανα, ως 
μέσο για την ανάπτυξη της μουσικότητας και της κατανόησης της μουσικής.  

Κατά τη δραστηριότητα της εκτέλεσης, οι μαθητές εκτελούν συνθέσεις ατομικά ή ομαδικά με τη φωνή, το σώμα και μουσικά όργανα 
στην τάξη τους και σε ευρύτερα ακροατήρια (σχολείο, γονείς, κοινότητα). Μέσα από την Εκτέλεση καλλιεργούνται δεξιότητες ελέγχου του 
παραχθέντος ήχου καθώς και της απόδοσης/ερμηνείας της μουσικής διαφόρων ειδών και στυλ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην απόλαυση 
της  μουσικής.   

Επίσης, η γραφή και η ανάγνωση της μουσικής, συνδέεται στενά με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του παιδιού στο τραγούδι και στην 
εκτέλεση οργάνων.   

Δύο είναι οι κατηγορίες των δραστηριοτήτων της εκτέλεσης οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν σε ομάδες (μικρές ή 
μεγαλύτερες) ή ατομικά: Τραγούδι και Παίξιμο Οργάνων.  
  

Τραγούδι  
Η φωνή, το πρώτο και το πιο εύκολα προσβάσιμο όργανο που διαθέτει ο άνθρωπος και το τραγούδι, μια από τις πρώτες δραστηριότητες που 
παιδιού, προκαλούν ιδιαίτερη ευχαρίστηση και ταυτόχρονα αποτελούν μέσο για την απόκτηση και την καλλιέργεια των μουσικών δεξιοτήτων.   

Το τραγούδι αφορά όλους τους μαθητές και πρέπει να μπορούν να το χρησιμοποιούν ως μέσο κοινωνικοποίησης και έκφρασης των 
συναισθημάτων τους σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής.  

Ιδιαίτερη σημασία για την επιτυχία των παιδιών στην απόκτηση φωνητικών δεξιοτήτων έχει η καταλληλότητα των τραγουδιών που 
επιλέγονται: να ανταποκρίνονται στο φωνητικό εύρος των παιδιών κάθε βαθμίδας, να μην έχουν δύσκολα διαστήματα και ρυθμικές αξίες, το 
περιεχόμενο τους να είναι κατάλληλο για την ηλικία των παιδιών και κοντά στα ενδιαφέροντά τους και τις δικές τους επιλογές.  Πρέπει επίσης 
να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό του μαθήματος και οι νέες τεχνολογίες (π.χ. διαδίκτυο, καραόκε, καραόκε με ηλεκτρονικά 
παιχνίδια, κ.ά.) που δίνουν μια άλλη διάσταση στο παιδικό τραγούδι. Ο ρόλος, βέβαια του δασκάλου ως καλό πρότυπο προς μίμηση  
παραμένει αναντικατάστατος.   
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Παίξιμο Οργάνων  

Πρωταρχικό μέλημα στη χρήση οργάνων σε ολόκληρη την υποχρεωτική εκπαίδευση είναι οι μαθητές να έχουν όσο το δυνατόν περισσότερες 
εμπειρίες με μουσικά όργανα. Στόχος είναι οι μαθητές  να αγαπήσουν τα μουσικά όργανα, να τα σέβονται ως μέσα παραγωγής μουσικής σε 
αντίθεση με την παραγωγή θορύβου και να τα χρησιμοποιούν τόσο εντός όσο και εκτός σχολείου ως μέσο εκτέλεσης της μουσικής και μέσο 
με το οποίο μπορούν να εκφράσουν τις μουσικές ιδέες και δημιουργίες τους.  

Στις πρώτες δύο βαθμίδες η ενασχόληση με τα όργανα είναι εμπειρική. Οι μαθητές μαθαίνουν να κρατούν σωστά και να χειρίζονται, 
με κινήσεις που επιτρέπει η σωματική τους ανάπτυξη και οι ικανότητες συντονισμού χεριού-ματιού, κρουστά όργανα τάξης και επιλεγμένα 
όργανα Orff. Δίνεται έμφαση στο σώμα ως μουσικό όργανο και στον πειραματισμό με ήχους που μπορούν να παραχθούν από αυτό.  

Η ενασχόληση με τα όργανα, ενώ ξεκινά εμπειρικά από τις πρώτες βαθμίδες, γίνεται πιο μεθοδική με την εισαγωγή της ευρωπαϊκής 
σημειογραφίας από το τέλος της Β’  Δημοτικού και έπειτα. Εδώ μπαίνουν οι βάσεις για το σωστό χειρισμό των οργάνων και την παραγωγική 
χρήση τους (χειρισμός επικρουστήρων, χειρισμός της αναπνοής, σωστό κράτημα, σεβασμός στα όργανα ως αντικείμενα, παίξιμο- παύση και 
αυτοσυγκράτηση, ανταπόκριση σε οδηγίες μαέστρου, παραγωγή ποιοτικού ήχου και όχι θορύβου, παραγωγή ποικίλων ήχων κλπ). Η χρήση 
της τεχνολογίας μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά (ηλεκτρονικά όργανα, ΜΙDI keyboards, κ.ά.). Σημαντικό είναι, σε όλες τις βαθμίδες, οι 
μαθητές να ηχογραφούν τις εκτελέσεις τους, να τις αξιολογούν και να δέχονται τα σχόλια άλλων με σκοπό τη βελτίωσή τους.  

Οι μαθητές ενθαρρύνονται να παίζουν σε ομάδες με συναίσθηση του ρόλου τους σε αυτές, αλλά και ατομικά (σόλο). Ενθαρρύνονται 
επίσης να παίζουν σε εκδηλώσεις εκτός σχολικού χώρου και μαζί με άλλους ερασιτέχνες μουσικούς και καλλιτέχνες.   
  

Μουσική Δημιουργία: Σύνθεση και Αυτοσχεδιασμός 
Κεντρικό στόχο της κατηγορίας αυτής δραστηριοτήτων  αποτελεί η ανάπτυξη της δημιουργικότητας του παιδιού, η οποία πραγματοποιείται 
μέσα από τη χρήση των μουσικών γνώσεων και δεξιοτήτων που έχει αποκτήσει, σε δικές του μουσικές δημιουργικές εργασίες.   

Η ακρόαση ποικιλίας μουσικών ειδών και παραδόσεων, το τραγούδι και το παίξιμο οργάνων επεκτείνονται πολύ φυσικά σε 
δραστηριότητες Μουσικής Δημιουργίας. Με τις δραστηριότητες του αυτοσχεδιασμού και της σύνθεσης (με φωνή, όργανα, κίνηση ή/και με  
χρήση τεχνολογίας) παρέχεται στους μαθητές ένα μέσο αυτοέκφρασης και επικοινωνίας με τους άλλους. Οι μαθητές επιλέγουν και 
επεξεργάζονται ένα μεγάλο εύρος ηχογόνων πηγών καλλιεργώντας παράλληλα την κριτική σκέψη τους μέσα από τις διάφορες επιλογές που 
πρέπει να κάνουν για το συνδυασμό των στοιχείων της Μουσικής, έτσι ώστε να αποδώσουν και να μεταδώσουν με τον καλύτερο τρόπο 
μουσικές ιδέες, εικόνες και συναισθήματα.   
  Ο αυτοσχεδιασμός είναι η αυθόρμητη δημιουργία μουσικής χωρίς οποιαδήποτε πρόθεση για αναθεώρηση ή βελτίωση, είναι μια 
δημιουργία της στιγμής η οποία αποδεσμεύει το μαθητή από τη σημειογραφία και τους περιορισμούς της. Ο αυτοσχεδιασμός μπορεί αν είναι 
κινητικός, φωνητικός ή με όργανα. Η σύνθεση αναφέρεται στη δημιουργία μουσικής όπου υπάρχουν δυνατότητες πειραματισμού, επιλογής, 
απόρριψης, διόρθωσης, βελτίωσης, μέχρι την κατάληξη στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και τέλος καταγραφής της τελικής μορφής της 
σύνθεσης. Και οι δύο μορφές είναι εξίσου σημαντικές και πρέπει να ξεκινούν από την πρώτη βαθμίδα γιατί προσφέρουν ευκαιρίες ανάδειξης 
της δημιουργικότητας των παιδιών και καλλιέργειας της πρωτοτυπίας.  
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 Επίσης μέσα από τις πιο πάνω δραστηριότητες Μουσικής Δημιουργίας, το παιδί αναγνωρίζει τη σημασία της μουσικής σημειογραφίας και της 
καταγραφής της μουσικής. Έτσι, η χρήση σημειογραφίας, αυτοσχέδιας, εικονικής, γραφικής, απλής ή τυποποιημένης, μπορεί να αξιοποιηθεί 
για την καταγραφή των μουσικών ιδεών των παιδιών όπως επίσης και η χρήση ηλεκτρονικών μέσων καταγραφής.  

 1.7.  Μεθοδολογία Διδασκαλίας Μουσικής: μερικές επισημάνσεις  
Στην παράγραφο αυτή αναφέρονται συνοπτικά συγκεκριμένες διδακτικές προσεγγίσεις οι οποίες έχουν ιδιαίτερη συνάφεια με τη διδασκαλία 
της μουσικής καθώς επίσης και με το πλαίσιο του «Νέου Σχολείου». Οι κατευθύνσεις που προσφέρονται από τις παρακάτω διδακτικές 
προσεγγίσεις αναμένεται ότι θα διευκολύνουν τον εκπαιδευτικό Μουσικής στην κατανόηση της φιλοσοφίας του παρόντος Προγράμματος 
Σπουδών και στην ερμηνεία των προτεινόμενων δραστηριοτήτων που ακολουθούν στην επόμενη παράγραφο.   

 Ο σκοπός είναι να ενδυναμωθεί ο εκπαιδευτικός στις επιλογές του και να έχει την ελευθερία και την ευελιξία να διαμορφώσει το 
πρόγραμμα και το περιεχόμενό του σύμφωνα  με τις ανάγκες των μαθητών του, τα δεδομένα του σχολείου του και τις δικές του ικανότητες 
και δεξιότητες.  
  
Βιωματική προσέγγιση  
Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής βασίζεται στις αρχές της βιωματικής/ενεργητικής μάθησης και διδασκαλίας. Επιδιώκεται η θεωρία να 
γίνεται κατανοητή μέσα από βιωματικές εμπειρίες των μαθητών και κάθε νέα έννοια και δεξιότητα να κατακτάται αξιοποιώντας πάντοτε 
κατάλληλα και κτίζοντας πάνω στην προϋπάρχουσα γνώση και στα ενδιαφέροντα των μαθητών.  Η γνώση είναι καλύτερα να αποκτιέται  μέσα 
από την εξερεύνηση και να δίνονται ευκαιρίες στους μαθητές να αναλύσουν, να πειραματιστούν και να αναζητήσουν λύσεις μέσα από τη 
χρήση δραστηριοτήτων παιγνιώδη τύπου.  
  
Διαθεματική προσέγγιση  
Στόχο των σύγχρονων αναζητήσεων στην εκπαίδευση αποτελεί η διασύνδεση της σχολικής γνώσης με τη βιωματική εμπειρία του παιδιού την 
οποία αποκτά στον ενιαίο κόσμο όπου κινείται. Οι διαθεματικές και διεπιστημονικές διδακτικές προσεγγίσεις επιχειρούν την υπέρβαση των 
διαχωριστικών ορίων που έχουν θέσει οι διαφορετικοί επιστημονικοί κλάδοι στη διάρκεια των ετών, ώστε να επιτευχθούν μορφές 
συνεργασίας και σύμπραξης μεταξύ των διδασκομένων μαθημάτων με σκοπό την ενιαία προσέγγιση μιας θεματικής ενότητας από όλες τις 
δυνατές πλευρές.    

Κάθε προσέγγιση διαθεματική ή διεπιστημονική οφείλει να οργανώνεται με προσοχή ώστε οι στόχοι να είναι ξεκάθαροι προκειμένου να 
επιτευχθούν ουσιαστικές διασυνδέσεις ανάμεσα στα συνεργαζόμενα γνωστικά αντικείμενα και να προαχθούν γνωστικοί στόχοι και ανάπτυξη 
δεξιοτήτων σε όλα τα εμπλεκόμενα πεδία. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να αποσαφηνίσει με επάρκεια τις έννοιες και να προσδιορίσει επακριβώς 
τους επιδιωκόμενους στόχους σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο ώστε να αποτραπεί η μονοσήμαντη και καλλωπιστική παρουσία της 
μουσικής.  
  
Συνεργατική μάθηση  
Οι σύγχρονες προσεγγίσεις διδασκαλίας και μάθησης οι οποίες χρησιμοποιούν μικρές ομάδες σε διάφορες μορφές ομαδοκεντρικών και 
συνεργατικών προσεγγίσεων, επιδρούν θετικά στις επιδόσεις των μαθητών, στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησής τους 



Σελίδα 53 
 

και βελτιώνουν τις μεταξύ τους σχέσεις μεγιστοποιώντας τα αποτελέσματα της διδασκαλίας και της μάθησης. Βέβαια, η ύπαρξη ομάδων μέσα 
στην τάξη δεν καθιστά αποτελεσματική τη διαδικασία. Απαιτείται συστηματική καλλιέργεια δεξιοτήτων συνεργατικής μάθησης ώστε η 
συνεργασία των μαθητών να είναι γόνιμη και δημιουργική.  
  Η μουσική διδασκαλία η οποία βασίζεται στην ομαδοσυνεργατική μάθηση επικεντρώνεται στη μουσική αλληλεπίδραση ανάμεσα 
στους μαθητές. Ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει να καθοδηγήσει τους μαθητές προς τη σωστή κατεύθυνση, επιβλέποντας τη  μάθηση και τις 
μουσικές διεργασίες, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως μοντέλο σε ένα περιβάλλον αλληλεπίδρασης και μάθησης. Οι μαθητές αναλαμβάνουν 
ένα μέρος του ρόλου του εκπαιδευτικού, αποτελούν μοντέλο ο ένας για τον άλλον, βοηθούν ο ένας τον άλλον ώστε να αποκτήσουν μουσικές 
δεξιότητες και γνώσεις (reciprocal teaching). Η πρόκληση στην προσέγγιση αυτή της μουσικής διδασκαλίας και μάθησης, είναι η βέλτιστη 
ενεργοποίηση της μουσικής δραστηριότητας των παιδιών, της μουσικής φαντασίας και της μαθησιακής διεργασίας. Μέσα σε ένα τέτοιο 
περιβάλλον οι μαθητές αναλαμβάνουν με φυσικό τρόπο μια ποικιλία μουσικών ρόλων και καθηκόντων.  

  
Διαφοροποίηση  
Διαφοροποίηση καλείται η διαδικασία μέσω της οποίας διδάσκουμε διαφορετικούς μαθητές με ποικίλους και ιεραρχημένους -βάσει 
κριτηρίων- τρόπους, μέσα και διαδικασίες, έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στις διαφορετικές ανάγκες τους.   

Στη σύγχρονη τάξη και στο σύγχρονο σχολείο είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι  όλοι οι μαθητές διαφέρουν μεταξύ τους. Η 
διαφορετικότητα μπορεί να είναι κοινωνική, πολιτισμική, νοητική, οικονομική, σωματική, ακόμα και ηλικιακή. Οι μαθητές βρίσκονται σε 
διάφορα επίπεδα όσον αφορά στην επίδοσή τους και αναπόφευκτα έχουν πολύ διαφορετικά προφίλ νοημοσύνης. Χαρακτηρίζονται από 
ποικιλία αναγκών, ενδιαφερόντων και εμπειριών. Το περιεχόμενο και οι διδακτικές στρατηγικές που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός επομένως, 
είναι καλό να διαφοροποιούνται και να εξατομικεύονται ανάλογα με τις μουσικές προτιμήσεις των μαθητών, τις μουσικές δεξιότητές τους 
καθώς και τις ανάγκες τους. Με τον τρόπο αυτό περισσότεροι μαθητές θα συμμετέχουν στις δραστηριότητες και θα καλλιεργήσουν τις 
δεξιότητες της μουσικής και ως αποτέλεσμα θα βιώσουν το αίσθημα της επιτυχίας με την κατάκτηση της γνώσης.  

  
Διαπολιτισμική διδασκαλία  
Η μουσική, ως μια  δραστηριότητα στην οποία συμμετέχουν όλοι οι άνθρωποι, εμπεριέχει διαδικασίες οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν τις 
αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης: την προώθηση της πολιτότητας και της ειρήνης ανάμεσα στους ανθρώπους σε ατομικό, εθνικό και 
παγκόσμιο επίπεδο, την εξάλειψη του φανατισμού και της βίας, την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων, της ξενοφοβίας, του 
ρατσισμού και του κοινωνικού αποκλεισμού που απορρέουν από τη μη αποδοχή της ιδιαιτερότητας και της διαφορετικότητας.    

Μια ισορροπημένη μουσική παιδεία θα πρέπει να δημιουργεί καταστάσεις μουσικής επικοινωνίας εντός και εκτός σχολικού χώρου, με 
τις οποίες να προάγει και να προωθεί το μουσικό πλουραλισμό στο πλαίσιο του οποίου θα μπορούν να γίνουν αποδεκτές, να συνυπάρξουν 
και να αναπτυχθούν μαζί πολλές εθνικές και  πολιτισμικές ταυτότητες (σε επίπεδο χωρών, εθνών, πολιτισμών και μικρότερων ομάδων).  
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Ο κάθε μαθητής πρέπει να έχει την ευκαιρία να αναπτύξει τη δική του μουσική ταυτότητα και επομένως, παράλληλα με την γνώση του 
«άλλου» να καλλιεργείται η γνώση του «εαυτού», η ανάπτυξη δηλαδή μιας ισχυρής προσωπικής ταυτότητα.  
  

Χρήση Μουσικής Τεχνολογίας και Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας  
Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε σχέση με τα ηλεκτρονικά μουσικά όργανα, τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και των 
τηλεπικοινωνιών στη μουσική και γενικότερα, αποτελεί στόχο της σύγχρονης μουσικής εκπαίδευσης.  Ωστόσο, η  χρήση των νέων τεχνολογιών 
γίνεται στο πλαίσιο εξυπηρέτησης  των μουσικών στόχων του προγράμματος σπουδών και μέσα από παιδαγωγικές προσεγγίσεις που 
προάγουν την κριτική, αναλυτική και δημιουργική  σκέψη, τη συνεργατική μάθηση, την αυτενέργεια, τη λήψη πρωτοβουλιών, την εξερεύνηση 
και τον πειραματισμό.   

Η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες που προηγουμένως δεν ήταν εφικτές ειδικά σε τομείς που αφορούν στη δημιουργικότητα, 
στη διαθεματικότητα, στην ανάπτυξη κινήτρων, στην τόνωση της αυτοεκτίμησης του μαθητή, στην επικοινωνία με ακροατήρια εκτός τάξης και 
στην εξατομίκευση του μαθήματος. Παρέχει, επίσης, τη δυνατότητα σε πολύ μικρούς μαθητές καθώς και μαθητές που δεν διαβάζουν μουσική 
σημειογραφία να συνθέσουν μουσική ενώ επιτρέπει στα παιδιά με ειδικές ανάγκες να ξεπεράσουν τους περιορισμούς που επιβάλλει η 
παραδοσιακή διδασκαλία και μάθηση όπως είναι ο συντονισμός των σωματικών κινήσεων.   

Η ανάπτυξη των εφαρμογών του ψηφιακού σχολείου και η επέκταση της χρήσης των ατομικών ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και 
των διαδραστικών πινάκων στα σχολεία δημιουργεί νέες δυνατότητες για το μάθημα της μουσικής οι οποίες δεν πρέπει να μείνουν 
ανεκμετάλλευτες. Ιδιαίτερα η ανάπτυξη των ψηφιακά εμπλουτισμένων σχολικών βιβλίων Μουσικής για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και 
(σταδιακά) και του Δημοτικού, τα οποία είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα του Ψηφιακού Σχολείου, επιτρέπει τη διεύρυνση του 
προσφερόμενου υλικού εντός και εκτός σχολικής τάξης, άμεσα και χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις σε εξοπλισμό. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και 
η σύνδεση στο διαδίκτυο επαρκούν για πλήρη πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές και το υλικό των ψηφιακά εμπλουτισμένων βιβλίων.    

Αναφέρονται εδώ σχετικές διευθύνσεις οι οποίες παραπέμπουν σε γενικά προγράμματα αξιοποίησης του διαδικτύου και της ψηφιακής 
πληροφορίας τα οποία προωθούνται από το Υπουργείο Παιδείας, ενώ πιο συγκεκριμένη αναφορά σε υλικό γίνεται στις στήλες των 
ενδεικτικών δραστηριοτήτων που ακολουθούν. http://edutv.gr   και http://digitalschool.minedu.gov.gr       

   

Αξιολόγηση  
Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση αποτελεί ένα ισχυρό διδακτικό εργαλείο. Είναι ουσιαστικό μέρος της διδασκαλίας, γιατί είναι το μέσο 
προσδιορισμού του βαθμού επιτυχίας των στόχων. Κύριος σκοπός της αξιολόγησης στο μάθημα της Μουσικής είναι να βοηθήσει τον 
εκπαιδευτικό να κατανοήσει σε βάθος αυτά που γνωρίζουν οι μαθητές, ώστε να μπορεί να πάρει παιδαγωγικές αποφάσεις, βασισμένες σε 
πραγματικά δεδομένα. Η αξιολόγηση δεν ταυτίζεται με την ποσοτικοποίηση των επιτευγμάτων των μαθητών αλλά περιλαμβάνει επίσης την 
παρακολούθηση της πορείας και της διαδικασίας προς το τελικό αποτέλεσμα καθώς και την ανατροφοδότηση των μαθητών για όλα αυτά. 
Επίσης παρέχει πολύτιμες πληροφορίες στον εκπαιδευτικό σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούν στη διδασκαλία-μάθηση καθώς και με τις 
δυσκολίες ή τις αδυναμίες των μαθητών του, ώστε να είναι σε θέση να αναπροσαρμόσει τη διδασκαλία.  
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Mια αποδοτική αξιολόγηση πρέπει να σχετίζεται πλήρως με όλο το εύρος των διδακτικών στόχων, να ενισχύει τα κίνητρα των μαθητών και τη 
θέλησή τους για μάθηση και να αποτελεί αφετηρία για περαιτέρω μάθηση.   

  

  

  

1.8. Χρήση του Προγράμματος Σπουδών από τον εκπαιδευτικό  
  

Στην επόμενη παράγραφο 2, παρουσιάζεται το Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής σε μορφή πίνακα με 4 στήλες. Το πρόγραμμα της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης χωρίζεται ως εξής:  

Νηπιαγωγείο και Α΄ και Β΄ Δημοτικού  Α΄ Γυμνασίου  

Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού  Β΄ Γυμνασίου   

Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού  Γ΄ Γυμνασίου  

  

Σε κάθε ομάδα τάξεων ή τάξη αντιστοιχούν πίνακες οργανωμένοι με βάση τους 4 Θεματικούς Οργανωτές που παρουσιάστηκαν στην 

παράγραφο 1.5. Σε κάθε έναν από τους 4 Θεματικούς Οργανωτές περιλαμβάνονται αντίστοιχοι Στόχοι και Περιεχόμενα τα οποία 

παρουσιάζονται στις πρώτες δύο αριστερές στήλες. Έτσι για παράδειγμα στον Θεματικό Οργανωτή #1 «Προσεγγίζω και κατανοώ τις έννοιες 

και τα βασικά στοιχεία της μουσικής», τα Περιεχόμενα προσδιορίζονται από τις βασικές έννοιες της μουσικής (ρυθμός, τονικό ύψος, μελωδία, 

δυναμική, μορφή, κτλ.) και οι Στόχοι διαμορφώνονται ανάλογα.   

Στην τρίτη και τέταρτη στήλη του πίνακα παρουσιάζονται Ενδεικτικές Δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 

διδασκαλία των συγκεκριμένων στόχων και περιεχομένων μαζί με τα Μέσα και τα Υλικά που προτείνουν καθώς ακόμη και παραδείγματα 

δραστηριοτήτων και περιεχομένων  που είναι σύμφωνα  με τους στόχους, τα περιεχόμενα, τη διδακτική μεθοδολογία και τη γενικότερη 

φιλοσοφία του Νέου Π.Σ Μουσικής και τα οποία περιλαμβάνονται στα Διδακτικά Πακέτα Μουσικής και το εκπαιδευτικό υλικό που έχει 

δημιουργηθεί για τη Μουσική στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο.  

Σε κάθε  τάξη (ή ομάδα τάξεων) που περιγράφεται, οι στήλες των Στόχων και των Ενδεικτικών Δραστηριοτήτων διαμορφώνονται με 

βάση το τρίπτυχο των μουσικών δραστηριοτήτων όπως αυτές αναλύθηκαν στην παράγραφο 1.6. Έτσι, ο εκπαιδευτικός Μουσικής 

χρησιμοποιεί τις κατηγορίες αυτές των δραστηριοτήτων (ακρόαση, τραγούδι, παίξιμο οργάνων, αυτοσχεδιασμό και σύνθεση) αξιοποιώντας το 

περιεχόμενο που αναφέρεται στη δεύτερη στήλη, για να διαμορφώσει τη σειρά των μαθημάτων του οργανώνοντας το περιεχόμενό τους με 

μεγάλο περιθώριο ευελιξίας, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και προτιμήσεις των μαθητών του και τις δικές του ικανότητες και δεξιότητες.  
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Οι Θεματικοί Οργανωτές που παρουσιάστηκαν στην παράγραφο 1.5, έχουν ως στόχο να διευκολύνουν την ολιστική προσέγγιση των 

μαθημάτων και να δημιουργήσουν ευκαιρίες για διαθεματικές και διεπιστημονικές συνδέσεις μεταξύ της μουσικής και των άλλων τεχνών, 

καθώς και των άλλων γνωστικών αντικειμένων του προγράμματος σπουδών. Ο απώτερος σκοπός είναι να προσδώσουν στον σχεδιασμό των 

μαθημάτων της Μουσικής εσωτερική συνοχή με κεντρική κατεύθυνση τη διασύνδεση του σχολείου με την πραγματικότητα και τη δημιουργία 

ενημερωμένων πολιτών, οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει στο μάθημα της Μουσικής για τη 

βελτίωση των συνθηκών της ζωής τους σε μια δια βίου καλλιέργεια της γνώσης και της μάθησης.  

  Οι Ενδεικτικές Δραστηριότητες αποτελούν προτάσεις και δεν εξαντλούν τις δυνατότητες του εκπαιδευτικού Μουσικής. Έχουν 
δημιουργηθεί με σκοπό να περιγράψουν με περισσότερο πρακτικό τρόπο την εφαρμογή των ιδεών του Προγράμματος Σπουδών. Αναμένεται 
ότι ο/η εκπαιδευτικός μουσικής θα τις χρησιμοποιήσει ως πηγή έμπνευσης προκειμένου να διαμορφώσει το δικό του πρόγραμμα, το οποίο θα 
είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες συνθήκες που χαρακτηρίζουν την κάθε τάξη, το κάθε σχολείο, τον κάθε μαθητή.   
  

Στη συνέχεια ακολουθούν οι πίνακες με τους αναλυτικούς στόχους ανά τάξη ή ομάδα τάξεων για το Δημοτικό και για το Γυμνάσιο.   
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 2.   Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής  
  

 2.1.  Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση               

               Νηπιαγωγείο - Τάξεις Α - Β Δημοτικού  
          

 ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 1ος : Προσεγγίζω και κατανοώ τις έννοιες και τα βασικά στοιχεία της μουσικής    Νηπιαγωγείο – Α΄και Β΄ Δημοτικού  

  

 

ΣΤΟΧΟΙ  

  

  

ΠΕΡΙΕΧΟ- 

ΜΕΝΑ  

  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

  

ΥΛΙΚΑ-ΜΕΣΑ  

  
Οι μαθητές να μπορούν:  
● Nα διακρίνουν τη διάρκεια του ήχου    
(π.χ. ήχοι στιγμιαίοι – ήχοι μεγάλης διάρκειας)   
● Nα επαναλαμβάνουν μιμητικά απλά ρυθμικά 
σχήματα με σαφή διάκριση θέσης και άρσης παίζοντας 
σε μουσικά όργανα, σε αυτοσχέδια ηχογόνα μέσα ή 
αποδίδοντάς τα με ηχηρές κινήσεις σώματος,   
● Nα γνωρίζουν τη συμβατική γραφή απλών 
ρυθμικών σχημάτων  
● Να προσεγγίσουν το ρυθμό του λόγου  
● Να αυτοσχεδιάζουν δικά τους ρυθμικά σχήματα  
● Να προσεγγίσουν βιωματικά τον παλμό του 
μέτρου των 2/4 και των 7/8  
• Να αποδίδουν συγκεκριμένες ρυθμικές έννοιες σε 

μια ακρόαση με κίνηση, με όργανα, με φωνή και 
μησυμβατική σημειογραφία (αυτοσχέδια, εικονική)  

• Να αποδίδουν φωνητικά απλό ρυθμικό κείμενο 
χρησιμοποιώντας ένα σύστημα ρυθμικών 
συλλαβών.  

• Να αποδίδουν το ρυθμό συνοδεύοντας τραγούδια 

με τη χρήση απλών κρουστών οργάνων ή/και 

ηχηρών κινήσεων  

  
1.1. Ρυθμός  

  
Παλμός – Ρυθμός  

  
Αξίες   
Τέταρτο -όγδοο  

  
Απλά  μέτρα  

(βιωματικά)  

  
-Μουσική δημιουργία Οι μαθητές πειραματίζονται και παράγουν 
ήχους στιγμιαίους και μεγάλης διάρκειας διαδοχικά σε 
διαφορετικά μουσικά όργανα, π.χ. σε ένα τρίγωνο, σε ένα 
ταμπουρίνο, σε ένα glockenspiel, κ.ά  
  
-Μουσική εκτέλεση Οι μαθητές μιμούνται με ηχηρές κινήσεις του 
σώματος (τα – clap, τι-τι  - patsch) απλά ρυθμικά σχήματα που ο 
εκπαιδευτικός εκτελεί υποδειγματικά.  
π.χ.:  

  
   τα    τί-   τι     τα     τα  
 -Μουσική εκτέλεση- Μουσική γραφή Ο εκπαιδευτικός γράφει 

στον πίνακα της τάξης λέξεις και το αντίστοιχο ρυθμικό τους σχήμα 

(οι λέξεις θα πρέπει να αντιστοιχούν σε απλά ρυθμικά σχήματα). 

Οι μαθητές αποδίδουν τις λέξεις μεγαλόφωνα και χτυπούν το 

ρυθμικό τους σχήμα. Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός χτυπά τα 

ρυθμικά σχήματα σε κλάβες και οι μαθητές πρέπει να βρουν κάθε 

φορά την αντίστοιχη λέξη ή να βρουν άλλες λέξεις που ταιριάζουν 

ρυθμικά.   

  
Διδακτικό Πακέτο  

«Μουσική  Α΄  Δημοτικού»  
(Αργυρίου Μ.,Τσούτσια- Λουλάκη 
Ε., Μαγαλιού Μ.), ΟΕΔΒ 2010 
Βιβλίο Μαθητή – Τετράδιο  
Εργασιών-Βιβλίο Εκπαιδευτικού 
Ενδεικτικά παραδείγματα:  
Κεφ.8 «Ο ήχος που δεν ήθελε…να 
τελιώσει!» Τετράδιο Εργασιών  
(σελ.14)  
Κεφ.19 «Ήρθε, ήρθε η χελιδόνα!»  
Τετράδιο Εργασιών (σελ.25)  

  
Διδακτικό Πακέτο  

«Μουσική  Β΄  Δημοτικού»  
(Αργυρίου Μ.,Τσούτσια- Λουλάκη 
Ε., Μαγαλιού Μ.), ΟΕΔΒ 2010  

Βιβλίο  Μαθητή  –  Τετράδιο  
Εργασιών-Βιβλίο Εκπαιδευτικού 
Ενδεικτικά παραδείγματα:  
Κεφ.10 «Έλα να χορέψουμε βαλς»   
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    π.χ.:   

              
   τρέ - νο                  μη -   χα - νή             αυ –  το-κί----  νη     το  

   

-Μουσικοκινητική Ο εκπαιδευτικός παίζει στο πιάνο μουσική  
εμβατηρίου, π.χ. «Μέσα μας βαθιά για σένα» και οι μαθητές 
βηματίζουν στο ρυθμό του μέτρου των 2/4 λέγοντας μεγαλόφωνα  «εν-
δυο»   , «εν-δυο». Παράλληλα, κρατoύν τον παλμό παίζοντας σε 
ταμπουρίνο το οποίο αλλάζει διαδοχικά χέρια ώστε να παίξουν όλοι οι 
μαθητές.  
   

- Μουσική εκτέλεση Οι μαθητές ακολουθούν ατομικά με το ντέφι 
τον παλμό ενός τραγουδιού σε μέτρο των 7/8 π.χ. «Παντρεύουνε τον  
κάβουρα».  
  

-Μουσικοκινητική  Οι μαθητές τραγουδούν  ένα δημοτικό τραγούδι σε 
ρυθμό «καλαματιανό» π.χ. «Παντρεύουνε τον κάβουρα και χορεύουν 
ομαδικά τον αντίστοιχο παραδοσιακό χορό.  
  

- Μουσική δημιουργία Αυτοσχεδιάζουν στο ταμπουρίνο ένα δικό 
τους ρυθμικό σχήμα που επαναλαμβάνει με τη σειρά του ο 
εκπαιδευτικός.   

Τετράδιο Εργασιών (σελ.16)  

 

Κεφ.18 «Χορεύω στο ρυθμό 

σου»    Βιβλίο Μαθητή 

(σελ.24) 

 

  

  14  -Audio  CD 

Διδακτικών 

Πακέτων Μουσικής & 

Μουσικού 

Ανθολογίου Δημοτικού  

Π.Ι. & ΥΠΕΠΘ 2008  

  

- Μουσικά όργανα Orff: 

Κλάβες, 

ταμπουρίνο, τρίγωνο, 
glockenspiel  
- Πιάνο, αρμόνιο  

- CD Player   

  

 Οι μαθητές να μπορούν:  
● Να διακρίνουν ψηλούς και χαμηλούς ήχους του 
φυσικού ή τεχνητού περιβάλλοντος  
● Να χειρίζονται ελεύθερα και να πειραματίζονται 
με τις  δυνατότητες τις φωνής τους   
● Να αναγνωρίζουν  τη μελωδία τραγουδιών που 
έχουν μάθει  
● Να διακρίνουν την κατεύθυνση της ανέλιξης    

 1.2  Τονικό  ύψος- 

Μελωδία  
-Τονικό ύψος 
(ψηλοίχαμηλοί φθόγγοι) - 
Ανιούσα – κατιούσα 
μελωδία  
-Πεντατονική κλίμακα  

  

-Μουσική δημιουργία  Οι μαθητές πειραματίζονται με τη φωνή τους 
και μιμούνται ήχους με διαφορετικό τονικό ύψος (π.χ. καράβι στο 
λιμάνι, φρενάρισμα αυτοκινήτου, κουδούνι πόρτας, νιαούρισμα, κ.ά.)   
   
 - Μουσική δημιουργία  Οι μαθητές μιμούνται με τη φωνή τουςατομικά 

ή ομαδικά -  τις φωνές ανθρώπων ή ζώων που επιλέγουν αυθόρμητα ή  

βλέπουν σε εικόνες.   

Διδακτικό Πακέτο 

«Μουσική Α΄ Δημοτικού» 

(Αργυρίου Μ.,Τσούτσια- 

Λουλάκη Ε., Μαγαλιού Μ.), 

ΟΕΔΒ 2010  Βιβλίο 

Μαθητή – Τετράδιο 

Εργασιών-Βιβλίο 

Εκπαιδευτικού Ενδεικτικά 

παραδείγματα:  
Κεφ.21 «Ο Πάνω και ο 

Κάτω»   
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μελωδιών και να εκφράζουν με κίνηση τα πιο ψηλά και 
χαμηλά τονικά σημεία μιας μουσικής    
● Να εκτελούν σε τονικά κρουστά μουσικά 
όργανα απλές και σύντομες μελωδίες μιμητικά ή 
ακολουθώντας μια συμβατική ή μη συμβατική 
παρτιτούρα  
● Να τραγουδούν με σχετική τονική ακρίβεια 
χρησιμοποιώντας το εύρος της φωνής τους και 
τραγούδια κατάλληλα για τις τάξεις τους.  
● Να τραγουδούν απλές μελωδίες με μίμηση  
● Να δημιουργούν μελωδίες στο glockenspiel με 

βάση τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό   

  

  

  

  

-Μουσικό παιχνίδι: Ο εκπαιδευτικός παίζει σε μονόφωνο 
όργανο, (π.χ. φλογέρα) μελωδίες διαφορετικών τραγουδιών που 
έχουν διδαχθεί στο σχολείο. Οι μαθητές πρέπει να 
αναγνωρίσουν το τραγούδι. Κερδίζει ο μαθητής που βρίσκει 
πρώτος τη σωστή απάντηση.  

 
  
- Μουσική εκτέλεση  Οι μαθητές μαθαίνουν το τραγούδι 
«Μπαίνω μες στ’ αμπέλι σαν νοικοκυρά» και παίζουν ατομικά τη 
μελωδία σε glockenspiel αφού μάθουν να την τραγουδούν σε 
νότες ακολουθώντας μιμητικά τον εκπαιδευτικό..    
  
-Μουσική δημιουργία: Αυτοσχεδιάζουν ατομικά μελωδίες πάνω 
στο τετράχορδο ντο-ρε- μι-φα του τραγουδιού «Μπαίνω μες στ’ 
αμπέλι σαν νοικoκυρά» έχοντας μόνο τα πλήκτρα των τεσσάρων 
φθόγγων στο glockenspiel. Ο εκπαιδευτικός επαναλαμβάνει στη 
φλογέρα τη μελωδία που αυτοσχεδίασε κάθε μαθητής.  
Παραλλαγή-Δημιουργία «αλεατορικής» μουσικής: Οι μαθητές 
γράφουν ο καθένας μια τυχαία ακολουθία των τεσσάρων 
φθόγγων·(ντο-ρε-μι-φα) που θα συντίθεται από 5-6 νότες π.χ. 
ντο φα μι ρε μι . Στη συνέχεια κάθε μαθητής διαδοχικά εκτελεί 
στο glockenspiel την ακολουθία που έγραψε.     
  
- Εκτέλεση μουσικής:  Μαθαίνουν το τραγούδι «Το 

Ποταμάκι»  σε ποίηση του Ζαχαρία Παπαντωνίου και μουσική 

Β.Δημητράτου. Ο εκπαιδευτικός εκτελεί υποδειγματικά  

τραγουδώντας κάθε δίστιχο και οι μαθητές επαναλαμβάνουν 

μιμητικά.  

Βιβλίο Μαθητή (σελ.27)  
Τετράδιο Εργασιών (σελ.27)  
Κεφ.19 «Ήρθε, ήρθε η χελιδόνα!»  
Τετράδιο Εργασιών (σελ.25)  

  
Διδακτικό Πακέτο  
«Μουσική  Β΄  Δημοτικού»  
(Αργυρίου Μ.,Τσούτσια- Λουλάκη Ε., 
Μαγαλιού Μ.), ΟΕΔΒ 2010  
 Βιβλίο  Μαθητή  –  Τετράδιο  
Εργασιών-Βιβλίο Εκπαιδευτικού 
Ενδεικτικά παραδείγματα:  
 Κεφ.15  «Από  τα  ψηλά  στα  
χαμηλά!» Βιβλίο Μαθητή (σελ.21) 
Τετράδιο Εργασιών (σελ.21)  
  
 14 -Audio CD Διδακτικών Πακέτων 
Μουσικής & Μουσικού  
Ανθολογίου Δημοτικού  
Π.Ι. & ΥΠΕΠΘ 2008  

  
-«Μουσικό Ανθολόγιο 
Α΄Στ΄Δημοτικού» (Μόσχος  
Κ.,Τουμπακάρη Ν., Τόμπλερ Μ.),  
ΟΕΔΒ 2009  
(σελ.107)  

  
-Συμπληρωματικό ακουστικό υλικό 
για τα βιβλία Μουσικής Α΄ και Β΄  
Δημοτικού (8 Audio CD αναρτημένα 
ψηφιακά στην ιστοσελίδα:  
http://www.pi-schools.gr  
/content/index.php?lesson_ id  
=28&ep=477  
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   -Εκτέλεση μουσικής Οι μαθητές αποδίδουν το τραγούδι «Το Ποταμάκι»  
αντιφωνικά σε μορφή ερώτησης- απάντησης.   

 
  

Ερώτηση: Πως το λέγαν τον παππού σου; (2)  
Απάντηση:Σύννεφο στον ουρανό. (2)  
Ερώτηση: Ποια είναι η μάνα σου; - Η μπόρα.  
                 Πως κατέβηκες στη χώρα; Απάντηση:Τα χωράφια 
να ποτίσω  
                   και τους μύλους να γυρίσω. Ερώτηση: 
Στάσου να σε δούμε λίγο,                  ποταμάκι μου 
καλό.    
Απάντηση:Βιάζομαι πολύ να φύγω,                   
ν’ ανταμώσω το γιαλό.  
  
Μουσική δημιουργία Μουσική βροχούλα Οι μαθητές δημιουργούν τους 

ήχους μιας «βροχής» στο glockenspiel. Παίζουν ατομικά στα  

αυτοσχεδιάζοντας μελωδίες οι οποίες «απεικονίζουν» ακουστικά και 

συνειρμικά σταγόνες βροχής, άλλοτε ρυθμικά πυκνές κι άλλοτε όχι, άλλοτε 

δυνατές κι άλλοτε σιγανές. Η δραστηριότητα επεκτείνεται εταιρικά με έναν 

ακόμη μαθητή  ο οποίος αποδίδει σε σημεία κορύφωσης της έντασης τους 

κεραυνούς μιας καταιγίδας.  

«Μέθοδος Διδασκαλίας  
Τραγουδιών  για την Α΄ τάξη 
του δημοτικού σχολείου» 
(Μαζαράκη Β.Α., Χορς- 
Κεφάλου Ε.,  
Δημητράτου Β.), ΟΕΔΒ 
1979 - Κασέτα 
Μεθόδου Ενδεικτικό 
παράδειγμα:  
(σελ. 38-39)  

  
«Τραγούδια  –  Παιχνίδια  
Συμπλήρωμα  της  Μεθόδου  
Διδασκαλίας Τραγουδιών  
για την Α΄ τάξη του 
δημοτικού σχολείου – 
Εισαγωγή για τη Β΄ τάξη του 
δημοτικού σχολείου» 
(Μαζαράκη Β.Α., Χορς- 
Κεφάλου Ε.,  
Δημητράτου Β.), ΟΕΔΒ 
1986 - Κασέτα 
Μεθόδου Ενδεικτικό 
παράδειγμα:  
(σελ. 14-15)  

  

  
- Πιάνο, αρμόνιο, 

φλογέρα  
- Μουσικά όργανα 
Orff: Κλάβες, ταμπουρίνο, 
τρίγωνο, κ.ά.  
-CD Player   
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-Μουσική εκτέλεση Οι μαθητές τραγουδούν το παιδικό τραγούδι 
«Η Πιπεριά» και δείχνουν με χειρονομικές κινήσεις τη μελωδική 
ανέλιξη σηκώνοντας ψηλά και ενωμένα μεταξύ τους τα δυο τους 
χέρια στο ψηλότερο τονικά σημείο του τραγουδιού και γέρνοντας 
προς τα κάτω τον πάνω κορμό του σώματός τους στο χαμηλότερο 
τονικά σημείο.  

 
  

 

  
Οι μαθητές να μπορούν:  
● Να προσεγγίσουν διαισθητικά την έννοια ενός 
ολοκληρωμένου μουσικού νοήματος   
● Να διακρίνουν την αρχή και το τέλος μιας 
μουσικής φράσης     
● Να τραγουδούν εκφραστικά με αίσθηση των 
φράσεων ● Να διακρίνουν  ακουστικά τη διαδοχή των 
διαφορετικών ενός μουσικού έργου  
● Να αυτοσχεδιάζουν χρησιμοποιώντας τη φωνή 
ή απλά όργανα αποδίδοντας μορφολογικά στοιχεία της 
μουσικής  
  

  
1.3.Μορφή   

  
Μουσική φράση  

  
Διμερής μορφή  

  
Μορφή  Ροντό  
(βιωματικά)  

  

  

  

  

  

  
 - Ενεργητική ακρόαση: Οι μαθητές ακούν το «Πέταγμα του 
κηφήνα»  του Nikolai Rimsky –Korsakov και παράλληλα 
ακολουθούν τη ροή της μελωδίας με κίνηση του χεριού τους που 
μιμείται το πέταγμα του κηφήνα στον αέρα: τη στιγμή ακριβώς 
που θεωρούν ότι το έργο τελειώνει αγκαλιάζουν το σώμα τους 
σταυρώνοντας τα χέρια τους στους ώμους.   
  
Μουσικοκινητική – Εκτέλεση μουσικής: Οι μαθητές μαθαίνουν το 
τραγούδι «Οι Ελιές» (Ρ.Καρθαίου – Β.Δημητράτου).Τραγουδούν 
«ανοίγοντας»  - αποδίδοντας το διάστημα πέμπτης στην αρχή -  
και «κλείνοντας» εκφραστικά κάθε μουσική φράση.  
       Στις στροφές, τραγουδούν βαδίζοντας αργά πιασμένοι σε 

κύκλο και στο τσάκισμα αφήνουν τα χέρια και παριστάνουν με το 

σώμα τους τις ελιές στις «πλαγιές» (τα χέρια ανοιχτά σε πλάγια   

  
Διδακτικό Πακέτο  
«Μουσική  Α΄  Δημοτικού»  
(Αργυρίου Μ.,Τσούτσια- Λουλάκη 
Ε., Μαγαλιού Μ.), ΟΕΔΒ 2010  
 Βιβλίο  Μαθητή  –  Τετράδιο  
Εργασιών-Βιβλίο Εκπαιδευτικού 
Ενδεικτικό παράδειγμα:  
Κεφ.25 «Νότες που μυρίζουν 
θάλασσα» Βιβλίο  Εκπαιδευτικού  
(σελ.68-69)  

  
Διδακτικό Πακέτο  
«Μουσική  Β΄  Δημοτικού»  
(Αργυρίου Μ.,Τσούτσια- Λουλάκη   
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θέση) και τις ελιές «φουντωτές» (τα χέρια ανοιχτά ως κλαδιά) ή 
συνεχίζουν τον κυκλικό χορό γρήγορα και προς την αντίθετη 
κατεύθυνση:  

 
  

    

    

    

2.Πριν χαράξει στο χωριό  4.Το βραδάκι αργά, αργά,     

ξεκινούνε μια και δυο                  κουρασμένοι όλοι γυρνούν      

με καλάθια, με ραβδιά                    τις ελιές και τη χαρά      

να συνάξουν την ελιά.                 στο χωριό τους κουβαλούν.  
   Τσάκισμα:  

3.Κι ως τινάζουν τα κλαριά  Οι ελιές, οι ελιές     

κάτω πέφτει ο καρπός.                  στα χωράφια, στις πλαγιές.      

Στα καλάθια, στις ποδιές    Οι ελιές, οι ελιές,     

γίναν οι ελιές σωρός.                   ασημένιες, φουντωτές.  

  

    

Ε., Μαγαλιού Μ.), ΟΕΔΒ 2010 Βιβλίο 
Μαθητή – Τετράδιο  
Εργασιών-Βιβλίο Εκπαιδευτικού 
Ενδεικτικό παράδειγμα:  
Κεφ.7 «Σε ρωτάω κι απαντάς» Βιβλίο 
Μαθητή (σελ.13)  
  
 14 -Audio CD Διδακτικών Πακέτων 
Μουσικής & Μουσικού  
Ανθολογίου Δημοτικού  
Π.Ι. & ΥΠΕΠΘ 2008  

  
-«Μουσικό Ανθολόγιο 
Α΄Στ΄Δημοτικού» (Μόσχος  
Κ.,Τουμπακάρη Ν., Τόμπλερ Μ.),  
ΟΕΔΒ 2009  
(σελ.108)  

  
-Συμπληρωματικό ακουστικό υλικό 
για τα βιβλία Μουσικής Α΄ και Β΄  
Δημοτικού (8 Audio CD αναρτημένα 
ψηφιακά στην ιστοσελίδα:  
http://www.pi-schools.gr  
/content/index.php?lesson_ id  
=28&ep=477  
- «Μέθοδος Διδασκαλίας  
Τραγουδιών  για την Α΄ τάξη του 
δημοτικού σχολείου» (Μαζαράκη 
Β.Α., Χορς- Κεφάλου Ε.,  
Δημητράτου Β.), ΟΕΔΒ 1979 - Κασέτα 
Μεθόδου Ενδεικτικό παράδειγμα: 
(σελ. 20-21)  
- CD Player, Πιάνο, αρμόνιο  
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-Ενεργητική ακρόαση Οι μαθητές μαθαίνουν το παιχνιδοτράγουδο «Ο 
Αυγερινός» και το επαναλαμβάνουν μερικές φορές. Έπειτα  ο  
εκπαιδευτικός  παίζει στη φλογέρα το μέρος Α, το οποίο βαφτίζει με το 
όνομα «Άννα» σχεδιάζοντας στον πίνακα ένα κοριτσάκι με μακριά 
μαλλιά. Αντίστοιχα παίζει το μέρος Β,  τη «Βούλα», ένα άλλο κοριτσάκι με 
κοντά μαλλιά. Οι μαθητές πρέπει να βρουν το σωστό κοριτσάκι – 
μελωδία που παίζει κάθε φορά στη φλογέρα ο εκπαιδευτικός.  
  

 
  

  

   

Οι μαθητές να μπορούν:  
● Να ξεχωρίζουν ήχους που διαφέρουν ως προς 
την ένταση  
● Να διακρίνουν βιωματικά τις μεταβολές της 
δυναμικής αγωγής σε ένα μουσικό έργο και να 
αναγνωρίζουν τη διαφορά της σταδιακής και της 
ξαφνικής αυξομείωσης της έντασης.   
● Να ερμηνεύσουν με τη φωνή ή με μουσικά 
όργανα μεταβολές της έντασης   
● Να αποδίδουν έννοιες της δυναμικής αγωγής σε 
μια ακρόαση με κίνηση, με όργανα, με τη φωνή και με 
μη συμβατική σημειογραφία (αυτοσχέδια, εικονική)  
● Να αυτοσχεδιάζουν χρησιμοποιώντας τη φωνή ή 

απλά όργανα αποδίδοντας έννοιες της δυναμικής  

 

1.4. Δυναμική Αγωγή  

  
Σιγανά – Δυνατά  

  
Σταδιακή αύξηση και  
μείωση της έντασης  

  

  

- Μουσική Δημιουργία Ένας μαθητής μιμείται ατομικά με 
τη φωνή του ήχους που είναι δυνατοί ή σιγανοί και οι υπόλοιποι 
πρέπει να μαντέψουν για ποιον ήχο πρόκειται.  
  
- Ενεργητική ακρόαση Οι μαθητές ακούν από τη Σουίτα 
Κάρμεν τους «Ταυρομάχους» (Les Toreadors-Allegro Giocoso) του 
Georges Bizet και με κινήσεις των χεριών δείχνουν τις μεταβολές 
της έντασης (άνοιγμα των χεριών στο forte, κλείσιμο στο piano, 
σταδιακό άνοιγμα στο cresc, σταδιακό κλείσιμο στο dim).  
  
- Μουσική Δημιουργία Το ταμπουρίνο περνά χέρι- χέρι και 
κάθε μαθητής παίζει ένα δεδομένο ρυθμικό σχήμα στο 
ταμπουρίνο, μια φορά forte και την επόμενη piano (σαν ηχώ.)  
  

   

Διδακτικό Πακέτο  
 «Μουσική  Α΄  Δημοτικού»  
(Αργυρίου Μ.,Τσούτσια- Λουλάκη 
Ε., Μαγαλιού Μ.), ΟΕΔΒ 2010 
Βιβλίο Μαθητή – Τετράδιο  
Εργασιών-Βιβλίο Εκπαιδευτικού 
Ενδεικτικά παραδείγματα:  
Κεφ.23 «Ο Κύριος Ντεσιμπέλ»  
Βιβλίο Μαθητή (σελ.29)  
Τετράδιο Εργασιών (σελ.29)  
  

Διδακτικό Πακέτο  
 «Μουσική  Β΄  Δημοτικού»  
(Αργυρίου Μ.,Τσούτσια- Λουλάκη  
Ε., Μαγαλιού Μ.), ΟΕΔΒ 2010  
Βιβλίο Μαθητή – Τετράδιο   
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Εργασιών-Βιβλίο Εκπαιδευτικού 
Ενδεικτικά παραδείγματα:  
Κεφ.15 «Στο μαγαζί του ρολογά» 
Βιβλίο Μαθητή (σελ.30) Βιβλίο  
Εκπαιδευτικού (σελ.110-111)  

  
 14 -Audio CD Διδακτικών Πακέτων 
Μουσικής & Μουσικού  
Ανθολογίου Δημοτικού  
Π.Ι. & ΥΠΕΠΘ 2008  

  
Αudio CD Κάρμεν του G.Bizet  
-CD Player    

Οι μαθητές:  
● Να διακρίνουν από το φυσικό και τεχνητό 
περιβάλλον ήχους που είναι γρήγοροι και ήχους που 
είναι αργοί  
● Να μιμηθούν γρήγορους ή αργούς ήχους από 
το φυσικό και τεχνητό περιβάλλον  και να τους 
μιμηθούν με τη φωνή ή με μουσικά όργανα.  
● Να παραστήσουν κινητικά την πηγή ήχων οι 
οποίοι είναι γρήγοροι ή αργοί.     
● Να κατανοήσουν την έννοια της ρυθμικής 
αγωγής στη μουσική και να αναγνωρίζουν τα μουσικά 
έργα που έχουν αργή ή γρήγορη ρυθμική αγωγή  
● Να περιγράφουν φανταστικές παραστάσεις ή 
συναισθήματα  με ερέθισμα την ακρόαση μουσικής  με 
χαρακτηριστική ρυθμική αγωγή   
-Να τραγουδούν συγχρονισμένα ακολουθώντας τις 
οδηγίες ενός μαέστρου   
● Να αποκωδικοποιούν μη-συμβατική 

σημειογραφία (εικονική, αυτοσχέδια) και να εκτελούν 

σε απλά ρυθμικά   

  
1.5. Ρυθμική Αγωγή  

  
Αργά-Γρήγορα  

  
Σταδιακή αύξηση και  
μείωση της ταχύτητας  

  

  
- Ενεργητική Ακρόαση Οι μαθητές παρατηρούν εικόνες που 
συνδέονται με ήχους, διακρίνουν ποιοι είναι γρήγοροι και ποιοι 
αργοί και τους μιμούνται με τη φωνή τους π.χ. πύραυλος, 
φρενάρισμα, τρένο που ξεκινά από το σταθμό, χελώνα, κ.ά.  
  
-Ενεργητική ακρόαση: Οι μαθητές ακούν τις «Χελώνες» και τους 
«Ημίονους» (Μουλάρια) από το «Καρναβάλι των ζώων»  του 
Camille Saint – Saëns και παρατηρούν τη διαφορετική ρυθμική 
αγωγή τους (αργά – γρήγορα). Προσεγγίζουν την πολύ αργή 
ρυθμική αγωγή των «Χελώνων» με το διαλεκτικό αντίθετο της 
κίνησης, την ακινησία: ακούνε τη μουσική με κλειστά μάτια και 
φαντάζονται ένα όνειρο που μπορεί να βλέπουν εμπνεόμενοι από 
τη μουσική.Έπειτα μοιράζονται το όνειρο που «είδαν» 
περιγράφοντάς το στους συμμαθητές τους.  
       Με γρήγορη κίνηση των δακτύλων -σαν να «περπατάνε»- στο 
θρανίο ή παριστάνοντας τους πιανίστες που παίζουν ακολουθούν 
τη ρυθμική αγωγή των «Μουλαριών».    
  

Διδακτικό Πακέτο  
 «Μουσική  Α΄  Δημοτικού»  
(Αργυρίου Μ.,Τσούτσια- Λουλάκη 
Ε., Μαγαλιού Μ.), ΟΕΔΒ 2010  

 Βιβλίο  Μαθητή  –  Τετράδιο  
Εργασιών-Βιβλίο Εκπαιδευτικού 
Ενδεικτικά παραδείγματα:  
Κεφ.7 «Ο βασιλιάς άργος και η 
αρκούδα» Τετράδιο Εργασιών  
(σελ13)  
Κεφ.14 «Ο Χιονάνθρωπος που δεν  
ήθελε να λιώσει»   
Τετράδιο Εργασιών (σελ.20)  
Βιβλίο Εκπαιδευτικού (σελ. 52 – 53)  
  
Διδακτικό Πακέτο  

 «Μουσική  Β΄  Δημοτικού»  
(Αργυρίου Μ.,Τσούτσια- Λουλάκη   
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όργανα τις έννοιες της ρυθμικής αγωγής  
● Να αυτοσχεδιάζουν χρησιμοποιώντας τη φωνή ή απλά 
όργανα αποδίδοντας έννοιες της ταχύτητας  
  

  - Μουσικό παιχνίδι: Ατομικά ή σε ομάδες κινούνται ελεύθερα στο 

χώρο με την ακρόαση των «Μουλαριών». Κερδίζει όποιος 

αντιληφθεί ότι το πλησιάζει το τέλος και  σταματήσει την κίνησή 

του έγκαιρα με την τελευταία συγχορδία.  

  

  

  
-Μουσικό παιχνίδι: Ο εκπαιδευτικός είναι ο «μαέστρος» που 

διευθύνει από το πιάνο. Οι μαθητές  τραγουδούν το «Έβγα ήλιε» 

από τη Σάμο και ακολουθούν τον εκπαιδευτικό που παίζει  

επιταχύνοντας σταδιακά: ξεκινώντας αργά και φθάνοντας σε 

γρήγορο tempo με accelerando .          

Ε., Μαγαλιού Μ.), ΟΕΔΒ 2010 Βιβλίο 
Μαθητή – Τετράδιο  
Εργασιών-Βιβλίο Εκπαιδευτικού 
Ενδεικτικά παραδείγματα:  
Κεφ.13 «Το σαλιγκάρι» Βιβλίο  
Εκπαιδευτικού (σελ. 74)  

  
 14 -Audio CD Διδακτικών Πακέτων 
Μουσικής & Μουσικού  
Ανθολογίου Δημοτικού  
Π.Ι. & ΥΠΕΠΘ 2008  

  
-Συμπληρωματικό ακουστικό υλικό 
για τα βιβλία Μουσικής Α΄ και Β΄  
Δημοτικού (8 Audio CD 
αναρτημένα ψηφιακά στην 
ιστοσελίδα:  
http://www.pi-schools.gr  
/content/index.php?lesson_ id  
=28&ep=477  
 -CD Player    

Οι μαθητές να μπορούν:  
● Να αναγνωρίζουν ήχους από το φυσικό ή 
τεχνητό περιβάλλον και να διακρίνουν τα 
χαρακτηριστικά τους ● Να συνειδητοποιήσουν ότι η 
χροιά της φωνής κάθε ανθρώπου είναι μοναδική  
● Να διακρίνουν και να κατηγοριοποιήσουν το 
διαφορετικό ηχόχρωμα που έχουν τα όργανα κάθε 
οικογένειας οργάνων (έγχορδα -  πνευστά -  κρουστά)  
● Να αναγνωρίζουν το ηχόχρωμα των μουσικών 
οργάνων της τάξης   
- Να παράγουν ήχους με διαφορετικούς τρόπους    

1.6. Ηχόχρωμα  

  

  

  
 Φυσικοί  –Τεχνητοί  

ήχοι   

  

  

  

  

  

- Ενεργητική ακρόαση Οι μαθητές ακούν ηχογραφημένους ήχους 
από το φυσικό περιβάλλον και διακρίνουν την πηγή τους 
επιλέγοντας τη σωστή εικόνα από δοσμένες εικόνες- καρτέλες  
  
-Ενεργητική ακρόαση με  χρήση Τ.Π.Ε. Οι μαθητές ακούν 
φυσικούς και τεχνητούς ήχους ενταγμένους σε διαδραστικά 
μουσικά παιχνίδια στο περιβάλλον κατάλληλων για την ηλικία 
τους εκπαιδευτικών λογισμικών π.χ. «Εμμέλεια» κ.ά.  
  
-Μουσικό παιχνίδι Ένας μαθητής- παίκτης βγαίνει προσωρινά από 

την τάξη και μπαίνει ξανά με κλειστά τα μάτια. Ένας συμμμαθητής 

του μιλά. Πρέπει να μαντέψει ποιος είναι  

  
Διδακτικό Πακέτο  

 «Μουσική  Α΄  Δημοτικού»  
(Αργυρίου Μ.,Τσούτσια- Λουλάκη 
Ε., Μαγαλιού Μ.), ΟΕΔΒ 2010  

 Βιβλίο  Μαθητή  –  Τετράδιο  
Εργασιών-Βιβλίο Εκπαιδευτικού 
Ενδεικτικά παραδείγματα:  
Κεφ.2 «Ήχε, ήχε, είσαι εδώ;»  
Βιβλίο Μαθητή (σελ.8, 53)  
Τετράδιο Εργασιών (σελ.8, 47-56)  
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(κρούουν, σείουν, τρίβουν, κ.ά.)     
● Να αναπτύξουν οικολογική συνείδηση 
κατασκευάζοντας αυτοσχέδια μουσικά όργανα από 
άχρηστα υλικά και να πειραματίζονται με τις ακουστικές 
τους δυνατότητες  
  

  

  

  

  

 .  
--Μουσικό παιχνίδι:  Ένας μαθητής παίζει μουσικά όργανα της τάξης 
και οι υπόλοιποι χωρίς να τα βλέπουν πρέπει να μαντέψουν ποια 
είναι  
  
-Ενεργητική ακρόαση Οι μαθητές ακούν ηχογραφημένο το μουσικό 
παραμύθι «Ο Πέτρος και ο λύκος»  του Sergei Prokofiev και 
διακρίνουν βιωματικά το ηχόχρωμα των  πνευστών,  των εγχόρδων 
και των κρουστών μουσικών οργάνων που συμβολίζουν τους 
πρωταγωνιστές του παραμυθιού: βιολί- Πέτρος, φλάουτοπουλάκι, 
όμποε – πάπια, φαγκότο – παππούς, κόρνο-λύκος και συμφωνικά 
τύμπανα, γκραν κάσα  - κυνηγοί.   
  
-Κατασκευή αυτοσχέδιων οργάνων: Οι μαθητές κατασκευάζουν 
όργανα από άχρηστα υλικά π.χ.  
Χορδόκουτο από κουτί παπουτσιών και λάστιχα με διαφορετικό 

πάχος και πειραματίζονται με διαφορετικούς τρόπους παραγωγής 

του ήχου.  

 Διδακτικό Πακέτο  
«Μουσική  Β΄  Δημοτικού»  
(Αργυρίου Μ.,Τσούτσια- Λουλάκη 
Ε., Μαγαλιού Μ.), ΟΕΔΒ 2010  
 Βιβλίο  Μαθητή  –  Τετράδιο  
Εργασιών-Βιβλίο Εκπαιδευτικού 
Ενδεικτικά παραδείγματα:  
Κεφ.24 «Στο μαγαζί του ρολογά»   
Τετράδιο Εργασιών (σελ.30)  
Κεφ.25 «Ο γύρος όλου του 
κόσμου» Τετράδιο Εργασιών 
(σελ.31), Βιβλίο Εκπαδευτικού  
(σελ.114-117)  

  
 14 -Audio CD Διδακτικών Πακέτων 
Μουσικής & Μουσικού  
Ανθολογίου Δημοτικού  
Π.Ι. & ΥΠΕΠΘ 2008  

  
-Συμπληρωματικό ακουστικό υλικό 
για τα βιβλία Μουσικής Α΄ και Β΄  
Δημοτικού (8 Audio CD αναρτημένα 
ψηφιακά στην ιστοσελίδα:  
http://www.pi-schools.gr  
/content/index.php?lesson_ id  
=28&ep=477  

  
Ηλεκτρονικός υπολογιστής  με 
ηχεία, Βιντεοπροβολέας  
Εκπαιδευτικό λογισμικό  
«Εμμέλεια» (Ε.Αναστασιάδου, κ.ά.  
ΟΕΔΒ)  

  
Μουσικά όργανα Orff  



Σελίδα 67 
 

  
Οι μαθητές να μπορούν:  
● Να τραγουδούν έναν φθόγγο ανεξάρτητα από 
το άκουσμα διαφορετικών άλλων φθόγγων  
● Να διακρίνουν κατά την εκτέλεση σε 
πολυφωνικό όργανο (π.χ. πιάνο, ακορντεόν) τη μελωδία 
από την εναρμόνισή της.  
● Να συνοδεύουν τη μελωδία τραγουδιών με 
μπορντούν ή απλές νότες   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
1.7 Συνήχηση  

  
-Εκτέλεση Μουσικής Οι μαθητές χωρίζονται σε τρεις 
ομάδες«καμπάνες»:  
Η α΄ Ομάδα τραγουδάει  Ντο  
Η β΄ Ομάδα  τραγουδάει Μι  
Η γ΄ Ομάδα  τραγουδάει Σολ    
  (αλλάζουν έπειτα ρόλους)  
Ο εκπαιδευτικός «χτυπά» συμβολικά μια-μια τις καμπάνες για να 
«ηχήσουν». Οι καμπάνες εξακολουθούν να ηχούν και μετά την 
εισαγωγή άλλων.  
  

  

  
-Ενεργητική Ακρόαση  Μουσικής  Ο εκπαιδευτικός παίζει στο πιάνο 
(ή αρμόνιο) το τραγούδι «Οι Ελιές» και συνοδεύει τη μελωδία 
προτείνοντας δυο εναλλακτικά  μπορντούν.  Οι μαθητές θα 
επιλέξουν το μπορντούν της προτίμησής τους για το προτελευταίο 
μέτρο της τελικής πτώσης:  
                                        sol          la                                        
do           mi    
Εκτέλεση Μουσικής Οι μαθητές παίζουν ανά ζευγάρια σε δυο 
glockenspiel: ο ένας παίζει τη μελωδία του τραγουδιού «Μπαίνω 
μες στ’ αμπέλι σαν νοικοκυρά» και ο άλλος συνοδεύει παίζοντας 
μπορντούν (ντο & σολ)  στα δυο πρώτα μέτρα και στα επόμενα δυο   
(ντο-σολ)  
  

  
Διδακτικό Πακέτο  
«Μουσική  Α΄  Δημοτικού»  
(Αργυρίου Μ.,Τσούτσια- Λουλάκη 
Ε., Μαγαλιού Μ.), ΟΕΔΒ 2010  
Βιβλίο  Μαθητή  –  Τετράδιο  
Εργασιών-Βιβλίο Εκπαιδευτικού 
Ενδεικτικά παραδείγματα:  
Κεφ.13 «Ήρθε, ήρθε η χελιδόνα!» 
Βιβλίο Εκπαιδευτικού (σελ.60)  
  
Διδακτικό Πακέτο  
«Μουσική  Β΄  Δημοτικού»  
(Αργυρίου Μ.,Τσούτσια- Λουλάκη   
Ε., Μαγαλιού Μ.), ΟΕΔΒ 2010  
Βιβλίο  Μαθητή  –  Τετράδιο  
Εργασιών-Βιβλίο Εκπαιδευτικού 
Ενδεικτικά παραδείγματα:  
Κεφ.21 «Χελιδονάκι, πέταξε!» 
Βιβλίο Εκπαιδευτικού (σελ.105)  
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 ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 2ος  Γνωρίζω τα είδη της μουσικής συγχρονικά, διαχρονικά  και γεωγραφικά  Νηπιαγωγείο – Α΄και Β΄ Δημοτικού  

        

  

  

ΣΤΟΧΟΙ  

  

ΠΕΡΙΕΧΟ- 

ΜΕΝΑ  

  

    ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

  

ΥΛΙΚΑ-ΜΕΣΑ  

Οι μαθητές να μπορούν:  
● Να τραγουδούν απλά –από άποψη ρυθμού, 
μελωδίας και λόγου  -  ελληνικά δημοτικά τραγούδια 
και ειδικότερα παραδοσιακά παιδικά τραγούδια με 
ρυθμική και μελωδική ακρίβεια  
● Να προσεγγίζουν την οργανική σύνδεση της 
ελληνικής μουσικής παράδοσης με το χώρο, το χρόνο 
και την κοινωνική ζωή των ανθρώπων   
● Να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στο 
περιβάλλον μέσα από αγερμικά παιδικά τραγούδια και 
αντίστοιχα  έθιμα που πηγάζουν από την αλληλένδετη 
σχέση του ανθρώπου με τη φύση   
● Να γνωρίσουν θρησκευτικά παραδοσιακά 
τραγούδια που συνδέονται με εορτές της ορθόδοξης 
εκκλησίας και  λατρευτικά έθιμα του λαού μας    
● Να εκτελούν απλές μελωδίες παραδοσιακών 
τραγουδιών σε μουσικά όργανα   
● Να συνοδεύουν ρυθμικά παραδοσιακά 
ελληνικά τραγούδια με ηχηρές κινήσεις σώματος και 
μουσικά όργανα  
• Να σέβονται και να εκτιμούν τη μουσική κληρονομιά 

του τόπου μας ως μέρος της πολιτισμικής τους 
ταυτότητας.  

• Να αποτιμούν και να αξιολογούν διαισθητικά την 

επαφή με τα αγαθά της τέχνης και το ωραίο  

  
2.1 Ελληνική μουσική  
παράδοση  

  
Δημοτική μουσική  

  
Βυζαντινή 

εκκλησιαστική μουσική  

-Εκτέλεση Μουσικής Μαθαίνουν απλά από άποψη ρυθμού, 
μελωδίας και λόγου ελληνικά δημοτικά τραγούδια απ’ όλο τον 
ελλαδικό χώρο. π.χ. τα τραγούδια «Φάε πόντικε το δόντι σου, 
«Άγια Μαρίνα» (Κύπρου), «Έβγα, ήλιε» (Σάμου), «Κάτω στο 
γιαλό» (Χίου), «Μπαίνω μες στ’ αμπέλι» (Δράμας), «Μήλο μου 
κόκκινο» (Μακεδονίας), «Αλφάβητος» (Μικράς Ασίας), κ.ά.       Οι  
μαθητές που δεν κατέχουν ακόμη το μηχανισμό ανάγνωσης 
μαθαίνουν τα τραγούδια εξ ακοής από τον εκπαιδευτικό.  Ο 
εκπαιδευτικός για τη βιωματική εκμάθηση των στίχων σχεδιάζει 
στον πίνακα τον «εννοιολογικό χάρτη» του τραγουδιού όπου 
απεικονίζονται οι βασικοί του πρωταγωνιστές και οι δράσεις που 
περιγράφονται σε αυτό. Στη συνέχεια, εκτελεί υποδειγματικά – 
παράλληλα με το τραγούδι- κινήσεις παντομίμας σε σχέση με το 
νόημα των στίχων.   
 - Εκτέλεση Μουσικής Οι μαθητές μαθαίνουν παραδοσιακά 
τραγούδια από όλο τον ελλαδικό χώρο σε σχέση με τον κύκλο του 
χρόνου: Κάλαντα Δωδεκαημέρου, Χελιδονίσματα, αποκριάτικα 
παιδικά τραγούδια, Κάλαντα του Λαζάρου, κ.ά. π.χ «Σταύρι 
σταύρι βότανε» (Λάρισας/Μεγάλου Μοναστηριού), 
«Χριστούγεννα Πρωτούγεννα» (Πελοποννήσου), «Ξύλα για τσ’ 
αποκριές» (Ηπείρου), «Χελιδόνισμα» (Αιανής Κοζάνης), «Ξύπνα 
Λάζαρε» (Σκύρου) κ.ά. Μαθαίνουν ακόμη απλούς  - από άποψη 
μελωδίας και λόγου – βυζαντινούς εκκλησιαστικούς ύμνους π.χ. 
«Χριστός Ανέστη», κ.ά.  
Προσεγγίζουν έθιμα που συνδέονται με αγερμικά παιδικά 

τραγούδια και μαθαίνουν για τις κατασκευές συμβολικών 

ομοιωμάτων και ηχητικών αντικειμένων καθώς και  δρώμενα που   

 Διδακτικό Πακέτο  
«Μουσική  Α΄  Δημοτικού»  
(Αργυρίου Μ.,Τσούτσια- Λουλάκη 
Ε., Μαγαλιού Μ.), ΟΕΔΒ 2010  
Βιβλίο  Μαθητή  –  Τετράδιο  
Εργασιών-Βιβλίο Εκπαιδευτικού 
Ενδεικτικά παραδείγματα:  
Τετράδιο Εργασιών (Παράρτημα - 
σελ.35,36,39,42,43,44)  
Βιβλίο Εκπαιδευτικού (σελ.36)  

  
Διδακτικό Πακέτο  
«Μουσική  Β΄  Δημοτικού»  
(Αργυρίου Μ.,Τσούτσια- Λουλάκη 
Ε., Μαγαλιού Μ.), ΟΕΔΒ 2010  
Βιβλίο  Μαθητή  –  Τετράδιο  
Εργασιών-Βιβλίο Εκπαιδευτικού 
Ενδεικτικά παραδείγματα:  
Βιβλίο  Εκπαιδευτικού  
(σελ.79,98,99,103,106,128,129) 
Τετράδιο Εργασιών (Παράρτημα - 
σελ.46,48,49,50,51,52)  
  
 14 -Audio CD Διδακτικών Πακέτων 
Μουσικής & Μουσικού  
Ανθολογίου Δημοτικού  
Π.Ι. & ΥΠΕΠΘ 2008  
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συνδέονται με αυτά. π.χ. τραγουδούν Κάλαντα Λαζάρου και 
φτιάχνουν το Λάζαρο ή λαζαράκια, κ.ά.  
- Εκτέλεση Μουσικής Οι μαθητές μαθαίνουν απλά- από 
άποψη μουσικής και λόγου- τραγούδια που πηγάζουν κι εμπνέουν 
την αγάπη και το σεβασμό στη φύση και το περιβάλλον  π.χ. τα 
δημοτικά τραγούδια: «Πάπιες χήνες του γιαλού», «Ένα μήλο 
κόκκινο», «Για δες τον αμάραντο», «Άσπρο μου τριανταφυλλάκι» και 
τα τραγούδια «Η βροχούλα» (Δ.Τσουκαλά -  Δημοτική μελωδία: 
Γαρυφαλιά), «Οι Δώδεκα Μήνες» (Δωδεκανησιακή μελωδία – Π. 
Ματέυ – Μ. Δούνια), κ.ά.  
- Εκτέλεση Μουσικής  Τραγούδια για εθνικές εορτές κι 
επετείους  Οι μαθητές μαθαίνουν παραδοσιακά τραγούδια που 
σχετίζονται με την εθνική εορτή στις 25 Μαρτίου, π.χ. «Τα 
Κλέφτόπουλα», «Κλέφτικη ζωή» κ.ά.   
  
- Εκτέλεση Μουσικής  Οι μαθητές παίζουν στο glockenspiel -  
από το οποίο έχουν αφαιρεθεί αντίστοιχα πλήκτρα που δεν 
απαιτούνται -  τη βασική μελωδία από τα   Χελιδονίσματα Aιανής 
Κοζάνης :  

 

- Εκτέλεση Μουσικής  Οι μαθητές μαθαίνουν το αποκριάτικο 
παιδικό τραγούδι «Παντρεύουνε τον κάβουρα» και το συνοδεύουν 
ρυθμικά ακολουθώντας το ρυθμό του μέτρου των 7/8.  

  

  

  
-«Μουσικό Ανθολόγιο Α΄Στ΄Δημοτικού» 
(Μόσχος  
Κ.,Τουμπακάρη Ν., Τόμπλερ Μ.),  
ΟΕΔΒ 2009  
(σελ.21-43, 98-115)  

  
-Συμπληρωματικό ακουστικό υλικό για 
τα βιβλία Μουσικής Α΄ και Β΄  
Δημοτικού (8 Audio CD αναρτημένα 
ψηφιακά στην ιστοσελίδα:  
http://www.pi-schools.gr  
/content/index.php?lesson_ id  
=28&ep=477  

  
-«Τα πρώτα τραγούδια» (Ματέυ Π.,  
Δούνια  Μ.),    Ινστιτούτο  
 Νεοελληνικών  Σπουδών  
(Ιδρύματος  Μανόλη  
Τραιανταφυλλίδη)  του  
 Αριστοτελείου    Ινστιτούτο  
 Νεοελληνικών  Πανεπιστημίου  
Θεσσαλονίκης 1992   

  

  
- CD Player   
- 2 Glockenspiel  
-2 Ντέφια  
 -Πιάνο,  ηλεκτρονικό  κλαβιέ  
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Οι μαθητές να μπορούν:  
● Να τραγουδούν απλά από άποψη ρυθμού, 
μελωδίας και λόγου ελληνικά τραγούδια   
● Να συνδέουν τη μουσική με την ελληνική ιστορία  
● Να νιώσουν την αισθητική συγκίνηση από την 
ακρόαση και την εκτέλεση τραγουδιών μελοποιημένης   
Ελληνικής ποίησης  
● Να αποτιμούν και να αξιολογούν διαισθητικά την 
επαφή με τα αγαθά της τέχνης και το ωραίο  
● Να εκφέρουν και να αρθρώνουν με άνεση, 
ακρίβεια κι εκφραστικότητα το λόγο με τη μελωδία και 
το ρυθμό της μουσικής    
  

  

  

2.2.  Μελοποιημένη 
ποίηση-΄Ελληνες 
συνθέτες-  
  

Αστική  λαϊκή   
μουσική  

  

Σύγχρονοι  Έλληνες 
τραγουδοποιοί  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
- Εκτέλεση Μουσικής Τραγούδια για εθνικές εορτές κι 
επετείους Οι μαθητές μαθαίνουν απλά από άποψη ρυθμού, 
μελωδίας και λόγου ελληνικά τραγούδια που συνδέονται με 
εθνικές επετείους κι εορτές της χώρας μας: τραγούδια για  το 
έπος του 40’ π.χ. «Βάζει ο  

 Ντούτσε τη στολή του» (Γ.Θίσβιου-Θ.Σακελλαρίδη), για την 
εξέγερση του Πολυτεχνείου «Ο Μέρμηγκας» (Μ.Λοΐζου), για την 
έναρξη της ελληνικής επανάστασης  «Θούριος» του Ρήγα 
(μελοποίηση Χρ.Λεοντή), τον Εθνικό Ύμνο σε ποίηση Δ.Σολωμού 
και μουσική Ν.Χ.Μάντζαρου κ.ά.  
  
-Εκτέλεση Μουσικής Οι μαθητές μαθαίνουν απλά από άποψη 
ρυθμού, μελωδίας και λόγου  αστικά ελαφρά, και λαϊκά 
τραγούδια καθώς και καντάδες π.χ. «Το κοκοράκι» (Ζ.Κορίνθιου), 
«Γιαλό – γιαλό», «Μπάρμπα Γιάννη Κανατά», κ.ά  
  
- Εκτέλεση Μουσικής Οι μαθητές μαθαίνουν νεότερα 
ελληνικά τραγούδια  απλά από άποψη ρυθμού, μελωδίας και 
λόγου π.χ.. «Ανεκδοτάκι» (Γ.Νεγρεπόντη - Μ.Λοΐζου),  «Καλοκαίρι 
μου μυρίζει» (Μ.Κωχ),  «Παίζουμε κρυφτό;» (Ε. Καραντζόλα, 
Κ.Κύρδη, Τ.Σπανέλλη, Θ.Τσιαγκάνη – Τ.Ιωαννίδης), «Το μαντήλι 
της νεράιδας» (Κ.Βόμβολος),  κ.ά.  
  
- Ενεργητική Ακρόαση Ακούν σύγχρονα τραγούδια για 
παιδιά και  παράλληλα δραματοποιούν με παντομίμα το 
περιεχόμενο των στίχων π.χ. «Το μικρό και το μεγάλο» 
(Δ.Μαραγκόπουλου– Μ.Κριεζή), Πινεζοβροχή (Ε.Τριβιζά – Στ. 
Παπασταύρου), «Ο τεμπέλης δράκος» (Γ. Χατζηπιερή) κ.ά.   
  

  

  

  

  
Διδακτικό Πακέτο  

«Μουσική Α΄       Δημοτικού»  
(Αργυρίου Μ.,Τσούτσια- Λουλάκη  
Ε., Μαγαλιού Μ.), ΟΕΔΒ 2010  

Βιβλίο  Μαθητή – Τετράδιο  
Εργασιών-Βιβλίο Εκπαιδευτικού 
Ενδεικτικό παράδειγμα:  
 Βιβλίο  Εκπαιδευτικού (σελ.66)  

  
Διδακτικό Πακέτο  

«Μουσική  Β΄ Δημοτικού»  
(Αργυρίου Μ.,Τσούτσια- Λουλάκη  
Ε., Μαγαλιού Μ.), ΟΕΔΒ 2010  

Βιβλίο  Μαθητή – Τετράδιο  
Εργασιών-Βιβλίο Εκπαιδευτικού 
Ενδεικτικό παράδειγμα:  
Βιβλίο Εκπαδευτικού (σελ.73, 103,  
106)  

   
14 -Audio CD Διδακτικών Πακέτων 
Μουσικής & Μουσικού  
Ανθολογίου Δημοτικού  
Π.Ι. & ΥΠΕΠΘ 2008  

  
-«Μουσικό Ανθολόγιο 
Α΄Στ΄Δημοτικού» (Μόσχος  
Κ.,Τουμπακάρη Ν., Τόμπλερ Μ.),  
ΟΕΔΒ 2009  

  
(σελ.52,55,61,62,88,90,94)  
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Οι μαθητές να μπορούν:  
• Να ανταποκρίνονται ελεύθερα σε μια μουσική 

ακρόαση λόγια δυτικής μουσικής με ποικιλία τρόπων 
(κίνηση, εικαστική έκφραση, παντομίμα, κλπ.)  

 ●Να εκφράζουν τα συναισθήματα και τις απόψεις τους 
για μουσικά έργα λόγια δυτικής μουσικής  
• Να νιώθουν την αισθητική συγκίνηση από την 

ακρόαση έργων Λόγια Δυτικής Μουσικής  
• Να αποτιμούν και να αξιλογούν διαισθητικά την 

επαφή με τα αγαθά της τέχνης και το ωραίο  

  

  

  

  

2.3  Λόγια  Δυτική  
Μουσική –   
Έργα προγραμματικής  
μουσικής  

  

  

  

  

  

  
-Ενεργητική ακρόαση Ο εκπαιδευτικός διαβάζει βιβλίο κατάλληλο 
για παιδιά με άξονα την ακρόαση του μουσικού έργου του 
A.Vivaldi «Οι τέσσερις Εποχές» -Τέσσερα Κονσέρτα για βιολί και 
ορχήστρα εγχόρδων και παράλληλα οι μαθητές ακούν 
αποσπάσματα του έργου  
  
-Μουσικοκινητική: Οι μαθητές ακούν το Allegro από το Κονσέρτο 
για βιολί, ορχήστρα εγχόρδων και μπάσο κοντίνουο στη Μι 
μείζονα, Οp.8 No.1, RV 269 “Spring” - «Άνοιξη» του A.Vivaldi και 
εκφράζουν με κίνηση τα στοιχεία της φύσης που  περιγράφει η 
μουσική. Σε διάταξη προχωρούν ρυθμικά -ο ένας πίσω από τον 
άλλο-  και αποδίδουν με παραστατικές κινήσεις τα  στοιχεία που 
περιγράφει  διαδοχικά η μουσική :  
● ξύπνημα της Άνοιξης  
● κελάηδισμα των πουλιών   
● ξύπνημα της Άνοιξης  
● ψιθύρισμα της πηγής  
● καταιγίδα  
● κελάηδισμα των πουλιών  
● ξύπνημα της Άνοιξης  

  
Μουσικοκινητική Λουλούδια που ξυπνούν την άνοιξη Οι μαθητές 
ακούν το «Βαλς των λουλουδιών» του P.I. Tchaikovsky και 
παριστάνουν αρχικά ότι είναι λουλούδια που κοιμούνται, ξυπνούν  
ξετυλίγοντας αργά τα πέταλά τους ακολουθώντας τη μουσική 
(ήχος άρπας) κι έπειτα χορεύουν ελεύθερα στο χώρο.  
  
-Ενεργητική ακρόαση με χρήση ΤΠΕ (ακολουθεί ως συνέχεια της 

προηγούμενης δραστηριότητας) Οι μαθητές παρακολουθούν από 

το Διαδίκτυο απόσπασμα από την κινηματογραφική ταινία 

“Fantasy” του Walt Disney στο οποίο αποδίδεται  

οπτικοακουστικά – μέσω της κινούμενης εικόνας -   το «Βαλς των 

λουλουδιών» του P.I. Tchaikovsky.   

Διδακτικό Πακέτο  
«Μουσική  Α΄  Δημοτικού»  
(Αργυρίου Μ.,Τσούτσια- Λουλάκη  
Ε., Μαγαλιού Μ.), ΟΕΔΒ 2010  
Βιβλίο  Μαθητή  –  Τετράδιο  
Εργασιών-Βιβλίο Εκπαιδευτικού 
Ενδεικτικό παράδειγμα:  
Κεφ.3 «Ο κούκος» Βιβλίο  Μαθητή 
(σελ.9)  
  
Διδακτικό Πακέτο  
«Μουσική  Β΄  Δημοτικού»  
(Αργυρίου Μ.,Τσούτσια- Λουλάκη  
Ε., Μαγαλιού Μ.), ΟΕΔΒ 2010  
Βιβλίο  Μαθητή  –  Τετράδιο  
Εργασιών-Βιβλίο Εκπαιδευτικού 
Ενδεικτικό παράδειγμα:  
Κεφ.9 «Του κόσμου τα 
κελαηδίσματα» Τετράδιο 
Εργασιών (σελ.15)  
  
 14 -Audio CD Διδακτικών Πακέτων 
Μουσικής & Μουσικού  
Ανθολογίου Δημοτικού  
Π.Ι. & ΥΠΕΠΘ 2008  
-Συμπληρωματικό ακουστικό 
υλικό για τα βιβλία Μουσικής Α΄ 
και Β΄  
Δημοτικού (8 Audio CD 
αναρτημένα ψηφιακά στην 
ιστοσελίδα:  
http://www.pi-schools.gr  
/content/index.php?lesson_ id  
=28&ep=477  
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Προσεγγίζουν διαισθητικά τη σχέση εικόνας, κίνησης, μουσικής, 
ποίησης και φαντασίας.   
   

  
- Ακρόαση Μουσικής με χρήση ΤΠΕ Ο εκπαιδευτικός δείχνει από 
το Διαδίκτυο αποσπάσματα συναυλιών από διάσημες παιδικές  
χορωδίες ή  παιδιών - ερμηνευτών μουσικής.  
  

  
Πιάνο, αρμόνιο-  
Βιβλίο για το 
Μότσαρτ   
- Audio CD  
- CD Player  
Υλεκτρονικός υπολογιστής   
με ηχεία  
Βιντεοπροβολέας   

  

  
Οι μαθητές να μπορούν:  

● Να προσεγγίσουν  βιωματικά τη μουσική από 
άλλους λαούς και πολιτισμούς με δεκτικότητα και θετική 
στάση  ●Να ακούν συγκεντρωμένα ένα ευρύ ρεπερτόριο 
μουσικών ακροάσεων στο οποίο περιλαμβάνεται 
μουσική άλλων λαών και πολιτισμών  
● Να τραγουδούν τραγούδια άλλων λαών και 
πολιτισμών κατάλληλα για το ηλικιακό τους επίπεδο με 
ρυθμική και μελωδική ακρίβεια  
● Να ανταποκρίνονται ελεύθερα σε  ακροάσεις 
μουσικής άλλων λαών και πολιτισμών με ποικιλία 
εκφραστικών τρόπων (κίνηση, ζωγραφική, παντομίμα, 
κλπ.)  
● Να εκτελούν απλά μελωδικά και ρυθμικά 
σχήματα χρησιμοποιώντας τη φωνή ή απλά ρυθμικά 
όργανα συνοδεύοντας τραγούδια και μουσική άλλων 
λαών και πολιτισμών  
● Να σέβονται και να εκτιμούν τη μουσική 
δημιουργία άλλων λαών και πολιτισμών καθώς και τις 
μουσικές προτιμήσεις των συμμαθητών τους.   

  

  

2.4  Μουσικές 

κόσμου  
  

  

  

του     
  Ακρόαση Μουσικής Οι μαθητές ακούν παιδικά παραδοσιακά 

τραγούδια από όλο τον κόσμο σε αυθεντικές ή σύγχρονες 
ποιοτικές εκτελέσεις της Ethnic και της  World Music, π.χ. “Sing Lo 
Lo” από τη Σενεγάλη, “Hello hello” από το Κονγκό, “A Mover La 
Colita” από την Κολομβία, κ.ά.  
Εκτέλεση Μουσικής Ακούν ηχογραφημένο και μαθαίνουν το 
τραγούδι από τη Σενεγάλη «Σόμα ντομ Τζάνγκαλ» (Διάβαζε γιε 
μου). Τραγουδούν  αντιφωνικά τα αντίστοιχα μέρη. Μια ομάδα 
μαθητών  συνοδεύει με στράκες.    

 

    

Διδακτικό Πακέτο  
 «Μουσική  Β΄  Δημοτικού»  

(Αργυρίου Μ.,Τσούτσια- Λουλάκη  
Ε., Μαγαλιού Μ.), ΟΕΔΒ 2010  

 Βιβλίο  Μαθητή  –  Τετράδιο  
Εργασιών-Βιβλίο Εκπαιδευτικού 
Ενδεικτικό παράδειγμα:  

 Κεφ.  23  «Τραγούδια  από  
…κούνια»  
Βιβλίο Μαθητή (σελ.29)  
Βιβλίο Εκπαιδευτικού (σελ. 108, 
126,128,130, 132)   
Κεφ.25 «Ο γύρος του κόσμου» 
Τετράδιο Εργασιών (σελ.31)  
 14 -Audio CD Διδακτικών Πακέτων 
Μουσικής & Μουσικού  
Ανθολογίου Δημοτικού  
Π.Ι. & ΥΠΕΠΘ 2008  
-«Μουσικό Ανθολόγιο 
Α΄Στ΄Δημοτικού» (Μόσχος  
Κ.,Τουμπακάρη Ν., Τόμπλερ Μ.), 
ΟΕΔΒ 2009  
(σελ.138,139,144,145,146,147)  
- CD Player  
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ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 3ος  : Συνδέω τη μουσική με άλλες τέχνες και επιστήμες      Νηπιαγωγείο – Α΄και Β΄ Δημοτικού  

  

  

  

ΣΤΟΧΟΙ  

  

  

ΠΕΡΙΕΧΟ- 

ΜΕΝΑ  

  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

  

ΥΛΙΚΑ-ΜΕΣΑ  

  
Οι μαθητές να μπορούν:  
● Να βιώσουν ότι η μουσική, ο χορός και ο λόγος 
συνδέονται οργανικά  
● Να εκφράσουν τα συναισθήματα που εκφράζει 
μια μουσική με κίνηση, δραματοποίηση, παντομίμα και 
ζωγραφική  
● Να συνδυάσουν τη μουσική με το λόγο, την 
κίνηση, το θεατρικό παιχνίδι, τα εικαστικά σε ένα 
επίπεδο  
συμβολικό, υπερβατικό και διαισθητικό   
● Να προσεγγίσουν βιωματικά την Όπερα  

  

  

  

  
3.1.  Μουσική και  
άλλες τέχνες  
  
Μουσική και Θέατρο  
(+Θέατρο Σκιών)  

  
Μουσική και Χορός  

  
Μουσική και Ποίηση  

  
Μουσική  και  
Εικαστικά  

  
Μουσική  και  
Κινηματογράφος  

  

  

  

  

 
Μουσικοκινητική Οι μαθητές μαθαίνουν το  αποκριάτικο 
τραγούδι «Το -Πιπέρι» από τη Σκύρο και το χορεύουν με τις 
μιμικές κινήσεις που περιγράφει το τραγούδι στο τσάκισμα. Στις 
στροφές βαδίζουν ρυθμικά σε κύκλο.  
(Μουσική και Χορός)  

  
-Μουσικό παιχνίδι Μουσική παντομίμα Οι μαθητές καθώς 
εκτελούν ένα τραγούδι κάνουν κινήσεις που σχετίζονται με το 
περιεχόμενο  των στίχων. Παίζουν έπειτα το παιχνίδι της 
παντομίμας: ένας μαθητής δραματοποιεί έναν στίχο χωρίς να τον 
φανερώσει και οι υπόλοιποι πρέπει να καταλάβουν και να 
απαντήσουν τραγουδώντας το συγκεκριμένο στίχο του 
τραγουδιού.  
  
- Δημιουργία μουσικής Οι μαθητές μελοποιούν ένα ποίημα που 
δημιούργησαν στο μάθημα της Γλώσσας ή στο πλαίσιο ενός 
Σχεδίου Εργασίας που εκπονεί η τάξη. Τραγουδώντας τους  
στίχους του ποιήματος προτείνουν δικές τους  μελωδίες  που ο 
εκπαιδευτικός τις αποδίδει στο πιάνο (ή αρμόνιο) και·η τάξη 
συλλογικά επιλέγει κάθε φορά την κατάλληλη μελωδία  για τη 
συνέχεια  του ποιήματος. π.χ.:  
  

  
 Διδακτικό Πακέτο  

«Μουσική  Α΄  Δημοτικού»  
(Αργυρίου Μ.,Τσούτσια- Λουλάκη  
Ε., Μαγαλιού Μ.), ΟΕΔΒ 2010  

Βιβλίο  Μαθητή  –  Τετράδιο  
Εργασιών-Βιβλίο Εκπαιδευτικού 
Ενδεικτικά παραδείγματα:  
Κεφ.4 «Παίζουμε με τη φωνή μας  

Καραγκιόζη» Βιβλίο   Μαθητή  
(σελ.10)  
Τετράδιο Εργασιών  (σελ.10)  
Κεφ.10 «Ο κυρ Βοριάς εφύσηξε» 
Τετράδιο Εργασιών(σελ 16)  
Ββιλίο Μαθητή (Ηχοϊστορίες, σελ  
33-43)  

  
Διδακτικό Πακέτο  

«Μουσική  Β΄  Δημοτικού»  
(Αργυρίου Μ.,Τσούτσια- Λουλάκη  
Ε., Μαγαλιού Μ.), ΟΕΔΒ 2010  

Βιβλίο  Μαθητή  –  Τετράδιο  
Εργασιών-Βιβλίο Εκπαιδευτικού 
Ενδεικτικά παραδείγματα:  
Κεφ.23 «Τραγούδια…από κούνια»  
Βιβλίο Εκπαιδευτικού (σελ.108-
109)  
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Νανούρισμα για μικρά αρκουδάκια  

 

  

Κοιμήσου αγγελούδι μου  Και μόλις θα 

ξυπνήσει  γλυκά να ονειρευτείς  τον ήλιο μας να 

δει να σε χαρεί η μάνα σου  να του 

χαμογελάσει και να προσευχηθεί.  απ’ την 

Ανατολή.  

    

Στο γλυκό Θεούλη μας    να 

ρίξει ένα άστρο   ευχή να γίνει 

αληθινή   τ’ αρκούδι 

να’ν’ καλά.     

  

(Μελοποίηση Α΄ Τάξης 1
ου

 6/θεσίου Πειραματικού Δημοτικού 

Σχολείου – στο πλαίσιο συνεργασίας σε Πρόγραμμα  
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης)  

  

 (Μουσική  και  Ποίηση) 

  
-Εκτέλεση Μουσικής –Ενεργητική ακρόαση Οι μαθητές μαθαίνουν  

ένα τραγούδι – αίνιγμα βασισμένο σε γερμανική παραδοσιακή 

μελωδία (κείμενο Μ.Γουδέλη – Δ.Τσουκαλά) Στη συνέχεια, ο 

εκπαιδευτικός εξιστορεί συνοπτικά το παραμύθι «Χένσελ και 

Γκρέτελ» των αδερφών Γκριμ.  

Τετράδιο Εργασιών (Ηχοϊστορίες – 
σελ.34-44)  
   14 -Audio CD Διδακτικών 

Πακέτων Μουσικής & Μουσικού  
Ανθολογίου Δημοτικού  
Π.Ι. & ΥΠΕΠΘ 2008  
  
-Συμπληρωματικό ακουστικό 
υλικό για τα βιβλία Μουσικής Α΄ 
και Β΄  
Δημοτικού (8 Audio CD 
αναρτημένα ψηφιακά στην 
ιστοσελίδα:  
http://www.pi-schools.gr  
/content/index.php?lesson_ id  
=28&ep=477  
  

-«Τα πρώτα τραγούδια» (Ματέυ 

Π., Δούνια Μ.), Ινστιτούτο 

 Νεοελληνικών Σπουδών  
(Ιδρύματος Μανόλη 

Τραιανταφυλλίδη) του 

Αριστοτελείου  Ινστιτούτο 

Νεοελληνικών Πανεπιστημίου  
Θεσσαλονίκης 1992   
(σελ.30)  
  
-«Μουσικό Ανθολόγιο 
Α΄Στ΄Δημοτικού» (Μόσχος  
Κ.,Τουμπακάρη Ν., Τόμπλερ Μ.),  
ΟΕΔΒ 2009  
(σελ.172)  

  
- CD Player , Πιάνο, Αρμόνιο  
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 Οι μαθητές ακούν το απόσπασμα  - “Ein Männlein steht im Wald”  
-από την Πρώτη Σκηνή της  Δεύτερης Πράξης- της ομώνυμης  
Όπερας “Hänsel und Gretel” του Ε.Humperdinck. Ο εκπαιδευτικός 
ρωτά τι τους θυμίζει η μελωδία που ακούν [το τραγούδι-αίνιγμα 
που έμαθαν] και τους ζητά να προσέξουν τον ήχο του κούκου στο 
τέλος. Έπειτα οι μαθητές παρουσιάζουν ανά ζευγάρια με 
παντομίμα τη σκηνική δράση ακολουθώντας τη μουσική της 
σκηνής που έχει ως εξής:   
 Τα δυο παιδιά, ο Χένσελ και η Γκρέτελ βρίσκονται στο σκοτεινό 
δάσος. Ο ήλιος δύει. Η Γκρέτελ είναι καθισμένη σε ένα κούτσουρο 
δέντρου και φτιάχνει μια γιρλάντα από λευκάγκαθα με  τα 
λουλούδια που έχει πλάι της. Ο Χένσελ μαζεύει μούρα όπως τους 
είχε ζητήσει η μητέρα τους. Η Γκρέτελ τραγουδά χαρούμενα. Ο 
Χένσελ. της δείχνει το καλάθι τους που είναι πια γεμάτο μούρα. 
Τότε συνειδητοποιούν ότι έχουν αργήσει να γυρίσουν σπίτι. 
Ακούγεται ο κούκος και ο Γκρέτελ κοιτάζοντας γύρω του ανήσυχα 
λέει ότι το δάσος τους προειδοποιεί για κάτι…     (Μουσική και 
Θέατρο)  
  
Ακρόαση – Εκτέλεση Μουσικής  Παρατηρούν το εικαστικό έργο 

του Ευγένειου Σπαθάρη με τίτλο «Το Θέατρο Σκιών του Σωτήρη 

Σπαθάρη και η ορχήστρα του» (1958). Ακούν μουσική από το 

Θέατρο Σκιών και ειδικότερα τα τραγούδια που εισάγουν στη   
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σκηνή κάθε ήρωα-φιγούρα. π.χ. Καραγκιόζης: «Ο Χορός του 
Καραγκιόζη», Χατζηαβάτης: «Γιαλαλέλι» κ.ά. και φτιάχνουν  απλές 
φιγούρες των βασικών ηρώων του Θεάτρου Σκιών.   
Μουσικό  παιχνίδι  (συνέχεια  της  προηγούμενης  
δραστηριότητας).Ακούν τραγούδια του Καραγκιόζη και οι μαθητές  
πρέπει να παρουσιάσουν  κάθε φορά την αντίστοιχη φιγούρα. 
(Μουσική και Εικαστικά - Μουσική και Θέατρο Σκιών)  
  
-Εκτέλεση μουσικής – Δημιουργία στίχου  
Οι μαθητές ακούν με κλειστά τα μάτια την εκτέλεση του  
“Wiegenlied” – Νανούρισμα του Johannes Brahms στο πιάνο (ή 
αρμόνιο) από τον εκπαιδευτικό. Αφού συζητηθεί ότι πρόκειται για 
νανούρισμα, οι μαθητές δημιουργούν τους στίχους ενός δικού 
τους  στα ελληνικά πάνω στη μελωδία του Brahms. Ο 
εκπαιδευτικός συνοδεύει στο πιάνο τις στιχουργικές τους 
προτάσεις.   

 

  
(Μουσική και ποίηση)   
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  -Μουσικοκινητική-Μουσικό παιχνίδι Σε τεντωμένο σχοινί Οι 

μαθητές ακούν τη μουσική του  Charlie Chaplin  “Tightrope Walker 

” από την ταινία “The Circus” και κινούνται ατομικά μιμούμενοι 

έναν ακροβάτη που κάνει νούμερο σε τεντωμένο σχοινί.  
        Λιοντάρι στο κλουβί  Ακούν από την ίδια ταινία το “Intruder in 
the Lion’s Cage” και  δυο μαθητές  ακολουθώντας τη μουσική 
αυτοσχεδιάζουν τη σκηνή όπου ο Σαρλώ (ο ένας μαθητής) μπαίνει 
-  χωρίς να το ξέρει -σε ένα κλουβί με ένα λιοντάρι  που κοιμάται 
ελαφρά (ο άλλος μαθητής). Ο μαθητής-Σαρλώ προσπαθεί να βγει 
χωρίς να ξυπνήσει το μαθητή- λιοντάρι που ξυπνά συνεχώς και 
ξανακοιμάται. Έπειτα παρακολουθούν τις σκηνές της ταινίας όπου 
ακούγεται η αντίστοιχη μουσική και παρατηρούν τη σύνδεση 
μουσικής και σκηνικής δράσης.  
(Μουσική και Κινηματογράφος – Μουσική και Θέατρο)  

 

  
Οι μαθητές να μπορούν:  
● Να συνδέσουν τη μουσική με το λόγο, με 
προμαθηματικές έννοιες, με στοιχεία από τη Μελέτη 
Περιβάλλοντος, κ.ά.. με άξονα διαθεματικές έννοιες και 
δεξιότητες (μακρο-έννοιες)  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
3.2 Μουσική και άλλα  
μαθήματα  

  

  

  

  

- Δημιουργία μουσικής Δημιουργούν μια ηχοϊστορία με τα λόγια 
από το παραδοσιακό τραγούδι «Έβγα ήλιε» από τη Σάμο:  
  

Έβγα ήλιε πύρωσε με 
και κουλούρια τάισέ  με 
Ν’ ανεβώ στα κεραμίδια  
να σ’ ανάψω τα καντήλια  

  
με το μέλι, με το γάλα 
και με τη χρυσή κουτάλα.  
  

Οι μαθητές επιλέγουν ομαδικά τις λέξεις που φανερώνουν μια 

πηγή ήχου ή τις λέξεις που μπορούν να αποδοθούν ποιητικά-

μεταφορικά με ήχους. Καθώς ο εκπαιδευτικός απαγγέλει το 

ποίημα οι μαθητές αποδίδουν με μουσικά όργανα τις λέξεις που 

έχουν επιλεγεί ή ακόμη προτείνουν κι άλλες ακόμη. Δουλεύουν 

ομαδοσυνεργατικά  σε ομάδες 3-4 παιδιών και κάθε ομάδα 

πειραματίζεται με τα όργανα παρουσιάζοντας τη δική της 

«ενορχήστρωση».   

Διδακτικό Πακέτο  
«Μουσική  Α΄  Δημοτικού»  
(Αργυρίου Μ.,Τσούτσια- Λουλάκη  
Ε., Μαγαλιού Μ.), ΟΕΔΒ 2010  
 Βιβλίο  Μαθητή  –  Τετράδιο  
Εργασιών-Βιβλίο Εκπαιδευτικού 
Ενδεικτικά παραδείγματα:  
  
Κεφ.17 «Ο χορός των ποντικιών»  
Βιβλίο Μαθητή (σελ. 23)   

  
Διδακτικό Πακέτο  
«Μουσική  Β΄  Δημοτικού»  
(Αργυρίου Μ.,Τσούτσια- Λουλάκη  
Ε., Μαγαλιού Μ.), ΟΕΔΒ 2010  
 Βιβλίο  Μαθητή  –  Τετράδιο  
Εργασιών-Βιβλίο Εκπαιδευτικού  
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 Για παράδειγμα:  
Ήλιος: πιατίνια (λαμπερός ήχος)   
Κουλούρια: γκουΐρο (ήχος τριψίματος)  
Ν’ανεβώ: ταμπουρίνο (ήχος βημάτων)  
Ανάψω: γρήγορο γλίστρημα μπαγκέτας σε woodblock (ήχος 
σπίρτου)  
Μέλι: glockenspiel (γλυκός ήχος)  
Γάλα: glissando σε ξυλόφωνο (ήχος γάλατος που κυλάει)  
Χρυσή Κουτάλα: τρίγωνο (ήχος «χρυσός»)  
(Μουσική και Γλώσσα)  

  
- Μουσικό παιχνίδι: Ο εκπαιδευτικός παίζει ισόχρονα 
χτυπήματα σε κλάβες σε κάθε μαθητή και εκείνος πρέπει να 
μετρήσει τα χτυπήματα με βάση την ακουστική του μνήμη. Στο 
δεύτερο γύρο του παιχνιδιού ο εκπαιδευτικός παίζει απλά 
ρυθμικά σχήματα και πάλι το ζητούμενο είναι ο αριθμός των 
χτυπημάτων.   
(Μουσική και Μαθηματικά)  

  
- Εκτέλεση μουσικής:  Μαθαίνουν το τραγούδι «Το 
Ποταμάκι»  σε ποίηση του Ζαχαρία Παπαντωνίου και μουσική 
Β.Δημητράτου και το αποδίδουν αντιφωνικά σε μορφή ερώτησης- 

απάντη
σης.   
  

  

  

  

  

  

  

  
(  

Ενδεικτικό παράδειγμα:  
 (Παράρτημα – σελ.40)  

  
 14 -Audio CD Διδακτικών 
Πακέτων Μουσικής & Μουσικού  
Ανθολογίου Δημοτικού  
Π.Ι. & ΥΠΕΠΘ 2008  

  
-Συμπληρωματικό ακουστικό 
υλικό για τα βιβλία Μουσικής Α΄ 
και Β΄  
Δημοτικού (8 Audio CD 
αναρτημένα ψηφιακά στην 
ιστοσελίδα:  
http://www.pi-schools.gr  
/content/index.php?lesson_ id  
=28&ep=477  

  
-«Τα πρώτα τραγούδια» (Ματέυ 

Π.,  
Δούνια  Μ.),  Ινστιτούτο 

Νεοελληνικών  Σπουδών  
(Ιδρύματος Μανόλη 

Τραιανταφυλλίδη) του 

Αριστοτελείου  Ινστιτούτο  
Νεοελληνικών Πανεπιστημίου  
Θεσσαλονίκης 1992   
(σελ.30)  

  
-«Μουσικό Ανθολόγιο 
Α΄Στ΄Δημοτικού» (Μόσχος 
Κ.,Τουμπακάρη Ν., Τόμπλερ Μ.), 
ΟΕΔΒ 2009  (σελ.172)   
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Το τραγούδι ουσιαστικά περιγράφει τον κύκλο του νερού. Οι 
μαθητές συζητούν για το πώς ο άνθρωπος από παλιά 
εκμεταλλευόταν τη ροή του νερού ως φυσική πηγή ενέργειας και 
για την αντίστοιχη τεχνολογία που είχε αναπτύξει  (π.χ. 
νερόμυλοι, κ.ά). Συζητούν ακόμη για τα ποτάμια της δικής τους 
περιοχής. Συζητούν έπειτα για τις φυσικές και ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας που χρησιμοποιούσε από παλιά ο άνθρωπος με βάση 
την αντίστοιχη τεχνολογία η οποία σεβόταν και προστάτευε το 
περιβάλλον   
(Μουσική –  Μελέτη Περιβάλλοντος)  

  
-Εκτέλεση Μουσικής Οι μαθητές μαθαίνουν τραγούδια που 

δημιουργήθηκαν με τη μελοποίηση ποιημάτων σχολικών βιβλίων 

από Έλληνες συνθέτες και κυκλοφόρησαν σε 2 κασσέτες με τον 

τίτλο «Μελοποιημένα ποιήματα από βιβλία του Δημοτικού 

Σχολείου» (ΥΠΕΠΘ -Διεύθυνση Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας, 

1997)  π.χ. «Τσιριτρό» (Ζ.Παπαντωνίου-Μ.Πλέσσα), «Το  πιο 

μεγάλο» (Β.Ρώτα - Μ.Κωχ), «Η Νεραντζούλα» (Δημοτικό – 

Θ.Αντωνίου), «Ντήλι ντήλι» (Δημοτικό – Χ.Λεοντή) κ.ά.  

  
- CD Player   
Πιάνο, αρμόνιο  

  

  

  
- «Μέθοδος 

 Διδασκαλίας  
Τραγουδιών  για την Α΄ τάξη του 
δημοτικού σχολείου» (Μαζαράκη 
Β.Α., Χορς- Κεφάλου Ε.,  
Δημητράτου Β.), ΟΕΔΒ 1979  
- Κασέτα Μεθόδου  
(σελ. 39)  

  

  
2 κασσέτες: «Μελοποιημένα 
ποιήματα από βιβλία του 
Δημοτικού Σχολείου»  (ΥΠΕΠΘ 
Διεύθυνση Εποπτικών Μέσων  
Διδασκαλίας, 1997)  
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ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 4ος:Μουσική στη ζωή εντός κι εκτός σχολείου                                           Νηπιαγωγείο – Α΄και Β΄ Δημοτικού  

 

 ΣΤΟΧΟΙ  

  

ΠΕΡΙΕΧΟ- 

ΜΕΝΑ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΥΛΙΚΑ-ΜΕΣΑ  

 Οι μαθητές να μπορούν:  
• Να νιώσουν τη χαρά και την ικανοποίηση που 

προσφέρει η παρουσίαση μιας εκδήλωσης με 
μουσική που εκτελείται ζωντανά και σε πραγματικό 
χρόνο   
  

• Να παρακολουθούν ποικιλία μουσικών δρώμενων 
(συναυλίες, κοντσέρτα, κτλ.) και να 
συμπεριφέρονται ανάλογα με την περίσταση  

  

  

  

  

  

  

  

4.1.  Εκδηλώσεις 
σχολικές  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.2.  Εκπαιδευτικές  
συναυλίες  

  

  

4.3  Μουσειακή  
Αγωγή   

   

- Παρουσιάζουν ένα μουσικό πρόγραμμα επ’ ευκαιρία 

διαφόρων εορτασμών, επετείων, εκδηλώσεων/αφιερωμάτων που 

γίνονται  στο  
χώρο του σχολείου ή  σε άλλους χώρους   π.χ   
Εορτή Χριστουγέννων.  
 Εκδήλωση αφιερωμένη σε συνθέτη ή ποιητή  
 Εκδήλωση  με θέμα τα παιδικά ομαδικά παιχνίδια  
 Εκδήλωση με θέμα το δάσος   

- Παρουσιάζουν τραγούδια στο πλαίσιο πολύτεχνων 
δρώμενων ή παραστάσεων που απαιτούν τη συνδρομή πολλών 
τεχνών π.χ.  
  «Η Μάγισσα Φρικαντέλα που μισούσε τα κάλαντα» (Ε.Τριβιζά), 
«Φρουτοπία» (Ε.Τριβιζά – Παπασταύρου Στ.),  
  «Η Αγέλαστη πολιτεία και οι Καλικάντζαροι» (Π.Κατσιμίχα – 
Χ.Κατσιμίχα),   
«Ντενεκεδούπολη» (Ε.Φακίνου – Γ.Μαρκόπουλου),  
Παράσταση θέατρου σκιών Καραγκιόζη κ. ά.     
  

- Παρακολουθούν συναυλίες στο  σχολείο (ή εκτός 
σχολείου)  στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων/ 
εργαστηρίων  άτυπης εκπαίδευσης.       
  

- Παρατηρούν και αναζητούν εκθέματα σε μουσεία που 

σχετίζονται με τη μουσική ή αναζητούν στις αίθουσες των 

μουσείων αντίστοιχα εκθέματα.   

Διδακτικό Πακέτο  
«Μουσική  Α΄  Δημοτικού»  
(Αργυρίου Μ.,Τσούτσια- Λουλάκη  
Ε., Μαγαλιού Μ.), ΟΕΔΒ 2010  

Βιβλίο Μαθητή – Τετράδιο 

Εργασιών-Βιβλίο Εκπαιδευτικού 

Ενδεικτικά παραδείγματα:  
Βιβλίο Μαθητή (σελ.38-39, 40)  
Κεφ.4 «Παίζουμε με τη φωνή μας  

Καργκιόζη» Βιβλίο Εκπαιδευτικού  

(σελ. 35-36)  Κεφ.6 «Τα παιχνίδια 

της αυλής» Βιβλίο Εκπαιδευτικού 

(σελ.39)    
Διδακτικό Πακέτο  

«Μουσική  Β΄  Δημοτικού»  
(Αργυρίου Μ.,Τσούτσια- Λουλάκη  
Ε., Μαγαλιού Μ.), ΟΕΔΒ 2010  

Βιβλίο  Μαθητή – Τετράδιο  
Εργασιών-Βιβλίο Εκπαιδευτικού  
  

Πιάνο   
Μουσικά όργανα Orff   
Audio CD με μουσικές και 
τραγούδια θεατρικών παιδικών 
παραστάσεων   
CD Player   
Σύστημα μικροφωνικής με 

κονσόλα  
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